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Welkom op het Agnieten College  

Welkom op de Persoonlijke School

De persoonlijke school verbindt, daagt uit en laat jou leren op de manier die bij jou past 
in een veilige omgeving.

Woon je in (de buurt van) Nieuwleusen, dan is het Agnieten College Nieuwleusen een logi-
sche keuze. Wij zijn een kleinschalige school en bieden in Nieuwleusen alle leerwegen van 
het vmbo, havo én atheneum (vwo).

Wij zijn een overzichtelijke en persoonlijke school:
• Wat je bij ons leert heeft betekenis voor jou
• Er wordt van je verwacht dat je zelf verantwoordelijkheid neemt en dat je  
 zelf kunt kiezen
• Wij bieden modern (laptop) onderwijs aan op jouw niveau
• Wij gaan graag in gesprek met jou, je ouders en de omgeving

Op het Agnieten College Nieuwleusen hebben we echt aandacht voor elkaar.
Wij werken met vaste lestijden en lesuitval wordt daardoor tot een minimum beperkt. 
Wij vinden regelmaat en een vaste structuur erg belangrijk voor onze leerlingen.

Deze informatiegids geeft informatie over de 
dagelijkse gang van zaken binnen de school. 
Hebben jij of je ouders nog vragen, aarzel dan 
niet die te stellen. Ik neem graag alle tijd voor 
een persoonlijke afspraak.

Tineke Meijerink
Locatieleiding
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School en schoolleiding

Adres
Agnieten College Nieuwleusen
Zwaluwlaan 23
7711 LN Nieuwleusen
Telefoon (0529) 481 655
E-mail: nieuwleusen@agnietencollege.nl
www.agnietennieuwleusen.nl

Locatieleiding
Mevrouw T. Meijerink
E-mail: tmeijerink@agnietencollege.nl



Visie en identiteit
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Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen Van de talenten Van onze leerlingen en medewer-
kers. 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

Wij bieden leerlingen alle kansen in onze eigen regio
Leerlingen van alle niveaus kunnen in Nieuwleusen een goede start maken met hun schoolcarrière. Het leuke van  
onze regionale school is de kleinschaligheid en de kwaliteit die daardoor geleverd kan worden. Voor de leerlingen is het  
prettig dat iedereen elkaar kent. Leerlingen kunnen bij ons niet anoniem rondlopen. Zorg of extra begeleiding is, waar 
nodig, altijd dichtbij. Daardoor voelen leerlingen zich veilig op school en hebben ze het naar hun zin. Wij kunnen hen in 
het vertrouwde Nieuwleusen een stevige basis meegeven waardoor ze, als ze iets ouder zijn, met vertrouwen door- 
stromen naar een vervolgopleiding.

Onderwijsvisie
Onze onderwijskundige visie luidt als de drie v’s:
Verbondenheid: We hebben respect voor ieders eigenheid en unieke talenten. We ondersteunen onze leerlingen op een 
positieve manier. Zo leren we samen en ontwikkelen we ons met elkaar.

Verantwoordelijkheid: We leren onze leerlingen zelfstandigheid aan door in gesprek te zijn met ze. Duidelijke grenzen 
stellen geeft ruimte aan leerlingen voor eigen keuzes. Ook leren we onze leerlingen om te gaan met consequenties van 
gedrag.

Vakmanschap: Leerlingen leren voor een beroep of een vervolgopleiding. Ze ontwikkelen hun eigen mogelijkheden om 
in de toekomst te blijven leren. Hiervoor bieden we goed onderwijs waarin leerlingen actief leren en waarin docenten 
zich ontwikkelen.

Als school vinden wij kwaliteit van onderwijs en de zorg voor deze kwaliteit belangrijke onderwerpen. Onze primaire 
taak en maatschappelijke opdracht is het verzorgen van goed onderwijs aan de jongeren die ons worden toevertrouwd. 
Het is onze visie dat kwaliteit van onderwijs start bij de docent die les geeft. Hij of zij zorgt samen met de leerlingen  
dat kwaliteit zichtbaar wordt in de praktijk. Wij besteden daarom als docenten veel aandacht aan de ontwikkeling en 
verbetering van onze eigen vaardigheden in het lesgeven. Dit doen we onder andere door samen studiedagen te volgen 
en door regelmatig intervisie te organiseren. Als school werken we voortdurend aan verbetering van het onderwijs dat 
wij aanbieden. Speerpunten hierin zijn leerlingenzorg, ontwikkelen van zelfstandigheid van leerlingen, taal- en reken- 
beleid en het actief betrekken van leerlingen en ouders bij het onderwijsproces.
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op het agnieten college nieuwleusen kun je terecht Voor alle leerwegen Van het Vmbo, haVo en atheneum.  
wat ons onderscheidt Van Veel scholen zijn de flexibele oVerstapmogelijkheden tussen deze niVeaus. we kijken  
serieus naar de capaciteiten Van elke leerling, waarbij Voor ons de mogelijkheden het uitgangspunt zijn. heeft een 
leerling meer moeite met de stof dan Verwacht, dan passen we het leertraject daarop aan.  

presteert een leerling juist boVen Verwachting, dan is opstromen naar een hoger niVeau ook  
mogelijk.

Inrichting van ons onderwijs

De niveaus in het voortgezet onderwijs op een rij!
 

Volledige omschrijving Afkorting
vmbo basisberoepsgerichte leerweg bb
vmbo kaderberoepsgerichte leerweg kb
vmbo gemengde leerweg gl
vmbo theoretische leerweg tl
havo havo
atheneum (vwo) ath
gymnasium (vwo) gym
praktijkonderwijs pro

 

Het Agnieten College Nieuwleusen biedt de roze gearceerde niveaus aan.



Drie brugklassen 
We hebben drie brugklassen: havo/atheneum brugklas, 
vmbo tl/havo brugklas en vmbo bb/kb brugklas. In welke 
vmbo-tl/havo-klas je terecht komt hangt vooral af van het 
advies van je lagere school. Blijkt de brugklas waarin je 
zit een verkeerde keuze te zijn, dan is het eenvoudig over 
te stappen van de ene naar de andere brugklas. Dit kan al 
na het 2e rapport. Ook werken we nauw samen met het 
 Meander College voor de bovenbouw van havo/ atheneum 
en TalentStad, onze bovenbouw vmbo voor BB en KB in 
Zwolle, waardoor je ook daar gemakkelijk kunt instromen.

Leerlingvolgsysteem 
We willen ‘resultaat- en leerlinggericht onderwijs’ geven. 
Dat betekent dat we ook voortdurend moeten nagaan hoe  
je je ontwikkelt. Om die ontwikkeling voor onszelf, je ouders 
en jou inzichtelijk te maken hebben wij een leerlingvolg- 
systeem. We hebben gekozen voor een systeem van het 
Cito, dat je al kent van de basisschool en dat daar ook naad-
loos op aansluit.

Afwezigheid docenten 
Wanneer een docent er niet is dan wordt dit lesuur of les-
uren vervangen door andere docenten. Iedere docent heeft  
2 vervangingsuren in zijn takenpakket voor het invallen, als 
docenten door omstandigheden afwezig zijn. Leerlingen 
kunnen in principe verder werken met Magister.

Rapport 
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes en je krijgt drie 
rapporten. Alle behaalde cijfers tellen mee. Zit je in klas  4 
TL dan krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting. 
Dit PTA krijg je aan het begin van het schooljaar al. Je eind-
cijfers in deze klassen worden berekend volgens het PTA.

Keuze werktijd 
In toenemende mate worden er activiteiten door de school 
aangeboden die niet altijd direct aan de vakken te koppelen 
zijn. Dit zijn waardevolle activiteiten. Wij hebben ervoor  
gekozen deze activiteiten een vaste plaats binnen ons  
onderwijs te geven. Wij noemen dat Keuzewerktijd.  
De keuze werktijduren worden twee dagen per week, aan 
het eind van de morgen gegeven. Een aantal voorbeelden 
zijn techniek, musical, fotografie, schaken en website  
bouwen. Aan het begin van iedere periode van acht weken 
schrijven alle leerlingen zich in voor activiteiten binnen deze 
twee uren. Docenten kunnen ook leerlingen uitnodigen voor 
een activiteit (bijv. extra ondersteuning). Keuzewerktijd 
biedt ons de mogelijkheid meer structuur in activiteiten  
aan te brengen en heeft als doel om diverse talenten aan  
te spreken en te ontwikkelen.

Het Activiteitenteam (A-team) 
Het A-team is een groep leerlingen die onder leiding van een 
docent feestavonden, voetbaltoernooien en andere evene-
menten organiseert. Ook helpt het A-team bij de Open Dag. 
De opzet is zo dat de oudere leerlingen de jongere begelei-
den en opleiden, zodat na vertrek van de examenkandidaten 
de aanwezige kennis en vaardigheden aanwezig blijven. 

Sport@ctief (sportklas) 
Op onze school hebben we ook een sportklas. Sport@ctief 
noemen we dat. Als je je aanmeldt voor Sport@ctief ga je 
elke week 2 uur extra sporten. En dan gaan we wel net even 
iets verder dan bij je gymles natuurlijk. Behalve dat je meer 
leert over zelfverdediging, volleyballen en trampolinesprin-
gen, gaan we ook fitnessen, zwemmen, klimmen en nog 
veel meer. Je kunt starten met sport@ctief vanaf de eerste 
klas.  
Met Sport@ctief kun je je voorbereiden op een beroep in de 
sport. De lessen sluiten goed aan bij de lessen op TalentStad 
en de mbo-opleiding Sport & Bewegen van Landstede. Van 
je ouders wordt een extra ouderbijdrage gevraagd van 85 
euro vanwege de excursies die we gaan doen. Heb je er zin 
in en wil je meer weten? Je kunt met je vragen terecht via 
het telefoonnummer van de school (0529) 481 655. 
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Lessentabel
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Vak bb/kb1 t/h1 h/a1 bb/kb2 tl2 ha2 ha3 tl3 tl4

Godsdienst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Maatschappijleer 2
Nederlands 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Frans 1 2 3 3
Duits 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 3
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2
Economie 2 2 2 2 4
M&m 4 4
Wiskunde 4 4 4 3 3 3 3 3 4
Natuur/Scheikunde1 3 3
Natuurkunde 2 2 2 2 2
Natuur/Scheikunde2 2 3
Scheikunde 2
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 3
Drama&Muziek 1 1 1 1 1 1
Tekenen 2 2 2 2 2 2 1 1
CKV 1
ICT 0,5 0,5 0,5
Bewegingsonderwijs 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Sportklas
Techniek 2 2 2 2 2 1
sl/le/ml 1 1 1 1 1 1
Verzorging 2 2 2
Rekenen 1 1 1 1 1 1 1 1
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Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie  23 februari 2018 t/m 2 maart 2018

Paasvakantie 30 maart 2018 t/m 2 april 2018

Meivakantie  27 april t/m 11 mei 2018 

Pinksteren Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie 23 juli 2018 t/m 31 augustus 2018 

Lesuur Tijd

1 08.15 - 09.00 uur

2 09.00 - 09.45 uur

3 09.45 - 10.30 uur

 Pauze: 10.30 - 10.50 uur

4 10.50 - 11.35 uur

5 11.35 - 12.20 uur

 Pauze: 12.20 - 12.45 uur

6 12.45 - 13.30 uur

7 13.30 - 14.15 uur

8 14.15 - 15.00 uur

LestijdenVakanties en vrije dagen
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Mentoren 
Elke klas heeft één of twee mentoren, vaak vakdocenten. De mentor is de spil  
in de begeleiding. Hij of zij onderhoudt het contact met de collega’s, de leerling 
en de ouder(s)/verzorger(s). De mentor volgt nauwlettend de studieresultaten, 
studiehouding, de sfeer in de klas en de stemming en het gedrag van de leerling. 
De mentor is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben 
over het welbevinden van hun kind, de studievorderingen en alle noodzakelijke 
hulp. De namen van de mentoren worden aan het begin van het cursusjaar  
bekend gemaakt via een brief aan de ouders. 

wij geVen begeleiding op alle terreinen. naast persoonlijke begeleiding door de mentor kunnen leerlingen  
ook hulp krijgen bij (leer)problemen. en ook bij het maken Van sector-, Vakken- en studiekeuzes kunnen leerlingen 
en ouders rekenen op een goede adVisering. deze begeleiding Verzorgen we op Verschillende manieren. leerlingen en  
ouders kunnen zelf om begeleiding Vragen, maar ook Via bijVoorbeeld de mentor doorVerwezen worden. 

Begeleiding
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Vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders met problemen  
waarover ze in vertrouwen met iemand willen spreken, 
kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen. 
De vertrouwenspersonen zijn:
• De heer J. Odding, telefoon (0523) 263018
•  Mevrouw J. Hoekstra, telefoon (0529) 482051
 
Coördinator leerlingenzorg
Docenten, mentoren, decanen… De zorg van de leerling 
ligt in vele handen. Een goede samenwerking en onder-
linge communicatie tussen al deze mensen is dan ook erg 
belangrijk. Hiervoor zorgt de coördinator leerlingenzorg. 
De coördinator zorgt voor een regelmatig overleg tussen 
coördinator leerlingenzorg, mentoren, decaan,  
orthopedagoog, leerplichtambtenaar en Ambulant  
maatschappelijk werker. Deze groep onderhoudt ook de 
contacten met en zorgt voor eventuele verwijzing naar  
externe deskundigen. Verder zorgt de coördinator ook  
voor de ouderavonden, het mentoraat, de aansturing  
van mentoren, het contact met de leerplichtambtenaar. 
De coördinator is van dinsdag t/m vrijdag op school te 
bereiken:
•  Mevrouw J. Hoekstra 

e-mail: jhoekstra@agnietencollege.nl

Decaan
De decaan helpt (samen met de mentor) leerlingen bij  
het maken van de keuze voor een sector, vakkenpakket  
of vervolgopleiding. Er zijn namelijk nogal wat keuze- 
momenten:
•  In klas 2 vmbo: leerlingen kiezen een sector (techniek, 

zorg en welzijn, economie of landbouw) plus het  
bijpassende vakkenpakket. BB/KB kiezen een vervolg-
school en -richting.

•  In klas 3 vmbo-tl: leerlingen maken de definitieve sec-
torkeuze en kiezen 6 vakken waarmee ze - in klas 4 
vmbo-tl - het examen afleggen. Ze kunnen ook een 7e 
vak kiezen.

•  In klas 4 vmbo-tl: de leerling kiest de vervolgopleiding.
•  In klas 3 havo kiest de leerling een profiel (vakken- 

pakket) dat bepalend is voor de latere beroepskeuze  
en een vervolgschool.

Om de leerlingen en ouders optimaal te ondersteunen  
bij het maken van deze belangrijke keuzes hebben we  
een uitgebreid programma ontwikkeld. De mentoren in  
de mentorlessen spelen daarin een belangrijke rol.  
Ook werken we met keuzebegeleidingsprogramma’s 
waarmee we erachter proberen te komen wat een leerling 
kan, belangrijk vindt en leuk vindt. De decaan bekijkt de  
uitkomsten van deze programma’s en bespreekt ze met  
de leerling en de ouders. Is de keuze nog niet duidelijk,  

dan kunnen er deskundigen van buiten de school worden  
geraadpleegd. De decaan heeft uitgebreide informatie 
van alle mogelijke vervolgopleidingen en stimuleert leer-
lingen de beroepsopleidingen zelf te bezoeken.  
De schooldecaan is:
Mevrouw van der Schouw 
telefoon school: 0529-481655
telefoon prive: 0525-621340
e-mail: avanderschouw@agnietencollege.nl

Sociale vaardigheden/faalangsttraining
We bieden trainingen voor leerlingen die last hebben van 
faalangst of moeite hebben met hun sociale vaardigheden. 
De mentoren en de coördinator leerlingenzorg begeleiden 
dit traject. De training wordt gegeven onder keuzewerk-
tijd.

Begeleiding bij taal en rekenen
In de brugklas krijgen leerlingen met taal-/spellings- 
problemen (dyslexie) en rekenproblemen (dyscalculie) 
extra aandacht. Na het maken van de starttoets kunnen 
zij ondersteuning krijgen op dit gebied. Ook kunnen een 
remedial teacher en/of een orthopedagoge worden  
ingeschakeld. Zij kunnen ook een testrapport opstellen 
waarmee leerlingen in aanmerking kunnen komen voor 
extra faciliteiten.

VEVO Project
VEVO staat voor Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs 
en in dit project werken de provincie Overijssel, verschil-
lende gemeentes (waaronder de gemeente Dalfsen) en 
scholen structureel samen om de verkeersveiligheid bij 
de jongere verkeersdeelnemers te vergroten. Dit doen we 
met lessen en opdrachten over verkeersregels, gedrag in 
het verkeer en veiligheid.



Communicatie en meepraten
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als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden oVer de  
Vorderingen Van uw kind en andere ontwikkelingen die Voor u interessant zijn. 
ook kunt u op Verschillende manieren zelf actief meepraten oVer belangrijke 
zaken. we willen de drempel daarbij zo laag mogelijk leggen. hebt u Vragen of 
signaleert u problemen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor Van uw kind, 
docenten, conciërge of schoolleiding. het beste is hierVoor te bellen en/of een 
afspraak te maken, zodat we zeker weten dat we tijd Voor u hebben.
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Drie keer per jaar een rapport
Uw kind krijgt drie keer per jaar een rapport. Na het 
eerste en tweede rapport kunt u de vorderingen van uw 
zoon/ dochter met ons bespreken. Het kan ook zijn dat de 
mentor of een docent u uitnodigt voor een gesprek.
We werken met een voortschrijdend gemiddelde, dat  
betekent dat er steeds een gemiddelde is van alle  
behaalde cijfers. Daarnaast kunt u de cijfers en  
aanwezigheid van uw zoon/dochter ook online volgen.

Mentor: eerste aanspreekpunt 
De contacten tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en ons  
verlopen in eerste instantie via de mentoren. De mento-
ren zijn telefonisch of per e-mail via school bereikbaar. 

Voorlichtingsavonden 
Voor iedere klas organiseren we een voorlichtingsavond, 
waarin we uitleggen hoe het schooljaar en de lessen er uit 
zien. Ook kunt u er vragen stellen over het lesprogramma 
en de manier van lesgeven. Verder zijn er speciale voor-
lichtingsavonden over bijvoorbeeld vakkeuze en keuze 
van vervolgopleiding.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van alle afdelingen 
van de school en komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. 
Zo willen we zorgen dat alle leerlingen goed vertegen-
woordigd worden. De leerlingenraad komt op voor de  
belangen van de leerlingen binnen de school. Als je vindt 
dat er dingen verbeterd kunnen en moeten worden dan 
kun je daarmee bij de leerlingenraad terecht en kijken  
wij wat we er mee kunnen.

Medezeggenschapsraad
Het Agnieten College krijgt, net als elke school, geregeld 
te maken met onderwijskundige en organisatorische  
veranderingen. Voor een groot aantal beleidszaken zal 
het College van Bestuur daarom overleggen met de  me-
dezeggenschapsraad. Een reglement bepaalt voor welke 
zaken de MR instemming dan wel advies moet geven.  
Eén personeelslid van het Agnieten College Nieuwleusen 
heeft zitting in de MR. 

Ouderraad 
Een aantal ouders heeft zich verenigd in de Ouderraad.  
De Ouderraad overlegt in een open sfeer met de directie 
en het team over allerlei zaken die kinderen aangaan.  
De raad heeft een adviserende rol. De ouderraad is een 
goede manier om beter op de hoogte te zijn van de zaken 
die in en om de school gebeuren. Ook kunt u via deze raad 
helpen diverse grote of kleine evenementen te organiseren. 
U kunt bij school informeren naar de contactpersonen 
voor de Ouderraad.

Informatiebulletin en datalijst 
De nieuwsbrief verschijnt elke maand. Daarin staan 
 mededeingen, algemene informatie en een datalijst met 
alle data van activiteiten, avonden, excursies, enzovoort.

Website 
Op www.agnietennieuwleusen.nl vindt u veel achter-
grondinformatie. Ook vindt u hier foto’s, nieuws en het 
jaaroverzicht.

Klachtenregeling 
Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat 
lukt helaas niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen zaken 
aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders tevreden-
heid proberen op te lossen.

Interne klachtenafhandeling 
We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze 
school op te lossen. We hebben bij de klachtafhandeling 
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 schoolaange- 
legenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over  
begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaat- 
regelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoorde-
ling van leerlingen.

•  Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk  
worden geuit.

Wil je een klacht indienen? Neem dan contact  
op met jouw eigen klachtenmeldpunt via:  
klachtenmeldpuntagnieten@landstede.nl.

Kom je niet tot een goede oplossing, dan kun je  
naar een commissie buiten Landstede Groep.  
De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is  
te lezen op www.agnietencollegenieuwleusen.nl.

De overheid 
De overheid heeft ook informatiekanalen voor ouders en 
leerlingen. We noemen er enkelen:
• vragen@owinsp.nl voor vragen aan de onderwijsinspectie
• 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 de dienst  

Uitvoering Onderwijs, bijvoorbeeld over studietegemoet-
komingen

•  www.duo.nl voor het downloaden van informatie en 
aanvraagformulieren



Afspraken en regels

we willen dat iedereen op school op een leuke manier met elkaar omgaat en elkaar met respect behandelt.  
daaruit Vloeien een paar logische regels Voort. deze staan uitgebreid omschreVen in het leerlingenstatuut, dat  
je kunt Vinden op onze website en kunt inzien bij de administratie. we noemen hier de belangrijkste afspraken. 
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Nieuwe resultaten

  Bevorderingspercentages

Leerjaar 2014-2015 2015-2016
1 98,0% 97,0%
2 98,5% 100,0%
3 (h/v) 90,0% 75,0%

  Slagingspercentages (VMBO-(G)T

Cursusjaar Slagingspercentage
13/14 100,0%
14/15 100,0%
15/16 96,3%
16/17 100,0%
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We willen een schone en nette omgeving 
• Houd de school en omgeving schoon
• Kauwgom in en om de school is niet toegestaan
• Je mag alleen eten en drinken in de aula
•  Alcohol, drugs en gokken zijn op het terrein van de school 

niet toegestaan
• Het gebruik van ICT is alleen bestemd voor schooldoeleinden 
• Jassen en petten (e.d.) hang je op aan de kapstok in de hal
•  Fietsen worden gestald in de daarvoor aangegeven plaats 

in de fietsenstalling. 

     Gebruik mobiele telefoons
De mobiele telefoons zijn tijdens de les uit en in de tas. Ze 
mogen alleen gebruikt worden met toestemming van de  
docent. Bij ongeoorloofd gebruik wordt de telefoon  
ingenomen en blijft hij een nacht in de kluis van de school. 
Wanneer de telefoon op vrijdag ingenomen wordt dan krijgt 
de leerling deze op maandag terug.  

We willen orde en rust 
• Geen wapens op school
• Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie staan we  
 niet toe

• Laat een ander en andermans spullen met rust
• Als je na schooltijd niet met school bezig bent ga je naar huis
• Op de lespleinen moet je rustig kunnen werken
•  Je mag geluidsdragende apparatuur of mobiele telefoon 

alleen in school gebruiken als er toestemming voor  
gegeven wordt

• Op het schoolplein wordt niet gefietst
• Niet met een tractor naar school komen

Ben je ziek of niet aanwezig? 
Kun je door omstandigheden of ziekte één of meerdere  
lessen niet volgen? Laat één van je ouders of verzorgers dit 
dan voor 8.15 uur telefonisch doorgeven aan de conciërge. 
Zodra je weer op school bent, neem je een briefje mee met 
daarop de reden en de data/tijdstippen van je afwezigheid, 
afkomstig van je ouders. Lever dit briefje in bij de conciërge. 

Leerplichtwet 
Ben je opvallend veel afwezig of ongeoorloofd afwezig, dan 
zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.  
Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leer-
plicht. 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 ouders niet tijdens 
de schoolvakanties vrij kunnen nemen en dat kunnen aanto-

nen door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer 
dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambte-
naar. 
Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen  
toestemming voor extra verlof op basis van bovenge-
noemde redenen gegeven kan worden. Vooral het belang 
van de leerling wordt hierbij in ogenschouw genomen.

Procedure:
1.  Ouders dienen het verzoek vooraf, of indien dat onmoge-

lijk is, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de 
verhindering schriftelijk in bij de directeur

2.  De directeur neemt een beslissing en meldt het besluit 
schriftelijk

3. Bij een negatief besluit kunnen ouders beroep aantekenen
4.  De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een 

vaste procedure. Ouders dienen eerst een bezwaarschrift 
in bij de directeur. 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

Repetitie of overhoring gemist? 
Heb je om een of andere reden een repetitie of overhoring 
gemist, dan kun je met de vakdocent een inhaalafspraak 
maken.

Huiswerk maken is verplicht 
Je moet het opgegeven huiswerk maken. Als je dit niet hebt 
gedaan, dan moeten je ouders op een briefje aangeven 
waarom dit niet is gelukt. Lever dit briefje in bij de conciërge.
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Lees het Leerlingenstatuut! 
We hebben een leerlingenstatuut, waarin alle rechten  
en de plichten van jou als leerling staan. Deze kun je  
inzien op school.

Lees elke dag de mededelingen op het 
beeldscherm
Op het beeldscherm lees je de dagelijkse  
mededelingen en roosterwijzigingen. We gaan er  
van uit dat je elke dag op het beeldscherm kijkt. 

Schoolgezondheidsbeleid 
Wij werken aan een zogenaamd ‘Schoolgezondheids- 
beleid’. Daarmee willen we jou wijzen op het belang 
van een gezonde levensstijl. We doen dit onder andere 
tijdens de vakken biologie en verzorging.  
Ook hebben we duidelijke afspraken over het gebruik 
van genotsmiddelen, zoals drank, drugs en roken.
Onze school is een omgeving waar gezond eten mak-
kelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwik-
keling en leefstijl van de leerlingen. Net als goede 
beweging en sportactiviteiten vinden wij het als school 
heel belangrijk om gezond eten te kunnen aanbieden. 
Daarom  is het aanbod in onze kantine ook gezond.  
De leerlingen leren over gezond gedrag en in de  
kantine kunnen zij dat in de praktijk brengen.

Film, video en foto’s 
Ten behoeve van onze schoolgids en andere vormen 
van public relations worden er foto’s gemaakt van 
leerlingen in diverse onderwijssituaties. Wij gebruiken 
dit foto- en filmmateriaal voor communicatiemiddelen  
en gaan daar zorgvuldig mee om. Mocht u bezwaar 
hebben tegen het gebruik van foto’s van uw kind voor 
PR-doeleinden van de school, dan kunt u dit schriftelijk 
melden bij de directie.

Op onze school geldt het volgende  
beleid als je te laat komt:

3x te laat: Sancties door conciërge
6x te laat:  Sancties door mentor en brief naar de ouders
9x te laat:  Sancties door directie en melding naar 

leerplicht en brief aan de ouders
12x te laat:  Officiële melding naar leerplicht en uit- 

nodiging door leerplichtambtenaar volgt

De mentor wordt in alle gevallen op de hoogte gesteld.

Te laat komen
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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 ouders:
•   De 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.

•   De 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.

•   De 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  
en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die  
wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. De school 
vraagt daarom aan de ouders een vrijwillige bijdrage.  
Per onderdeel kan de ouder een keuze maken of zij daarin 
bij wil dragen.

Ook zonder het betalen van deze bijdrage kan iedereen 
bij ons op school onderwijs volgen. Maar met de vrij- 
willige bijdrage kunnen wij een aantal waardevolle extra 
zaken blijven aanbieden aan onze leerlingen.  
De tekst van de ouderbijdrage-overeenkomst, met  
daarin alle diensten en activiteiten, kunt u vinden  
op onze website www.agnietennieuwleusen.nl. 

Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen 
neemt u dan contact op met de locatieleiding. De school 
kent namelijk een reductie- en kwijtscheldingsregeling 
voor gezinnen waarvan het lastig is dit bedrag te betalen. 
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Ouderbijdragen

  Klas 1: havo/ath, tl/ha en bb/kb

omschrijving budget per persoon
Introductieweek € 35,00
Middeleeuwen € 20,00
Culturele activiteiten € 20,00
Emmen, Wildlands € 25,00
Overige kosten € 25,00
totaal € 125,00

  Klas 2: tl 

omschrijving budget per persoon
Startdag € 25,00
Techniekmuseum € 15,00
Culturele activiteiten € 15,00
Westerbork € 20,00
Overige kosten € 20,00
Schiphol € 25,00
totaal € 120,00

  Klas 2: bb/kb

omschrijving budget per persoon
Startdag € 25,00
Culturele activiteiten € 15,00
Techniekmuseum € 15,00
Overige kosten € 20,00
totaal € 75,00

  Klas 2: ha/ath

omschrijving budget per persoon
Startdag € 25,00
Culturele activiteiten € 15,00
Techniekmuseum € 15,00
Schiphol € 25,00
Overige kosten € 20,00
totaal € 100,00

  klas 3: ha/ath

omschrijving budget per persoon
Startdag € 40,00
Kerstmarkt € 12,00
Culturele activiteiten € 15,00
Overige kosten € 25,00
totaal € 92,00

  klas 3: tl

omschrijving budget per persoon
Culturele activiteiten € 25,00
Kerstmarkt € 12,00
Startdag € 40,00
Overige kosten € 30,00
totaal € 107,00

  klas 4: tl

omschrijving budget per persoon
Startdag € 15,00
Laaste lesdag € 15,00
Overige kosten € 5,00
totaal € 35,00

Laptoponderwijs in de brugklas
Onze maatschappij kan niet meer zonder ICT. Ook op 
school worden de computer en het internet steeds vaker 
gebruikt. Het helpt onze docenten de lesstof duidelijker 
en leuker te maken. Daarnaast kan er in de lessen steeds 
meer op maat gewerkt worden. Om die reden maken de 
brugklasleerlingen in onze lessen gebruik van een laptop, 
die eigendom is van u als ouder(s)/verzorgers. Ouders 
voor wie de aanschaf een financieel probleem oplevert, 
kunnen altijd contact opnemen met de locatieleiding  
om samen te zoeken naar een oplossing (de eisen die  
gesteld worden aan de laptop, zijn te vinden op  
www.agnietennieuwleusen.nl).

Verzekeringen
De school sluit elk jaar een collectieve ongevallen- 
verzekering 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, laptops etc. valt daarbuiten. Toch verzoe-
ken wij u deze schade te melden. De ongevallenverzeke-
ring geldt: 
•  Voor de weg van huis naar school en terug
•  Voor het verblijf op school
•  Voor alle activiteiten in schoolverband
•  Alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren
Bij een ongeval kunt u het beste bij de school informeren 
of de gevolgen door de verzekering gedekt worden. 

Kluisjes
Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen 
niet kwijtraken is het gebruik van kluisjes verplicht.  
Er zijn geen kosten aan verbonden.  



Buitenschoolse activiteiten
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school is meer dan leren alleen. ook buiten de gewone lessen om zijn er Verschillende leuke actiViteiten. 
het zijn Vaak precies die actiViteiten die jou het langst zullen bijblijVen!
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Culturele activiteiten 
We organiseren culturele activiteiten voor alle klassen om 
jouw belangstelling voor allerlei kunstvormen te wekken.  
Je kunt denken aan theater-, muziek- of dansvoorstellingen
in school, maar we nodigen ook elk jaar een schrijver uit.  
Verder zijn er verschillende exposities in het school- 
gebouw en excursies. In klas 3tl krijg je het vak CKV. 

Introductiedagen 
Elk schooljaar begint voor de brugklassen met twee  
introductiedagen, en voor de klassen 2 t/m 4 met een  
startdag. Deze leuke dagen vinden zo veel mogelijk in en 
om de school plaats. 

Excursies en gastlessen 
Als aanvulling op lessen en activiteiten zijn er diverse  
excursies en gastlessen. 

Stages
Zit je in klas 3tl, dan ga je in het voorjaar een week lang  
op stage voor je ‘Grote Praktische Opdracht’. Daarin ga je 
op een uitdagende manier na hoe je beroepskeuze uitpakt 
in de praktijk! Als je in 2 KB zit dan ga je na de voorjaars- 
vakantie een dag per week op snuffelstage.

Maatschappelijke stage
Maatschappelijke stage is vrijwilligerswerk en dat  
betekent iets voor anderen doen en tegelijkertijd iets  
leren voor jezelf. Doe jij al vrijwilligerswerk bij jouw club 

of vereniging? Dan telt dit ook mee. Je leert op een leuke 
manier, zonder dat je daar geld voor krijgt. Voorbeelden 
hiervan zijn: goede doelen helpen collecteren, bejaarden 
helpen met computeren, decors maken voor buurtvereni-
gingen, training geven aan pupillen van de sportclub en 
ga zo maar door.  
De maatschappelijke stage is een onderdeel van het  
schoolprogramma, net als de andere vakken. Aan het 
begin van het schooljaar zijn er een aantal lessen maat-
schappelijke stage waarin je alle informatie krijgt. Ook op 
de eerste ouderinformatieavond wordt een en ander toe-
gelicht. Op school is één docent verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke stage.

De contactpersoon is:  
R. de Vries, radevries@agnietencollege.nl

Maatschappelijke betrokkenheid
Wij stimuleren je om mee te doen aan acties voor  
maatschappelijke doelen. Elk jaar kiest de Identiteits- 
commissie een project uit waaraan je kunt meedoen.
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‘Kleinschalig, 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 Vmbo Havo Atheneum Gymnasium Praktijk- 
 bb / kb gl / tl    onderwijs

Agnieten College  o  o b o o
Nieuwleusen

Agnieten College  o  o b o o o
Wezep

Agnieten College  o b o b o o
Zwartsluis
  
Carolus Clusius College Zwolle  o b o b o b o b
(ook Orfeo, internationaal  
gymnasium)  

Centre for Sports &  o b o b o b o b o b
Education, Zwolle

Christelijk vmbo, o b o b
Harderwijk

Ichthus College Kampen o b o b o b o b o b o b

Ichthus College, Dronten  o b o b o b o b o b
(ook UniqXL, onderwijs voor  
hoogbegaafde leerlingen)

JenaXL met Thomas a  o b o b  o b o b o b
Kempis College, Zwolle 

Meander College, Zwolle  o b o b o b  

TalentStad Beroepscollege,  o b 
Zwolle

TalentStad Praktijkonderwijs,       o b 
Zwolle
 
Thomas a Kempis   o b o b o b o b
College, Zwolle



23



De per
soonl

ijke s
chool

!

Agnieten College Nieuwleusen
Zwaluwlaan 23
7711 LN Nieuwleusen
Telefoon (0529) 481 655
E-mail: nieuwleusen@agnietencollege.nl
www.agnietennieuwleusen.nl


