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Omdat niet iedereen hetzelfde is, is er ook aandacht voor jou 
als individu. Je kunt in een lesweek je eigen keuzes maken. Dat doe je 
tijdens de flexuren of keuzeuren.  Jij maakt dan zelf een keuze in, waar 
jij je aandacht aan wil besteden en of je daar de hulp van een docent 
voor nodig hebt. 

Je krijgt een coach die jou kan helpen als dat nodig is, die je regelmatig 
bevraagt over hoe het met je gaat en vraagt naar je planning en je 
ambitie. De coach is er ook voor je als je even iemand nodig hebt op 
een moment dat het even wat moeilijker gaat. Samen zorg je ervoor 
dat je weer op een prettige manier verder kunt. Ook voor de ouders 
is de coach het eerste aanspreek punt. De coaches en alle andere 
medewerkers van onze school zorgen er samen met jullie voor dat het 
een leuke, succesvolle en veilige tijd zal zijn. 

Graag tot ziens op Volta, samenwerkingsschool van cs Vincent van 
Gogh en het dr. Nassau college.

Wat fijn dat jullie voor onze school hebben gekozen, 

jullie zijn van harte welkom.

Volta is een bijzondere school waar leerlingen van 

het cs Vincent van Gogh en het dr. Nassau College 

samen komen. Een school waar we samen leren en 

samen leven. Een school waar je je je talenten kunt 

ontplooien en waar je jezelf mag zijn.

De overstap van het PO naar het VO is spannend. Je komt in een klas 
met veel nieuwe gezichten. Die spanning is er bij iedereen, ook bij 
de docenten. Daarom zullen we in de eerste week veel aandacht aan 
kennismaken besteden. Maar ook de weken daarna heb je nog alle 
ruimte om te wennen aan deze overgang.

Naast alle verschillende vakken die je bij ons zult krijgen, besteden 
wij ook veel aandacht aan het leren leven. Wij vinden het belangrijk 
dat je niet alleen kennis vergaart en bepaalde vaardigheden opdoet, 
maar ook dat je nadenkt over je toekomst en over wie jij bent. Dat 
doen wij door in de lessen ook stil te staan bij onderwerpen die de 
leerlingen bezighouden. De dagstart is daar een mooi voorbeeld 
van. Een moment waarop je met je klasgenoten aandacht hebt 
voor je eigen identiteit en de actualiteit. Maar ook tijdens de lessen 
levensbeschouwing zal de docent met jullie de wereld om je heen 
verkennen. 

BESTE 
LEERLINGEN 
EN OUDERS,

Graag tot ziens
op Volta Beilen!
Teun van Roy, directeur
juni 2021
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Welkom op onze nieuwe school in Beilen. Een unieke samenwerking 
tussen het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh waarbij we 
niet alleen samen een nieuw gebouw neerzetten, maar ook nog 
eens gezamenlijk het onderwijs verzorgen! Daar zijn we trots op: 
wij gaan in Midden-Drenthe samen zorgen voor goed en uitdagend 
onderwijs. Voor nu, én in de toekomst!

Aandacht
We vinden het heel belangrijk dat jij je op onze school thuis voelt. 
Dat er naar je geluisterd wordt en dat we zien hoe het met je 
gaat. We zijn een plek waar leerlingen en docenten elkaar kennen 
en elkaar makkelijk weten te vinden.  Zo krijg je bijvoorbeeld een 
coach die je iedere week een keer ziet en aan wie je alle vragen 
kunt stellen.

Naoberschap
Voor ons is naoberschap heel belangrijk. Ken je dat woord? Het is 
Drents en het is best lastig te vertalen in het Nederlands. Wat we 
ermee bedoelen is dat we voor elkaar zorgen, dat we elkaar zien en 
dat we er voor elkaar zijn. Iedereen is welkom en kan zichzelf zijn. 

ONDERWIJSCONCEPT

Een dag op Volta Beilen

De dagstart
Iedere dag begin je met jouw klas met de dagstart. Tijdens deze 
dagstart gaat de klas in gesprek over dingen die spelen. Of dat 
nou in de klas is of in de wereld, er zijn altijd dingen waarover we 
kunnen praten. Daarnaast kijken we naar de rest van de dag en de 
week. Welke vakken heb je en aan welke doelen ga je werken tijdens 
de flexuren?

De vakken
In het rooster is veel ruimte voor de schoolvakken waarin je 
uiteindelijk eindexamen gaat doen, want we willen natuurlijk dat jij 
je diploma haalt. Naast de theorievakken, vinden we bewegen ook 
heel belangrijk. Daarom heb je twee keer per week een dubbel uur 
gym. Je krijgt ook les in kunst en cultuur en techniek; creatief zijn is 
heel leuk en nuttig voor later!

Flexuren
Niet iedereen is goed in alle vakken, daarom werken we met 
flexuren. Twee keer per dag kun je zelf kiezen naar welk vak je gaat. 
Je kunt bijvoorbeeld extra uitleg krijgen voor een vak of huiswerk 
maken. Als je juist wat extra uitdaging wilt of je wilt voorbereiden 
op de overstap naar een hoger niveau, dan kan dat ook. 

Coaching
Je krijgt bij ons een eigen coach. Samen met de coach bespreek je 
hoe het met je gaat. Dit gaat over hoe je je voelt, maar natuurlijk 
ook over hoe het op school gaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
vragen als: waar ben je goed in? Waar wil je nog beter in worden? 
Welke keuzes maak je in je flexuren of in je studiekeuze? 

Keuzevakken
We zijn er nog niet! Naast alles wat we hierboven hebben genoemd, 
hebben we in ons rooster ook nog een keuzemiddag. Een middag 
waarop we verschillende keuzeactiviteiten aanbieden waar je een 
aantal weken achter elkaar mee aan de slag gaat. Dit kan op het 
gebied van sport zijn, of van programmeren, van toneelspelen, of 
misschien wil je wel graag leren koken. Het kan allemaal, de keuze is 
aan jou!

Tijd voor andere dingen!
Je zult nu vast denken: ik zit wel tot vijf uur op school als dat 
allemaal moet. Dan hebben we goed nieuws voor je! Onze lesdagen 
duren helemaal niet zo heel lang. We beginnen iedere ochtend om 
half 9 en de lessen zijn al voor 3 uur afgelopen. Je bent dus op tijd 
thuis om nog allerlei leuke dingen te doen.

Wat bieden we?
Als je havo of vwo doet, kun je in Beilen de onderbouw volgen. Dit 
betekent dat je vanaf leerjaar 4 naar een andere locatie of school 
gaat. Natuurlijk helpt je coach je bij deze keuze en organiseren 
we voorlichtingsbijeenkomsten. Als je naar het VMBO gaat, kun je 
tot en met je eindexamen in Beilen blijven. In Beilen bieden we 
twee profielen: één profiel met techniek en één profiel met zorg & 
welzijn. Als je die twee liever wilt combineren omdat je het nog niet 
helemaal zeker weet: geen probleem!
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Rekenen
Voor het rekenen is er op een school een ‘rekenkaart’ 
gemaakt, die elke leerling ook uitgereikt krijgt. Soms moet je 
hoofdrekenen en soms mag je bij bepaalde opdrachten ook je 
rekenmachine gebruiken. De docent zegt wanneer dat mag. 

Lezen
Als je leest en leert is het belangrijk dat je begrijpt 
wat er staat; begrijpend lezen heet dat. 

Vraag je bij teksten altijd af:
• Wat weet ik zelf al?
• Snap ik wat ik lees?
• Staan er moeilijke woorden in? Als dat zo 

is, zoek ze dan op of vraag ze na.
• Wat is belangrijk in deze tekst?

Kijk verder ook goed naar de titel en de plaatjes. 

REKENEN 
EN LEZEN

Schrijvend leren werkt! 
Werkvormen die je daarbij kunt gebruiken:

• ABC-tje
• Begrippenlijst
• Kennen- & kunnenlijstje
• Een handvol tips
• Begrippennet (mindmap of spinnenweb)
• Test jezelf: maken en nakijken
• Miniposter, verhaal of strip maken over een hoofdstuk
•  Vragen voor elkaar verzinnen en maken
•  Quiz, puzzel of raadsels over het onderwerp
• Power Point (printversie)
• Losse kaartjes (voor/achter)
• Lijst met veelgemaakte fouten

Verzamel in een snelhechter zoveel mogelijk bewijzen van leren.
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WAT JE VERDER
NOG MOET WETEN

Vakanties 
en vrije dagen
Belangrijk om te noteren in je agenda: de vakanties 
en vrije dagen. Je vindt een vakantieplanning op de 
website en op de koelkastkaart die je aan het begin 
van het schooljaar krijgt. 

Huiswerkvrij
In principe krijg je voor de dag direct na de 
vakanties geen huiswerk. 

Te laat komen
Het kan een keer gebeuren dat je te laat bent. Meld 
je dan bij de Stee. Hier krijg je een briefje waarmee 
je alsnog de les in mag.

Kauwgom
Op school is kauwgom verboden. Dit betekent dat 
je op de gang, in de klas, maar ook buiten op het 
schoolplein geen kauwgom mag kauwen. Gooi dit 
dus dus in de prullenbak zodra je op school bent.

Mobieltjes
Je mag je mobiel alleen gebruiken als de docent 
dat zegt. In principe stop je je telefoon aan het 
begin van de les in je tas. Als je je telefoon stie-
kem toch gebruikt, wordt hij ingenomen dan krijg 
je ‘m pas aan het eind van de dag terug. In de 
aula mag je je telefoon gebruiken om muziek te 
luisteren, zolang je dat doet via oortjes. Zorg er 
voor dat je anderen niet hindert als je je telefoon 
gebruikt. 

Petten en jassen
In het lokaal zet je je pet af en je jas hang je aan 
de kapstok. 

Eten en drinken
Eten en drinken doen we tijdens de pauze en niet 
tijdens de lessen.

Brandalarm
Als het brandalarm gaat, volg je de instructies 
van je docent of het personeel in de gang en aula 
op. Met je klas verzamel je dan op het plein ach-
ter de school en wacht je op verdere informatie. 

Uit de klas gestuurd
Als je door een docent de klas wordt uitgestuurd 
vanwege vervelend gedrag, moet je je melden bij de 
Stee.

Laptop
Bij ons op school gebruik je een laptop. Zorg ervoor 
dat deze opgeladen is en neem hem in een goede, 
stevige tas mee naar school. 

Leerlingenstatuut 
In dit statuur staan de rechten en plichten van de 
leerlingen. Je vindt het statuut op onze website.

Wie is wie?
We hebben een aantal namen voor je op een rijtje 
gezet. Heb je vragen over je nieuwe school? We helpen 
je graag en beantwoorden al jouw vragen.

De heer T. van Roy - directeur
Mevrouw H. Nijmeijer - teamleider
De heer K. Beuker - teamleider

Je kunt natuurlijk altijd alle docenten en andere 
medewerkers aanspreken met vragen. Het is voor 
iedereen nieuw, dus we helpen elkaar!

?
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BELANGRIJKE 
WEBSITES
Via de website van school kan je ook inloggen 

op de elektronische leeromgeving (elo). Hier vind 

je opdrachten en informatie van verschillende 

vakken. Je docent legt je precies uit hoe dit werkt.

Handige sites voor jou: 

• Woordjes leren met:  /quiz/et.com/nl

• Hulp bij het huiswerk maken:  lereniseenmakkie.nl

• Slim online                                      hoezomediawijs.nl

Handige sites voor je ouders:

• Over veilig internet:  mediawijsheid.nl

• Goedkope software:  slim.nl

• Dyslexie:  passendlezen.nl 

Veel lesmethodes hebben een eigen site met tips om je te helpen 
bij je huiswerk. De docent kan je daar meer over vertellen.
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Het leerwegondersteunend onderwijs, kortweg lwoo genoemd, 
is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning 
binnen het vmbo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben om een vmbo-diploma te behalen. 
Door de extra ondersteuning worden leerlingen in staat gesteld 
om via een ononderbroken leerroute door te stromen naar het 
mbo. Ouders van leerlingen, die weten dat hun kind extra zorg en 
ondersteuning nodig heeft, doen er goed aan met de leerkracht 
van groep 7 of 8 te bespreken of een aanvraag voor een lwoo-
indicatie verstandig is.

Een lwoo-indicatie wordt afgegeven als er aan bepaalde criteria 
wordt voldaan. Deze criteria hebben onder andere betrekking op 
het intelligentiequotiënt (IQ), de leerachterstand bij inzichtelijk 
rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Ook 
aanwezige sociaal-emotionele problematiek op het gebied van 
faalangst, prestatiemotivatie en/of emotionele instabiliteit 
spelen mee bij het afgeven van een lwoo-indicatie. 

LEERWEGONDERSTEUNEND 
ONDERWIJS 

Een eigen plek 
Leerlingen van het lwoo hebben in het eerste en tweede 
leerjaar zoveel mogelijk een eigen plek binnen de school. Zo 
wordt een overzichtelijke omgeving gecreëerd. Er wordt rekening 
gehouden met de leerachterstanden van de individuele leerling. 
Voor de leerlingen wordt een groeps handelingsplan gemaakt en 
indien nodig een ontwikkelingsperspectiefplan. Er wordt extra 
begeleiding op de lwoo-groep ingezet, afgestemd op de specifieke 
behoeften.  
Aan het eind van een schooljaar wordt bekeken welke leerroute in 
een volgend schooljaar voor de leerling de beste keus is. Leerlingen 
kunnen ook met een lwoo-beschikking in een reguliere klas geplaatst 
worden. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Zorgadviesteam 
De docenten van de lwoo-klassen kunnen een beroep doen op 
het ZAT van de school. Dit team bestaat uit interne en externe 
specialisten.

Aanmelding en toelating
De toelatingsprocedure van lwoo-leerlingen vraagt voor alle 
scholen veel tijd. Leerlingen van de basisschool waarvan verwacht 
en gedacht wordt dat ze extra zorg nodig zullen hebben in het 
voortgezet onderwijs, moeten dan ook al aangemeld voor 10 
december 2021 bij de CCL van Volta. Het is dus belangrijk dat de 
basisschool tijdig signaleert welke leerlingen mogelijk in aanmerking 
komen voor het lwoo. De aanmelding voor het lwoo vindt plaats na 
overleg met de ouders door de basisschool. Dit kan via het algemene 
aanmeldingsformulier van Volta. 

Naast het aanmeldingsformulier moet het bijbehorend 
onderwijskundig- en zorgrapport volledig worden ingevuld en 
ondertekend zijn door de ouders en basisschool. 

Tevens dient een uitdraai van het leerlingvolgsysteem van de 
groepen 5, 6 en 7 te worden bijgevoegd. Al deze formulieren 
zijn aanwezig op de basisschool. De gegevens worden digitaal 
overgedragen via OSO.

Het is van groot belang dat de leerkracht en de ouders de 
leerachterstanden en problematiek van de leerling goed 
beschrijven in het formulier ondersteuningsbehoeften, zodat de 
CCL een duidelijk beeld krijgt van het functioneren van de leerling 
op de basisschool. Aanvullende informatie, zoals indicaties en 
onderzoeksverslagen die beschikbaar zijn, dienen (in kopie) te 
worden bijgevoegd

Toelatingsonderzoek
Na de aanmelding op onze school vindt er een 
toelatingsonderzoek plaats. Het toelatingsonderzoek bestaat 
uit een psychologisch onderzoek en eventueel een aanvullend 
individueel onderzoek. De didactische gegevens worden 

Gebruikte afkortingen

bb basisberoepsgerichte leerweg
ccl  centrale commissie    
 leerlingenzorg
kb kaderberoepsgerichte leerweg
lwoo leerwegondersteunend onderwijs
mbo middelbaar beroepsonderwijs
pcl permanente commissie 
 leerlingenzorg 
vmbo  voorbereidend middelbaar   
 beroepsonderwijs
ZAT zorgadviesteam



Inhoudsopgave

zoveel mogelijk aangeleverd door de basisschool. Deze 
worden afgenomen zoals afgesproken in het overleg tussen 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de PCL. 
De psychologische onderzoeken vinden plaats  op de VO-school 
van aanmelding. De basisschool wordt op de hoogte gesteld van 
de datum waarop het psychologisch onderzoek plaatsvindt.
De leerling ontvangt een persoonlijke uitnodiging per post. 
De eerste testronde vindt plaats in januari 2022. Met scholen 
voor speciaal onderwijs zijn specifieke afspraken gemaakt over 
de testrondes.

Advies en beslissing
Na de onderzoeksfase beslist de CCL of een leerling in aanmer-
king komt voor leerweg ondersteunend onderwijs. Binnen het 
samenwerkingsverband Noord-en Midden Drenthe waarin onze 
school samenwerkt met andere scholen, worden de procedure 
en besluiten van de CCL gecontroleerd door de Permanente 
Commissie leerlingenzorg (PCL) van dit samenwerkingsverband. 
Vervolgens ontvangen de ouder(s)/ verzorger(s) het onder-
zoeksverslag en worden zij uitgenodigd voor een gesprek. Na 
schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) worden 
de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan de basisschool. Het 
samenwerkingsverband geeft uiteindelijk de lwoo-beschikking af. 
Hierdoor ontvangt onze school vier jaar financiële middelen om 
de leerling extra ondersteuning te kunnen bieden.

OPEN DAG
Op de locatie Volta Beilen zijn leerlingen en hun 
ouders op  2 februari 2022 van 16.00 tot 20.30 uur 
welkom een kijkje te komen nemen. 
Tijdens de open dag geven docenten en leerlingen 
uitleg over het onderwijs en de verschillende 
vakken.

Het kan voorkomen dat een leerling niet kan worden 
toegelaten tot het vmbo met lwoo vanwege onvoldoende 
mogelijkheden en/of te grote leerachterstanden. De leerling 
moet dan bij het praktijkonderwijs aangemeld worden.

Voorlichtingsavond 
Op Woensdag 27 oktober is er een voorlichtingsavond voor 
ouders over lwoo. De avond begint om 19.30 uur en wordt 
gehouden op de locatie Volta Beilen aan de Omloop 4 te Beilen. 
Aanmelden kan via info@voltbeilen.nl

13Volta  LWOO Leerwegondersteunend onderwijs | 
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VRIJE DAGEN
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
aanwezig op school | 08.00 uur

eerste bel: naar het lokaal | 08.05 uur

LESTIJDEN
VAKANTIES 
EN VRIJE DAGEN

Herfstvakantie  16 okt. 2021 - 24 okt. 2021 

Kerstvakantie  25 dec. 2021 - 09 jan. 2022

Voorjaarsvakantie  19 febr. 2022 - 27 febr. 2022     

Goede Vrijdag/Pasen  15 apr. 2022 - 18 apr. 2022        

Meivakantie  23 apr. 2022 - 08 mei 2022      

Hemelvaart  26 en vrijdag 27 mei 2022              

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 16 jul. 2022 - 28 aug. 2022

Les 1                                  08.30 - 09.00 

Les 2                                  09.00 - 09.40 

Les 3                                  09.40 - 10.20 

Pauze                                10.20 – 10.35 

Les 4 Flex                         10.35 – 11.05 

Les 5                                 11.05 – 11.45 

Les 6                                 11.45 – 12.25 

Pauze                                12.25 – 12.55 

Les 7 Flex                         12.55 – 13.25 

Les 8                                  13.25 – 14.05

Les 9                                  14.05 -14.45

Les 10                                14.45 – 15.25

Coachgesprekken

Huiswerk onder               14.50 - 16.30
toezicht (HOT)
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Klas 1 Regulier Klas 2 Regulier

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1 Nederlands 3 1

Engels 3 1 Engels 3 1

Wiskunde 3 1 Wiskunde 3 1

Levensbeschouwing 1 Levensbeschouwing 1

Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde 2 1

Geschiedenis 2 1 Geschiedenis 3 1

Economie Economie  2 1

Biologie 3 1 Biologie 2 1

NaSk 2 1 NaSk 3 1 

Rekenen 1 Rekenen  1

LO  4 LO 4

Kunst en cultuur 2  Kunst en cultuur 2

Muziek 1 1* Muziek 1 1*

Techniek 3 Techniek*  

Leren leren  1 Leren leren  

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze

4

Keuzelessen 1,5  Keuzelessen  

Coachuur Coachuur          1 

Totaal 31,5          9 Totaal         32           9

LESSENTABEL VMBO-BASIS

* De flexuren voor muziek zijn willekeurig in deze tabel gezet. In overleg met 
de docent zullen in totaal 2 of 3 flexuren worden ingeroosterd. Deze flexuren 
zijn in de totaaltelling per niveau dus niet meegenomen.

17Volta Lessentabel en schoolkosten | 
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Klas 1 Regulier Klas 2 Regulier

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1 Nederlands 3 1

Engels 3 1 Engels 3 1

Wiskunde 3 1 Wiskunde 3 1

Duits 2 1 Duits 2 1

Frans Frans

Levensbeschouwing 1 Levensbeschouwing 1

Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde  1,5* 1

Geschiedenis 2 1 Geschiedenis 1,5* 1

Economie Economie 2 1 

Biologie 3 0,5 Biologie  2 0,5

NaSk  1 0,5 NaSk 2 0,5

Rekenen  1 Rekenen 1

LO 4 LO 4

Kunst en cultuur 2 Kunst en cultuur 2  

Muziek 1  1** Muziek  2 1**

Techniek 2 Techniek

Leren leren  1 Leren leren  1

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze 

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze 

         4

Keuzelessen 1,5         Keuzelessen                   

Totaal 31,5          9 Totaal        32          10

LESSENTABEL VMBO-KADER

* Gegeven door dezelfde docent.
** De flexuren voor muziek zijn willekeurig in deze tabel gezet. In overleg met 
de docent zullen in totaal 2 of 3 flexuren worden ingeroosterd. Deze flexuren 
zijn in de totaaltelling per niveau dus niet meegenomen.
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Klas 1 Regulier Klas 2 Regulier

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1 Nederlands 3 1

Engels 3 1 Engels 3 1

Wiskunde 3 1 Wiskunde 3 1

Duits 2 1 Duits 3 1

Levensbeschouwing 1 Levensbeschouwing 1

Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde  2 1

Geschiedenis 2 1 Geschiedenis 2 1

Economie Economie 2 1 

Biologie 3 0,5 Biologie  2 1

NaSk  1 0,5 NaSk 2 1

Rekenen  1 Rekenen

LO 4 LO 4

Kunst en cultuur 2 Kunst en cultuur 2  

Muziek 1  1** Muziek  1 1*

Techniek 2 Techniek

Leren leren  1 Leren leren  1

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze 

PKO (D&P / Z&W) en 
LOB/keuze 

         2

Keuzelessen 1,5         Keuzelessen                   

Totaal 31,5          9 Totaal        32          10

LESSENTABEL VMBO-TL

* De flexuren voor muziek zijn willekeurig in deze tabel gezet. In overleg met 
de docent zullen in totaal 2 of 3 flexuren worden ingeroosterd. Deze flexuren 
zijn in de totaaltelling per niveau dus niet meegenomen.
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Klas 1 Regulier Klas 2 Regulier

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1 Nederlands 3 1

Engels 3 1 Engels 3 1

Wiskunde 3 1 Wiskunde 4 1

Duits 2 1 Duits 2,5 1

Frans 2 1 Frans 2,5 1

Levensbeschouwing 1 Levensbeschouwing 1

Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde  2 1

Geschiedenis 2 1 Geschiedenis 2 1

Biologie 2 0,5 Biologie  2 1

NaSk  1 0,5 NaSk 2 1

LO 4 LO 4

Kunst en cultuur 1 1* Kunst en cultuur 3  

Muziek 1  1** Muziek  1 1**

O&O 2 O&O

Leren leren 1 Leren leren 1

Keuzelessen 1,5         Keuzelessen                   

Totaal 31,5          10 Totaal        32          10

LESSENTABEL HAVO/VWO

* Het betreffen hier vaste flexuren: een flexuur dat wordt vastgeroosterd aan 
een regulier lesuur, zodat het vak een klassikale les van 70 minuten heeft.
** De flexuren voor muziek zijn willekeurig in deze tabel gezet. In overleg met 
de docent zullen in totaal 2 of 3 flexuren worden ingeroosterd. Deze flexuren 
zijn in de totaaltelling per niveau dus niet meegenomen.
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Klas 1 Regulier Klas 2 Regulier

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1 Nederlands 3 1

Engels 3 1 Engels 3 1

Wiskunde 3 1 Wiskunde 4 1

Duits 2 1 Duits 2,5 0,5

Frans 2 1 Frans 2,5 0,5

Levensbeschouwing 1 Levensbeschouwing 1

Aardrijkskunde 2 1 Aardrijkskunde  2 0,5

Geschiedenis 2 1 Geschiedenis 2 0,5

Biologie 2 0,5 Biologie  2 0,5

NaSk  1 0,5 NaSk 2 0,5

LO 4 LO 3 1*

Kunst en cultuur 1 1* Kunst en cultuur 1  1*

Muziek 1  1** Muziek  1 1**

O&O 2 O&O 3 2*

Leren leren 1 Leren leren 1

Keuzelessen 1,5         Keuzelessen                   

Totaal 31,5          10 Totaal        32          11

LESSENTABEL HAVO/VWO TECHNASIUM

* Het betreffen hier vaste flexuren: een flexuur dat wordt vastgeroosterd aan 
een regulier lesuur, zodat het vak een klassikale les van 70 minuten heeft.
** De flexuren voor muziek zijn willekeurig in deze tabel gezet. In overleg met 
de docent zullen in totaal 2 of 3 flexuren worden ingeroosterd. Deze flexuren 
zijn in de totaaltelling per niveau dus niet meegenomen.
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Aan u kan in rekening worden gebracht:                                                                                                                                   2021/2022

Alle Toelichting Periode Soort Maximum bedrag

Alle leerjaren Vrijwillige alg. ouderbijdrage incl. bijdr. Oudervereniging jaarbijdrage  € 50,00 

Alle leerjaren Huur leerlingkastje schooljaar 2020/2021 jaarbijdrage  ?? 

Alle leerjaren Cambridge English examen, vrijwillig facultatief  € 275,00 

Alle leerjaren Klassenactiviteiten  € 25,00 

SCHOOLKOSTEN

2e leerjaar Toelichting Periode Soort Maximum bedrag

Excursies

Alle klassen Introductieprogramma aug/sep meerdaagse  € 10,00 

Alle klassen Vakoverstijgende excursie voorjaar eendaagse  € 37,00 

Alle klassen Excursie Drents Museum (K&C) nader eendaagse  € 20,00 

2e leerjaar Toelichting Periode Soort Maximum bedrag

Excursies

Alle klassen Vakoverstijgende excursie voorjaar eendaagse  € 35,00 

Alle klassen introduciteprogramma aug/sep meerdaagse  € 10,00 
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Inhoudsopgave
Volta Onderwijsvisie | 

Het Dr. Nassau College is een openbare scholengemeenschap 
met zes verschillende locaties. De locaties hebben gezamenlijk 
hun visie op onderwijs geformuleerd: In een gezonde school 
vormen we een sociale gemeenschap waar iedereen zijn 
talenten kan ontdekken en ontwikkelen. 

Samenleren
Missie
Ons onderwijs legt een sterke basis voor:
• kennis en vaardigheden
• persoonlijke ontwikkeling
• sociale interactie

Visie
Door middel van doelgericht onderwijs vergroten wij de kennis 
en versterken wij de vaardigheden van onze leerlingen
Wij coachen onze leerlingen zodat ze zich bewust worden van 
hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten. Het gereedschap 
dat nodig is voor persoonlijke ontwikkeling is verweven in alle 
aspecten van ons onderwijs. 

24

 
Veilige, duurzame en gezonde school 
Wij willen een veilige, duurzame en gezonde school zijn voor 
zowel leerlingen als medewerkers. Daarom hechten wij veel 
waarde aan goede afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wat 
wel en niet mag en waar de verantwoordelijkheid ligt. Er is een 
Leerlingenstatuut, waarin de regels en rechten zijn vastgelegd.
 
Gezonde en rookvrije school
 In onze school hanteren wij de normen van de ‘gezonde’ kantine. Wij 
zijn daarnaast een rookvrije school. Dat betekent dat alle gebouwen 
en terreinen van het Dr. Nassau College rookvrij zijn. Het is zowel 
medewerkers als leerlingen niet toegestaan te roken “in het zicht” 
van de gebouwen en terreinen van het Dr. Nassau College.

 

ONZE VISIE OP ONDERWIJS
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Inhoudsopgave

Deze school is onderdeel van het Dr. Nassau College en staat onder 
leiding van schoolleider mevrouw E.N. de Jong. De locatie wordt in 
het centraal management team vertegenwoordigd door de directeur 
regiovestigingen mevrouw A. Mulder.
Het Dr. Nassau College werkt sinds maart 2010 volgens het Raad-
van-Toezichtmodel. Voor dit model is gekozen omdat er behoefte 
was aan een formele scheiding tussen de directievoering, het 
besturen van de school en het toezicht houden op het bestuur.
De voorzitter van het College van Bestuur stelt de hoofdlijnen van 
het strategisch beleid vast binnen de kaders van de wet en de 
governancecode. De Raad van Toezicht controleert en adviseert de 
bestuursvoorzitter. Het centraal managementteam bestaat uit de 
locatiedirecteuren van de locaties Quintus en Penta en de directeur 
regiovestigingen. De directeuren van het centraal managementteam 
zijn verantwoordelijk voor een aantal schoolbrede portefeuilles.

Inspraakorganen
Ouders, leerlingen en medewerkers die mee willen denken over de 
school, kunnen zitting nemen in de diverse inspraakorganen binnen 
de school.
Ouders hebben inspraak via de oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad, leerlingen kunnen zich aanmelden bij de 
leerlingenraad en medewerkers hebben evenals ouders inspraak 
via de medezeggenschapsraad. Ook worden er regelmatig ouder- en 
leerlingenpanels georganiseerd. De verschillende inspraakorganen 
worden hierna verder behandeld.

Ouderpanel
Het ouderpanel komt op voor de belangen van de leerlingen en hun 
ouders. Dat doet het panel door structureel overleg te hebben met 
de schoolleiding. In een ouderplatform denken ouders/verzorgers 
mee vanuit hun eigen ruime ervaring en kennis om zo als ouder/
verzorger en eventueel vanuit hun beroep mee te praten over 
verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden afgestemd op 
de wensen en behoeften van de school en de ouders/verzorgers. Wij 
hopen op deze manier vernieuwende gezichtspunten vanuit andere 
invalshoeken te krijgen.

Medezeggenschapsraad
Goed onderwijs is onderwijs waar leerlingen, ouders, medewerkers, 
bestuur en management achter staan. Het Dr. Nassau College 
heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR) die erop let dat 
er in alle openheid overleg plaatsvindt tussen ouders, leerlingen, 
medewerkers en de directie van de school. Op deze manier wordt 
iedereen actief betrokken bij wat er gebeurt op school en draagt 
iedereen bij aan een goed onderwijsklimaat. Meer informatie over de 
medezeggenschapsraad is te vinden op onze website.

Leerlingenraad
De leerlingenraad gaat met de locatiedirectie in gesprek om het 
gebouw gezellig en veilig te maken en te houden. De leerlingenraad 
bestaat uit leerlingen uit alle klassen. Ze vergaderen regelmatig en 
nemen soms ook deel aan vergaderingen met de schoolleiding. In 
die vergaderingen behartigt de leerlingenraad de belangen van de 
leerlingen.
 

Kwaliteitszorg
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een goede 
begeleiding en de organisatie moet in orde zijn. De school kijkt 
voortdurend naar mogelijkheden om te verbeteren. Om na te gaan 
wat er verbeterd moet worden, wordt ook de mening van leerlingen 
en ouders gevraagd.
Dit doet de school door tevredenheidonderzoeken uit te voeren 
onder ouders en leerlingen, maar ook door collega’s van andere 
scholen te vragen om kritisch naar het Dr. Nassau College te kijken 
en om suggesties te doen die tot verbetering kunnen leiden.
De leerresultaten van leerlingen zijn ook een goede indicatie. De 
school kijkt daarbij niet naar individuele leerlingen, maar naar de 
resultaten per klas, per vak en per opleiding. Het is belangrijk dat er 
goed gepresteerd wordt op de school.
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Klachtenregeling
Als leerlingen en/of hun ouders te maken krijgen met ongewenst 
gedrag of het niet eens zijn met besluiten van de school, 
kunnen zij dit kenbaar maken aan de contactpersonen van de 
klachtenregeling. In algemene zin geldt dat, voorafgaand aan een 
klacht of bezwaar, in eerste instantie door de directie de mogelijk 
heden voor opheldering en bemiddeling worden onderzocht. De 
contactpersoon zal bemiddeling organiseren en waar nodig helpen 
bij het starten van een klachtenprocedure.
Indien bemiddeling en verzoek tot opheldering niet het gewenste 
resultaat hebben, kan de betrokkene een klacht indienen die door 
de Klachtencommissie in behandeling wordt genomen. Achterin 
de schoolgids staan de contactgegevens van de contactpersoon 
van de klachtenregeling, de jeugdarts en de klachtencommissie. 
Een samenvatting van het klachtenreglement is opgenomen in het 
leerlingenstatuut.

Contactpersonen
De contactpersoon fungeert als aanspreekpunt bij ongewenste 
omgangsvormen op school, zoals discriminatie, racisme, pesten, 
agressie en geweld. De contactpersoon verwijst de klager naar de 
vertrouwenspersoon. Op de locatie Beilen is mevrouw M. de Weerd 
de contactpersoon. 

ORGANISATIESTRUCTUUR



Klachtencommissie
Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar 
behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het 
objectieve onderzoek van de klachtencommissie van de school. De 
klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover aan 
het bevoegd gezag. Het betreft hierbij klachten over de begeleiding 
van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, bejegening van 
leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, ongewenste 
omgangsvormen en ongewenste intimiteiten/seksuele intimidatie. 

De klacht kan schriftelijk worden ingediend bij de 
Klachtencommissie:
Dr. Nassau College 
T.a.v. dhr. J. de Vroome
Postbus 186 
9400 AD Assen 
De volledige klachtenregeling kunt u vinden via de algemene 
website van de school: www.dr.nassaucollege.nl.

Vertrouwensinspecteur 
Ouders/leerlingen kunnen ook de vertrouwensinspecteur van 
de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond 
de school problemen voordoen op het gebied van seksuele 
intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld 
of discriminatie en radicalisering. Meldingen die binnen deze 
bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden 
aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren 
en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een 
vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan 
de vertrouwensinspecteur adviseren in het traject naar het indienen 
van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat 
er een vermoeden is van seksueel misdrijf (zedenmisdrijf) dan geldt 
in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. Het 
telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is: 0900 111 3111 
 

Meldplicht seksueel geweld 
 Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een 
klacht van ouders/leerlingen zorgvuldig behandelen. Bij klachten van 
ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake 
is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school 
verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie.
 
Privacy
Op het Dr. Nassau College worden persoonsgegevens verwerkt van 
leerlingen en hun ouders en van medewerkers. Hierbij worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Wij gebruiken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor 

ze zijn opgevraagd. 
• Bij het verwerken van persoonsgegevens baseren wij ons op de 

wet. 
• De hoeveelheid en het soort gegevens die wij verwerken wordt 

beperkt tot het minimaal noodzakelijke.
• We leggen op transparante wijze verantwoording af over het 

gebruik van persoonsgegevens.
• We treffen maatregelen om te waarborgen dat de 

persoonsgegevens die we verwerken juist en actueel zijn. 
Om de privacy te waarborgen maken we een inventarisatie van 
alle persoonsgegevens die worden verwerkt in de school, op welke 
grondslag ze worden verwerkt, waar ze worden opgeslagen, wie er 
toegang hebben en hoe die gegevens zijn beveiligd.
 
Rechten van betrokkenen
 De Algemene Verordening Persoonsgegevens geeft betrokkenen 
recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Als 
we andere gegevens willen verwerken dan die waar we op grond van 
de wet toe zijn verplicht of als wij gegevens op een andere manier 
willen verwerken dan waarvoor we ze hebben ontvangen, dan vragen 
we daar toestemming voor. 

Betrokkenen die van dit recht gebruik willen maken kunnen dit 
schriftelijk melden bij:
Dr. Nassau College
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, mevrouw J. Bordewijk
Groningerstraat 230
9402 LP Assen
 

Datalek 
 We doen er alles aan om persoonsgegevens zorgvuldig te 
verwerken. Maar we realiseren ons ook dat het wel eens niet goed 
gaat waardoor persoonsgegevens ergens terecht komen waar ze 
niet horen. Dat noemen we een datalek.  Als wij te maken krijgen 
met een datalek nemen we meteen maatregelen om de schade voor 
de betrokkenen zoveel als mogelijk te beperken en om herhaling te 
voorkomen. We brengen in kaart wat er is gebeurd, welke mogelijke 
schade betrokkenen kunnen ondervinden door het datalek en welke 
maatregelen genomen moeten worden om die mogelijke schade 
te beperken en om herhaling te voorkomen. Ook wordt nagegaan 
of het noodzakelijk is om het datalek te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Indien dit het geval is wordt die melding door de 
functionaris gegevensbescherming gedaan. 

Een (vermoedelijk) datalek kan gemeld worden bij de functionaris 
gegevensbescherming, mevrouw J. Bordewijk. 
Zij is te bereiken via e-mail: bju@dr.nassaucollege.nl of telefonisch: 
0592 333 112

Volta Organisatie |   27



28Volta  Welkom op onze school | 
Inhoudsopgave

ONDERWIJS



Of je nu het vmbo, de havo of  het atheneum wilt doen, je kunt bij 
ons terecht. Als je voor het vmbo kiest, dan kun je je hele opleiding 
bij ons blijven tot en met je eindexamen (basisberoepsgerichte 
leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg wordt aangeboden sinds 
augustus 2020). Doe je havo of atheneum, dan ga je na je derde 
leerjaar naar Assen voor het vervolg. Om die aansluiting met de 
Dr. Nassau-vestiging Quintus goed te laten verlopen, organiseren 
we verschillende activiteiten in de eerste jaren bij ons op school 
waardoor je naadloos kunt overstappen.
Wil je voor een vmbo-opleiding van het Vakcollege kiezen of voor het 
gymnasium? Dan kun je direct bij de Dr. Nassau-locaties in Assen 
terecht. De locatie Quintus biedt de gymnasiumopleiding en de 
Vakcolleges worden verzorgd door locatie Penta.

Mavo
De mavo leidt op tot een studie in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) niveau 4. Je begint al in klas 3 met het examenprogramma 
dat in jaar 4 afgesloten wordt met het eindexamen. Je 
examenprogramma volg je binnen een sector. In Beilen kun je kiezen 
uit de vier profielen:
• Zorg & Welzijn
• Economie
• Landbouw
• Techniek

Natuurlijk helpen we je bij het kiezen van jouw profiel. Vanaf de 
tweede klas word je heel goed op deze keuze voorbereid.

Havo en atheneum
Na de havo kun je door naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of 
naar het atheneum. Na het atheneum kun je verder met een studie 
aan een universiteit.
Alle leerlingen in klas 1 van havo en atheneum in Beilen volgen in 
het eerste leerjaar het vak Onderzoek en Ontwerpen. Dit vak hoort 
bij het Technasium.
 Bij ons kun je de eerste drie klassen van de havo of het atheneum 
doen. Dit is de eerste fase. Aan het eind van de eerste fase kies je 
een profiel voor de tweede fase (vanaf klas 4) die je gaat volgen in 
Assen. Het profiel is de richting waarin jij je specialiseert.

Op het Dr. Nassau College kun je een van de volgende profielen 
kiezen:
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij
• Cultuur & Maatschappij
 
Doelgericht onderwijs
Ons motto - Samenleren! - hebben we gekozen omdat we op 
onze school met en van elkaar leren. Ons onderwijs draait om het 
ontdekken waar je goed in bent en het ontwikkelen van waar jij 
goed in wilt worden. Dat kun je natuurlijk allemaal niet alleen. Met 
je eigen persoonlijke coach bespreek je je voortgang en stel je jouw 
nieuwe leerdoelen en jouw persoonlijke ontwikkelingsdoelen vast.
Wij willen jou op je eigen niveau aanspreken én uitdagen, zodat 
jij - samen met ons - kunt ontdekken waar je goed in bent. Daarbij 
leer je natuurlijk niet alleen maar wat jij leuk vindt, maar bouw 
je samen met onze vakdocenten aan een gedegen basiskennis en 
leer je daarnaast ook belangrijke vaardigheden zoals bijvoorbeeld 
doelgericht plannen en organiseren.

Zo ziet jouw dag er bij ons op school uit
Je start de dag gezamenlijk met jouw klas. We noemen dat een 
check-in. Daarna starten de gewone lessen, waarin je werkt aan 
je basiskennis en vaardigheden. Gedurende een schooldag kun 
je tijdens de zogenaamde flexuren aan de slag gaan met vakken 
waar je meer tijd en aandacht voor nodig hebt. Elke middag sluit je 
gezamenlijk af met een check-out, waarin je terugkijkt op de dag en 
plannen maakt voor de volgende dag. Na de check-out bieden wij de 
mogelijkheid om je huiswerk onder toezicht op school af te maken. 
Daarnaast heb je wekelijks een gesprek met jouw vaste coach. 

Studiewijzers
Om te stimuleren dat leerlingen meer regie nemen over hun 
eigen leerproces, ontvangt hij per vak een studiewijzer. In deze 
studiewijzer staat een globale planning van lesstof en/of opdrachten 
die per periode behandeld worden. De studiewijzers zijn leidend. 
Huiswerk wordt daarom niet meer als zodanig opgegeven.

OPLEIDINGEN
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3e klas mavo 4e klas  mavo

40 min Flexuren 
30 min

40 min Flexuren 
30 min

Nederlands 3 1 Nederlands 4 1

Engels 3 1 Engels 4 1

Duits/FA* 3 1 Duits 4 1

Wiskunde 3 1 GS 4 1

Bio 2 1 AK 4 1

LO 3 Wiskunde 4 1

Eco 2 1

lob 2 Nask 1  4 1

Nask 2 4 1

LO1 3  

rekenen 1,5  LO2  2

K&C/ckv  2 Bio 4  1

LO2** 4  Eco 4 1

Gs* 2 1

Ak* 2 1 lob/mentor 1  

Na* 2  1  

SK* 2 1 7 vakken*

Ma 2   

Dag start/einde  2,1   

33,5

LESSENTABEL
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1e klaws 
Havo/Ath

   2e klas 
Havo/Ath

   3e klas Havo/
Ath

  

 40 min Flexuren 
30 min

  40 min Flexuren 
30 min

  40min Flexuren 
30 min

Nederlands 4 1  Nederlands 3 1  Nederlands 3 1

Engels 3 1  Engels 3 1  Engels 3 1

Frans 2 1  Frans 3 1  Frans 2 1

Duits 2 1  Duits 3 1  Duits 2 1

Gs 2 1  Gs 2 1  Gs 2 1

Ak 2 1  Ak 2 1  Ak 2 1

Wiskunde 3 1  Wiskunde 3 1  Wiskunde 3 1

BNW           

Nask 1 0,5         

Biologie 2 0,5  BNW 2 1  Na 2 0,66

LO 4 0  LO 4   Sk 2 0,66

O&O 2          

muziek 1          

K&C 1 1*  O&O of K&C 4   Biologie 2 0,66

leren leren 0 1  leren leren /plus  1  LO   

levensbeschouwing 1 0         

Verzorging* 0 0  flexuren    O&O/K&C 4  

keuze uur 1,5          

 dag start   5  dag start/einde  3,7  Economie 2 1

31,5 29 dag start/einde/lob 29 3,1

         

LESSENTABEL
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Toelating
Het Dr. Nassau College locatie Beilen baseert de plaatsing van 
leerlingen op het advies van de basisscholen. De schoolleider 
onderhoudt samen met de coördinator leerlingenzaken contact met 
de basisscholen. 

Bevorderen, op- en afstromen of zittenblijven
Zie Downloads

Examenresultaten
Wij streven ernaar al onze leerlingen met een diploma van school 
te laten gaan. En met resultaat! De afgelopen 6 jaar zijn al onze 
leerlingen geslaagd. 100% score du
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LEERLINGBEGELEIDING



Onze begeleiding en zorg zijn opgebouwd volgens het principe van 
de geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dit betekent dat onderwijs, 
begeleiding en zorg zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.
In de eerste lijn verwachten wij van docenten een positieve, 
actieve pedagogische houding. Zij zorgen voor een prettig en veilig 
lesklimaat en signaleren de behoeften van individuele leerlingen. 
De coach is de spil in de begeleiding: hij of zij is het eerste 
aanspreekpunt. Bovendien verzamelt de coach de nodige informatie 
bij collega’s en organiseert waar mogelijk de begeleiding. De coach 
begeleidt niet alleen individuele leerlingen, maar start vaak ook de 
dag op en sluit de dag af met de groep als geheel. 
In de tweede lijn van de zorg zitten de coördinator leerlingenzaken, 
de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werker. Als er sprake 
is van problematiek die meer gespecialiseerde begeleiding vraagt, 
kan de school in de derde lijn een beroep doen op een aantal 
deskundigen binnen en buiten de school.
Zorg en begeleiding zijn gericht op preventie, maar ook op het 
herstel van het functioneren en welbevinden van de leerling. 
Om de afspraken over begeleiding vast te leggen, wordt waar 
nodig gewerkt met handelingsplannen. Deze worden regelmatig 
door docenten, begeleiders en ouders geëvalueerd en bijgesteld. 
Daarnaast wordt er voor elke groep een groepsplan opgesteld.

Coach
De leerling staat op onze school centraal en iedere leerling heeft 
een andere manier van leren. De coach begeleidt de leerling in 
het onderwijsleerproces om zijn of haar doelen te bereiken. Dit 
is de kern van het doelgerichte leren. De andere bouwstenen 
(rooster, curriculum, vakdocent, leermateriaal, gebouw) worden zo 
georganiseerd dat ze dit proces ondersteunen. Gezamenlijk zorgen 
deze bouwstenen voor een onderwijsgebouw waarbinnen een 
leerling optimaal kan leren op zijn/haar niveau en in zijn/haar eigen 
tempo.

Coördinator leerlingenzaken
De coördinator leerlingenzaken ondersteunt de schoolleider bij alle 
leerlingzaken. De coördinator is na de coach het aanspreekpunt 
voor leerlingen en ouders als er zich bijzonderheden of problemen 
voordoen. Samen met ouders, de leerling en de coach zorgt zij voor 
adequate oplossingen. De coördinator leerlingenzaken onderbouw 
is mevrouw Nijmeijer en coördinator leerlingzaken bovenbouw is 
mevrouw Haanstra. Hun contactgegevens staan achterin deze gids.

Zorg-advies-team
Het zorg-advies-team (zat) kan worden ingeschakeld om deskundig 
advies in te winnen met betrekking tot een leerling. Hiervoor 
wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders. In het 
zorg-advies-team zitten naast de coördinator leerlingenzaken 
en de schoolmaatschappelijk werker ook de jeugdarts, en de 
leerplichtambtenaar. De jeugd- of wijkagent kan op afroep aanwezig 
zijn.

CJG Midden-Drenthe
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen inwoners van 
Midden-Drenthe terecht met vragen over opgroeien en opvoeden, 
voor advies, voorlichting en ondersteuning: ouders, verzorgers, 
jongeren van 0 tot 23 jaar, professionals, buren, opa’s en oma’s.
Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die 
zich bezighouden met jeugd en opvoeden: Icare, GGD Drenthe, 
Noordermaat, Stichting Welzijn Midden-Drenthe en Bureau 
Jeugdzorg Drenthe. De jeugdarts, de jeugdverpleegkundige en het 
schoolmaatschappelijk werk zijn ook onderdeel van het CJG en zijn 
de CJG-contactpersonen voor de school.

Jeugdgezondheidszorg
De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, biedt de school verschillende diensten aan voor 
leerlingen, ouders en medewerkers van de school.

Screening in klas 2
Alle leerlingen in klas 2 worden schriftelijk uitgenodigd voor een 
screening door de assistente jeugdgezondheidszorg. De leerlingen 
wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid en 
leefstijl. Bij de screening worden de leerlingen gemeten en gewogen 
en er wordt een gehoortest gedaan. De vragenlijst wordt samen 
met de leerling besproken. Naar aanleiding van de bevindingen bij 
de screening kan een uitnodiging volgen voor een spreekuur bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, 
verzuimbegeleiding, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts 
worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen 
rondom leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, 
overgewicht en seksualiteit.

Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de 
school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken. 
Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden 
voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor 
toestemming hebben gegeven.

Afspraak maken?
Aanmelden voor het spreekuur kan telefonisch of via e-mail. Vermeld 
in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de 
leerling. De contactgegevens staan achter in deze schoolgids.
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Extra begeleiding
Leerlingen verschillen en daar houden we rekening mee. Soms 
hebben leerlingen behoefte aan extra ondersteuning bij bepaalde 
vakken. Ook sociaalemotionele problemen, zoals faalangst, vergen 
soms extra tijd en aandacht. Het Dr. Nassau College heeft een 
uitgebreid begeleidingssysteem.

Topsportregeling
Leerlingen die buiten schooltijd serieus bezig zijn met topsport 
krijgen ondersteuning door de school. Het Dr. Nassau College heeft 
hierover een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met NOC-NSF. 
Wij doen er veel aan om ervoor te zorgen dat leerlingen tijd aan hun 
topsport kunnen besteden, zonder dat het schoolwerk eronder te 
lijden heeft.
Door een intensieve begeleiding van een topsportmentor is het 
mogelijk om als topsporter verder te groeien. Op onze locatie maken 
we dit mogelijk door goede faciliteiten aan te bieden. Zo zijn er 
algemene regelingen die gelden voor iedere topsporter. Te denken 
valt aan aanpassingen in het rooster in verband met trainingstijden, 
vrije uren rondom belangrijke wedstrijden en aanpassingen in het 
toetsrooster. Daarnaast maken we individuele afspraken. Te denken 
valt aan extra tijd voor huiswerk in het rooster.
Leerlingen komen in aanmerking voor de topsportregeling als 
zij minimaal op regionaal selectieniveau sporten en zich serieus 
voorbereiden op een sportcarrière.

Rebound
Rebound is een schoolbrede voorziening en is bedoeld voor 
leerlingen bij wie de veiligheid en/of structuur van de leerling 
zelf, van docenten of van medeleerlingen negatief beïnvloed 
wordt. Tijdens het verblijf in de Rebound wordt gezocht naar 
aanknopingspunten voor:
• het in kaart brengen van leerresultaten, capaciteiten en 

belemmeringen,
• het aanleren van adequate sociale vaardigheden,
• het bespreekbaar maken van problemen in de thuissituatie en
• het leren deelnemen aan groepsgesprekken.

De leerling en ouders moeten het eens zijn met de plaatsing en 
gemotiveerd zijn hun medewerking aan het Reboundprogramma 
te verlenen. Indien wenselijk wordt samenwerking met de 
jeugdhulpverlening gezocht.
Een aanvraag tot plaatsing wordt behandeld in het Zorgadviesteam.
Elke leerling werkt met een op maat gemaakt rooster. Het doel 
van het verblijf is altijd dat de leerling teruggeplaatst wordt in 
een reguliere klas. De duur van het verblijf kan variëren, gefaseerd 
terugschakelen is mogelijk.

Onderwijskundige (extra) begeleiding
Er kan bij een leerling sprake zijn van hardnekkige leerproblemen. 
Hierbij kan gedacht worden aan leerproblemen als gevolg van 
dyslexie of rekenproblemen ontstaan door dyscalculie. De remedial 
teacher bekijkt samen met de leerling en zijn/haar ouders hoe 
docenten en klasgenoten het beste rekening met de leerling kunnen 
houden.
Het doel is ervoor zorgen dat leerlingen zo weinig mogelijk last 
hebben van hun leerproblematiek en zo zelfstandig mogelijk met 
goede cijfers hun diploma kunnen halen. Hierdoor hebben leerlingen 
vanzelfsprekend ook meer plezier in het naar school gaan. Leerlingen 
kunnen individueel of in kleine groepjes begeleid worden.
Als een leerling bij binnenkomst al een officiële dyslexie- of 
dyscalculieverklaring heeft, worden met de leerling en de ouders 
aan het begin van het schooljaar de behoeftes samengevat op 
een faciliteitenkaart. Hierin staat duidelijk vermeld hoe docenten 
rekening met de leerling moeten houden tijdens de lessen en 
toetsen.

Leerwegondersteuning (LWOO)
Een leerling met een LWOO-indicatie wordt getest of hij of zij 
inderdaad in aanmerking komt voor LWOO. Bij de begeleiding van 
LWOO-leerlingen wordt gebruik gemaakt van een handelingsplan, dat 
in nauw overleg met o.a. de ouders tot stand komt.

Passend onderwijs
Leerlingen voor wie de dagelijkse schoolpraktijk geen 
vanzelfsprekende zaak is door een handicap of stoornis, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden op het Dr. Nassau College extra steun 
krijgen om regulier onderwijs te volgen.
Vanaf 1 augustus 2014 zijn de indicaties voor leerling gebonden 
financiering vervallen en gaan de gelden voor de leerlinggebonden 
financiering naar het samenwerkingsverband. In dit 
samenwerkingsverband werken scholen voor regulier en voorgezet 
speciaal onderwijs samen om leerlingen die deze ondersteuning 
nodig hebben zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Voor leerlingen 
die op dit moment leerlinggebonden financiering ontvangen is een 
overgangsregeling vastgesteld.

Sociaal-emotionele zorg
Soms zit het allemaal wat tegen. Voorbeelden hiervan zijn: heel 
zenuwachtig bij proefwerken zijn, ouders die uit elkaar gaan, ruzie 
met vrienden/vriendinnen, even geen plezier in school. Leerlingen 
die merken dat ze met dit soort problemen blijven rondlopen, 
kunnen dan eens praten met iemand die ze vertrouwen.
Dat kan de mentor of een vertrouwenspersoon zijn. Wat aan hem of 
haar wordt verteld, is vertrouwelijk en wordt dus niet automatisch 
doorverteld. Als deze mensen een leerling niet verder kunnen helpen, 
kunnen zij hen doorverwijzen naar hulpverleners binnen of buiten de 
school.
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Wat Voor wie Door wie Inhoud

Coaching Alle leerlingen Coaches Formuleren en bijstellen van doelen 
en het maken en volgen van een reële 
planning.

Loopbaanorientatie Alle leerlingen Mentor/coach Begeleiding bij gerichte vragen rond 
vakkenpakket en vervolgopleiding

Leerwegondersteuning leerlingen op het VMBO die 
extra ondersteuning nodig 
hebben om een diploma te 
halen

Coach, mentor en coordi-
nator leerlingzaken

Extra ondersteuning tijdens de re-
guliere lessen. Er wordt gewerkt met 
individuele handelingsplannen.

Remedial teaching Leerlingen met specifieke 
hiaten in kennis

Remedial teacher Individuele begeleiding

Diagnostiek leerproblemen Leerlingen die nader 
onderzoek nodig hebben

Orthopedagoog Nader onderzoek bij leerproblemen

BEGELEIDINGSKAART
ONDERWIJSKUNDIGE (EXTRA) BEGELEIDING
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Welke begeleiding Voor wie Door wie Inhoud

Individuele begeleiding Alle leerlingen Mentor/coach Welbevinden op school

Anti-pestbeleid Alle leerlingen Mentor/coach in overleg met antipestcoordinator  
(mevrouw Haanstra)

Pestprotocol

Raad en hulp bij vragen of 
problemen

Alle leerlingen Mentor/coach, coordinator leerlingzaken Welbevinden op school

Remedial teaching Leerlingen met specifieke hiaten en kennis Remedial teacher Individuele begeleiding

Sociale vaardigheidstraining Op verzoek van mentor en/of ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele en/of groepstraining

Faalangst reductietraining Op verzoek van mentor en/of ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele en/of groepstraining

Rouwverwerking Op verzoek van ouders Gespecialiseerde begeleider Individuele training

Specifieke leerlingbegeleiding Leerlingen met persoonlijke problemen of 
problemen in de thuissituatie

Mentor meldt de leerling aan bij schoolmaatschappelijk 
werk in overleg met ouders en coordinator leerlingzaken

Individuele begeleidingsgesprekken

Zorgadviesteam Leerlingen met overstijgende problemen Externe begeleiders, coordinator leerlingzaken Afstemming

Ambulante begeleiding Geindiceerde leerlingen Externe ambulante begeleider, mentor, op afroep: coordi-
nator leerlingzaken

Ondersteuning schoolloopbaan leerling

Medische begeleiding Op verzoek van leerling of ouders Schoolarts Medische zorg

Diagnostiek Leerlingen die nader onderzoek nodig hebben Orthopedagoog Persoonlijkheidsonderzoek

SOCIAAL-EMOTIONELE BEGELEIDING OP HET DR. NASSAU COLLEGE LOCATIE BEILEN
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Leerplicht en kwalificatieplicht 
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Totdat ze 
een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 
tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar 
heet dit de kwalificatieplicht. 

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht 
Ouders of verzorgers van jongeren tussen de 5 en 16 jaar moeten 
hun kinderen inschrijven op school. Volgens de leerplichtwet moeten 
jongeren ook echt naar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog 
geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen 
en ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een vwo-
diploma, havodiploma of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. 
Als een leerling van school gaat zonder diploma (startkwalificatie), 
dan krijgt de gemeente hiervan een melding. 
Elke gemeente heeft een ambtenaar aangewezen die speciaal 
belast is met de controle op het naleven van de leerplichtwet, 
de zogenaamde leerplichtambtenaar. Zodra een leerplichtige 
leerling op drie achtereenvolgende dagen ongeoorloofd verzuimt, 
of gedurende vier opeenvolgende weken meer dan één achtste 
deel van de lestijd verzuimt, moet de schoolleiding dit melden bij 
de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook wanneer de school 
zich zorgen maakt over verzuim zonder dat de hiervoor genoemde 
grenzen worden overschreden, geldt de meldingsplicht. 

Voortijdig schoolverlaten 
Leerlingen tussen de 12 en 23 jaar die hun opleiding zonder diploma 
verlaten, die niet doorstromen naar een andere onderwijssoort 
of opnieuw aan een opleiding beginnen, worden voortijdig 
schoolverlaters (vsv’ers) genoemd. Zij zijn niet in het bezit van een 
mbo niveau 2, havo of vwodiploma en beschikken daarom niet over 
een startkwalificatie. Leerlingen die veel spijbelen of verzuimen 
hebben een grotere kans tot voortijdig schoolverlaten.
Elk jaar worden op de website www.onderwijsincijfers.nl de meest 
recente gegevens m.b.t. voortijdig schoolverlaten bekend gemaakt. 
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Het Dr. Nassau College is meer dan leren alleen. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar ook 
ontdekken waar zij goed in zijn en wat ze leuk vinden. Er worden 
allerlei activiteiten georganiseerd om leerlingen kennis te laten 
maken met de verscheidenheid aan mogelijkheden om zich op 
andere terreinen te ontwikkelen.

Excursies en schoolreizen
Voor alle klassen worden excursies en schoolreizen georganiseerd. 
Leerlingen uit de onderbouw gaan bijvoorbeeld een dag naar NEMO 
of naar Naturalis en Space Expo. In klas 3 staat een cultuurexcursie 
op het programma tijdens een bezoek aan Amsterdam. En in klas 4 
tenslotte gaan zij een hele week naar de Belgische Ardennen om te 
survivallen.

Culturele en kunstzinnige vorming
Cultuur is een belangrijk onderdeel van het activiteitenprogramma. 
Leerlingen bezoeken theatervoorstellingen, musea en films. Ook 
komen kunstenaars en schrijvers op school om bijvoorbeeld 
workshops te verzorgen. Leerlingen die graag schrijven kunnen een 
bijdrage leveren aan de schoolkrant ’t Professortje en leerlingen die 
graag muziek maken kunnen meespelen in de schoolband.

Sportieve evenementen
Sport neemt een belangrijke plaats in op onze school. Naast de 
wekelijkse lessen lichamelijke opvoeding organiseren wij sportdagen 
en -toernooien en een module sportoriëntatie. Aan de toernooien 
doen leerlingen van alle locaties mee. Zo is er een badminton- en 
voetbaltoernooi, en er wordt fanatiek geschaatst. Onze schaatsploeg 
doet geregeld mee aan regionale en landelijke wedstrijden. Af en 
toe organiseren we bijzondere sportieve activiteiten op school, zoals 
skaten of een dansworkshop. Aan het eind van het schooljaar volgt 
de atletiekdag.

Maatschappelijke stage
Vanaf 2011 doen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 
een maatschappelijke stage. Vrijwilligerswerk is een onmisbaar 
onderdeel van een goed functionerende samenleving. Het biedt 
leerlingen de mogelijkheid om te leren organiseren en sociale 
vaardigheden verder te ontwikkelen. De maatschappelijke stage is 
een verplicht onderdeel van het examen programma.
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Ouders betalen geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet 
onderwijs. Wel is er sprake van schoolkosten.

Er zijn drie categorieën schoolkosten. De eerste categorie zijn de 
kosten die door de school worden betaald. Dit betreft met name de 
schoolboeken en het lesmateriaal. Hieronder vallen ook aangepaste 
schoolboeken, zoals brailleboeken, gesproken boeken. Deze boeken 
zijn speciaal voor leerlingen met een beperking. 

De tweede categorie schoolkosten is voor rekening van de ouders. 
Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn, zoals gymkleren, 
of zaken die meerdere leerjaren of door meerdere kinderen 
binnen één gezin gebruikt kunnen worden, zoals woordenboeken, 
rekenmachines en atlassen.

De derde categorie zijn de overige schoolkosten waaruit activiteiten 
worden betaald waarvoor de school geen geld van de overheid 
ontvangt. Voor deze laatste categorie, ook wel de vrijwillige 
ouderbijdrage genoemd, vragen we een bijdrage van de ouders. 
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht deze 
bijdrage te betalen.

Device
Schoolkosten Categorie I – Gratis lesmateriaal 
Het gratis lesmateriaal wordt door de school gratis aan leerlingen 
ter beschikking gesteld. Een deel van dit lesmateriaal moet aan het 
eind van het schooljaar weer worden ingeleverd. 

Het betreft: 
• Leerboeken
• werkboeken
• project- en tabellenboeken
• eigen lesmateriaal van de school
• bijbehorende cd’s en/of dvd’s
• licentiekosten voor digitaal lesmateriaal.

Bij verlies of ernstige schade worden de kosten bij de leerling en 
zijn/haar ouders/verzorgers in rekening gebracht.

Schoolkosten Categorie II – Zelf te kopen materiaal 
Dit zijn materialen die persoonsgebonden zijn of zaken die 
meerdere leerjaren of door meerdere kinderen binnen één gezin 
gebruikt kunnen worden. Deze materialen vallen niet onder gratis 
lesmateriaal en worden (eventueel na overleg met de docent) door 
de leerlingen zelf aangeschaft. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:
• atlassen
• woordenboeken
• agenda’s
• rekenmachine
• sportkleding
• gereedschap
• schriften, multomappen, pennen, etc.

Schoolkosten Categorie III – vrijwillige ouderbijdrage
Dit betreffen de overige schoolkosten voor activiteiten waar de 
school geen geld van de overheid voor ontvangt. In overleg met de 
medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage 
vastgesteld. De gelden uit de vrijwillige ouderbijdrage worden 
besteed aan:

Leerlingenvoorzieningen 
• Kopieer-/printtegoed: leerlingen kunnen 100 zwart-wit 

afdrukken (A4) in een schooljaar maken met behulp van hun 
inlogcode.

• Ongevallenverzekering 
• 
Evenementen en projecten 
Dit zijn alle evenementen en projecten die door het jaar worden 
gehouden en die: of per evenement/project een te geringe 
eigen bijdrage kennen om als excursie/specifieke uitgaven in de 
locatie-specifieke overzichten benoemd te worden (door school 
georganiseerde projecten, feesten, kleine uitstapjes, paas- en/of 
andere feestdagvieringen, medailles sportdagen e.d.) of die zich 
plots aandienen: onverwachte tentoonstellingen, 
museumbezoeken e.d. 

Onderwijsondersteuning 
• Toegang en gebruik van (materialen van) de Mediatheek
• Computerbenodigdheden, audiovisuele middelen
• Kopieën leerstofondersteunende teksten of opgaven.

Locatie-specifieke bijdragen, activiteiten en/of excursies
Elke locatie bepaalt voorafgaand aan het schooljaar welke bijdragen 
van ouders gevraagd worden voor de locatie-specifieke bijdragen, 
activiteiten en/of excursies.

Leerlingkastjes 
Op locatie Beilen kunnen leerlingen een af te sluiten leerlingenkastje 
huren waarin zij hun spullen kunnen bewaren, zoals (gym)kleding 
en boeken. Het gebruik en voorwaarden van de leerlingenkastjes is 
gebonden aan een reglement welke ook op de site is te vinden.

Proces
Per schooljaar wordt er een inventarisatie gemaakt van de 
verwachte schoolkosten. Deze schoolkosten worden daarna 
afgestemd met Medezeggenschapsraad en opgenomen in de 
schoolgids voor dat betreffende schooljaar. In onvoorziene gevallen 
kan er door de school worden afgeweken van deze inventarisatie. Er 
dient in dat geval wel afstemming met de MR plaats te vinden.

Betaling locatie specifieke bijdragen: 
Volgens de wet zijn ouders vrij om zelf te beslissen of zij de bijdrage 
willen betalen. Zij ontvangen in de loop van het schooljaar een 
verzoek om de bijdrage over te maken. Ouders zijn niet verplicht 
om op dit verzoek in te gaan. Indien echter de bijdragen niet 
(tijdig) betaald worden, heeft de school het recht om betreffende 
leerling uit te sluiten van deelname en de plicht om een alternatief 
programma aan te bieden. Op de website worden, voorafgaand aan 
het nieuwe schooljaar, alle bijdragen gepubliceerd. 
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Verzekeringen
Het Dr. Nassau College heeft een aantal verzekeringen om schades 
die rondom het onderwijs kunnen ontstaan aan personen en 
goederen te dekken.

Bij ongevallen dekt de Ongevallenverzekering van de school 
het lichamelijk letsel bij blijvende invaliditeit, en doet een 
uitkering bij overlijden. Ook bij langdurige ziekenhuisopname en 
tandheelkundige kosten kan een beroep gedaan worden op de 
ongevallenverzekering. Belangrijk is echter wel om op te merken dat 
de ongevallenverzekering van het Dr. Nassau College een aanvulling 
is op de eigen (ziektekosten)verzekering. 

Naast een ongevallenverzekering heeft het Dr. Nassau College ook 
een Doorlopende Schoolreisverzekering, waarmee ook ongevallen 
tijdens excursies en schoolreizen verzekerd zijn. Hiervoor gelden 
de voorwaarden van de ongevallenverzekering, maar dan met 
wereldwijde dekking, plus schade aan bagage verzekerd. Voor 
bagage geldt per claim een maximum en eigen risico. 

De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van het Dr. Nassau 
College dekt de schade aan derden en goederen van derden 
waarvoor het Dr. Nassau College of haar medewerkers vanuit hun 
functie handelend aansprakelijk voor zijn. 

Stagelopende leerlingen vallen onder de verantwoording en 
daarmee aansprakelijkheidsverzekering van de stagebieder (art 
658 BW 7). Aanvullend kan bij ongevallen een beroep gedaan 
worden op de ongevallenverzekering van de school (zie hierboven). 
De Aansprakelijkheid Bedrijven verzekering van de school dekt de 
schade aan personen of zaken van de stagebieder waar de leerling 
aansprakelijk voor is. Het besturen van motorvoertuigen is hiervan 
uitgesloten. 

Uitgebreide polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de afdeling 
Facilitaire Zaken van het bedrijfsbureau van het Dr. Nassau College: 
facilitair@dr.nassaucollege.nl of te downloaden op de website.

• Ongevallenverzekering
• Doorlopende schoolreisverzekering
• Aansprakelijkheid Bedrijven
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 In dit hoofdstuk staat een aantal praktische zaken (van 
openingstijden tot huisregels en schoolvakanties) genoemd die voor 
zowel leerlingen als ouders van belang kunnen zijn.

Regels en afspraken
Leerlingen met alle mogelijke talenten en achtergronden zijn 
welkom op onze school. Daarom hechten wij veel waarde aan goede 
afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wat wel en niet mag en 
waar de verantwoordelijkheid ligt.
Er is een Leerlingenstatuut (te downloaden op onze website),waarin 
de regels zijn vastgelegd. Deze regels zijn bedoeld om:

• het geven en volgen van onderwijs zo goed mogelijk te laten 
plaatsvinden;

• te voorkomen dat iemand onnodig last heeft van anderen;
• hulp te geven daar waar nodig is.

Mobiele telefonie en social media
Zie Protocol Mobiele Telefonie en Social Media op onze website.

Absentie
De school werkt met een absentie-registratieprogramma. Hierdoor 
heeft de school snel een overzicht van het te-laat-komen en van 
andere vormen van verzuim van leerlingen. De heer Bijker en 
mevrouw Bos, de conciërges, houden zich bezig met de controle 
van absenties. Zij nemen in eerste instantie contact met ouders 
op, indien leerlingen tijdens het 1e of 2e lesuur als ongeoorloofd 
afwezig staan geregistreerd. Wij verzoeken ouders dringend de 
school altijd op de hoogte te stellen van afwezigheid of ziekte 
van hun zoon of dochter. Leerlingen die tijdens de schooldag ziek 
worden, melden zich af bij de conciërge. De conciërge neemt contact 
op met de ouders. Als het nodig is, regelt de school vervoer of laat 
een medeleerling mee naar huis gaan. Eenmaal thuis, bellen de 
ouders naar school, zodat men op school weet dat de leerling goed is 
aangekomen. Bovendien is het heel belangrijk dat ouders hun zoon 
of dochter na ziekte weer beter melden! Ziek en beter melden kan op 
het volgende telefoonnummer: (0593) 53 81 63 tussen 08.00 uur en 
08.30 uur.

Te laat komen
Onder ongeoorloofd schoolverzuim wordt ook het te laat komen 
verstaan. Vanzelfsprekend wordt er in de te-laat-kom-regeling van 
de school rekening gehouden met overmacht situaties. Leerlingen 
die om welke reden dan ook te laat komen, melden zich bij het 
Checkpoint (de balie in de hal). Is de leerling door overmacht te laat, 
dan ontvangt hij/zij een briefje waarmee hij de les binnen mag. 
Is er echter sprake van opzettelijk te laat komen, dan wordt dit 
geregistreerd in het leerlingen volgsysteem als zijnde ‘te laat’.

Incidentenregistratie
Het Dr. Nassau College wil graag een veilige school zijn voor 
iedereen. Daarom komen wij in actie als die veiligheid bedreigd 
wordt. Wij hebben een overeenkomst met de gemeente Assen en 
de provincie Drenthe om een actief veiligheidsbeleid te voeren. Wij 
doen niet alleen iets als er een incident is geweest, maar proberen 
incidenten ook te voorkomen. Daarom registreren we alle incidenten. 
Denk bijvoorbeeld aan diefstal, vernielingen en pesten. Leerlingen 
die te maken hebben gehad met een incident, kunnen dit melden per 
e-mail.

Bezoek tandarts, huisarts of specialist
Een bezoek aan de tandarts, de huisarts of een specialist wordt 
zoveel mogelijk buiten lestijden om geregeld. Als dit niet mogelijk is, 
stellen de ouders de school daarvan vooraf telefonisch of schriftelijk 
op de hoogte.

Verlof
Als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis zoals een bruiloft 
of een begrafenis, vragen ouders vooraf schriftelijk verlof aan bij 
de coördinator leerlingenzaken. Deze beoordeelt of het gevraagde 
verlof wordt toegekend en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Blessures
De regels rondom blessures bij het vak lichamelijke opvoeding zijn 
vastgelegd in de Regeling blessurebeleid. Uitgangspunt is dat we 
leerlingen zo veel mogelijk bij de les willen betrekken, ook al kunnen 
ze soms niet veel doen. De regeling is te vinden op onze website.

Corvee
Leerlingen leveren om de beurt een bijdrage aan het schoonhouden 
van de school. De conciërge maakt hiervoor een rooster en 
informeert de leerlingen als zij aan de beurt zijn. Leerlingen die 
corvee hebben, gaan na een pauze even aan het werk. Zij mogen dan 
maximaal tien minuten later in de les verschijnen
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Faciliteiten
De school biedt haar leerlingen verschillende faciliteiten. De 
belangrijkste lichten we hieronder nader toe.

Leerling-kastjes
In de school staan leerling-kastjes die leerlingen voor een jaar 
kunnen huren. Hierin kunnen zij spullen bewaren. Als er iets uit 
de kastjes wordt weggenomen door anderen is de school niet 
aansprakelijk voor de schade. Bij beschadiging waarschuwt de 
leerling de conciërge. Vóór de kerst- en zomervakantie haalt de 
leerling het kastje helemaal leeg.

Leermiddelen
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een tas 
vol schoolboeken. Zij krijgen deze boeken in bruikleen van de school. 
Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken en de cd-roms 
weer worden ingeleverd. Als de boeken erg beschadigd of verloren 
geraakt zijn, kan dat betekenen dat de leerling hiervoor een boete 
moet betalen.

Device
Het Dr. Nassau College wil het onderwijs verrijken door gebruik 
te maken van een device als extra hulpmiddel in de klas. Naast 
de docent, het boek en het werkboek, wordt gebruik gemaakt van 
een device. We spreken van “blended learning”. Hierdoor werken 
leerlingen actiever in de klas, kunnen zij meer op hun eigen tempo 
werken en krijgen zij onderwijs aangeboden op maat. Mede door 
gebruik te maken van digitale hulp middelen bereidt het Dr. Nassau 
College leerlingen voor op een maatschappij waar digitalisering en 
social media niet meer weg te denken zijn. Op termijn zullen minder 
boeken gebruikt gaan worden. De regeling met betrekking tot de 
iPad is te vinden op de website.

Mediatheek
Leerlingen die op zoek zijn naar informatie voor een werkstuk of 
een spreekbeurt kunnen terecht in de mediatheek. Hier hebben we 
verschillende naslagwerken, zoals encyclopedieën, woordenboeken 
(ook van andere talen) en atlassen. Ook hebben we knipsel mappen 
met krantenknipsels over één onderwerp en schrijversmappen met 
boekbesprekingen en interviews. Behalve boeken zijn er ook dvd’s 
en cdroms te vinden. De mediatheek is bovendien geabonneerd op 
een groot aantal tijdschriften en dagbladen. Leerlingen mogen het 
materiaal gratis lenen en reserveren.

Nassaupas
Elke leerling ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een 
eigen Nassaupas. Op de Nassaupas staan persoonlijke gegevens 
zoals naam, pasfoto, leerlingnummer, school en e-mailadres. 
Het leerlingnummer is van belang bij het inloggen op het 
computernetwerk van school. Het verlies van de pas wordt door de 
leerling gemeld bij de conciërge.

Opvanguur
Als een les niet door kan gaan, bijvoorbeeld omdat een docent ziek 
is, neemt een andere docent de les over. Dit heet een opvanguur. In 
principe werken de leerlingen gewoon door volgens de studiewijzer 
van het betreffende vak. Ook kan het uur worden ingezet om te 
lezen of om huiswerk te maken.

Rookvrije school
Al vele jaren is bekend dat roken bijzonder schadelijk is voor de 
gezondheid. De overheid en ideële organisaties proberen het roken 
te ontmoedigen, maar toch beginnen ieder jaar opnieuw veel jonge 
mensen in Nederland met roken. Eenmaal verslaafd aan de sigaret, 
blijkt stoppen vaak heel moeilijk. Daarom is voorkomen van het 
beginnen met roken een goede strategie om roken te verminderen. 
De meeste jongeren beginnen met roken tussen de 14 en 18 jaar. Dit 
is de leeftijd waarop zij op scholen een groot deel van hun (sociale) 
leven doorbrengen.Het Dr. Nassau College is een  rookvrije zone. 
Dit houdt in dat het voor zowel medewerkers als leerlingen niet is 
toegestaan te roken “in het zicht” van de gebouwen en terreinen van 
het Dr. Nassau College

Calamiteiten
Alle medewerkers kennen het ontruimingsplan. Als er alarm is, 
weten zij wat er moet gebeuren om de ontruiming zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. Om de veiligheid op school te testen, houden 
we twee keer per jaar een ontruimingsoefening. Voor de kleine 
ongevallen zijn er EHBO’ers op school. Bij grotere ongevallen wordt 
een arts ingeschakeld en wordt contact met de ouders opgenomen.

Openingstijden
De administratie is geopend van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
15.15 uur. De conciërge is aanwezig vanaf 7.45 uur.

Lestijden
Wij verwachten onze leerlingen om 8.30 uur op school. De lessen 
duren 40 minuten en de flex-lessen 30 minuten. Aan het begin 
van de schooldag klinkt er 5 minuten voordat de les begint een 
bel, de zogenaamde eerste bel. Het is de bedoeling dat leerlingen 
dan al naar het lokaal gaan waar zij moeten zijn. De tweede bel is 
het startsignaal voor de les. Tussen de lessen door maken we geen 
gebruik van een bel, dit levert een hoop tijd en rust in de school op.
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Volta Lestijden, vakanties en vrije dagen | 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

aanwezig op school | 08.30 uur

eerste bel: naar het lokaal | 08.25 uur

LESTIJDEN
VAKANTIES 
EN VRIJE DAGEN

Herfstvakantie  16 okt. 2021 - 24 okt. 2021

Kerstvakantie  25 dec. 2021 - 09 jan. 2022

Voorjaarsvakantie  19 febr. 2022 - 27 febr. 2022     

Goede Vrijdag/Pasen  15 apr. 2022 - 18 apr. 2022        

Meivakantie  23 apr. 2022 - 08 mei 2022      

Hemelvaart  26 en vrijdag 27 mei 2022              

Pinksteren 6 juni 2022

Zomervakantie 16 jul. 2022 - 28 aug. 2022

Les 1                            08.30 - 09.00 

Les 2                            09.00 - 09.40 

Les 3                            09.40 - 10.20 

Pauze                          10.20 – 10.35 

Les 4 Flex                   10.35 – 11.05 

Les 5                           11.05 – 11.45 

Les 6                           11.45 – 12.25 

Pauze                          12.25 – 12.50 

Les 7 Flex                   12.50 – 13.20 

Les 8                            13.20 – 14.00

Les 9                            14.00 -14.40

Les 10+coaching        14.40 – 15.20
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DIRECTEUR 
Dhr. T. van Roy

TEAMLEIDER, COÖRDINATOR 
LEERLINGENZAKEN ONDERBOUW
Mevr. H.L. Nijmeijer

COÖRDINATOR LEERLINGENZAKEN 
BOVENBOUW
Mevr. L. Haanstra

DECANAAT
Mevr. Mehlkopf (h/v)
Dhr. Vos (m3)
Mevr. Haanstra (m4)

ADMINISTRATIE
Dhr. H. Buring

CONCIËRGE
Dhr. A. Bijker
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Locatie Beilen
Locatie Beilen
Esdoornlaan 2
9411 AV Beilen

tel (0593) 53 81 60
fax (0593) 52 68 63
e-mail: beilen@dr.nassaucollege.nl

Postbus 186
9400 AD ASSEN
Stafbureau

Groen van Prinstererlaan 98, ASSEN
tel (0592) 333 111
fax (0592) 333 110

e-mail: info@dr.nassaucollege.nl
internet: www.dr.nassaucollege.nl

•  Voorzitter College van Bestuur: dhr. M.M.A.M. 
Klaverkamp
•  Secretariaat CvB: mevr. J.J.L. Hatzmann

Een overzicht van de overige staffunctionarissen 
is te vinden op onze website.

Oudervereniging
Voorzitter: dhr. P. Schellenberg
Secretariaat: oudervereniging@dr.nassaucollege.nl

Voorzitter bestuur oudercommissie locatie Beilen:
oudercommissie.beilen@dr.nassaucollege.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: dhr. G. Ridderbos
Inspectie van het onderwijs

tel (0800) 8051 (gratis)
www.onderwijsinspectie.nl
e-mail info@owinsp.nl
vertrouwensinspecteur tel (0900) 111 3 111

Klachtencommissie
Postbus 186
9400 AD Assen
Voorzitter: dhr.  J. de Vroome.
Contactpersoon klachtenregeling: mevr. M. de 
Weerd

Jeugdarts/vertrouwenspersoon
GGD Drenthe, centrum voor jeugd en gezin
tel (0592) 30 63 17 op werkdagen tussen 8.00 - 
13.00 uur
e-mail jgz@ggddrenthe.nl

Vertrouwenspersoon
Dhr. H.J. de Ruijter
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