
Met wie hebt u contact?
Receptie Heidy van Willingen receptie@reeshofcollege.nl 

Administratie Britt Maas info@reeshofcollege.nl

Leerlingcoördinator Anke Gibbes Leerlingcoordinator@reeshofcollege.nl 

Leerlingcoördinator Gaby Koeman Leerlingcoordinator@reeshofcollege.nl 

Ondersteuningscoördinator Maartje Wijsen mwijsen@reeshofcollege.nl

Vertrouwenspersoon Maarten van de Laarschot mvdlaarschot@reeshofcollege.nl 

Vertrouwenspersoon Natascha Reijmaekers nreijmaekers@reeshofcollege.nl 

Schoolmaatschappelijk werk Kitty Schuurmans kschuurmans@reeshofcollege.nl 

Directeur Douwe Wester dwester@reeshofcollege.nl

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Belangrijke schoolregels

Rollen in opvoeden en onderwijs Meewerken aan en in de school

MR - vormgeven over het beleid van de school 
Activiteiten - assisteren bij activiteiten van en in de school 
Stages - Stageplaatsen voor leerlingen beschikbaar stellen 

Excursies - Mogelijkheden voor excursies voor leerlingen aandragen 

Gastlessen - Mogelijk kunt u een keer een gastles geven over uw vak 

Ideeën aandragen - Geef ons gerust tips voor activiteiten die we met 
  leerlingen kunnen ondernemen. 



Vormgeven aan beleid school
Mocht u als ouder interesse hebben om mee te denken over de 
ontwikkeling van onze school? Voor de MR zijn wij nog op zoek naar 
ouders.  
Heeft u interesse om u kandidaat te stellen? 
Mail naar mr@reeshofcollege.nl

Communicatie
• Telefoon 

• E-mail  

• Nieuwsbrief 

• Magister-app voor ouders 

• De website www.reeshofcollege.nl  

• Belangrijk: 

• ‘up-to-date’ e-mailadres en telefoonnummer 

• frequentie e-mailgebruik

Ouderaccount
• Iedere ouder heeft een eigen Magisteraccount: 

We gebruiken dit voor : 

• Cijfers 

• Algemene brieven 

• AVG 

• Aanwezigheid 

• Ziek melden

PTA |  
Programma van Toetsing en Afsluiting
• Start examentraject voor leerlingen leerjaar 3 
• Tijdverlenging (dyslexie – dyscalculie – leerstoornissen) 
• Afsluiten CKV (eind leerjaar 3) 
• Afsluiten LO (halverwege leerjaar 4) 
• Maatschappijleer (eind leerjaar 3BB-KB - halverwege leerjaar 4TL) 

• Compensatiepunt

NB - Het PTA komt in oktober op onze website. Hierover bericht in de nieuwsbrief



Tijdverlengingsmogelijkheden
• Dyslexie – Dyscalculie 
• Taalontwikkelingsstoornis 
• Autisme, ADHD, DCD, ADD, of PDD-NOS  
• Doof of slechthorend 
• Blind of slechtziend 
• Lichamelijke beperkingen 
• Langdurige ziekte 
• Andere moedertaal (minder dan 6 jaar in NL)

Examencommissie
• Borgt kwaliteit van de schoolexaminering en is onafhankelijk. 

• Oudercontact met de examencommissie loopt via de 
mentor.

Planning examen
• Onze planning van de examens in leerjaar 3 en 4 staat in de 

jaarplanning op onze site. 

• Het examen BB-KB is digitaal en flexibel en mogen we zelf 
plannen in de periode 11 tot en met 26 mei. 

• Het examen GL-TL is schriftelijk en landelijk. De planning is te 
vinden op examenblad 

(Samen) Oriënteren in het derde jaar! – LOB programma 
• Onderwijsbeurs – 30 september 
• MBO info avonden – 17, 18 en 19 oktober 
• Zien + Doen + Beleven - 6 november 
• Open dagen bezoeken – info tijdens mentorles

Leerjaar 3+4


