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Van harte welkom op het
Agnieten College in Zwartsluis

:

Persoonlijk in aanpak en breed in ontwikkeling. Dat is de school die je in Zwartsluis zult
aantreffen. Persoonlijk omdat de leerling centraal staat. Wij proberen
ervoor te zorgen dat iedereen snel een eigen plek binnen de school krijgt waardoor
de leerling zich snel thuis zal voelen. Breed in ontwikkeling omdat wij het belangrijk
vinden dat de leerling niet alleen een diploma kan halen, maar ook allerlei andere
dingen kan leren. Zo is er onder andere ruimte voor culturele en sportieve activiteiten,
voor arbeidsorientatie, en organiseren we een maatschappelijke stage.
Het gaat op onze locatie niet alleen om cijfers, maar ook om onze christelijke
identiteit. Op allerlei manieren proberen we daar samen vorm aan te geven. Dat
hopen we ook te laten zien door de manier waarop we met elkaar om gaan. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat ouders, leerlingen en docenten samen communiceren en
verantwoordelijkheid nemen.
In deze schoolgids staat veel informatie voor het komende schooljaar.
Dat neemt niet weg dat er altijd nog vragen kunnen zijn. Kijk op onze
website www.agnietenzwartsluis.nl of bel om een afspraak te maken.
Wij nemen graag de tijd om informatie te geven.
G. Voerman, M. Vreugdenhil en I. Hoogeweg,
schoolleiding
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School en
schoolleiding
Adres
Agnieten College Zwartsluis
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis
Telefoon (088) 850 74 30
E-mail: zwartsluis@agnietencollege.nl
www.agnietenzwartsluis.nl

Locatieleiding
De heer G. Voerman
(niveau: bk)
Mevrouw M. Vreugdenhil
(niveau: vmbo gl/tl)
Mevrouw I. Hoogeweg
(niveau: hv)
De locatieleiding is belast met de
dagelijkse leiding van de school.

Medewerkers
Onze medewerkers zijn te bereiken via
het algemene telefoonnummer of per
e-mail. Een overzicht van alle docenten en
onderwijsondersteunende medewerkers
staat op www.agnietenzwartsluis.nl.
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Visie en identiteit

Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en
medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling
als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:
-

het ontwikkelen van ieders talent
respect voor de eigenheid van alle mensen
ontmoeting met elkaar
aandacht voor zingeving

verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Persoonlijk in aanpak en breed in ontwikkeling

We willen vanuit onze christelijke identiteit kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Typerend is het veilige karakter
van onze locatie. Persoonlijke begeleiding staat bij ons hoog in het vaandel. Die begeleiding wordt op vele terreinen
geboden. Het Agnieten College wil een lerende organisatie zijn; leren in de beide betekenissen van het woord: leren
aan en leren van. We willen kennis en vaardigheden in samenhang overdragen. Daarnaast proberen we ook te blijven
leren van ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en van elkaar. Gedeeld eigenaarschap is een belangrijk begrip.
Dat betekent dat we samen vorm geven aan en verantwoordelijk zijn voor het onderwijs. Een open houding is nodig
van allen die betrokken zijn bij de school; een luisterend oor en het vermogen kritiek te kunnen aanvaarden. Alleen
vanuit die instelling kan er vertrouwen zijn tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school. Vanuit dat vertrouwen
kan er zo goed mogelijk maatwerk aan de leerling geleverd worden: persoonlijk in aanpak en breed in ontwikkeling.

Leren kan ook leuk zijn!

Leren saai? Het Agnieten College Zwartsluis laat zien dat het ook anders kan. Hoe? Je leert dus door te doen en
daar steek je nu eenmaal veel meer van op. Bij onze lessen zit je niet alleen te luisteren of te lezen, maar voer je ook
opdrachten uit. Het is bij ons bovendien erg gezellig op school. We hebben een leuke school, waardoor iedereen
elkaar goed kent. We doen veel aan creatieve vakken zoals tekenen, dans, muziek en drama. Ben je sportief?
Informeer dan eens naar onze speciale sportklas. Daar maak je kennis met sporten die je anders nooit zou doen!
Je kan ons volgen op Instagram en Facebook.
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Inrichting van ons onderwijs
Op het Agnieten College in Zwartsluis kun je terecht voor vmbo (alle leerwegen), havo en atheneum (vwo),
eventueel met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Je opleiding vmbo kun je bij ons afmaken. Voor je havoof vwo-diploma stroom je na het derde jaar door naar een andere locatie, waar je je diploma kunt halen.

Bij ons kun je terecht voor de volgende vormen van
voortgezet onderwijs:
• Vmbo (leerjaar 1, 2, 3 en 4)
• Havo (leerjaar 1, 2 en 3)
• Atheneum (leerjaar 1, 2 en 3)
Wij bieden ook leerwegondersteunend onderwijs.
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In het eerste leerjaar wordt je geplaatst in een klas voor:
• basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg (B/K)
• kader/theoretische leerweg (KGT)
• gemengde/theoretische leerweg (GT/TL)
• theoretische leerweg/havo (TL/H)
• havo
• havo/atheneum
• atheneum

Tijdens het eerste leerjaar houden we je vorderingen goed
in de gaten. Als het nodig is, kun je overstappen naar een
andere leerweg. We willen de overgang van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk laten
verlopen. Daarom beginnen we met introductiedagen.

In het vierde jaar rond je je opleiding af. In het Programma
van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat aangegeven welke
onderdelen getoetst worden en hoe de weging van de cijfers
is.

Vmbo

Als je een havo- of vwo-opleiding wilt volgen, dan is het
Agnieten College Zwartsluis een goede keuze.
Samen met de docenten en medeleerlingen doe je op een
actieve, interessante en leuke manier de kennis en de
vaardigheden op die je in de rest van je leven nodig hebt.
Je krijgt veel hulp en begeleiding van je mentor en de andere
docenten. En wat is nu fijner dan je opleiding in je eigen
omgeving te kunnen doen?

De meeste jongeren gaan na het basisonderwijs naar het
vmbo. De opleidingen in het vmbo duren vier jaar. Het vmbo
leidt op voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs, maar ook
voor de havo.
Doe je het vmbo, dan zit je in klas 1 en 2 in de beroepsgerichte
leerweg of in de gemengde/theoretische leerweg. Aan het
eind van het tweede jaar moet je een sectorkeuze maken.
Je kunt kiezen uit landbouw, techniek, economie of zorg en
welzijn. Natuurlijk helpen we bij het maken van die keuze.
Er zijn vier leerwegen binnen het vmbo. Deze leerwegen
passen bij de verschillende manieren waarop kinderen leren.
De vier leerwegen zijn:
• basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
• kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• gemengde leerweg (GL)
• theoretische leerweg (TL)
Vmbo leerjaar 3 en 4 bb/kb
Leerlingen die op het vmbo de eerste twee leerjaren een
basis- of kaderopleiding hebben gedaan, kunnen
doorstromen naar het derde leerjaar op onze locatie.
Het Agnieten College Zwartsluis biedt Economie &
Ondernemen en Zorg & Welzijn aan. Je hebt veel praktijk
lessen en ook het examen bevat veel praktijkopgaven.
In het profiel Economie & Ondernemen zullen de leerlingen
hun examenstof leren door een zaak te starten. Een zaak
met voorraden, een inkoop, een verkoop, een receptie en
een administratie. De school heeft hiervoor een mooie
praktijkruimte.
In het profiel Zorg & Welzijn zullen de leerlingen
praktisch bezig zijn met de modules uiterlijke verzorging,
ouderenzorg, omgaan met kinderen, facilitaire
dienstverlening, etc. De leerlingen krijgen veel praktische
opdrachten die in en buiten het schoolgebouw moeten
worden uitgevoerd. Ook voor deze sector heeft de school
een mooie praktijkruimte.
Vmbo leerjaar 3 en 4 gl/tl
Als je de gemengde/theoretische leerweg volgt, moet je
een keuze maken. Kies je de gemengde leerweg, dan volg je
de sector economie met het beroepsgerichte vak handel en
administratie. Bij de gemengde en theoretische leerweg kies
je vakken waarin jij examen gaat doen. Natuurlijk helpt de
loopbaanbegeleider je bij het maken van een goede keuze.

Havo en vwo

Wij geven je in de eerste drie jaar van je opleiding de juiste
basis om een havo- of vwo-diploma te kunnen halen.
Als havo- of atheneumleerling stroom je na het derde jaar
door naar een andere locatie. Hier kun je je diploma halen.
Wij hebben goede contacten met onze partnerscholen.
Je bent ook vrij om te kiezen voor een andere school.
Wat de havo/vwo afdeling bij ons nog meer bijzonder leuk
maakt, zijn de verschillende projecten die uitgevoerd worden,
zoals een studiereis.
Loopbaan leren binnen onze school
In het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding worden
binnen onze school vanaf klas 1 TiZ-uren gegeven. TiZ
betekent Talent In Zicht, ook wel Talent In Zwartsluis
genoemd binnen onze locatie. Aan de hand van een
blokurenprogramma in modulevorm wordt de leerling
aangeleerd om vijf loopbaancompetenties op de juiste manier
in te zetten. Deze competenties zijn nodig om een juist
afgewogen keuze te kunnen maken in zijn of haar loopbaan.
Deze vijf loopbaancompetenties zijn:
• Kwaliteiten reflectie (Wat kan ik?).
• Motievenreflectie (Waar ben ik goed in? Wat wil ik?).
• Werkexploratie (TiZ-modules, stage).
• Netwerken (Bedrijven/scholen open dagen bezoeken,
interviews).
• Loopbaansturing.
In klas 1 oriënteren de leerlingen zich op de verschillende
profielen. In klas 2 maken de leerlingen keuzes met
betrekking tot het volgen van de modules en in klas 3 staat
de stage centraal. Dit alles om tot een juiste vervolgkeuze
te komen bij het verlaten van de school. Aan de TiZ-blokuren
zijn TiZ-mentoruren gekoppeld waarin de leerling in gesprek
gaat met de TiZ-mentor over de gemaakte keuzes en
ontwikkeling. De leerling wordt bewust gemaakt van zijn of
haar eigen loopbaankeuzes.
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Leerjaar 1
Z-1BBL

Z-1BLKL

Z-1KTL

Z-1HA

Z-1A

1

1

1

1

1

Leerjaar 2

Z-2BBL Z-2KBL

Leerjaar 3

Z-2GLTL

Z-2H

Z-2A

Z-3BBL

Z-3KBL

Z-3G

1

1

1

1

1

1

1

1

NE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

EN

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

4

2

2

2

3

3

3

FA
DU
GS

2

2

2

2

AK

2

2

2

2

EC
BI

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
3

3

3

3

3

3

NA
SK
NSK1

3

NSK2
M&T

3
2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

BTE
BHA
KV1
K&C

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

WI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Re

2

2

1

2

1

1

4

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

3

3

2

2

3

RT2F
RT3F
RT2ER
R2A
LO
S&B

3

3

Sportklas
MA
HA
EO
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Stage
36

Les duurt 45 minuten

K = Keuze
SV = Sector Verplicht

36

1

2

2

2

37

37

38

Verplichte onderwijstijd

Er wordt van ons verwacht dat de onderwijstijd overeenkomt met de opdracht
van de overheid. Wij voldoen aan de wettelijke eisen. Lesuitval heeft voortdurend
onze aandacht en we doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.
Bij afwezigheid van een docent wordt er onder toezicht van een onderwijsassistent of docent verder gewerkt aan de lesstof. Zo word je toch goed begeleid.

8

2
4

Z-2GLTL
1

Studie
Z-2H

Z-2A

GDS
1

Leerjaar
Leerjaar31
Z-3BBL
Z-1BBL

Z-1BLKL
Z-3KBL

Z-3GL
Z-1KTL

Z-3TL
Z-1HA

Z-3H
Z-1A

1

1

11

11

11

11

LeerjaarLeerjaar
2
4
Z-2BBL
Z-3A Z-2KBL
Z-4BBL
11

Leerjaar 3

Z-4KBL
Z-2GLTL

Z-4GL
Z-2H

Z-4TL
Z-2A

Z-3BBL

Z-3KBL

Z-3G

11

11

11

1

1

1

11

4

NE4

4

4

44

44

44

44

44

44

44

44

44

4

4

4

3

EN4

4

4
3

34

44

44

44

44

43

43

44

44

3

3

4

3

FA3

3

2

2

32

3

3

3

3

3

DU3

3

2

GS2

2

2

AK2

2

2

EC

2

BI 2

2

2

3

3

3

3

3

3

43

43

3

32

32

22

2

2

2

42

42

3

2

32

32

22

2

42

42

42

42

3

3

3

3

2

2

42

42

4

4

3

3

3

3

33

32

33

42

42

42

42

3

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

NA
SK
NSK1
NSK2
3

M&T
3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

13

1

2

2

2

2

3

2

3

3

BTE

4

4

BHA

4

4

KV1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

K&C
3

3

4

4

34

34

34

34

3

3

3

3

3

WI3

3

3

33

33

33

33

33

43

43

43

43

3

3

3

21

12

11

1

1

12

11

11

1

1

1

1

1

3

3

3

2

2

1

Re

3

RT2F
RT3F
RT2ER
R2A
LO
3
2

S&B
3

3

Sportklas
2

2

MA

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

HA

4
12

12

12

12

12

12

ZW

12

12

12

12

12

12

ISVPR

2

2

huiswerkuur

3

3
22

21

11

11

2

2

2

2

2

2

36
34

38
34

36
29

36
29

Basis p

6

MN
1

1

2

LOB
2

2

Stage
38

4

EO

1

36

36

21

2

4

6
22

11

11

11

2

2

2

2

11

2

2

2

2

2

2

36
37

35
37

34
38

34
37

34
38

36
38

1

2

2

2

37

37

38

De niveaus in het voortgezet onderwijs op een rij
Volledige omschrijving

Afkorting

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

kb

vmbo basisberoepsgerichte leerweg
vmbo gemengde leerweg

vmbo theoretische leerweg
havo

vwo: atheneum

vwo: gymnasium

praktijkonderwijs

bb
gl
tl

havo
ath

gym
pro

Het Agnieten College biedt de oranje gearceerde niveaus aan.
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Vakanties en vrije dagen

Lestijden

Herfstvakantie

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019

10.00 - 10.45 uur 3e lesuur

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

10.45 - 11.05 uur

pauze

Goede Vrijdag

19 april 2019

11.05 - 11.50 uur

4e lesuur

11.50 - 12.35 uur

5 lesuur

Tweede Paasdag

22 april 2019

12.35 - 13.20 uur

6e lesuur

Meivakantie

29 april 2019 t/m 3 mei 2019

13.20 - 13.45 uur

pauze

Hemelvaartsdag
en de vrijdag erna,

30 en 31 mei 2019

13.45 - 14.30 uur

7e lesuur

14.30 - 15.15 uur

8 lesuur

Tweede Pinksterdag

10 juni 2019

15.15 - 16.00 uur

9e lesuur

Zomervakantie

15 juli 2019 t/m 23 augustus 2019

8.30 - 9.15 uur

1e lesuur

9.15 - 10.00 uur

2e lesuur

e

e

18 februari 2019 t/m 22 februari 2019

Op pagina 17 staan alle regels en afspraken omtrent
vrije dagen buiten de vakanties om en ziekteverzuim.

10

11

Begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat jij je goed voelt en
het beste uit jezelf haalt. Samen met je ouder(s)/
verzorger(s) letten we erop hoe het met je gaat
en als het nodig is, proberen we je te helpen.

De mentor

Elke klas heeft een vaste mentor, die de contactpersoon
is tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Voor
alle vragen over de dagelijkse gang van zaken (cijfers,
gedrag, inzet) kunnen jij of je ouder(s)/verzorger(s) bij de
mentor terecht. Privézaken waarvan de school ook op de
hoogte moet zijn, moeten ook aan de teamleider worden
doorgegeven. De mentor geeft aan de klas mentorlessen
waarin studievaardigheden centraal staan. De mentor
bezoekt in het eerste leerjaar alle leerlingen thuis, dit
geldt ook voor leerlingen die in een hoger leerjaar
instromen. Mentoren werken samen in mentorteams.
Om het contact met de mentor goed te laten verlopen
is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
een mailadres en telefoonnummer invoeren in Magister
en zelf up-to-date houden onder het menu ‘instellingen’.
Verhuizingen of andere veranderingen dienen
doorgegeven te worden aan school. Magister is ons
leerlingvolgsysteem.

Hoe wordt uw kind begeleid?

De mentor is verantwoordelijk voor de juiste begeleiding
van uw zoon of dochter. Wanneer het begeleidingsproces
niet soepel verloopt, kunnen leerlingen worden
besproken in mentorteams (vergaderen ongeveer één
keer in de veertien dagen). Er worden notulen gemaakt
die vervolgens naar alle betrokken vakdocenten gaan
voor advies en aansturing. Deze notulen gaan ook
naar het Team Interne Begeleiding. Deze bestaat uit
de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker en
het aanspreekpunt van de Support onder technisch
voorzitterschap van de Coördinator Interne Begeleiding
nemen deze mee naar de vergadering. Zij geven advies
hoe uw zoon/dochter het best kan worden begeleid.
Wanneer het advies is dat een leerling externe hulp
nodig heeft, worden ouders op de hoogte gebracht en
om toestemming gevraagd voor het geven voor extra
ondersteuning (buiten het lokaal).
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De loopbaanbegeleider

Je zult tijdens de studie alvast moeten nadenken welk
vakgebied je straks gaat kiezen. We lichten je voor over
de vakkenkeuzes, de doorstroommogelijkheden en
mogelijke vervolgopleidingen. Dit zijn belangrijke
keuzes, dus als jij en je ouder(s)/verzorger(s) daar vragen
over hebben kunnen ze altijd contact opnemen met de
loopbaanbegeleider.

Vertrouwenspersonen

Heb je problemen, thuis of op school? Dan kun je
terecht bij de vertrouwenspersonen: mevr A. Rusticus of
dhr. Pool. De gesprekken die jij of je ouder(s)/verzorger(s)
met hen voeren zijn vertrouwelijk. Als het nodig is, kunnen
zij doorverwijzen naar professionele hulpverleners buiten
de school.

Schoolverpleegkundige

In het tweede en vierde leerjaar ga je een vragenlijst
invullen over je gezondheid en welbevinden op school.
De uitkomst hiervan kan door je ouder(s)/verzorger(s)
besproken worden met de schoolverpleegkundige. Ook
in andere leerjaren kun je met vragen op het gebied van
gezondheid, andere persoonlijke vragen of problemen
contact opnemen met de GGD. Ouder(s)/verzorger(s)
kunnen natuurlijk ook bellen met de schoolarts of met de
jeugdverpleegkundige. Het telefoonnummer van de
GGD afd. jeugdzorg is (088) 443 07 02.

Remediale hulp

Presteer je om wat voor reden minder goed, dan kan
remediale hulp uitkomst bieden. Een aantal docenten is
hierin gespecialiseerd. Zij onderzoeken leerproblemen en
geven advies aan jou, je ouder(s)/verzorger(s), je mentor
en andere docenten hoe ze hiermee kunnen omgaan.
De school wordt professioneel begeleid door DOC 93.

Schoolmaatschappelijk werker

Een Schoolmaatschappelijk werker van de Kern
Zwartewaterland komt regelmatig op school om met
leerlingen te praten die problemen hebben, die niet direct
met het leren te maken hebben.

Bijzondere begeleidingsactiviteiten

Leren leren
In het eerste leerjaar krijg je tijdens het mentoruur
studielessen. Hier leer je hoe je je studie het beste kunt
aanpakken en organiseren. Nieuw is dat er dit jaar in de
onderbouw ook extra structuurlessen worden aangeboden.
Dit om je nog beter voor te bereiden om het leren te leren.
Dyslexie, dyscalculie, (M)RT
Als je dyslectisch bent, dyscalculie hebt, motorisch of op
rekenkundig gebied tegen bepaalde problemen aanloopt,
dan kun je daarvoor van gespecialiseerde docenten extra
begeleiding krijgen.
Tijdens het kwt-uur kun je bijvoorbeeld extra oefenen. Ook
kunnen we er tijdens het afnemen van repetities rekening
mee houden, door bijvoorbeeld vergrotingen te gebruiken
of door de toets via geluidsapparatuur af te nemen. Soms is
er een aanvullend onderzoek nodig door een gespecialiseerd
bureau. In dat geval nemen we natuurlijk contact op met je
ouder(s)/verzorger(s).
Mindsettraining
Net als vorig jaar wordt dit jaar een mindsettraining
gegeven. Deze training is voor leerlingen van klas 1 (en 2).
De training is bedoeld voor leerlingen die het moeilijk
vinden om een plek te vinden binnen een groep of binnen
de klas, die spanning en stress ervaren tijdens het maken
van contact met anderen, presenteren en het maken van
een toets. Deze spanning zit hen dagelijks in de weg. Een
taak/opdracht/handeling wordt daardoor extra lastig om
uit te voeren en de angst heeft een negatieve invloed op de
prestaties.
Door middel van een mindsettraining kunnen wij ze
ondersteunen om met meer vertrouwen met deze situaties
om te gaan.
Tijdens de training “Mindset” ervaren de leerlingen wat de
invloed van denken is op eigen gedrag en handelen. Vanuit
een positieve, creatieve en spelenderwijze aanpak, oefenen
de leerlingen tijdens de lessen actief om anders om te gaan
met de vaardigheden die ze lastig vinden. Door middel van
verschillende werkvormen krijgen de leerlingen inzicht in
hun eigen manier van denken en doen. De training richt zich
op groei. Leren vanuit ervaringen en bouwen op successen.
Een voorwaarde voor de training is een veilige omgeving,
daarin hebben we elkaar nodig. Deze veiligheid zorgt voor
een optimaal leerklimaat waarin we van en met elkaar
kunnen leren.

Team interne begeleiding (TIB)
Het Team interne begeleiding vergadert drie maal per
maand. Deze vergadering bestaat uit het aanspreekpunt van
de support, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk
werker en wordt voorgezeten door een intern begeleider.
Mentoren kunnen hier alle vragen over leerlingen en klassen
voorleggen.
Verkeerseducatie
Als leerling van het Agnieten College in Zwartsluis heb je
elke dag te maken met het verkeer. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Ieder leerjaar
is er aandacht voor verkeerseducatie. In leerjaar 1 zijn
er meerdere verkeersprojecten over de veilige schoolthuis route. In andere leerjaren is er o.a. aandacht voor
fietsverkeer en alcohol in het verkeer.
Keuzewerktijd
Het laatste lesuur van de dag is er keuzewerktijd. Een
leerling moet zelf kiezen wat hij of zij dat lesuur wil doen.
Deze keuze maakt de leerling in overleg met de ouder(s)/
verzorger(s), mentor en vakdocent.
De leerling krijgt in deze lesuren onderwijs op maat,
aangepast aan zijn of haar behoeftes en wensen. Het kan
voorkomen dat een kwt-uur ingevuld wordt met activiteiten
die voor alle leerlingen van belang zijn, zoals begrijpend
lezen, rekenvaardigheid en de maatschappelijke stage. In de
kwt-uren kan voor de volgende lessen gekozen worden:
• Huiswerkklas
De leerlingen maken hun huiswerk in een rustige ruimte.
Er zijn leraren aanwezig die structuur aanbrengen in
het huiswerk maken en leren, tevens overhoren zij de
leerlingen.
• Vakondersteuning
Als de cijfers daar aanleiding toe geven, dan kun je vakondersteuning krijgen. Daarnaast kan de vakdocent, indien
nodig, jou opgeven voor deze lessen. De leerling maakt
zelf een afspraak met de docent om vakondersteuning
te volgen. Er kunnen meerdere vakondersteuningsuren
gevolgd worden.
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Communicatie en meepraten
Als ouder/verzorger wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind en
andere ontwikkelingen die voor u interessant zijn. Voor communicatie naar ouder(s)/verzorger(s) richten
wij ons op de ouder(s)/verzorger(s) waar de leerling woont. In het jaaroverzicht vindt u de data waarop u
gesprekken kunt voeren met bijvoorbeeld docenten en de mentor. Verder verschijnt een aantal keren per jaar
een nieuwsbrief met belangrijke ontwikkelingen. Heeft u vragen of signaleert u problemen, dan kunt u altijd
terecht bij de mentor van uw kind. U kunt hiervoor het beste een afspraak maken, zodat we zeker weten dat
we tijd voor u hebben.
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Magister

Via het leerlingvolgsysteem Magister kunnen ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen gegevens inzien omtrent
rooster, huiswerk, cijfers en aanwezigheid. Ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen kunnen hier een e-mailadres en
telefoonnummer invullen en zelf up-to-date houden zodat
zij via de mail of sms op de hoogte gebracht kunnen worden
van belangrijke informatie. Inloggegevens voor Magister
zijn via loginzwartsluis@agnietencollege.nl verkrijgbaar.

Ouderparticipatie

We vinden het belangrijk om de stem van ouder(s)/verzorger(s)
te horen. Dit kan door zitting te nemen in de oudergeleding
van de Deelmedezeggenschapsraad (DMR) of de klankbord
groep. De namen en emailadressen staan vermeld op de
site: www.agnietenzwartsluis.nl.
De ouder(s)/verzorger(s) adviseren gevraagd en ongevraagd
over zaken als zorg, onderwijskwaliteit, identiteit, regels,
activiteiten en het financieel beleid ouderbijdragen. Als u
vragen heeft over de medezeggenschap op het Agnieten
College dan kunt u bij één van deze ouders terecht.

MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS-2007) heeft
als doel om op scholen moderne inspraak te regelen. Daarbij
heeft iedereen in de school een eigen verantwoordelijkheid.
De overheid stelt minder regels en geeft schoolbesturen
meer vrijheid. De besteding van middelen, het personeelsbeleid en de onderwijskundige doelstellingen kunnen nu
op bestuursniveau worden bepaald. Dit heeft gevolgen
voor de verhouding tussen bestuur, management en
medezeggenschap. De medezeggenschapsraad kent haar
eigen bevoegdheden. In het onderwijs is de zeggenschap
zo georganiseerd dat niet alleen personeelsleden, maar ook
ouders/verzorgers zeggenschap kunnen uitoefenen.

Klachtenregeling

Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat
lukt helaas niet altijd. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
kunnen zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders
tevredenheid proberen op te lossen.
Interne klachtenafhandeling
We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze school
op te lossen. We hebben bij de klachtenafhandeling de
volgende uitgangspunten voor ogen:
• een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de
aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het feit zich
heeft voorgedaan, worden ingediend
• de klacht moet betrekking hebben op
schoolaangelegenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld
gaan over begeleiding van leerlingen, toepassen van

strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie,
beoordeling van leerlingen
• klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden geuit
Wilt u of wil je een klacht indienen?
Neem dan contact op met het klachtenmeldpunt via:
klachtenmeldpuntagnieten@landstede.nl.
Externe klachtenafhandeling
Komt u niet tot een goede oplossing, dan kunt u naar een
commissie buiten Landstede Groep. De klachtenprocedure
en wijze van afhandeling is te lezen op
www.agnietenzwartsluis.nl.

De overheid

De overheid heeft ook informatiekanalen voor ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen. We noemen er enkelen:
• www.onderwijsinspectie.nl
• www.postbus51.nl voor alle vragen over het onderwijs
• telefoon 079 323 24 44 voor alle vragen over het
voortgezet onderwijs
• telefoon 050 559 77 55 voor alle vragen aan DUO,
bijvoorbeeld over studietegemoetkomingen
• www.duo.nl voor het downloaden van informatie en
aanvraagformulieren

Contact

Onze medewerkers zijn te bereiken via het algemene
telefoonnummer of per e-mail. Een overzicht van alle
docenten en onderwijsondersteunende medewerkers staat
op www.agnietenzwartsluis.nl.
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Resultaten
Bevorderingspercentages
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Slagingspercentages

Leerjaar

2014-2015

2015-2016

Cursusjaar

VMBO-B

VMBO-K

VMBO-(G)T

1

97,8%

98,9%

15/16

100,00%

100,00%

99%

2

96,8%

96,2%

16/17

100,00%

100,00%

93%

3bb

91,0%

90,0%

17/18

100,00%

97,00%

89%

3kb

91,0%

95,0%

3 (gt)

92,0%

91,0%

3 (havo)

75,0%

64,0%

3 (vwo)

54,0%

57,0%

Afspraken en regels
We willen een school zijn waar iedereen op een leuke manier en zonder problemen met elkaar omgaat.
Dat begint met een paar duidelijke afspraken. De belangrijkste die je moet onthouden is deze : ‘Ga met anderen
om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.’ Mochten er toch problemen zijn, of ben je het ergens niet mee
eens, dan kun je naar je docent, je mentor of een teamleider gaan.
Ben je ziek of niet aanwezig?

Als je door omstandigheden één of meerdere lessen niet
kunt volgen, dan moet dit telefonisch door je ouder(s)/
verzorger(s) voor 8.30 uur worden gemeld. Wij moeten
namelijk ook de regels van de leerplicht naleven. Daarom
zal de conciërge tijdens de ziekmelding ook aan je ouders
vragen wat er precies aan de hand is. Bijvoorbeeld griep,
migraine of iets anders. Word je tijdens de schooldag
ziek, dan mag je alleen na onze toestemming van de
conciërgie naar huis.
Heb je door je afwezigheid een toets niet kunnen maken?
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de docent om
een nieuwe afspraak te maken.

Leerplichtwet

Ben je opvallend veel afwezig of ongeoorloofd afwezig,
of kom je vaak te laat, dan zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen
een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht.
De school kan extra verlof verlenen als er bijzondere
omstandigheden zijn, zoals:
• huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
• verhuizing
• gezinsuitbreiding
• medische redenen
• kennelijke onredelijkheid
• vakantie.
Belangrijk is dat de vrijstelling voor vakantie, voor
maximaal 10 dagen, alleen verleend kan worden als de
ouder(s)/verzorger(s) niet tijdens de schoolvakanties vrij
kunnen nemen en dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15)
is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar.
Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen
toestemming voor extra verlof op basis van bovengenoemde redenen gegeven kan worden. Vooral het
belang van de leerling wordt hierbij in ogenschouw
genomen.Wij hebben in principe de verplichting om
leerlingen door te geven aan de jeugdarts/leerplicht
ambtenaar in geval van langdurig verzuim (vanaf 2
weken aansluitend) en in geval van frequent verzuim
(vanaf 4 ziekmeldingen).

Procedure:
1.	Ouders/verzorgers dienen het verzoek vooraf, zo mogelijk 8 weken van tevoren, of indien dat onmogelijk
is, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de
verhindering schriftelijk in bij meneer Van der Vegt.
2.	De schoolleiding neemt een beslissing en meldt het
besluit schriftelijk.
3.	Bij een negatief besluit kunnen ouders/verzorgers
beroep aantekenen.
4.	De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een
vaste procedure. Ouders/verzorgers dienen eerst een
bezwaarschrift in bij de schoolleiding. Als dat niet tot
een oplossing leidt, leggen ze het bezwaar voor aan
het bestuur.
5.	Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kan in beroep
gegaan worden bij de (arrondissements)rechtbank.
Kijk op www.jijvaltnietuit.nl voor het verzuimprotocol
en informatie over voortijdig schoolverlaten.

Het Leerlingenstatuut

We hebben een leerlingenstatuut, waarin alle rechten en
de plichten van jou als leerling staan. Dit kun je inzien op
de website van de school.

Schoolregels

1. Van alle leerlingen wordt verwacht, dat ze meewerken
aan de goede gang van zaken in en om de school en
aan het schoonhouden van het gebouw en omgeving.
2. We zijn vriendelijk voor elkaar, ook in ons taalgebruik,
en we bedreigen elkaar niet; we pesten elkaar niet en
we schelden niemand uit, want iedereen hoort er bij
en we blijven van elkaar af.
3. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen
spullen.
4.	Leerlingen die te laat zijn melden zich bij de conciërge.
M.b.t. het ongeoorloofd te laat komen worden er op
passende wijze maatregelen genomen. In voorkomend
geval zal leerplicht ingeschakeld moeten worden.
5.	Tijdens de lessen wordt er door leerlingen geen
drinken genuttigd, wordt er niet gegeten, gekauwd
of gesnoept.
6.	Het bedienen van ramen, gordijnen, lichten, radiatoren en zonwering is zonder toestemming van het personeel niet toegestaan.
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7.	Fietsen, bromfietsen en scooters moeten in de daartoe
bestemde ruimte worden geplaatst. Bromfietsen moeten
voorzien zijn van een standaard.
8.	Voor schooltijd en in de pauzes mogen de leerlingen
niet in de lokalen komen. Pauze houden mag niet in de
bushokjes op het Arriva-terrein.
9.	Er wordt correcte kleding gedragen, en de leerlingen
hebben schoenen aan die de vloeren niet beschadigen.
10.	Leerlingen die uit de les zijn gestuurd moeten zich direct
melden bij de conciërge voor het invullen van een formulier. De leerling meldt zich met dit formulier bij de docent
en gaat het gesprek aan. De docent neemt eventueel
een passende maatregel. De mentor wordt hiervan op de
hoogte gebracht en zal als hier aanleiding voor is contact
opnemen met de ouder(s)/verzorger(s). De mentor neemt
eventueel een passende maatregel.
11.	Tijdens de lessen mogen er geen mobiele telefoons aanwezig zijn. Deze kunnen tijdens de lessen in de kluisjes
worden gelegd. Alle andere elektronische communicatiemiddelen, zoals de ipad, zijn tijdens de les alleen met
toestemming van de docent te gebruiken. Misbruik heeft
inname tot gevolg. In de pauzes en buiten lestijden is er
toestemming om deze middelen te gebruiken. Geluid
mag niet hoorbaar zijn voor anderen en opnames maken
heeft inname van het apparaat tot gevolg. Bij overtreding
wordt het apparaat voor ten minste één week ingenomen.
Indien nodig neemt de teamleiding extra maatregelen.
12.	In geval van geweld en bedreiging zal de schoolleiding
het onderstaande stappenplan volgen:
1. Teamleiding en mentor bespreken elk voorval.
2. 	Aan de hand van de uitkomst worden de ouder(s)/
verzorger(s) er bij betrokken.
3.	Er volgt altijd een strafmaatregel (afhankelijk van
de ernst van de situatie).
4. Mogelijk wordt aangifte gedaan bij de politie.
13.	Een leerling die op school ziek wordt, vraagt aan de schoolleiding of zijn vervanger toestemming om naar huis te
mogen gaan. Als de leerling thuis is gekomen, moet dat
telefonisch door een ouder(s)/verzorger(s) aan de school
worden doorgegeven. Bij terugkomst op school moet het
afwezigheidsbriefje dat hij/zij van de schoolleiding heeft
gekregen ingevuld worden ingeleverd bij de conciërge.
14. De schoolboeken moeten na uitreiking, dus voor de eerstvolgende lesdag, worden gekaft. Bij schade die geen
gevolg is van normaal gebruik, wordt een boete opgelegd.
15.	Een leerling kan na afwezigheid door ziekte of andere
onvoorziene omstandigheden op verzoek van de ouder(s)/
verzorger(s) bij de conciërge een huiswerkvrijbriefje
halen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen
van huiswerk en toetsen.
16.	Tijdens de lessen Sport & Bewegen is sportkleding
verplicht. De leerling draagt tijdens deze lessen een speciaal
daarvoor bedoelde sportbroek, een sportshirt en schoenen
(zowel voor binnen- als buitenlessen). De binnenschoenen
mogen niet buiten gebruikt zijn. Een geblesseerde leerling
heeft altijd sportkleding bij zich. In overleg met de docent
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wordt beslist wat de geblesseerde wel kan doen.
Een leerling die slechts wedstrijden kan begeleiden
(scheidsrechteren), participeert wel in de les en dient dan
ook sportief gekleed te zijn.

Reglement genotmiddelen

A. Inleiding
Op scholen is steeds meer aandacht voor het welzijn van
medewerkers en de aan hen toevertrouwde leerlingen.
Ook het Agnieten College werkt aan een zogenaamd
‘Schoolgezondheidsbeleid’.
Onder zo’n beleid wordt verstaan: ‘Het systematisch ondernemen van activiteiten ter bevordering van de gezondheid
van leerlingen, onderwijsgevenden, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding’.
Binnen de diverse leergebieden wordt extra aandacht
gegeven aan gezond gedrag. In de kerndoelen van de vakken biologie en verzorging komt dit expliciet tot uiting.
Met andere scholen houdt het Agnieten College zich bezig
met het specifieke terrein van genotmiddelen met een
schoolgezondheidsbeleid. Dit beleid richt zich op de volgende
samenhangende activiteiten:
1) lesgeven
2) signaleren en begeleiden
3) reglementeren
4) ouder- en leerlingparticipatie.

Regels ‘Gezonde School’

1.	De school wil zijn bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van onze leerlingen. Dat betekent o.a het ontmoedigen van het roken en ongezond eten. In het kader hiervan
is het roken rond het schoolgebouw verboden. Verder
mogen ongezonde producten zoals chips en snoep niet
zichtbaar zijn binnen de school.
2. Het is op school niet toegestaan om in en rondom de
school te roken. Onze school is geheel rookvrij. Het is ook
niet toegestaan om te roken in de bushokjes. Dit geld ook
voor alle school gerelateerde activiteiten buiten school.
Dit beleid wordt gehandhaafd door de conciërges en door
de docenten die pauzewacht draaien. De teamleiding
neemt in samenspraak met ouders passende maatregelen bij het overtreden van deze regel.
3. Het is verboden om stimulerende of verdovende middelen (alcohol, drugs) mee naar school te nemen en te
gebruiken of onder invloed te zijn van deze middelen
als de leerling aanwezig is op school. Dit geld ook voor
alle school gerelateerde activiteiten buiten school. De
teamleiding neemt in samenspraak met ouders passende
maatregelen bij het overtreden van deze regel.
4. Leerlingen waarbij er wordt vermoed dat ze misbruik maken
van tabak, alcohol en drugs worden uitgenodigd bij de support om die problematiek te bespreken en eventueel professionele hulp in te schakelen. Leerlingen die op dit gebied
hun vragen willen stellen kunnen terecht bij hun mentor/
vertrouwenspersonen of bij de support.

Privacyreglement

Als Agnieten College Zwartsluis hechten wij veel waarde aan
het integer omgaan met persoonsgegevens. Het Agnieten
College heeft daarom een privacyreglement opgesteld. Dit
privacyreglement is opgesteld op basis van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft het
doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.
Tijdens bijvoorbeeld vieringen en excursies worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op onze (besloten) website of social media. Dit mag
alleen als er vooraf toestemming van de leerling of ouder
(wanneer leerling < 16 jaar) is gegeven. Aan het begin van

het schooljaar kan een toestemmingsformulier worden
ondertekend. Hierin is opgenomen voor welke doelen er
foto’s gemaakt mogen worden en waar deze mogen worden
gepubliceerd.
Volgens de wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen
persoonsgegevens in te zien. Om van dit recht gebruik te
maken kan er een e-mail worden gestuurd naar
privacy@landstedegroep.nl. Het verzoek wordt dan zo snel
mogelijk in behandeling genomen. Ook wanneer het gevoel
bestaat dat er op een onjuiste manier wordt omgegaan met
persoonsgegevens, kan er een e-mail gestuurd worden naar
privacy@landstedegroep.nl
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B. Begripsbepaling
1. Reglement Genotmiddelen
Reglement voor situaties waarin tabak, alcohol, cannabis
(hasj of marihuana), XTC en andere verslavende stoffen
een rol spelen. Al deze stoffen worden in dit reglement
aangeduid met de naam genotmiddelen.
Dit reglement geldt dus ook voor genotmiddelen die
hierboven niet met name genoemd zijn. Dit reglement
geldt voor leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, interieurverzorg(st)ers,
introducés bij feestavonden, schoolleiding en alle
andere bezoekers van het Agnieten College.
2. S
 chool
Onder het begrip school wordt verstaan: de gebouwen
en terreinen, alsmede het directe gebied eromheen.
3. Dealen
Hieronder wordt naast het handelen, kopen en verkopen
ook gedacht aan situaties, waarbij een leerling(e) of
medewerk(st)er of bezoek(st)er genoemde genotmiddelen verschaft dan wel bemiddelt of anderszins
betrokken is bij de verspreiding ervan.
C. Reglementering
1. Tabakgebruik
Het is niet toegestaan om te roken op het terrein
rondom de school en in de bushokjes op het Arrivaterrein.
2. Alcoholgebruik
Omdat alcohol belemmerend werkt bij werk en leren,
wordt op school geen alcoholhoudende drank gebruikt.
Dit houdt uiteraard ook in, dat men niet onder invloed
van alcohol het schoolgebouw betreedt.
Ook het in bezit hebben of verhandelen van alcoholische
dranken is niet toegestaan.
Op klassenavonden en andere feesten drinken leerlingen
geen alcohol.
3. Gebruik van cannabis (hasj of marihuana) en andere
verslavende middelen (zie B1). Het is volgens de wet
verboden hasj of marihuana bij je te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Het gebruik van cannabis (drugs)
past niet in een onderwijssituatie. Het is op school dus
niet toegestaan bovengenoemde middelen in bezit
te hebben, te gebruiken of te verhandelen (dealen).
Dit houdt ook in, dat men niet onder invloed van dergelijke middelen het gebouw betreedt.
4. Gokken
Gokken om geld, in welke vorm dan ook (kaartspelen,
dobbelen), is verboden in en om de school. Voor
bijeenkomsten met een gezelligheidskarakter die tot
doel hebben financiën voor een door de schoolleiding
goedgekeurd project te verwerven, kan een uitzondering worden gemaakt.

D. Maatregelen bij overtreding
1. Overtredingen van dit reglement worden altijd gemeld
aan de teamleider of zijn plaatsvervanger.
2. Te nemen sancties zijn afhankelijk van de ernst van de
overtreding van het Reglement Genotmiddelen.
3. Personen die dealen op school kunnen definitief van
school worden verwijderd.
4a. Jegens personen die op of bij school alcohol en drugs
gebruiken, wordt een bij de situatie passende maatregel genomen. In principe leidt dit gebruik tot één
dag schorsing.
4b. Met de betrokken leerling wordt vervolgens door de
mentor en afdelingsleider/teamleider een gesprek
gevoerd. In dit gesprek wordt het functioneren van de
leerling als mede de mogelijke oorzaken aan de orde
gesteld. De ouders/verzorgers worden ingelicht tenzij
er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen.
4c. Begeleiding zal in deze situatie een belangrijke rol
spelen (zie punt E).
5. Herhaling van het in punt 4 genoemde gedrag kan
leiden tot definitieve verwijdering van de school.
6. Betreft het onder punt 4 genoemde gebruik een
medewerk(st)er van de school, dan vindt een gesprek
plaats met de teamleider, waarbij inschakeling van
externe deskundigheid kan worden geadviseerd.
Bij herhaling worden passende maatregelen genomen
(berisping, schorsing, ontslag).
E. Individuele begeleiding
Begeleiding door de school is mogelijk, als het om een eenvoudig probleem gaat. Het is belangrijk in dit verband, dat
er bij de mentoren en teamleiders voldoende deskundigheid en ervaring in het begeleiden aanwezig is (zie punt
G). Zonodig kan de deskundigheid van de schoolverpleegkundige van de GGD ingeschakeld worden.
Soms kan in overleg met haar/hem verwijzing naar een
algemene hulpverleningsinstelling de voorkeur verdienen,
zoals de GGD, CAD, Tactus, de Stichting I.J.G. en verschillende kerkelijke hulpverleningsinstanties.
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Praktische zaken
Leermiddelen

Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de
overheid geld voor leerboeken, werkboeken en digitaal
leermateriaal. De leerlingen zorgen zelf voor de overige
leermiddelen die zij thuis en op school gebruiken, zoals
agenda, rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding
en woordenboeken. Voor de boeken die de school ter
beschikking stelt gelden de volgende voorwaarden voor
de ouder(s)/verzorger(s):
•D
 e lener draagt de verantwoordelijkheid voor de
goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige
behandeling door de leerling, waaronder ook valt het
kaften van de boeken; en verplicht zich tot betaling
van eventuele schade, indien die door de schoolleiding wordt vastgesteld.
•D
 e lener controleert zelf de boeken op gebreken of
onvolkomenheden. Leerlingen hebben tot twee
weken na de zomervakantie de gelegenheid een boek
om te ruilen, mits voorradig.
•D
 e lener draagt zorg voor inlevering door de leerling
van de boeken op de door de schoolleiding vastgestelde tijden.

Ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs,
inclusief de boeken die de school aan leerlingen ter
beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen
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en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die
wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. De school
vraagt daarom aan de ouder(s)/verzorger(s) een
vrijwillige bijdrage van 75 euro per leerling. U ontvangt
in het vierde kwartaal van het jaar een digitale factuur.
Met de vrijwillige bijdrage kunnen wij een aantal
waardevolle extra zaken blijven aanbieden aan onze
leerlingen. Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage
te betalen, neemt u dan contact op met de locatieleiding.

Verzekeringen

De school sluit elk jaar een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen af. Het is een aanvullende
verzekering die de schade dekt die niet door de eigen
verzekering wordt vergoed. Materiële schade aan
fietsen, kleding, brillen etc. valt daarbuiten. Toch
verzoeken wij u deze schade te melden.
De ongevallenverzekering geldt:
• Voor de weg van huis naar school en terug.
• Voor het verblijf op school.
• Voor alle activiteiten in schoolverband.
• Alleen o
 p schooldagen gedurende bepaalde uren.
Bij een ongeval kunt u het beste bij de school informeren
of de gevolgen door de verzekering gedekt worden.

Onze visie op ICT gebruik

De wereld is volop in beweging, zeker op technologisch
gebied. Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken in
ons dagelijks leven. Dit geldt ook voor het onderwijs.
Het Agnieten College in Zwartsluis heeft een duidelijke
visie op het gebruik van ICT in het onderwijs. ICT wordt in
toenemende mate ingezet als activerend multimediaal
hulpmiddel in het onderwijsleerproces. De uitgeverijen
bieden steeds meer digitaal leermateriaal aan en er is veel
hoogwaardig lesmateriaal op het internet te vinden
waarmee leerlingen betekenisvoller leren. Daarnaast sluit
het gebruik van ICT aan bij de belevingswereld van onze
leerlingen. Als school willen we het gebruik van ICT graag
uitbreiden omwille van de meerwaarde ervan. Willen we
onze leerlingen ook in de toekomst goed blijven toerusten
dan moeten we als school mee in deze ontwikkeling.
We zullen natuurlijk niet al het oude overboord gooien,
maar gaan naast ons huidige aanbod gebruik maken van
de iPad in het onderwijs.

Meerwaarde

Onderzoek van Kennisnet toont aan dat onderwijs met
behulp van ICT een hoger leerrendement oplevert. Het is
daarbij belangrijk dat docenten en leerlingen optimaal
met ICT zijn uitgerust en dat de school zorgdraagt voor een
goede scholing voor docenten en leerlingen.

Elke leerling een personal device

Als we op een adequate wijze willen profiteren van de
meerwaarde van ICT, zullen we ervoor moeten zorgen dat
leerlingen tijdens elke les, maar ook thuis, gebruik kunnen
maken van een ICT-device. Dit is alleen te realiseren als elke
leerling zijn eigen laptop of tablet heeft. De afgelopen jaren
hebben we ervaring opgedaan met de iPad in het onderwijs.
Wij zijn er van overtuigd geraakt dat dit een leermiddel is
wat goed in ons huidige onderwijs is in te passen.
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Buitenschoolse activiteiten
School saai? Dacht het niet! Natuurlijk zitten we niet altijd in de schoolbanken. We gaan af en toe op pad.
Op excursie naar Duitsland bijvoorbeeld of met Kunst & Cultuur naar het theater. We organiseren ook
regelmatig hele leuke acties voor goede doelen!
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Sportklas

Leerlingen die (bijna) alle sporten leuk vinden kunnen zich
in leerjaar 2 opgeven voor de sportklas. Tijdens de uren van
de sportklas (vooral op de vrijdagmiddag na schooltijd)
worden sporten beoefend als: skeeleren, tennis, badminton, tafeltennis, basketbal, fitness, volleybal, skiën (1 dag),
judo, paardrijden, persluchtduiken, rugby en kanoën (1
middag).
Leerlingen die zich opgeven voor de sportklas, krijgen
gemiddeld twee lesuren per week extra sport.
De meeste lessen worden buiten school gegeven.
Daar staat wel een kleine tegemoetkoming in de
kosten tegenover. De lessen tellen mee als kwt-uren.

Kunst & Cultuur

We organiseren culturele activiteiten voor alle klassen om
jouw belangstelling voor allerlei kunstvormen te wekken.
Je kunt denken aan theater, muziek of dansvoorstelling op
het podium, maar we gaan ook zelf het theater bezoeken.
En voor alle leerlingen is er elk jaar de Podiumavond, waar
je jouw talenten kunt laten zien!

Internationalisering

In een geglobaliseerde wereld speelt internationalisering
een belangrijke rol. De komende jaren zal de school hier
steeds meer aandacht aan geven. Dat kan in de vorm van
excursies naar het buitenland maar ook in de vorm van
projecten binnen de lessen. Tijdens dit schooljaar zal hier
een begin mee worden gemaakt.

Loopbaanbegeleiding klas 3

De leerlingen van 3 vmbo gl/tl gaan stage lopen bij een
commercieel bedrijf van hun keuze. De leerlingen van 3
en 4 vmbo- basis en kader hebben een stage. Dit wordt
gedaan met het oog op een weloverwogen studie- en
beroepskeuze. Aan het einde van de week wordt er in
de gymzaal een presentatie gehouden door de leerlingen
over de bedrijven waar zij stage hebben gelopen.
De leerlingen van 4 vmbo basis hebben een stage van
14 dagen. Zij presenteren hun bedrijf aan de ouder(s)/
verzorger(s), vertegenwoordigers van de bedrijven en
andere belangstellenden.
Het is voor hen tevens een examenopdracht. De leerling
voldoet hiermee aan de wettelijke exameneis om een
Grote Praktische Opdracht (GPO) uit te voeren.
Bovendien bevat deze opdracht twee handelingsdelen,
die behoren tot de verplichte examenonderdelen.
Er is een aparte ongevallen verzekering voor onze
leerlingen tijdens deze week.
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‘Persoonlijk, groot en verbonden’
Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we
onderdeel van een grote organisatie - Landstede Groep - die juist daardoor dingen tot stand kan brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor
dialoog en verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protestants christelijke of
katholieke achtergrond.

o=onderbouw b=bovenbouw
Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Landstede voortgezet onderwijs

Vmbo
bb / kb

Vmbo
Havo
Atheneum
Gymnasium
gl / tl				

Agnieten College
Nieuwleusen

o

ob

o

o

Agnieten College
Wezep

o

ob

o

o

Agnieten College
Zwartsluis

ob

ob

o

o

Carolus Clusius College Zwolle		
(ook Orfeo, internationaal
gymnasium)		

ob

ob

ob

ob

Centre for Sports &
Education, Zwolle

ob

ob

ob

ob

ob

Morgen College
Harderwijk

ob

ob

Ichthus College Kampen

ob

ob

ob

ob

ob

Ichthus College, Dronten
(ook onderwijs voor
hoogbegaafde leerlingen)

ob

ob

ob

ob

ob

JenaXL met Thomas a
Kempis College, Zwolle

ob

ob

ob

ob

ob

ob

ob

o b		

Meander College, Zwolle		
Oriënt, Zeewolde

o b					

TalentStad Beroepscollege,
Zwolle

ob

TalentStad Praktijkonderwijs, 						
Zwolle
Thomas a Kempis 		
College, Zwolle
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ob

ob

ob

ob

Praktijkonderwijs

ob

o b		

ob
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Agnieten College Zwartsluis
Rondweg 2
8064 PA Zwartsluis
Telefoon (088) 850 74 30
E-mail: zwartsluis@agnietencollege.nl
www.agnietenzwartsluis.nl

