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Voorwoord 
 

Beste leer l ing,  ouder( s)  of  verzorger( s),  

 

Welkom b ij  het Reeshof Col lege .   

 

In deze schoolg ids leest  u waar het Reeshof Col lege voor staat,  hoe wij  onze onderwijszaken 

organiseren en wat u van ons kunt verwachten .  ln de g ids v indt u onder  andere informatie 

over schoolt ijden,  contactgegevens en dagel ijkse prakt ische zaken.  

 

Het Reeshof College b iedt kansen aan leerl ingen aan de hand van du idel ijke kaders.  De basis 

van ons onderwijs  l igt bij het bieden van een vei l ige  leeromgeving, waar leer lingen, 

hun ouders/verzorgers  en medewerkers  op een  respectvol le  en f i jne manier  met  e lkaar  

omgaan.  Leer l ingen ervaren en ontdekken op onze school  wat  ze leuk v inden en waar  ze 

goed in  z i jn .  Zo ontwikkelen  ze z ich  voor  de toekomst.   

 

We z ien het als  onze taak om leer l ingen een optimale schol ing te  geven , wetende dat 

niet elke leer l ing hetzelfde is  en op dezelfde manier  leert. Binnen het Reeshof Col lege 

werkt een onderwijsteam met verstand van onderwijs én hart voor leerl ingen.  

 
Namens a l le  medewerkers  van het  Reeshof  Col lege wens ik  uw zoon/dochter  een f i jn  en 

succesvol  school jaar  toe .  Daarnaast  ga  ik  u i t  van een construct ieve samenwerking  met  a l le 

ouders/verzorgers.  

 

 
Esger van Baest,  

di rec teur  Reeshof  Co l l ege  
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Belangrijke gegevens 
 

Contactgegevens Reeshof College  

Adres:  Warmondstraat 240,  5036 BV Ti lburg  

Postadres:  Postbus 1330,  5004 BHTi lburg  

Algemeen e-mailadres:  info@reeshofcol lege.n l  

Website :  reeshofcol lege.nl  

Twitter  :  @reeshofcol lege -Het  Reeshof  Col lege  

Telefoonnummer Reeshof  Col lege:  013 -  578 47 70  

 

In geval van nood kunt u  buiten kantooruren contact opnemen op nummer:  

0161 –  45 88 75   

 
 

Schoolleiding 

dhr.   E.  van Baest ,  di recteur  

E evbaest @reeshofcol lege.nl  

mevr. D.  van de Guchte ,  teamleider  1ste jaar  

E  dvdguchte@reeshofcollege.nl  

dhr.  S.  Bostelaar ,  teamleider  2de jaar  

E  sboste laar@reeshofcollege.nl  

dhr.  P.  Tonnaer,   teamleider 3 en 4 bb/kb  

E  ptonnaer@reeshofcollege.nl  

In  het  geva l  van z i j - instroom kunt  u z ich r ichten tot  de teamleider  van betreffend 

leerjaar/afdel ing.  

 

Vertrouwenspersoon intern 

mevr.  M. Broeksteeg  

E mbroeksteeg@reeshofcollege.nl  

 
 

Vertrouwenspersoon extern  

mevr.  I .  van Hezewijk  T  06 -  546 472 12  

E  irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.n l  

 
 

http://www.reeshofcollege.nl/
mailto:dvdguchte@reeshofcollege.nl
mailto:sbostelaar@reeshofcollege.nl
mailto:ptonnaer@reeshofcollege.nl
mailto:mbroeksteeg@reeshofcollege.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
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Inspectie van het onderwijs  

Het  Reeshof  Col lege van St icht ing  Onderwijsgroep Ti lburg  va l t  onder  de inspect ie  van het  

minister ie  van Onderwij s,  Cultuur en Wetenschap.  

Postbus 7447,  4800 GK Breda.  

T 076 -  524 4477 

 

U kunt informatie vragen bij:  

E info@owinsp.nl of  www.onderwijs inspect ie.nl .   

U kunt de inspectie ook bellen:  0800 -  8051 (grat is)  

 

 

Bestuur 

Het Reeshof College maakt deel u it  van  St icht ing Onderwijsgroep  Ti lburg.  Het College  van 

Bestuur  van Onderwij sgroep Ti lburg  bestaat  u i t  :dhr.  F.P.A.  van der  Wester laken  

(voorz i t ter)  en dhr.  drs .  C.P.J .M. Govers .  

 

Op de onderwijs locat ie  Reeshof  Col lege worden a l le  leerwegen van het vmbo aangeboden. 

Onderwijsgroep Ti lburg (OGT) b iedt  op deze onderwijs locat ie  b innen het  vmbo onderwijs  

de bas is -  en kaderberoepsger ichte leerweg  aan.  

St ichting  Openbaar  Voortgezet  Onderwijs  T i lburg  (SOVOT) b iedt  op deze onderwij s locat ie  

b innen het  vmbo onderwijs  de gemengde en theoret i sc he leerweg aan.  
 

 

Vakantierooster 2020-2021   

Eerste schooldag   :  woensdag 26 augustus 2020  

Herfstvakant ie   :  maandag 19 t/m 23 oktober 2020  

Kerstvakantie   :  maandag 21 december 2020 t/m vr i jdag 1 januar i  2021  

Voorjaarsvakantie   :  maandag 15 februarit/m vr ijdag 19 februar i  2021  

Tweede Paasdag   :  maandag 5 apr i l  2021  

Meivakantie   :  maandag 3 mei t/m vr i jdag 14 mei 2021  

Hemelvaart   :  donderdag 13 mei 2021  

Tweede P inksterdag   :  maandag 24 mei 2021  

Zomervakantie   :  maandag 26 ju l i  t/m vrijdag 3 september 202 1 

 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Ziek en beter melden 
Wanneer een leerl ing z iek i s  en n iet  in staat i s  om naar sch ool te komen, verwachten wij   

dat u al s ouder/verzorger d it  tussen 08.00 en 08.30 uur te lefon isch meldt v ia 013  -  5784770.  

Dit  ge ldt ook voor een p lotse l ing doktersbezoek.  Het doktersbezoek moet dezelfde dag 

schr ifte l ijk worden bevest igd door het invullen van een absent iebriefje.  

Wanneer de leer l ing beter i s  en weer naar school komt, moet u d it  al s ouder/verzorger ook 

tussen 08.00 en 08.30 uur te le fonisch doorgeven via bovenstaand telefoonnummer.  

 

Bij  het z iek,  dan wel beter melden, krijgt  u veelal  een leerl ing uit  le erjaar 3 of 4 aan de 

telefoon. Deze leerl ing doet praktijkervar ing op door mee te werken in de school.   

Graag uw begrip voor hun leerproces.  

 

 

Verlof  
Ver lof  voor speciale gebeurtenissen,  dokters -,  tandarts-,  orthobezoek,  e.d.,  moet a lt ijd ru im 

van tevoren,  door het vol led ig  invul len van een absent iebriefje,  schriftel ijk b ij  de  teamleider 

worden aangevraagd. Op de website kunt u onder het icoon voor ouders het absentiebr iefje 

downloaden en printen.  Ver lof  achteraf aanvragen i s een onwensel ijke s ituat ie en i s n iet  

toegestaan.  Wij  gaan ervan u it  dat afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of  tandarts zoveel 

mogel ijk bu iten de aangegeven schoolt ijden worden gepland.  

Wij  kunnen géén rekening houden met verpl icht ingen die leerl ingen vr ijwil l ig  aan gaan b innen 

de lest ijden (denk h ierb ij  onder andere aan b ijbaantjes).  

 

 

Wijzigingen persoonli jke gegevens  
Als uw adres,  te lefoonnummer of  emailadres verandert,  wi lt  u d it  dan zo snel mogel ijk 

doorgeven? U kunt een emai l  sturen naar info@reeshofcollege.nl  of  de wijz ig ing per soonl ijk 

melden aan de teamle ider van uw zoon of  dochter.

mailto:info@reeshofcollege.nl
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1. Het  Reeshof College 
 

1.1 Wie zijn wij  

Het Reeshof College is een school waar mensen trots op z ijn en waar z ij  met plezier naar toe 

gaan. Het i s  een school die midden in de omgev ing en de maatschappij  wil  staan.  Onze 

samenlev ing bestaat u it  mensen van verschi l lende afkomst en levensovertu ig ing,  met d iverse 

waarden en normen. Op het Reeshof College i s  iedereen welkom. Wij  z ijn een school waar 

mensen, ondanks hun versch il len,  respectvol met elkaar omgaan en waar z ij  ve il ig  kunnen 

leren en werken. We streven ernaar dat z ichtbaar wordt dat leerl ingen z ich verantwoordel ijk 

voelen voor de leefomgeving in en bu iten de school.  We wil len dat het Reeshof Col lege een 

plek is  waar leerl ingen met plezier naar toe gaan en later met goede herinner ingen op 

terugk ijken.  Dat kunnen we al leen bereiken als leer l ingen, ouders/verzorgers,  medewerkers 

en a l le anderen d ie b ij  de school betrokken z ijn,  bere id z ijn om respectvol met e lkaar om te 

gaan en bovenstaande u itgangspunten onderschr ijven.  

 

  

  1.2 Onze v is ie  

Op het Reeshof College staan in het onderwijs de prakt ische leerst ij l ,  u itgestelde keuze,  

brede beroepsoriëntat ie  en loopbaanbegele id ing  centraal.  Leerl ingen in het voortgezet 

onderwijs moeten vaak erg vroeg k iezen welke ople id ing en /of r icht ing  z ij  na het vmbo gaan 

volgen.  Op het Reeshof Col lege kunnen leer l ingen dat keuzemoment tot  halverwege het derde 

leerjaar u it ste l len.  Er wordt gezorgd voor een lesprogramma waar in leerl ingen degel ijk 

onderwijs krijgen in a lgemeen vormend onderwi js (avo).  Daarnaast  maken z ij  breed kennis 

met de versch i l lende r icht ingen waaru it  later gekozen kan worden. Dat zorgt  ervoor dat de 

uite indel ijke keuze bewuster wordt gemaakt en de kans op te leurstel l ingen vermindert.  Veel 

vmbo- leerl ingen presteren het be ste a ls er op school een combinatie van theor ie en  prakt ijk 

aangeboden wordt.  

 

Dat zorgt  ervoor dat onderwijs leuk,  aantrekkel ijk en mot iverend bl ij ft .  'Leren door te doen '  

is  belangrijk.  We leggen daarvoor contacten met bedr ijven en organisat ies in de buurt  en 

daarbuiten.  Maar ook de school ze lf  i s  voor ons een oefenplaats waar leerl ingen in 

prakt ijks ituat ies kunnen leren.  leder ind iv idu is  uniek en iedereen heeft  bijzondere 

kwaliteiten.  Wij  bieden leer l ingen de gelegenheid om ook b innen de school hun t a lenten u it  

te bouwen en nieuwe talenten te ontdekken. Hiervoor maken wij  b innen het rooster bewust 

ru imte.  N iet a l leen in prakt ijk lokalen,  maar ook door goed te k ijken naar hoe en op welke 

plaatsen in de school z i j  een prakt ische inbreng  kunnen hebben.  
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1.3 Onze miss ie  

Leer l ingen leren voor nu en voor hun toekomst,  voor een goede baan. Maar ook om een 

z invol le b ijdrage te leveren aan de samenleving.  Het onderwij s heeft  in di t  

ontwikkel ingsproces een belangr ijke funct ie.  

 

Het Reeshof College wil  leer l ingen door goede loopbaanbegele iding,  het aanleren van kennis,  

vaard igheden en at t itudes,  een bas is geven voor  hun toekomst ige op le id ingen en beroep(en).  

Het meegeven van beroepsbeelden en b ijbehorende beroepshoudingen is  daarom een 

belangr ijk speerpunt van de school.  Het zoeken en real i seren van aanknopingspunten met de 

prakt ijk b innen en bu iten de school i s  daarb ij  een belangr ijk u itgangspunt.  Leerl ingen worden 

hierdoor gemot iveerd en meer betrokken b ij  hun onderwijs.  Het Reeshof Co l lege wil  in d it  

proces samenwerken met ouders/verzo rgers en maatschappel ijke organisat ies.  Het Reeshof 

Col lege staat voor:  'meer dan een d ip loma'.  
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2. Organisatie 
 

2.1 Een samenwerking tussen twee schoolbesturen  

Het Reeshof College b iedt  onderwijs aan voor a l le n ive aus van het vmbo 

(bas isberoepsger icht,  kaderberoepsger icht,  gemengd -theoretisch en theoret isch).  De 

besturen van de St icht ing Onderwijsgroep Ti lburg en de St icht ing Openbaar Voortgezet 

Onderwijs  T i lburg (SOVOT) hebben de handen ineen geslagen om dit  mogelijk te maken. Op 

de locat ie i s  een school van de Onderwij sgroep Tilburg (zelf standige vest ig ing)  en een school 

van het Beatr ix  College van de SOVOT (neven vest ig ing)  gevest igd.  Onderwij sgroep T il burg 

verzorgt de basis -  en kaderberoepsger ichte leerweg en b iedt leerweg ondersteunend 

onderwijs.  SOVOT verzorgt de gemengde en theoret ische leerweg. Binnen de kaders van de 

wettel ijke mogel ijkheden wordt waar mogelijk samengewerkt.  Deze locat iegebonden 

samenwerking tussen de beide autonome onderwijsorganisat ies i s  gebaseerd op het 

gezamenlijke uitgangspunt dat onderw ijsvoorz ieningen doelmatig wor den gebru ikt  en er geen 

bekost ig ing wordt verworven d ie gericht i s  op bekost ig ingsmaximal isat ie.  Voor leer l ingen en 

hun ouders d ient du ide l i jk te z ijn aan welke school onderwij s wordt gevolgd.  Ook de 

medezeggenschap van personeel,  leer l ingen en ouders/verzorgers  i s,  op  het n iveau van het 

eigen bevoegd gezag,  geborgd.  

 

Wanneer een leerl ing b innen de onderwij slocat ie R eeshof Col lege overstapt van basis -  of  

kaderberoepsger ichte leerweg naar de gemengde of  theoret ische leerweg of  andersom, wordt 

hij  of  z ij  u itgeschreven bij  de  ene en d irect weer ingeschreven b ij  de andere 

onderwijs inste l l ing.  De school werkt vanuit  'één l ocat iegedachte ' .  De schoollocat ie regels 

z ijn voor a l le leerl ingen gel ijk,  of  z ij  nu ingeschreven staan b ij  Onderwijsgroep Ti lburg of  

bij  SOVOT. De d irecteur  van het Reeshof College i s namens Onderwij sgroep Ti lburg en SOVOT 

belast  met en verantwoordel ijk voor de u itvoer ing van het beleid van de beide scholen.  De 

nauwe samenwerk ing tussen Onderwijsgroep Ti lburg en SOVOT bevordert  een goede 

doorstroming naar zowel mbo als  havo-4,  waarb ij  de doorst room naar het mbo voor ons de 

konink l ijke weg  is.  
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2.2 Organisatie van het onderwijs  

De schoolle id ing bestaat  uit  de d irecteur en teamle iders.  De namen en e -mai ladressen v indt 

u aan het beg in van de schoolg ids,  in het hoofdstuk ' Belangr ijke gegevens ' .  

 

De docenten z ijn binnen de school op twee manieren werkzaa m: v ia teams en v ia 

vakgroepen. E lke afdel ing heeft  een vast  team docenten van verschi l lende vakken en 

leergebieden. Deze groep docenten verzorgt hoofdzake lijk de lessen aan de leerl ingen. 

Tegel ijkert ijd z ijn ze mentor van  de leer l ingen.  Samen met de teaml eider z ijn z ij  

verantwoordelijk voor het verzorgen van kwal itat ief  goed onderwij s aan en begele id ing van 

de groep leer l ingen van hun team. De mentor is  het eerste aanspreekpunt voor leer l ingen en 

ouders/verzorgers.  Daarnaast  kan contact worden gezocht met de teamleider van de 

betreffende afdel ing.  De teamleider stuurt  z ijn  team aan op het behalen van de vereiste 

resultaten.   

 

Voor het vormgeven van de inhoud van een specif iek vak of  leergebied z ijn de vakgroepen 

verantwoordelijk.  Een vakgroep bestaat u it  on derwijsgevenden van hetzelfde leergebied of  

vak.  De vakgroep i s verantwoordel ijk voor de onderwijs inhoud van het betreffende vak of  

leergebied.  Deze docenten zorgen ervoor dat kerndoelen en e indtermen worden behaald.   

Zij  geven vorm aan de wijze waarop het  onderwijs wordt aangeboden, k iezen de methode, 

het lesmater iaal  en de leermiddelen.  

 

Teams en vakgroepen vormen samen het fundament van onze onderwij sorganisat ie.   

Zij  worden h ierb ij  ondersteund door het onderwijsondersteunend personee l.   

B innen het onderwijsondersteunend  personeel gaat het om instruc teurs,  

(technisch)onderw ij sass istenten,  remedial  teacher ,  zorgcoörd inator,  maatschappelijk 

werker,  schoolloopbaanbegele ider,  roostermaker,  intern begeleider,  administ ra t ieve 

medewerkers en conciërges.
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 3. Onderwijs 
 

Kenmerkend voor het onderwijs op het Reeshof  Col lege i s een brede or iëntat ie op beroepen, 

gekoppeld aan goede loopbaanbegele iding.  Leer l ingen k iezen h ierb ij  n iet  vroegtijd ig voor 

een beroepsricht ing zoals op veel andere scholen voor vmbo maar worden bewust breder 

opgeleid.  Om te voldoen aan de n ieuwe norm voor het vmbo is er in het  schooljaar 2017-2018 

in leerjaar 3 een vernieuwing doorgevoerd genaamd ‘Nieuw vmbo’ .   

Hierb ij  z ijn de beroepsgerichte afdel ingsprogramma’s vervangen voor u itstroomricht ingen. 

Deze aanpassing zorgt voor meer ru imte voor maatwerk voor leerl ingen, een betere 

aans lu it ing b ij  reg ionaal  onderwijs en de regionale arbe idsmarkt.  De leerl ingen st romen 

uite indel ijk in l eerjaar 4 u it  in een van de volgende r icht ingen: Dienstverlen ing & 

Producten,  Economie & Ondernemen of Zorg &  Welz ijn.  

Meer informat ie h ierover v indt  u op de website van de school:  reeshofcollege.n l .  

 

 

3.1   Ins troom en doorstroom 

Leer l ingen d ie van de bas isschool naar het Reeshof Col lege komen, kunnen instromen in een 

basis+/kader k las.Het eerste schooljaar i s  voor iedereen een talentenjaar.  

Leer l ingen worden u itgedaagd op een zo hoog mogel ijk n iveau te presteren.  Va naf de eerste 

schooldag start  de basis+/kader k las met onderwijs op het n iveau van de 

kaderberoepsger ichte leerweg. De resu ltaten van de leerl ingen volgen we nauwlettend. 

Zowel ouders/verzorgers a l s leerl ingen betrekken we b ij  de leervorder ingen.  

Gelijkt ijd ig met het tweede rapport  (medio maart)  geeft  het docententeam per leerl ing een 

prognose voor het volgende leerjaar.  We sturen een  br ief  naar leerl ingen en 

ouders/verzorgers om ze daarvan op de hoogte te brengen. Op verzoek van de mentor,  

leer l ing en/of ouders/verzorgers bespreken we de prognose in een persoonl ijk gesprek.  

Aan het e inde van het eerste leerjaar worden de leerl ingen op basis van hun resultaten 

geplaatst  in een 2  bas is/kaderklas.  Aan het eind van het tweede leerjaar wordt op basis van 

de resultaten een verdere sp l its ing gemaakt r icht ing 3  bas is of  3  kader.  Het Reeshof College 

streeft  ernaar om leer l ingen goed voor te bereiden op hun e indexamen waarb ij  de 

mogel ijkhe id om te d ip lomeren op meer dan enkel de verpl ichte vakken zoveel mogelijk 

wordt benut.  Daarnaast  steken we in het v ierde leerjaar veel energ ie in een goede 

doorstroom naar het mbo. ln over leg met de mbo -scholen worden door de schooljaren heen 

diverse act iv iteiten gepland om een goede door lopende leer l ijn voor leerl ingen mogelijk te 

maken.  

 
  

http://www.reeshofcollege.nl/
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3.2  lnhoud van het onderwijs  

Ons onderwijs  i s  opgebouwd uit  v ier  naast  e lkaar  lopende ontwikkel ings l i jnen:  

 

A.  Algemene vakken en  leergebieden:  

De leerl ing v indt de onderstaande vakken terug op z ijn rooster:  Nederlands,  Engels,  

wiskunde, rekenen ( soms ge ïntegreerd b innen het vak wiskunde).  Vanaf  leerjaar 3 

krijgen al le leerl ingen het vak maatschappij leer.  ln Leerjaar 1,  leerjaar  2 en de 

eerste he lft  van leerjaar 3 gaat het om d e volgende leergebieden: Mens &  

Maatschappij,  Mens & Natuur,  Mens &  Creat iv iteit  (met daarin de deelgebieden 

muz iek,  theater,  kunst  en sport)  en Mens &  Toekomst ( loopbaanbegele iding).  

Halverwege leerjaar 3 worden de leergebieden teruggebracht naar de 

eindexamenvakken:  

  Leergebied Mens & Maatschappij:  economie,  aardrijkskunde en  gesch iedenis;   

  Leergebied Mens & Natuur:  biolog ie en NSK1 (natuurkunde);   

  Leergebied Mens & Creativ ite it:  tekenen en L02  

(beide z ijn examenvakken op vmbo-t l) .  

 

B.     Competent ies :  

De samenlev ing vraagt van leer l ingen dat z ij  naast  het beheersen van kennis,  besch ikken over 

een aantal bas iscompetenties.  Hiermee kunnen z ij  in steeds wisselende situat ies voldoen aan 

de pr imaire eisen die burgerschap, op leiding en beroep stel len.  Er wordt  voortdurend gewerkt 

aan de ontwikke l ing van de competent ies binnen de elementen persoonlijkheid,  

zelfredzaamheid,  sociale vaard igheid,  omgevingsbewusthe id en een professionele 

beroepshouding.  Het Reeshof Col lege garandeert  een goede aans lu it ing op het middelbaar 

beroepsonderwij s.  

 

C.  Mens & Toekomst  

Vanaf het eerste leerjaar besteden we op zeer intensieve wijze aandacht aan 

loopbaanoriëntat ie.  De leerl ingen worden daarb ij  uitgedaagd op zoek te gaan naar hun pass ies 

en kwal ite iten.  De bedoeling h iervan i s dat z ij  z ichzelf  steeds beter leren ke nnen en daardoor 

beter en zelfbewuster r icht ing kunnen geven aan hun ontwikkel ing en keuze voor 

vervolgonderwijs en beroepsr icht ing.  In het leerplan houden we u itdru kkel ijk rekening met 

onderwijsact iv ite iten die ger icht z ijn op kennismaking met en verdiep ing  hierop.  Leerl ingen 

gaan al  vanaf leerjaar 1  op eendaagse snuffelstages,  kr ijgen gast lessen en nemen deel a an 

excurs ies.  In leerjaar 1 en 2  wordt het leergebied Mens & Toekomst gegeven. Vanaf leerjaar 3 

krijgen zowel de bas is -  al s de kaderleer l ingen 12  prakt ijklessen op de versch il lende 

prakt ijkp le inen in onze school.  H ierin doen z ij  ervar ing op in de versch il lende 

uit stroomricht ingen.  
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D.  Ondersteuning en ontdekking:  

Op het Reeshof  Col lege wil len  we leerl ingen ondersteunen en begeleid ing geven b innen vakken  

die  een extra zwaarte kennen in de examenjaeren.  Daarom wordt  er  extra ge ïnversteerd in  de  

begele id ing van de vakken Nederlands,  Engels,  wiskunde en rekenen.  

 

Daarnaast  geloven we op het Reeshof College dat iedere leer l ing geboeid i s  door versch il lende 

act iv ite iten die niet  a lt ijd een d irect verband hebben met de inhoud van het onderwij s.  

B ijvoorbeeld in een bepaalde sport,  hobby of  vr ijet ijdsbesteding.  Het Reeshof Col lege 

st imuleert  leer l ingen om deze interesses verder te ontwikkelen.  Daarom zetten we naa st  het 

vaste programma in op deze interesses,  pass ies  en ta lenten van leer l ingen.  

 

 

3.3 Beoordel ing en toets ing   

Wij zorgen voor een zorgvuld ige regist rat ie van de vorder ingen van leer l ingen op de 

versch il lende leer l ijnen in ons reg istrat iesysteem  Mag ister.  De resu ltaten van de algemene 

vakken en leergebieden worden beoordeeld met een c ij fer.  Daarnaast  maken leerl ingen b ij  de 

start,  de eerste toets van het leerl ingvolgsysteem zoals dat door CITO is ontwikkeld.  Aan het 

einde van leerjaar 1 en halverwege leerjaar 2 maken z ij  ook de daarbij  behorende toets van 

het leerl ingvolgsysteem van CITO. Op deze wijze  kunnen wij  op een object ieve wijze volgen 

wat het niveau van leer l ingen i s.  

 

De gezamenl ijke vorder ingen komen regelmat ig aan de orde in de gesprekken van mentoren 

met de leerl ing en in de  voortgangsgesprekken van mentoren met ouders/verzorgers en de 

leer l ing.  In het derde leerjaar wordt een start  gemaakt met het Programma van Toets ing en 

Afs lu it ing (PTA).  De zwaarte van het PTA l igt  in het e i ndexamenjaar.  
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4. Begeleiding en zorg 
 

Het Reeshof College heeft  voor de leer l ingbegeleid ing een begele id ingsstructuur die zo d icht  

mogel ijk bij  de leerl ing staat.  Gezamenlijke verantwoordelijkhe id van leerl ingen, 

ouders/verzorgers,  onderwij sgevend en onderwij sondersteunend personeel speelt  hier in een 

wezenl ijke ro l.  In d it  hoofdstuk gaan we in op de vormen van begeleiding die het Ree shof 

Col lege b iedt en op de mensen d ie daarbij  betrokken z ijn.  

 

 

4.1 Begele id ing  

Studiebegeleid ing  

De studiebegele id ing  van leerl ingen i s nod ig om hen zo ze lf standig en zelfverantwoordel ijk 

al s mogelijk aan het leren,  werken en studere n te kr ijgen.  Het leerl ingvolg systeem 'Mag ister '  

speelt  in d it  proces een belangr ijke ro l.  V ia d it  leer l ingvolgsysteem leggen docenten de 

vorder ingen van de leer l ingen vast.  In de eerste  plaats l igt  de begele id ing van de leerl ing bij  

de vakdocenten. Daarnaast  heeft  elke lee rl ing een mentor.  I n leerjaar 1  en 2 z ien de 

leer l ingen v ier keer per  week hun mentor.  In leerjaar 3 en 4 t reffen ze  hun mentor drie keer 

in de week. De mentor i s  voor de leerl ing en ou ders/verzorgers het eerste aan spreekpunt.  Dit  

geldt zowel voor persoonl ijke a ls schoolse zaken. De mentor  is  de persoon die een aantal 

algemene zaken met de leer l ingen bespreekt.  Zoals de manier waarop wij  met elkaar omgaan 

op het Reeshof Col lege en hoe de leer l ingen z ich vaard igheden eigen maken als p lannen en 

samenwerken. Ook verst rekken z ij  informatie over stud ie en beroep. In geval van een 

hulpvraag kan de mentor een leerl ing b innen het team bespreken en doorverwijzen naar het 

zorgteam.  

 

Sociaal-emot ionele begeleid ing  

De soc iaal -emot ionele ontwikkel ing van een leerl ing  is  in belangrijke mate bepalend voor de 

manier waarop een leerl ing nu en straks in de maatschappij  staat.  Het gaat erom dat de 

leer l ingen als ind iv idu goed in hun vel z itten en prett ig,  in een ve i l ige omgev ing,  kunnen 

leren op de school.  Leer l ingen kunnen  door al ler lei  oorzaken (t ijde l ijk)  vermin derde 

leerprestat ies leveren.  

Het Reeshof College verwacht van haar onderwijsgevenden dat z ij  deze achterb l ijvende  

prestat ies s ignaleren en daarop act ie ondernemen. Mocht een team een leer l ing 

doorverwijzen naar he t zorgteam, dan kunnen er leerl ingbegeleiders ingeschakeld worden b ij  

het op lossen van ind iv iduele problemen op sociaal  emot ioneel geb ied.   

De leerl ingbegeleiders geven op verzoek van teams t rainingen in soc ia le  vaard igheden. 

Bijvoorbeeld t ra iningen om be ter te leren omgaan met faalangst.  

 

 



 
 

17 

 

Keuzebegeleiding  

Bij  de keuzebegeleiding  gaat het om het vormen en ontwikkelen van het zelfbeeld van 

leer l ingen, het informeren over doorst roommogelijkheden na het Reeshof Col lege,  het geven 

van beroepsbeelden en bijbehorende beroepshoudingen, en derge l ijke.  Op bas is h iervan 

kunnen leerl ingen een ger ichte keuze maken voor een u it stroomricht ing  halverwege leerjaar 3 

en de mogelijkheden daarna.  B ij  de keuze van het leertraject wat het beste b ij  de leerl ing 

past,  wordt ook gebru ik  gemaakt van testen.  Deze testen worden op school afgenomen. Het 

kan voorkomen dat er ook ind iv iduele testen worden afgenomen. D it  gebeurt  in a l le gevallen 

na over leg met ouders/verzorgers en mentor.  Mochten ouders/verzorgers  meer informat ie 

wensen over de testen of  bezwaren hebben tegen de afname van testen bi j  hun zoon/dochter,  

dan kunnen z ij  contact opnemen met de teamle ider van het desbetreffende leerjaar.  

 

De schoolloopbaanbegeleider i s:  

mevr.  J.  Domen, jdomen@reeshofcol lege.n l  

 
 

4.2 Zorg  

Er is  sprake van dr ie zorgl ijnen.  

Eerste l ijns zorg:  De mentor en de docenten s ignaleren problemen en z ijn betrokken bij  het 

opstel len en het u itvoeren van de begele id ingsp lannen. Z ij  plannen act ies op indiv idueel 

niveau en op groepsn iveau. De mentor i s  verantwoordelijk voor het opstel len van de 

begele id ingsplannen voor leerl ingen b innen het vmbo bas is en kader die  extra ondersteuning 

nodig hebben.

Tweedel ijns zorg:  De ondersteuningscoörd inator,  remedial  teacher,  de schoolmaatschappelijk 

werker en mogel ijk andere gespecia l i seerde ondersteuners,  zorgen voor noodzakelijke 

onderzoeken en ondersteunen b ij  het voorbere iden, maken en het u itvoeren van 

begele id ingsplannen.  

Derdel ijns zorg:  Wanneer hulpvragen meer deskundigheid v ere isen dan de begeleid ings -

capaciteit  van de school  kan b ieden, wordt een beroep gedaan op externe begele iding.

  

 

4.2.1 De mentor  

Elke leerl ing op het Reeshof College heeft  een mentor.  De mentor is  de  spi l  i n de begele id ing 

van de leerl ingen. Dat i s  één van de redenen om in leerjaar 1 en 2,  v ier keer per week een 

mentorcontact in te roosteren.  Er is  op deze manier veel contact tussen de mentor en de 

leer l ing.  De mentor i s  verantwoordel ijk voor het volgen van de ontwikkel ing van z ijn 

mentor leerl ingen, voert  begele id ingsgesprekken met z ijn mentorleer l ingen  indiv idueel  en met 

de klas.  De mentor is  ook degene d ie  gesprekken voert  met  ouders/verzorgers  van de 

leer l ing.
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4.2.2 Ant ipestcoördinator  

Binnen het Reeshof College vervul len de teamleiders ook de ro l  van antipestcoörd inator .  Z ij  

coörd ineren mogel ijkheden en middelen om eventueel pestgedrag te reduceren.  Het Reeshof 

Col lege heeft  een pestprotocol.  D it  kan worden opgevraagd b ij  de schoolle id ing.  

 

 

 

4.2.3 Zorgteam 

Tussen de eerste-  en tweedel ijnszorg en tussen de tweede en derdel ijns  zorg bev indt z ich het 

zorgteam. Dit  i s  een team voor intern overleg o ver leer-,  gedrags-  en soc iaal emot ionele 

problemen van leerl ingen. Er worden leer l ingen besproken waarover meerdere betrokkenen 

z ich zorgen maken. In dat over leg,  onder le id ing van de ondersteuningscoörd inator,  bespreekt 

men de door de mentoren aangemelde leer l ingen, stelt  men gezamenl ijk een aanpak vast  en 

spreekt men af  wie welke act ies onderneemt. Het gaat h ierbij  om een georganiseerde 

besprek ing van problemen waarbij  in een gezamenl ijk over leg,  hu lp en begele id ing ingezet  

kan worden. D it  al s aanvull ing op het hand elen van de mentor en de docenten. In d i t  over leg 

worden ook de ouders/verzorgers betrokken.  

  

Het  zorgteam van het  Reeshof  Col lege bestaat  u i t :   

-  mevr.  R  Pauel :  ondersteuningscoördinator  

-  mevr.  E.  Pru ijn,  mevr S.van Str ien en mevr.  G.  Staps :  leer l ingenbegele iders;  

-  mevr.  N.  Hol leman en mevr.  M.  Elenbaas:  remedial  teachers;  

-  mevr.  E.  van der  Vorst ;  schoolmaatschappel i jk  werker .   

 

Het  zorgteam kan de hu lp soms zel f  b ieden of  z i j  kunnen uw zoon/dochter  begel e iden naar  

andere hulp.  

 

 

 

 

4.2.4   Ondersteuningscoörd inator  

Het Reeshof College heeft,  zoals u h ierboven heeft  gelezen, een ondersteuningscoörd inator.  

Op bas is van de begele idingsvragen van leer l ingen maakt z ij ,  samen met de mentor,  

begele id ingsplannen.  

De ondersteuningscoörd inator i s  verantwoordel ijk voor de cont inu ïte it  en samenhang van de 

leer l ingenzorg op het Reeshof Col lege.  

 

 

 

 
 
 
.
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4.2.5   Remedial teacher  

Voor leer l ingen met dys lexie of  dyscalcu l ie bieden wij  fac i l iteiten aan d ie vermeld staan op 

een dyslexie-  of  dyscalcul iepas.  Deze fac il ite iten z ijn opgesteld volgens de r icht l ijnen van 

het dyslex ieprotocol voor het voortgezet onderwijs.  Daarnaast  b i eden wij  ge ïntegreerde 

begele id ing in de vorm van:  

-  remedial  teaching in k le ine groepjes op het gebied van taal  en wiskunde, zowel b innen 

als bu iten de klas;   

-  coaching en ondersteuning van col lega ' s  d ie te maken hebben met  leerl i ngen met  

leerproblemen en leer stoorn issen.  

 

 

4.2.6 Zorgadviesteam (ZAT)  

Het kan voorkomen dat de hulp van het zorgteam niet voldoende verbetering brengt in de 

situat ie van uw zoon/dochter.  De school kan dan, in over leg met u,  uw zoon/dochter 

aanmelden b ij  het zorg -  en adv iesteam (ZAT).  In het ZAT werken verschil lende deskundigen 

samen en deze groep  mensen komt period iek b ijeen.  Het  team kan bestaan u it  een 

medewerker van de jeugdgezondheidszorg,  een ( school)maatschappel ijk werker,  een 

opvoedingsdeskundige en een leerpl ichtambtenaar.  

Wie wanneer aan een gesprek deelneemt, is  afhankel ijk van de situat ie.  Het ZAT kan zelf  hulp 

bieden of  uw zoon/ dochter begele iden naar andere hulp.  Het kan ook aanvullend onderzoek 

uitvoeren en u begele iden bij  het aanvragen van een ind icat ie voor special i st ische hulp.  Al le 

informatie die aan het ZAT wordt gegeven en daar wordt besproken, i s  en bl ij ft  

vertrouwel ijk.  Het ZAT werkt onder e indverantwoordelijkhe id van de d irecteur.  

 
 

 

4.2.7  Interne vertrouwenspersoon  

Het kan voorkomen dat een leer l ing een onderwerp n iet  met de mentor wil  of  kan bespreken. 

Bijvoorbeeld doordat de leer l ing last  heeft  van ongewenst gedrag of  ongewenste 

omgangsvormen. Het gaat h ier vaak om problemen die te maken hebben met machtsmisbruik.  

Onder machtsmisbru ik verstaan we seksuele int imidat ie ,  d iscriminatie,  agress ie,  gebruik van 

geweld en pesten.  Omdat de school ook in die gevallen hulp wi l  b ieden, heeft  het Reeshof 

Col lege een vertrouwenspersoon. Z ij  b iedt een luisterend oor en zet een eventueel 

noodzakel ijk begele id ingstr aject in werking.  Z ij  heeft  een geheimhoudingsp l icht.  

 

De interne vertrouwenspersoon is:  

Mevr.  M. Broeksteeg  

E  mbroeksteeg@reeshofcollege.nl  
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4.2.8 Externe vertrouwenspersoon  

mevr.  I .  van Hezewijk T  06 -  54647212 

E  irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

 

Om klachten te melden over seksuele int imidat ie,  seksueel misbru ik,  ernst ig  psychisch of  

fys iek geweld,  pesten,  discr iminatie,  extremisme kunt u contact opnemen met meldpunt 

vertrouwensinspecteurs  

0900 -  111 3111 ( lokaal  tar ief).  

 

 

4.2.9 Samenwerk ing binnen de zorg  

Het Reeshof College werkt samen met partners in de stad,  ook op het gebied van 

leer l ingenzorg.   

Zo part icipeert  de school act ief  in het Samenwerk ingsverband M iddenBrabant.  

1.  Portvol io:  het netwerkoverleg van ondersteuningscoörd inatoren en ondersteunende  

groepen als de Vei l ige School en de reg iegroep Reeshof.  

2.  Wijkteams van de gemeente;  d i t  v indt plaats v ia het 12+ team. Deze samenwerk ing i s,   

s inds de trans it ie jeugdzorg,  nog volop in ontwikkel ing.  

 

 

4.3 Onderwijs  aan langdurig z ieke leer l ingen  

Als een leer l ing door z iekte de school langere t ijd n iet kan bezoeken, bl i j ft de school  

verantwoordel ijk voor de voort zett ing  van het  onderwijsprogramma. Daarbi j  kan de 

school  ondersteuning vragen van externe partners met expertise op  d it  gebied zoa ls  de 

st ichting  Ondersteuning  Zieke Leer l ingen .  Deze partners  hebben medewerkers  in  d ienst  

die samen met de school afspraken kunnen maken met de leerl ing en de mentor over 

de manier waarop de onderwijs ondersteuning vorm kr ijgt. Deze vorm van 

ondersteuning geldt in  beginsel  voor lee rl ingen waarvan mag worden verwacht dat z ij 

langer dan dr ie weken ziek bl ijven. Contacten met Ondersteuning Zieke Leerl ingen 

ver lopen alt ijd via school.  Ouders/verzorgers kunnen dus niet rechtstreeks contact  

opnemen met  de st icht ing.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jk@vertrouwenswerk.nl
mailto:jk@vertrouwenswerk.nl
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4.4 Onderwijs  aan leer l ingen met een beperking  

Het  Reeshof  Col lege i s  in  beg insel  bereid leer l ingen met  een beperk ing  toe te laten. Zoa ls  

b i j  iedere aangemelde leer l ing  het  geva l  i s ,  wordt  ook b i j  een leer l ing  met  een beperk ing  

een onderzoek ingesteld door  de toelat ingscommiss ie  van de school .  Uitgangspunt  b i j  d i t  

onderzoek i s  steeds de vraag  of  de school  kan voldoen aan de begele id ingsvraag van de 

leer l ing.  Daarnaast  wordt  gekeken of  de leer l ing  mogel i jkheden heeft  om een ople id ing  

aan het  Reeshof  Col lege met  succes  af  te  ronden. B i j  het  toelat ingsonderzoek wordt  a l le  

re levante informat ie  betrokken zoa ls  onderzoeksrapporten, testen  en medische doss iers.  

B i j  de toelat ingsprocedure staat  de hulpvraag van de leer l ing  centraa l .  De school  ste lt  

z ichzel f  de vraag wat  d ie  hulpvraag betekent  voor  aspecten van het  pedagogisch en 

d idacti sch k l imaat ,  de leer l ingenzorg,  de vere iste profess ionele ondersteun ing  intern en 

eventueel  extern,  de contacten met  ouders/verzorgers,  en  tenslotte de mater ië le  

omstandigheden en het  gebouw.  

 

 

4.5   Overige zorg en begeleid ing  

 

4.5.1 Huiswerkbegele id ing  

Leer l ingen hebben de gelegenheid  om twee keer  per  week deel  te  nemen aan het  

huiswerkbegele id ingsuur .  Buiten het  rooster  om, tussen 16.00  -  17.00  uur,  kunnen z i j  

huiswerk maken onder  begele id ing  van de onderwijsass i stenten. Het  huiswerkuur  i s  n iet  

vr i jb l i jvend. A ls  een leer l ing  komt, moet  h i j  ook echt  aan de s lag.  Hi j  heeft  een 

huiswerkkaart  om bi j  te  houden waar  h i j  aan werkt  en wat  h i j  heeft  gedaan.  

 

 

4.5.2 Begele id ing  in  de vakken Nederlands,  Engels  en wiskunde  

In het rooster staan in de leerjaren 1 en 2 lesuren begele iding (B-uur)  ingepland. T ijdens 

deze  uren kr ijgen  leerl ingen extra begele id ing in een vak waar z ij  ondersteuning b ij  nod i g 

hebben. In deze B-uren wordt extra ge ïnvesteerd  in de vakken Neder lands,  Engels en 

wiskunde. D it  heeft  te maken met de verzwaarde eisen in de examenjaren b innen deze dr ie 

vakken. Op bas is van de gegevens van het aanmeld ingsdossier en de resultaten b ij  toetsen,  

wordt bes loten voor welk vak een leer l ing begeleid ingsuren gaat volgen.  De B -uren worden 

per periode opnieuw bekeken en ingedeeld.
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5. School in de samenleving 

 

Het  Reeshof  Col lege i s  een onderdeel  van de samenlev ing  en wi l  dat  ook z i jn.  Het  meest  

natuur l i jke onderdeel  van haar  omgeving  i s  stadsdeel  de Reeshof  en de oml iggende wijken 

en dorpen. Wij  zoeken en staan open  voor  contacten met  de maatschappel i jke omgeving.  

De leer l ingen waarvoor  wij  onderwijs  verzorgen leven, wonen, spelen  en werken hier.  

Zonder  contact  met  anderen wordt  de school  een e i land en ju ist  dát  wi l len wij  n iet  z i jn.  

Contact  met  maatschappel i jke organisat i es  v inden wij  belangr i jk.  Wij  geloven dat  door  

gebruik  te  maken van e lkaars  mogel i jkheden, samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan 

d ie  vruchtbaar  z i jn  voor  met  name de leer l ingen. We beseffen dat  we daarbi j  steeds 

moeten zoeken naar  een evenwicht  in  taken en verantwoordel i jkheden.  

 

 

5.1 Procedures en a fspraken  

Op een  school  i s  het  be langr i jk  dat  iedereen z ich aan een aanta l  gedragsregels  houdt.  

Al leen dan kan iedereen op een vei l ige manier  werken en leven in  een gebouw waarvoor  

al len verantwoordel i jkheiddragen. De opgeste lde regels  en afspraken b ieden st ructuur,  

rust  en regelmaat.  Dit  bevordert  de vei l ige sfeer  en de omgang met  e lkaar.  Leer l ingen 

ontvangen aan het  beg in van het  school jaar  de afspraken op papier .  Deze afspraken z i jn,  

samen met  het  tota le  leer l ingenreglement  en leer l ingenstatuut,  te  v inden op de website 

van de school .  St rafbare fe iten worden gemeld b i j  de  pol i t ie.  

 

 

Er zi jn grenzen!  

Het  Reeshof  Col lege i s  een school  waar  leer l ingen en medewerkers  op  een vei l ige manier  

moeten kunnen leren en werken . Machtsmisbruik,  seksuele int imidat ie,  d iscr iminat ie,  

agress ie  of  pesten worden niet  geaccepteerd.  Zodra  leer l ingen of  ouders/verzorgers  

vermoeden dat  h iervan sprake i s ,  kunnen z i j  in  gesprek gaan met  de mentor ,  de 

teamleider,  de interne of  externe vertrouwenspersoon of  de d i recteur.  We gaan met  de 

uiterste zorgvuld igheid  om met  deze meldingen  en schromen niet  de eventueel  

noodzakel i jke maatregelen te nemen.  

 

B i j  (vermoedens van) een zedenmisdr i j f  wordt  de vertrouwensinspecteur  van het  

minister ie  van Onderwijs  op de hoogte gesteld .  A ls  wij  vermoeden dat  er  b i j  een leer l ing  

sprake i s  van huisel i jk  geweld en/of  k indermishandel ing,  melden wij  dat  b i j  Vei l ig  Thuis  

Midden-Brabant.  
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Personeels leden van het  Reeshof  Col lege verdienen re spect.  Van leer l ingen wordt  

verwacht  dat  z i j  aanwijz ingen en opdrachten van personeels leden opvolgen, ook buiten 

de lessen. B i j  brutaal  gedrag worden ouders/verzorgers  a lt i jd  op de hoogte gesteld en 

indien noodzakel i jk  voor  een gesprek u itgenodigd.  

 

Het  Reeshof  Col lege heeft  een pracht ig  gebouw met  mooi  meubi la i r .  Wij  verwachten van 

onze leer l ingen dat  z i j  zorgvuld ig  omgaan met  de mater ia len en het  meubi la i r  op school .  

Indien een leer l ing  e igendommen van de school  heeft  beschadigd of  vernie ld ,  kr i jgen de 

ouders/verzorgers  h iervan de rekening.  A lcohol ,  drugs,  vuurwerk en wapens z i jn  ten 

st rengste verboden, laat  staan het  handelen hier in.  A ls  een leer l ing  z ich n iet  houdt  aan 

de a lgemene gedragsregels  wordt  h i j  of  z i j  a l t i jd  ter  verantwoording  geroepen. Dit  k an 

door  een gesprek met  de docent  of  de mentor ,  de teamleider  of  de d i recteur.  De 

genomen st rafmaatregelen worden t i jdens d it  gesprek bekend gemaakt.  Bi j  een ernst ig  

vergr i jp  kan de school le id ing  de leer l ing  één of  meerdere dagen schorsen of  overgaan tot  

een verwijder ing  vanonze school.  

 

 
5.2 Schoolreg lement  

De medezeggenschapsraad heeft  het Schoolreglement vastgeste ld.  De vereenvoudigde vers ie 

van het schoolreg lement  ontvangt e lke leer l ing aan het begin van het schooljaar en het 

vol led ige reglement i s  te v inden op de website van de school.  

 

 
5.3 Leerlingenstatuut  

In  het  leer l ingenstatuut  worden de rechten en  pl ichten van leer l ingen op school  

geregeld.  De vol ledige tekst  i s  terug te v inden  op de website van de school .  

 

5.4 Vei l igheid  

Het  Reeshof  Col lege hecht  veel  waarde aan de  vei l igheid op school .  B innen en buiten de 

school  wordt  op  beperkte wijze gebruik  gemaakt  van cameratoez icht.  De camera 's  d ienen 

voora l  een prevent ief  doel .  In  geva l  van nood kunnen camera 's  ons  ook helpen b i j  het  

opsporen van daders  van overtredingen. Gemaakte opnames  kunnen worden overgedragen 

aan pol i t ie  en just i t ie  voor  verder  onderzoek.  In  termen van aantast ing  van de pr ivacy 

achten wij  de voordelen van het  cameratoez icht  voor  a l le  betrokkenen binnen onze school  

groter  dan de eventuele nadelen d ie  d it  toez icht  meebrengt.  Het  reg lement  

cameratoez icht  i s  terug te v inden op de webs ite van de school .  
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De school  beschikt  over  k lu isjes  om belangr i jke of  wa ardevol le  spul len in  op te bergen. 

Hoewel  de ouders/verzorgers/ leer l ingen v ia  de ouderbi jdrage een k lu isje  in  bruik leen 

hebben, b l i jven ze e igendom van de school .  Ui t  het  oogpunt  van vei l igheid kunnen wij  a l s  

school  beslu i ten de  k lu isjes  te  openen  en de inhoud te controleren .  B i j  ver l ies  van de 

k lu iss leutel  kan de leer l ing  tegen beta l ing  van  €10,-  b i j  de conciërge  een nieuwe 

k lu iss leutel  aanvragen.  De controle,  zoa ls  vernoemd bi j  de k lu isjes ,  geldt  ook voor  

opbergmogel i jkheden b i j  bromf ietsers  op het  terre in van de school .  T i jdens zo 'n  controle 

bestaat  de mogel i jkhe id dat  leer l ingen worden gefoui l leerd.  De  pol i t ie  controleert  met  

enige regelmaat  de f ietsen van de leer l ingen ,  ten e inde na  te gaan of f ietsen afkomst ig  

z i jn  van d iefsta l .  

 
Op school  wordt  geleerd.  Niet  a l leen leer l ingen maar ook medewerkers  leren dagel i j ks  in  

de communicat ie  met  hun leer l ingen en  met  e lkaar.  Deze lerende houding  i s  erg  belangr i jk  

en we st imuleren daarom het  volgen van cur sussen en ople id ingen. Om de 

leer l ingbegele id ing  verder  te profess iona l i seren werken wij  met  v ideofeedback.  Met  een 

camera  worden dan in  de k las  opnamen gemaakt,  d ie  worden gebruik t  om de betreffende 

medewerker  (of  een student  van de ople id ing )  meer inz icht  te  geven  in  de gevolgen van 

zi jn  handelen. Voor  u a l s  ouders/verzorgers  i s  het  van belang te weten dat  deze opnamen 

enkel  en a l leen gebruik t  worden in  het  nagesprek tussen de begele ider  en de student  of  

medewerker.  De opnamen worden nooit  aan  anderen getoond zonder  toestemming van a l le  

betrokkenen. Na af loop  van het  begele id ingstraject  worden de opnamen gewist .   

Mocht  u problemen hebben met  of  vragen hebben over  deze gang van  zaken, dan kunt  u 

contact  opnemen met  de d i recteur.  

 

 

5.5 De leerpl ichtwet  

De leerpl ichtwet  schr i j ft  onder  andere voor  welke regels  gelden met  betrekking  tot  aan -  

en afwezigheid en ver lof .  A l s  uw  k ind  wegens ziekte of  om een andere reden de lessen 

niet  kan volgen, moet  u d it  de school  laten weten. Verzuim is  één van de belangr i jkste 

redenen voor  het  n iet  behalen van een  d ip loma. Jongeren z i jn  in  Neder land verpl icht  om 

tussen 5 en 17  jaar  vol ledig  dagonderwijs  te  volgen aan een erkende school .  Deze 

verpl icht ing  geldt  tot  het  e inde van het  school jaar  waar in h i j/z i j  16 jaar  wordt.  Daarna  

geldt  de part ië le  leerpl icht ,  ook wel  kwal if icat iepl icht  genoemd. Jongeren moeten 

voldoen aan de  kwal if icat iepl icht  a l s  z i j :  

-  Nog geen 18 jaar z ijn.  

-  Nog geen startkwal if icat ie  hebben behaald.  
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Als  startkwal i f icat ie  voor  de arbeidsmarkt  geldt :  een d ip loma havo,  vwo of  mbo niveau 2.  

Ouders/verzorgers  z i jn  ervoor  verantwoordel i jk  dat  hun k ind staat  ingeschreven op een  

school  en ook daadwerkel i jk  naar  school  gaat.  Op bas is  van de leerp l ichtwet  i s  

schoolbezoek  verpl icht .  De gemeente houdt,  v ia  de zogenaamde leerpl ichtambtenaar ,  

toez icht  op de na lev ing  van deze regel .  Wij  houden ons st r ikt  aan de leerpl ichtwet  en wij  

verwachten van leer l ingen en ouders/verzorgers  dat  z i j  dat  ook doen .  

 

Ongeoor loofd  verzuim 

Ongeoor loofd verzuim melden wij  a l t i jd  aan de leerpl icht ambtenaar  van de gemeente 

waar  de leer l ing  st aat  ingeschreven. Onder ongeoor loofd verzuim va lt  ook het  veel vuld ig  

'te  laat '  op school  of  ' te  laat '  in  de les  komen . A ls  een leer l ing  te laat  komt, nemen wij  

u i teraard maatregelen.  Elke keer  ' te  laat '  komen, wordt  gereg ist reerd al s  het  verzuim 

van één les.  

B i j  n iet  gemelde afwez igheid nemen wij  te lefonisch con tact  op met  ouders/verzorgers  en 

werken wij  met  br ieven aan ouders/verzorgers  met daar in openstaande  absent ies.  

 

In geval van overt red ing  van de Leerpl ichtwet kan een geldboete of  ze l fs een taakstraf  

worden opgelegd.  Voor informat ie of  adv ies kunnen ouders/verzorgers a lt ijd contact opnemen 

met de leerpl ichtambtenaar.  In geval van sp ijbelen kan de leerp l ichtambtenaar overgaan tot 

het opmaken van een proces verbaal of  het opleggen van een HALT -st raf .  

 

Verlof buiten de vakant ies  

Een verzoek om ver lof  voor een leerl ing buiten de regul iere vakantieperiodes d ient alt ijd 

schr ifte l ijk,  minstens twee weken van tevoren,  en met opgaaf van reden te worden gedaan bij  

de teamleider van desbetreffende leer l ing .  Extra verlof  mag worden toegekend in geval van:  

-  verhuiz ing;   

-  gebeurtenissenin de famil ie  (huwel i jk,  jubi lea  in  de eerste l i jn);  

-  uitzonderl ijke s ituat ies waar in de vakant ie van de ouders/verzorgers bu iten de  

schoolvakant ies  valt;   

-  medische of  socia le ind icat ie.  

Van de termijn van twee weken kan  in inc identele geval len worden afgeweken (b ijvoorbeeld 

bij  overl ijden of  dr ingend doktersbezoek).  A ls wij  t wijfelen over een bepaalde aanvraag,  

over leggen wij  met de afdel ing leerp l icht van de gemeente.  
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De wet regelt  ook wanneer er  in ieder geval géén  ver lof  mag worden verleend. D it  is  het 

geval  bij :  

-  extra ver lof  b innen twee weken na af loop van de zomervakant ie;  

-  een afwijkend vakant ierooster van andere gez ins leden;  

-  beperkte boekingsmogel ijkheden  b ij  re izen;  

-  het wi l len benut ten van goedkope buitenseizoenpr ijzen;  

-  het wi l len vermijden van de  grote vakant iedrukte;  

-  een gebrek aan mogel ijkheden om v luchten en/of accommodat ies te boeken b innen de  

vastgestelde vakantieperiode.  

Voor al le leer l ingen ge ldt  dat b ij  verre re izen,  ook b ij voorbeeld naar het land van herkomst,  

de vakant ie vol led ig d ient te worden gepland b inn en de off ic ië le vakant ieper iode. De school 

past  deze regels onverkort  toe.  Aanvragen d ie buiten de regels val len ,  worden door ons n iet  

gehonoreerd.  

 

 

5.6 Privacy  

Het Reeshof College gaat zorgvuld ig om met de persoonsgegevens van leerl ingen. Regels 

omtrent omgang met deze gegevens z ijn vastge legd in het ‘Pr ivacyreg lement voor leer l ingen 

van de vo- scholen van Onderwij sgroep T ilburg’.  Dit  reglement  i s  terug te v inden op de 

website van onze school .  

  



 
 

28 

 

6. Lestijden, lessentabel, lesmateriaal en  

buitenschoolse activiteiten 
 

6.1 Lesti jden  

Op het  Reeshof  Col lege gelden lesuren/·blokken  van 30,  45,  90 minuten.  

B i j  de prakt i jkvakken in  leerjaar  3 en 4 i s  een  combinat ie  van bovenstaande mogel i jk.  

 

Dagrooster  

08.30 uur -  09.00uur    mentor les  

09.00 uur  -  09.45 uur    2e lesuur  

09.45 uur  -  10.30 uur    3e lesuur  

10.30 uur - 10.45 uur    ochtendpauze 

10.45 uur - 11.30 uur    4e lesuur  

11.30 uur  -   12.15 uur    5e lesuur   

12.15 uur - 12.45 uur    lunchpauze 

12.45 uur - 13.30 uur    6e lesuur  

13.30 uur - 14.15 uur    7e lesuur  

14.15 uur  -  14.30 uur     middagpauze 

14.30 uur - 15.15 uur    8e lesuur  

15.15 uur -  16.00 uur    9e lesuur  

16.00 uur -  16.45 uur     10e lesuur  

 

Het  aangaan van verpl icht ingen buiten de school  (b i jvoorbeeld een b i jbaantje of  

l idmaatschap van een sportclub)  i s  pas  mogel i jk  na  het  11e lesuur .  In  pr incipe duren de 

dagroosters  u i ter l i jk  tot  16.00 uur.  Daarnaast  bestaat  de mogel i jkheid dat  een leer l ing  om 

diverse redenen moet  overwerken (nakomen) .  Hiervan i s  de e indt i jd  vastgesteld op 17.00 

uur.  Roosters  worden  noga l  eens,  en soms op korte termijn,  aangepast .  Aanvangst i jden van 

de lessen, en ook de laatste lesuren , kunnen daarbi j  over  de gehele week  veranderen. In  

leerjaar  3 én 4  kunnen er  ook les sen op het  1 0e  lesuur  worden geroosterd.  
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6.2 Onderwijs t ijd  

Het  Reeshof  Col lege vo ldoet  in  ru ime mate aan de wette l i jke e isen van onderwijst i jd  d ie  

door  het  minister ie  i s  vastgesteld.  Daarbi j  i s  het  volgende van belang :  

-  er z i jn  geen aparte proefwerkweken  in  leerjaar  1 en 2;  

-  leerjaar  3 kent  aan  het  e ind van het  school jaar  een centrale  toetsweek;  

-  leerjaar  4 kent  dr ie  centra le  toetsweken;  

-  het schooljaar start  meteen na de zomervakant ie;  

-  bij  lesu itval  b ieden we zoveel mogel ijk een alternat ief.  

Het kan voorkomen dat door z iekte of  een ongeluk de lessen van een docent voor langere t ijd 

uitval len.  Bnnen twee weken zoeken we dan een alternat ief.  H ierdoor kan het voorkomen dat 

leer l ingen voor een bepaald vak een andere docent kr ijgen.  

 

 

6.3 Lesmater iaal  

 

 

6.3.1 Boeken 

De schoolboeken z i jn  in  het  school jaar  2020-2021 grat i s.  Dit  geldt  a l leen voor  de 

regul iere leermiddelen. Ondersteunend lesmateriaal  zoa ls  woordenboeken, 

rekenmachines en at lassen ,  b l i jven voor  reken ing  van ouders/verzorgers.  B i j  de sta rt  van 

het  school jaar  ontvangen leer l ingen het  boekenpakket  voor  20 20-2021 thuis  v ia  de post  

( indien besteld in  de maand juni/jul i ) .  Leer l ingen z i jn  er  zel f  ve rantwoordel i jk  voor  dat  

z i j  v ia  internet  voor  het  ju iste leerjaar  en het  ju iste n iveau hun boekenpakket  aanvragen 

op www.vandijk.nl .  De boeken d ienen aan het  e inde van het  school jaar  weer ingeleverd 

te worden. A ls  z i j  in  goede staat  z i jn ,  worden er  geen kosten in  rekening  gebracht.

 

Bij  het gebru ik van schoolboeken gelden de volgende regels:   

-  de boeken moeten met zorg worden vervoerd en behandeld;  

-  boeken moeten zo spoedig mogel ijk na ontvangst  worden gekaft;  

-  in de tekstboeken mag n iet  worden geschreven, gekrast  of  getekend;  

-  voor boeken die n iet  met  de nodige zorg z ijn behandeld,  betalen ouders/verzorgers   

   een schadebedrag;  

-  bij  ver l ies of  beschadig ing/vern ie l ing van een boek betalen ouders/verzorgers   

     de aanschaf van een n ieuw exemplaar.  

 

   

http://www.vandijk.nl/
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6.3.2 Andere leermater ia len  

Naast de stud ieboeken d ient de leerl ing gedurende het schooljaar ook over een aantal andere 

zaken te besch ikken  om zo op een verantwoorde wijze aan het onderwij sproces te kunnen 

deelnemen. Deze staan beschreven in een br ief  die ouders/verzorgers jaarl ijks vóór de 

zomervakant ie ontvangen. Nieuwe leer l ingen in de brugk las of  z ij  instromers in een hoger 

leerjaar ontvangen b ij  de kennismaking in de maand juni een soortgel ijke br ief .  Het gaat 

bijvoorbeeld omschrij fmaterialen,  schr iften,  mappen, woordenboeken, rekenmachine,  

tekendoos ( leerjaar 1)  of  aanvull ing op de tekendoos ( leerjaar 2 t/m 4)  en sportkled ing.  

Mater ialen die langer dan één jaar meegaan (woordenboeken, boeken, rekenmachine,  

sportk led ing,  tekendoos)  kunnen uiteraard ook in de hogere k lassen worden gebruikt  en 

hoeven n iet  e lk jaar opnieuw te worden aangeschaft.  

 

Leerjaar 1 gaat d it  schooljaar meer gebru ik ma ken van dig itale middelen in de les.   

Hiervoor i s  het nod ig dat leer l ingen een laptop meenemen naar school.  Als school hebben  

we een aantrekkelijk aanbod afgesproken met ‘De Rentcompany’.  Ouders worden h ier apart  

over geïnformeerd.  

 

 

6.4   Buitenschoolse activ iteiten  

Er worden door de school gedurende het schooljaar d iverse act iv iteiten georganiseerd d ie 

voor een deel bu iten het schoolgebouw plaatsv inden. Tijdens bu itenschoolse act iv iteiten z ijn 

de normale schoolregels  en schoolafspraken van toepass ing ten zij  de schoolleid ing hierover 

anders besl ist .  

 

 

6.4.1 Snuffelstages  

Vanaf het eerste leerjaar lopen leer l ingen een aantal dagen snuffe lstage in bedr ijven en 

organisat ies.  Het doel is  leer l ingen kennis te laten maken met de dagel i jkse gang van zaken 

in de beroepsprakt ijk.  Vanaf het derde leerjaar z ijn deze snuffelstages steed s meer ger icht 

op de u it stroomricht ingen waaru it  een leerl ing kan k iezen.  
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J 

6.4.2 Excursies  

Wij wil len leer l ingen uit  al le klassen deel laten nemen aan een aantal excurs ies.  Regelmatig 

wordt er een bezoek gebracht aan bedr ijven of  organisat ies in de omgeving.  Excurs ies en 

stages z ijn een verpl icht onderdeel van het leerprogramma. Aan deze excurs ies z ijn in 

beginse l geen extra kosten verbonden. De school  betaalt  de extra kosten  onder andere u it  de 

vrijwil l ige ouderbijdragen. Leerl ingen waarvan de ouders/verzorgers geen ouderb ijdrage 

hebben betaald,  kunnen niet  mee op de excurs ies d ie n iet  verp l icht z ijn voor het 

examenprogramma. Z ij  krijgen een alternatief  programma op school aa ngeboden.  

 

 

6.4.3 Sportdagen 

Elk leerjaar,  u itgezonderd leerjaar 4,  heeft  een sportdag.  Daarnaast  z ijn  er d iverse 

mogel ijkheden voor leer l ingen om deel te nemen aan sportact iv ite iten zoals stedel ijke 

schooltoernooien.  

 

 

6.4.4 Zomerproject leerjaar 1  

Alle eerstejaars leerl ingen gaan aan het beg in van het schooljaar dr ie dagen op 

zomerproject.  De kosten bedragen  €125,-.  De ouders/verzorgers worden t ijdens  

de eerste ouderavond geïnformeerd over de act iv ite iten en het doel h ierva n.
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7.  Cijfers en rapporten 

 
7.1 Cijfers,  studiehouding,  doorstroom en rapportage  
Alle docenten verwerken de c ij fers en rapportages van de leerl ingen in  ons 

Leer l ingvolgsysteem Magister*.  Ook worden er beoordel ingen (o/m/v/g)  betreffende de 

stud iehouding verwerkt.  De  studiehouding wordt  twee keer ,  halverwege en aan het e ind,  per 

per iode ingevoerd.  Op bas is van c ij fers en stud iehouding kunnen wij  de vorder ingen van 

leer l ingen goed volgen en  h ierover communiceren met ouder s/verzorgers en leerl ingen.  

 

Leer l ingen kr ijgen aan het einde van iedere periode een rapport  mee naar hu is.  Om te  kunnen 

controleren of  de leer l ing dit  rapport  thu is heeft  afgegeven ,  vragen wij  ouders/verzorger s d it  

rapport  te ondertekenen en vervolgens mee terug  te geven naar school .  Ouders/verzorgers d ie 

tussent ijds inzicht wi l len hebben in de prestat ies van hun zoon of  dochter,  kunnen door het 

inloggen met een persoonlijk wachtwoord deze zelf  raadplegen in Mag ister.  Leerl ingen van 

leerjaar 1 en 2 krijgen bij  de  start  van per iode 3 (medio maart)  een doorstroomprognose  mee 

naar hu is.  Aan het e ind van leerjaar 1 en 2 wordt de doorstroom vastgesteld in het laatste 

teamoverleg.  

 

*aan het begin van het schooljaar ontvangt e lke ouder/verzorger een handle id ing Mag ister.  

 

 

7.2   Indiv iduele gesprekken  

Ouders/verzorgers kunnen alt ijd met de mentor  of  met de vakdocent praten over de 

vorder ingen van hun zoon of  dochter.  Daarvoor hebben de meeste docenten iedere week een 

vast  spreekmoment.  Afspraken d ienen b ij  voorkeur rechtst reeks v ia het  e -mai ladres van de 

desbetreffende docent te worden gemaakt.  
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Naast  dit  spreekmoment  z ijn er enkele data gereserveerd waarop docenten met meerdere 

ouders/verzorgers achter elkaar een gesprek kunnen voeren  (10-minutengesprek  ken).   

Deze data worden b ij  de  eerste informat ieavond aan de ouders/verzorgers  bekend gemaakt.  

 

Een en ander vergt een sterke mate van betrokkenheid van de ouders/verzorgers b ij  het 

leerproces van hun k ind .  Wij  vragen ouders/verzorgers,  samen met de school ,  alert  te 

bl ijven op een goede voortgang .  Daarnaast  verwachten wij  dat de ouders/verzorgers  ze lf  

in it iat ief  nemen, als z ij  daartoe aanle id ing z ien,  om contact te zoeken met school.   

De ervaring leert  dat de  belangst el l ing en betrokkenheid van het thuisf ront één van de 

meest essent iële voorwaarden is voor goed studerende leer l ingen op school.
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8. Toelating, determinatie en bevordering 

 

8.1 Toelating op onze school 

Bij  toe lat ing  tot  het ta lentenjaar van het Reeshof College toetst  de toe lat ingscommiss ie het 

doss ier op de volgende onderdelen inzake p laatsbaarheid en  zorgvraag:  

-  het adv ies van de bas isschool;  

-  de gegevens van het leerl ingvolgsysteem (score A/B/C/D/E) van  de bas isschoo l;  

-  de uit s lagen van een schoolvorder ingstoets d ie een leer l ing op de bas isschool heeft    

  gemaakt;  

-  het resu ltaat van een psychologisch onderzoek dat (eventueel)  heeft  plaatsgevonden.  

 

Leer l ingen d ie wi l len instr omen in een hoger leerjaar worden beoordeeld  aan de hand van  de 

volgende documenten:  

-  onderwijskundigrapport  van de toe leverende school;  resu ltaten van de  toeleverende  

  school;  

-  adv iser ing door de toeleverende school.  

En daarnaast  v indt er een intakegesprek  plaats en kan de (potent ië le)  leerl ing deelnemen aan 

een meeloopdag.  

 

Tot s lot  speelt  b innen de toe lat ing nog een rol  of  de leer l ing past  b innen de zorgbreedte van 

de school.  De eventuele  extra zorg van een leer l ing met leerachterstanden wordt op het 

Reeshof Col lege in de klas gegeven doo r het inzetten van een remedial teacher of  

onderwijsass i stent.  Dit  gebeurt  bij  de vakken Neder lands,  Engels en wiskunde . Maar in 

sommige gevallen kunnen beperkingen ( in l ichamel ijke z in,  in termen van gedrag,  zware 

vormen van dys lex ie,  etc.)  die zorgbreedte overs t ijgen,  waardoor een leerl ing niet  

toelaatbaar is.  Wij  kunnen aan leerl ingen die extra zorg nodig hebben b ij  ernst ige soc iaal -

emot ionele problemat iek niet  de begele id ing en het onderwij s bieden d ie noodzakel ijk z ijn.  

Het Reeshof College vormt geen k le ine g roepen voor leer l ingen d ie n iet  kunnen leren en 

funct ioneren in regul iere groepsgrootte van 25 leerl ingen.  

 

Per leer l ing wordt bekeken of  het Reeshof Col lege de tools in  huis heeft  om de leerl ing 

adequaat te begeleiden en of  wij  denken dat de leer l ing in staat is  op het Reeshof College 

een d iploma te halen.  
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De plaats ingscommiss ie van  de school brengt aan de direc teur een adv ies u it  over de 

toelaatbaarheid van aangemelde leer l ingen. D e directeur neemt h ierover een e indbeslu it.  

Vervolgens wordt zorgvuldig bekeken in welke klas leerl ingen geplaatst  worden .  

Ouders/verzorgers worden h ierover ge ïnformeerd.  

 

Het Reeshof College verwelkomt ieder schooljaar maximaal 185 n ieuwe eerstejaars 

leer l ingen. Ind ien z ich meer dan 185 leerl ingen aanmelden die vol doen aan de 

aanmeld ingse isen en die  passen b innen de zorgbreedte van de school,  gaat  de school over  

tot  lot ing.  In de acht  jaar dat de school bestaat ,  heeft  de school drie keer moeten loten.  

 

De procedure bij  eventuele lot i ng is  te v inden op de website.  In het kort  geldt:  

-  De directeur stelt  het  aantal besch ikbare plaatsen ‘bb’  en ‘kb '  vast.  

-  Daarnaast  z ijn  min imaal  80% van deze p laatsen gereserveerd voor k inderen u it  het  

stadsdeel Reeshof en 20% voor k inderen u it  het over ige deel van T ilburg  en de 

randgemeenten.  

 

 

8.2 Determinatie:  wat gebeurt er aan het e ind van het eerste leerjaar?  

Aan het e ind van het eerste leerjaar wordt door  het docententeam vastgeste ld of  een leer l ing 

doorstroomt naar leerjaar 2.  Het bes lu it  van het docententeam is b indend.  

Uiteraard spelen c ij fers  een belangr ijke rol  in d it  zogenoemde determinat ieproces.   

Hierb ij  dient echter te worden bedacht dat c ij fers een redelijke ,  maar geen al les  omvattende 

ind icator z ijn  van wat een leerl ing kan en  kent.  

 

Cij fers hebben vaak betrekk ing op het vermogen om uit  het hoofd geleerde zaken te 

reproduceren.  Of leer l ingen de stof  ook daadwerkel ijk begr ijpen, kunnen toepassen en er in 

een wat breder verband (combinat ie met andere vakken en leergebieden) een betekenis aan 

kunnen geven, i s  naast  de cij fers een belangr ijk onderdeel in het leerproces van de leer l ing.  

Door omstand igheden (zoals z iekte of  een sterfgeval in de famil ie)  kan een leer l ing  in een 

bepaalde periode onverwacht laag presteren.  Dergel ijke omstandigheden worden meegenome n 

in de uiteindel ijke bes luitvorming.  

Doorzett ingsvermogen, werklust,  ambit ie en leerd iscipl ine z ijn be lang irjke onderdelen van de 

stud iehouding van een leerl ing.  Deze stud iehouding is van groot be lang  voor het 

vervolgtraject dat een leerl ing na leerjaar 1  op  onze school gaat door lopen .  Werklust  en 

ambit ie kunnen compensat ie b ieden voor op het eerste  oog n iet  toere ikende intel lec tuele 

capaciteiten.  Omgekeerd kunnen leer l ingen d ie be sch ikken over de gewenste intel lectuele 

capaciteiten door een gebrek aan werklust  en ambit ie bij  de keuze voor een bepaald 

stud ien iveau onderpresteren.   
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Hoewel in het beoordelen van d it  soort  zaken al t ijd een subject ief  e lement z it  en er dus 

voorzicht ig mee moet worden omgegaan ,  wil len wij  dit  soort  aspecten toch niet  bu iten 

beschouwing laten.  

 

Daarnaast  spelen b ij  de determinatie nog een ro l:  

-  adv iezen van de vakdocenten;  

-  de uit s lag van afge legde testen;  

-  de ontwikkel ing van de basiscompetenties;  

-  de voortgang b innen de uit stroomprogramma's ;  

-  de ambit ie van de leer l ing ;  

-  de verwacht ing van de ouders/verzorgers.  

 
 

 

8.3 Bevordering  

Als leer l ingen eenmaal op het Reeshof Col lege z itten ,  i s  het onze doelstel l ing dat leer l ingen 

aan het eind van elk schooljaar bevorderd worden naar het volgende leerjaar.  Doubleren i s 

al leen mogel ijk  onder bi jzondere omstandigheden. Persoonlijke factoren spelen h ierb ij  

veelal  een belangr ijke rol.  Aan doubleren z itten onderstaande voorwaarden:  

-  een leer l ing mag hetzelfde leerjaar maar één keer overdoen ;  

-  een leer l ing mag n iet  in  twee opeenvolgende leerja ren b l ijven z itten.  

Als n iet  wordt voldaan aan deze voorwaarden moet de leerl ing van school af  en proberen 

ergens anders onderdak te v inden. Bij  de vraag of  een leerl ing bevorderbaar is ,  spe len de 

cij fers en,  in veel geval len,  de stud iehouding de belangrijkste ro l.  

 

 

8.3.1 Bevordering naar  leerjaar 4  

Een leer l ing beg int aan het laatste jaar van z ijn  ople id ing,  al s er een gerede kans*  i s  dat 

hij/zij  het dip loma zal behalen.  Een leerl ing d ie niet  aan d ie norm voldoet,  wordt speciaal 

besproken. Daarb ij  worden de vorderingen in z ijn opleid ing en de daaruit  voortvloe iende kans 

van slagen afgewogen. Deze besprek ing le idt  tot  een u itspraak over de studievoortgang voor 

deze leerl ing.  

De norm die we hanteren b ij  deze besprek ing i s  de slaag/zakregeling van de op le id ing.  

Daarb ij  beschouwen we de behaalde resultaten per vak a ls eindresultaten.  Bij  een specif iek 

vakkenpakket hanteren we de norm voor de vakken van dat pakket** .  
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Dit  komt er in princ ipe op neer dat de leer l ing moet val l en in een van de vier onderstaande 

groepen:  

1.  al le vakken voldoende afgerond (6 of  hoger)  

2.  1 x 5 en de over ige vakken 6 of  hoger  

3.  2 x 5 en de over ige vakken min imaal 6 en minstens 1 x  7 of  hoger  

4.  1 x 4 en de over ige vakken min imaal 6 en minstens 1 x  7 of  hoger  

Daarnaast  moet de leerl ing voor Nederlands min imaal het c ij fer 5 hebben behaald.  

 

*Bij  de afweging of  er een gerede kans op succes i s,  spelen meerdere factoren een rol.  De 

combinatie van intel l igentie,  leervoorwaardel ijke kwaliteiten en specif ieke mot ivat i e hebben 

gele id tot  de plaats ing van een leer l ing in een bepaalde op le id ing en  in een bepaald 

examentraject.  

 

**Bij  zowel de bas is -  al s  de kaderberoepsger ichte opleid ing wordt het prakt ijkvak twee keer 

meegeteld en i s derhalve het zevende vak.  
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9. Ouders en school 
 

Ouders/verzorgers kunnen op d iverse manieren meepraten en meedenken over de gang van  

zaken op school.  Wij  praten in deze over partnerschap. Immers,  in de relat ie d ie wij  met 

elkaar aangaan kennen wij  twee soorten ro l len :  ' te gast '  en 'partners ' .  Al s ouder bent  u 

verantwoordelijk voor de opvoeding van uw k ind.  U gaat over bijvoorbeeld voedse l en kled ing,  

over hoe laat naar bed (en hoe laat er weer uit! )  en welke sportclubs er  b ezocht worden.  

Daar gaat de school n iet  over.  Soms hebben we missch ien een mening over één van deze 

onderwerpen, maar het is  in de eerste plaats uw terrein.  De school is  verantwoordel ijk voor 

de opleiding.  Dan gaat het over zaken als de manier waarop de s chool georganiseerd is,  welke 

docent er voor welke k las staat ,  hoe de gebouwen inger icht worden ,  etc.  Hier heeft  de school 

haar zeggenschap. D it  betekent dat vragen vr ij  staat ,  maar ook dat het bes lu it  bij  de  school  

l igt.  

 

Daar waar opvoeding en ople id ing e lkaar raken,  z ijn ouders en school partners.  Hier moeten 

we op e lkaar kunnen rekenen, om de gezamenl ijke doelstel l ing,  uw k ind  zoveel mogel ijk te 

laten leren,  te kunnen bere iken.  Waar ouders en school effect ief  samenwerken, ontstaat 

'pedagog ische kracht ' .  Hoe meer uw k ind deze ervaart,  des te succesvol ler zal  h ij  of  z ij  op 

schoolz ijn.  Op het Reeshof Col lege hechten we sterk aan een open ,  fatsoenlijke en 

respectvol le communicat ie .  D it  ge ldt tussen leerl ingen, tussen docenten en leer l in gen,  

tussen medewerkers onderl ing en natuurl ijk ge ldt dit  ook voor de communicat ie met 

ouders/verzorgers vanuit  school.  Van de z ijde van ouders/verzorgers verwachten we hetzelfde 

in hun communicat ie met medewerkers van de school.  

 

Ouders/verzorgers kunnen voor  ons een belangr ijke b ijdrage leveren aan de 

kwaliteit sverbeter ing van het onderwij s van onze sch ool.  Naast  enkele formele gele dingen 

stel len wij  de bet rokkenheid van enthous iaste ouders/verzorgers t ijdens bu itenschoolse 

act iv ite iten,  zoals excurs ies en  sportdagen,  erg  op pr ijs.  

  



 
 

40 

 

9.1 Inv loed en medezeggenschap  

 

9.1.1 De medezeggenschap  

De Medezeggenschapsraad (MR) is  een vertegenwoord iging van ouders/verzorgers en 

personeel van de school .  Deze vertegen woord igers worden gekozen door hun achterban.  

De directeur van de school vertegenwoord igt  het bevoegd gezag in het over leg met de MR. 

Wettel ijk is  vastge legd in welke zaken de MR de school le iding van advies  kan d ienen en voor 

welke bele idsbesl i ss ingen de instemming van de MR vereist  is .  Voor verdere informat ie over 

taken, bevoegdheden en vergader ingen van de Medezeggenschapsraad kunt u terecht bij  de 

secretar is van de MR. Onderwerpen ,  act ies en besluiten n.a.v .  MR-vergader ingen worden 

gepubl iceerd op de website.  De vol led ige notu len van de MR kunnen worden opgevraagd b ij  

de secretaris van de MR . De MR komt achtmaal per jaar bijeen.  

 

 

9.1.2 Ouderklankbordgroep  

De Ouderklankbordavond heeft  al s doel om op deze avond samen met ouders onderwerpen te 

bespreken die in de school in ontwikkel ing z ijn of  die een fase van evaluat ie doormaken.  

Het gaat daarb ij  om de behoefte van leer l inge n, ouders/verzorgers en school op e lkaar af  te 

stemmen. Ook de gevolgen die het schoolbele id heeft  op de thuissituat ie wi l len we g raag 

bespreekbaar maken.  

 

 

9.1.3   Juniord irectie  

De Juniord irect ie is  een orgaan waar in leer l ingen z ijn vertegenwoordigd.  De Juniord irect ie 

behart igt  de belangen van al le leer l ingen en vormt daarmee de brugfunctie tussen de 

leer l ingen en de school.  De Juniord irect ie heeft  meerdere keren met de direct ie een 

werklunch.  In deze werk lunch wordt de Juniord irect ie gevraagd mee te denken over 

schoolbele id en worden door de leer l ingen al lerlei  n ieuwe ideeën naar voren gebracht.   

De Juniord irect ie wordt daarb ij  begele id door een tweetal docenten.
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9.1.4 Vragen 

Ouders/verzorgers met vragen kunnen alt ijd contact opnemen met de school.  Dit  gaat het 

eenvoudigst  v ia de mentor of  v ia de admin ist rat ie  van de school.  Het kan voorkomen dat er 

vragen z ijn waar de school geen antwoord op weet of  well icht z ijn er  vragen d ie 

ouders/verzorgers l iever niet  aan de school stel len.  D it  is  voor de landelijke organisat ies van 

ouders een reden geweest om een vraagbaak in te ste l len,  genaamd 5010.  Ouders/verzorgers 

kunnen de vraagbaak raadplegen, op werkdagen van 10.00  -  15.00 uur (vakant ies 

uitgezonderd),  v ia een grat is telefoonnummer:  0800  -  5010.  Daarnaast  kan contact worden 

opgenomen v ia de website:  www.50t ien.n l.  

 

 

9.2 Klachten  

In een school gaat het om mensenwerk en daarb ij  kan er weleens wat mis gaan.  Het i s  

belangr ijk dat er een k l imaat is  waarin dit  uitgesproken wordt.  Een klacht i s  n iet  leuk,  maar 

kan ook een ongevraagd adv ies z ijn.  Klachten worden b innen het Reeshof College ser ieus 

genomen. We gaan er zorgvuld ig mee om. Als leerl ingen of  ouders/verzorgers een k lacht 

hebben, z ijner ru ime mogel ijkheden om d ie te uiten.  We hebben l iever  dat ze met ons worden 

besproken dan dat ze tegen anderen worden verteld.  

 

In eerste instant ie kunnen ouders/verzorgers en leer l ingen terecht b ij  de mentor of  b ij  de 

betrokken(en)  zelf  (b ijvoorbeeld een docent).  In de meeste geval len is door een open gesprek 

de lucht gek laard.  Mocht  het n iet  mogelijk z ijn om in onderl ing overleg tot  een op lossing te 

komen, dan staat de deur van de teamle ider open om met ouders/verzorgers en leerl ingen te 

spreken over het geen z ij  onjuist  v inden b innen het re i len en zei len van de school.  Mocht d it  

niet  het gewenste resu ltaat hebben dan gaat de directeur in gesprek met de 

ouders/verzorgers.   

Meer informat ie over de  klachtenprocedure i s terug te v inden op onze website.  

 

Geschil lencommiss ie vmbo-scholen 

Elke leerl ing en/of ouder/verzorger die van mening i s dat z ijn/haar klacht over een 

gedraging of  bes l i ss ing van d irect ie of  personeel onvoldoende is afgehandeld,  kan z ijn/haar 

klacht in laatste instant ie ind ienen b ij  de Geschil lencommissie vmbo -scholen van St icht ing 

Onderwijsgroep Ti lburg waar het Reeshof C ollege onder ressorteert.  De wijze van 

behandeling l igt  vast  in het reg lement van de gesch i l lencommiss ie.  D it  reglement is  v ia de 

webiste van Onder ij sgroep Tilburg te raadplegen (www.onderwij sgroept i lburg .n l)  

 

 

http://www.50tien.nl/
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9.3 Verzeker ingen 

Onderwijsgroep Ti lburg,  waar het Reeshof  College onder ressorteert,  heeft  een aantal 

verzeker ingen afges loten die voor leer l ingen van belangz ijn.  

Een overz icht van deze verzeker ingen staat op de website in schoolgids  deel 2 –  OGT. 
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10. Resultaten 
 

Inst roomgegevens 

In onderstaande tabel  z i jn de inst roomgegevens van de afge lopen school jaren weergegeven.  

 

Schooljaar  1bb+/kb 

2010-2011  48 

2011-2012  50 

2012-2013  67 

2013-2014  63 

2014-2015  66 

2015-2016  82 

2016-2017  65 

2017-2018  73 

2018-2019  83 

2019-2020  98 
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Uitstroomgegevens leerjaar 1  

In onderstaande tabel z i jn de uit st roomgegevens  uit  leerjaar 1 vermeld.  

 

Schooljaar  2bb/kb 

2011-2012  61 

2012-2013  58 

2013-2014  57 

2014-2015  56 

2015-2016  68 

2016-2017  70 

2017-2018  79 

 

Uitstroomgegevens leerjaar 2  

In onderstaande tabel z i jn de uit st roomgegevens  uit  leerjaar  2 vermeld.  

 

Schooljaar  3bb  3kb 

2012-2013  10  55 

2013-2014  9  58 

2014-2015  14  63 

2015-2016  8  67 

2016-2017  13  79 

2017-2018  17  93 
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Uitstroomgegevens leerjaar 3  

In  onderstaande tabel  z i jn de uit st roomgegevens  uit  leerjaar 3 vermeld.  

 

Schooljaar  4bb  4kb 

2012-2013  12  61 

2013-2014  14  63 

2014-2015  21  66 

2015-2016  13  69 

2016-2017  15  75 

2017-2018  15  93 

 

Slag ingspercentages  

In  onderstaande tabel z i jn de s lag ingspercentages vermeld.  

 

Schooljaar  bbb  kb 

2013-2014  100%   87% 

2014-2015  88%  95% 

2015-2016  100%   97,3%  

2016-2017  100%  98,7% 

2017-2018  100%  97% 

2018-2019  100%  99% 

2019-2020  89%  99% 
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De schoolgrootte  

In  onderstaande tabel  i s  de schoolgrootte van de afge lopen jaren vermeld.  

 

Schooljaar  Onderwijsgroep Tilburg leerlingen 

2010-2011  48 

2011-2012  116 

2012-2013  219 

2013-2014  311 

2014-2015  320 

2015-2016  325 

2016-2017  329 

2017-2018  357 

2018-2019  397 

2019-2020  379 
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11. Financiën 
 

Studeren kost  geld,  ook op het Reeshof Col lege.  Op het Reeshof College bestaan de kosten 

uit:  

-  aanschaf van leermiddelen die n iet  in het pakket z itten dat grat is wordt  verschaft;  

-  ouderb ijdrage voor act iv ite iten en fac il ite iten;   

-  kosten zomerproject leerjaar 1;  

-  kosten tekendoos;   

-  kosten sportk led ing.  

 

 

11.1 Leermiddelen die niet grat is z ijn  

Sinds het schooljaar 2009-2010 komen de kosten van de boeken voor rekening  van de school.  

Voor de goede orde merken wij  op dat sommige boeken n iet  onder de subs idieregel ing van de 

overheid val len.   

U  moet hier denken aan woordenboeken,  Binas,  Bosatlas,  examenbundels e.d.  Ook sommige 

leermiddelen val len hier niet  onder.  Hier gaat  het om o.a.  rekenmachine,  tekendoos,  

sportk led ing,  passer ,  geodr iehoek en andere schoolse bureau -art ikelen.  Deze over ige 

leermiddelen moeten voor e igen rekening worden aangeschaft.  In de laatst e schoolmaand 

ontvangen ouders/verzorgers een br ief  waar in de 'over ige leermiddelen '  z ijn opgenomen. Als 

deze materia len eenmaal z ijn aangeschaft,  hoeven ze in de daaropvolgende jaren u iteraard 

niet  opnieuw te worden aangeschaft .  

 

Leerjaar 1 gaat d it  schooljaar meer gebru ik maken van dig itale middelen in de les.  H ier voor 

is  het nod ig dat leerl ingen een laptop meenemen naar school.  Als school hebben we een 

aantrekkelijk aanbod afgesproken met ‘De Rentcompany’.  Ouders worden h ier apart  over 

geïnformeerd.  

 

De kosten voor een tekendoos bedragen per le e r l ing €20,-.  De kosten voor sportk led ing 

bedragen, afhankel ijk van de wens van de leer l ing,  ongeveer €25,-.   

De kosten voor het zomerproject leerjaar 1 bedragen per leerl ing €125, -.  
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11.2 Vri jwil l ige ouderbijdrage  

Elke school  voor  voortgezet  onderwijs  kr i jgt  een bedrag  van de overheid,  waaruit  a l le  

kosten voor  een school jaar  moe ten worden gedekt.  In  de prakt i jk  b l i jkt  dat  de 

overheidsbi jdrage net  voldoende i s  om het  a l lernoodzakel i jkste te beta len.  Iets  extra ' s  

kan vanuit  d ie  b i jdrage voora lsnog n iet  worden bekost igd.  W i l len wij  de leer l ingen van 

het  Reeshof  Col lege dus iets  extra ' s  b ieden, dan zul len wij  de kosten  daarvan op een 

andere manier  proberen te dekken. Dat  gebeurt  op vr i jwel  a l le  scholen ,  en  ook op  het  

Reeshof  Col lege,  v ia  een ouderbi jdrage. Het  bedrag van dez e ouderbi jdrage i s  voor  

iedere leer l ing  hetzelfde ,  en i s  door  de  MR voor  het  school jaar  2020-2021  vastgesteld  

op €45 , - .  

 

Welke extra  d ingen doen we  van de ouderbi jdrage?  

Excurs ies,  stages,  werkbezoeken e .d .  €15, -  

Klassenuit je  en kerstv ier ing   €10 , -  

Kopieerwerk,  mater iaa lv ia  school   €10 , -  

Klu isjes ,  aanschaf en onderhoud   €10, -  

TOTAAL:   €45,-  

 

De ouderbi jdrage i s  een vr i jwi l l ige b i jdrage. Ouders/verzorgers  z i jn  met  andere 

woorden niet  verpl icht  om een dergel i jke b i jdrage te beta len.  A lhoewel  de 

ouderbi jdrage dus een vr i jwi l l ige b i jdrage i s ,  ste l len wij  het  erg  op pr i js  a l s  iedere 

ouder  de b i jdrage aan ons wi l  beta len .  A l leen  dan kunnen wij  de extra  faci l i te iten en 

activ i te iten bl i jven aanbieden.  Leer l ingen waarvan de ouders/verzorgers  geen 

ouderb i jdrage beta len,  moeten wij  helaas van bovenstaande extra  faci l i te i ten en 

activ i te iten u it s lu i ten.  Deze leer l ingenkr i jgen  b i jvoorbeeld geen k lu i sje  of  gaan n iet  

mee op excurs ie.  De ouderbi jdrage voor  het  school jaar  20 20-2021 i s  aan het  e ind van 

school jaar  2019-2020 geïncasseerd om in september 2020, b i j  de start  van het  n ieuwe 

schooljaar,  bovengenoemde act ies te kunnen doorvoeren.  
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