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Inleiding
In het schooljaar 2010-2011 hebben het Broeklandcollege, het Emma
college, het Grotiuscollege, het Romboutscollege en het Sint-Janscollege
besloten om intensief te gaan samenwerken onder de naam LVO Parkstad.
Scholen die samen alle vormen van onderwijs - van vmbo tot gymnasium aanbieden.
Met ingang van 1 augustus 2018 maakt ook Compass in Brunssum deel uit
van dit samenwerkingsverband. Aanleiding hiervoor is dat we willen bereiken dat er een volledig onderwijsaanbod zal zijn in Parkstad Noord. Niet
alleen nu, maar ook in de toekomst.
Dit boekje bevat in het eerste deel beknopte informatie over het Emmacollege. Daarna volgt een algemeen deel met eveneens beknopte informatie
over LVO Parkstad, bestuur, inspectie en diverse regelingen.
Meer informatie over LVO Parkstad vindt u op de website:
www.lvo-parkstad.nl . Hier vindt u ook informatie over de afzonderlijke
scholen van LVO Parkstad onder de logo’s van de scholen. Er is voor gekozen om de uitgebreide versie van de schoolgids uitsluitend nog digitaal
te publiceren. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat u op die
manier altijd over de meest actuele informatie beschikt.
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Vmbo
Emmacollege

basis
kader
gemengd
theoretisch
eoa

Bezoekadres:
onderbouw:
bovenbouw:
Correspondentieadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

Passartweg 150, Heerlen
De Weggebekker 1, Heerlen
Postbus 189, 6430 AD Hoensbroek
045-5224040
onderbouw: 045-5280636
bovenbouw: 045-5231004
info@emma-lvo.nl
www.emma-lvo.nl
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De dagelijkse leiding
De leiding van het Emmacollege berust bij de locatiedirecteur, de sectordirecteur en vier teamleiders. De locatiedirecteur, de heer R.W.T. Stroucken,
is integraal verantwoordelijk voor de locatie.
Locatiedirecteur
De heer R.W.T. Stroucken,
tel. 06-21555191 (privé) – r.stroucken@emma-lvo.nl
Sectordirecteur Onderwijs en Kwaliteitszorg
Mevrouw L.A.T.M. van der Heijden,
tel. 06-33746462 (privé) – l.vanderheijden@emma-lvo.nl
Teamleiders
Teamleider Emma onderbouw: de heer F.M.M. Palmen,
tel: 06-44366293 (privé) – f.palmen@emma-lvo.nl
Teamleider Emma bovenbouw: mevrouw C.Nijhof,
tel.06-21412016 (privé) – c.nijhof@emma-lvo.nl
Teamleider Techniekcollege: de heer L. Bevk,
tel. 06-16876362 (privé) – l.bevk@emma-lvo.nl
Coördinator EOA:
De heer Leerschool
tel: 045-5213505
De vermelde telefoonnummers bij de locatiedirectie en de teamleiders
zijn privénummers. Overdag kunt u hen ook bereiken via het algemene
nummer van school: 045-5224040.
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Onderwijs
Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op Emma wordt de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg aangeboden. Daarnaast is er een opstroomklas voor leerlingen met een kader/theoretisch
advies. Ook is er een Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) voor leerlingen
van 12 tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De EOA heeft een
regionale functie. De leerlingen stromen gedurende het gehele schooljaar
in. De EOA-locatie is gevestigd in de Steenkoolstraat te Hoensbroek.

Hoe ziet het VMBO er uit op het Emmacollege?
Leerwegen
Basisberoepsgericht:
voor de meer praktisch ingestelde leerling;
leidt op voor entreeopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen
(niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.
VOORdeel
leidt op voor entreeopleidingen niveau 1 of basisberoepsopleidingen (niveau 2). Leerlingen worden geëxamineerd op het Arcuscollege, wat een
goede doorstroming garandeert, geeft toegang tot entree-opleiding.
Kaderberoepsgericht:
voor de leerling die zowel theoretisch als praktisch is ingesteld;
leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4)
in het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC.
Gemengde leerweg:
voor de leerling die naast zijn theoretische vakken een praktijkvak ( vier
lessen) wil volgen;
leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het
middelbaar beroepsonderwijs.
Theoretische leerweg:
voor de theoretisch ingestelde leerling;
leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het
middelbaar beroepsonderwijs en voor havo (tweede fase).
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Opstroomklas theoretische leerweg:
voor de leerling die de theoretische leerweg wil volgen, maar het vereiste
niveau nog niet heeft.
De onderbouw
Emma Onderbouw kent verschillende typen eerste en tweede klassen. Afhankelijk van het advies van de basisschool plaatsen wij de leerlingen in
een klas. Zo zijn er klassen waarin leerlingen met een advies basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg zitten, klassen voor kinderen
met een gemengd of theoretisch advies en klassen met leerlingen voor de
toekomstige kader- en basisberoepsgerichte leerweg met Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Daarnaast kennen wij voor de leerlingen die vanuit
de basisschool een kaderberoepsgericht/theoretisch advies hebben gekregen een opstroomklas theoretische leerweg. Leerlingen die in de loop van
het eerste of tweede leerjaar aantonen dat zij over de vereiste capaciteiten
voor het volgen van de theoretische leerweg beschikken, kunnen op dat
moment doorstromen naar de theoretische leerweg.
Onderwijsvernieuwing
In de onderbouw volgen leerlingen volgens een nieuw systeem, waarbij
ze op een gestructureerde wijze meer verantwoordelijkheid leren dragen
voor hun eigen leerproces, hun onderwijs. Hierdoor hopen wij de motivatie
van de kinderen te bevorderen. Elke dag start bij de mentor. Hij neemt het
dagprogramma met de daarbij horende activiteiten en verplichtingen met
de leerlingen door. Naast het volgen van reguliere lessen maken de leerlingen gebruik van persoonlijke leertijd, waarin zij aan de hand van een
dagplanning, uiteraard onder intensieve begeleiding, bepalen aan welke
vakken zij ( extra) aandacht besteden. In de middaguren is er ruimte voor
talentontwikkeling waaronder sport en culturele activiteiten.
LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs)  
Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die in het
vmbo in principe wel een leerweg aankunnen, maar daarbij extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Wie in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs, beslist de regionale verwijzingscommissie.
Het Emmacollege draagt deze leerlingen voor, op grond van een advies van
de toeleverende school, op verzoek van de ouders en op basis van een test
bij de toelating.
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De bovenbouw
Na het tweede leerjaar kiezen alle leerlingen, nadat zij van de deskundigen
op school advies hebben ontvangen, een leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde of theoretische leerweg. Daarnaast kiezen de leerlingen een profiel.
De VMBO-profielen en leerwegen  
Op het Emmacollege Bovenbouw kunnen de leerlingen de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde of de theoretische
leerweg of de pre-entree-opleiding kiezen. De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gedurende leerjaar 2 al een profiel gekozen. De leerlingen van de gemengde
en de theoretische leerwegen doen dit in leerjaar 3. De leerlingen van de
theoretische en de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg
en de basisberoepsgerichte leerweg kunnen op het Emmacollege kiezen
uit de volgende profielen:
Economie en ondernemen (E&O)
Zorg en welzijn (Z&W)
Media, vormgeving en ICT (MVI)
Het Emmacollege onderscheidt zich van andere vmbo-scholen in de regio
door dit profiel aan te bieden.
Bouwen, wonen en interieur (BWI) Leerlingen die voor BWI kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en
een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
Produceren, installeren en energie (PIE) Leerlingen die voor PIE kiezen vervolgen hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids
en een website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
Mobiliteit en transport (M&T) Leerlingen die voor M&T kiezen vervolgen
hun opleiding op het Techniekcollege, waar zij via een schoolgids en een
website specifieke informatie ontvangen over de gekozen richting.
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VOORdeel  
Dit is een opleiding voor leerlingen die het basisniveau net niet aankunnen
en gebaat zijn bij veel praktijk, waarbij oriëntatieprofielen en voorbereiding op vervolg entreeopleiding MBO aan de orde is. Deze opleiding werkt
nauw samen met het Arcuscollege en sluit aan bij de entreeopleiding van
het mbo. Zij ontvangen aan het einde van hun opleiding op het Emmacollege een certificaat en behalen een diploma op het Arcuscollege.
LWT ( leerwerktraject)
Deze leerroute onderscheidt zich van de reguliere basisberoepsgerichte
leerweg door de grotere buitenschoolse stagecomponent via een leerwerkbedrijf en minder theoretische vakken. Het leidt tot een diploma
VMBO basisberoepsgerichte leerweg met aantekening LWT. Doorstroom
naar niveau 2 blijft daardoor mogelijk.
Beroepspraktijkvorming
Voor leerlingen die in leerjaar 3 en 4 de kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg volgen, is beroepspraktijkvorming (stage) een
belangrijk onderdeel van de opleiding. Door samenwerking met bedrijven
worden derde- en vierdejaarsleerlingen in de gelegenheid gesteld om het
op school geleerde nu eens ‘in het echt’ toe te passen. De tijd, die de leerling met beroepspraktijkvorming bezig is bij een bedrijf of instelling, geldt
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als schooltijd. De student is niet in dienst van het bedrijf. Hij ontvangt opdrachten die hij moet uitvoeren. Docenten bezoeken regelmatig de stageplaats. De stage wordt beoordeeld en telt mee voor het examen.

Schoolgrootte
In schooljaar 2018/2019 volgen ongeveer 800 leerlingen verdeeld over
verschillende locaties onderwijs op het Emmacollege:
Locatie vmbo bovenbouw (hoofdlocatie)
De Weggebekker 1
6413NR Heerlen
Locatie vmbo onderbouw
Passartweg 150
6413NZ Heerlen
Locatie vmbo Techniek
Schandelermolenweg 21
6415GG Heerlen
Locatie EOA
Steenkoolstraat 2
6432BG Hoensbroek

Aanmelding en toelating
De aanmelding gebeurt digitaal via de website Schoolkeuzeparkstad.nl.
Het is belangrijk dat ouders op het digitale aanmeldingsformulier ook medische gegevens over hun kind verstrekken, wanneer deze van dien aard
zijn dat de school daar rekening mee moet houden. Er is bij de aanname
nauw contact met de basisschool, om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Daarnaast test een onderwijsadviesbureau de LWOO-leerlingen die
zich voor het vmbo aanmelden voor het verkrijgen van aanvullende informatie. Op basis van deze gegevens bekijkt de teamleider van het eerste
leerjaar samen met de mentor en de specialisten of een leerling voor extra
begeleiding in aanmerking komt. Hierdoor worden de verschillende begeleidingsvormen optimaal op elkaar afgestemd.
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Begeleiding
Mentor
De mentor is de spil van de begeleiding. De mentor is de vertrouwenspersoon van de leerling. Zijn er problemen op school, dan gaan leerlingen en
ouders in eerste instantie naar de mentor. De mentor bewaakt het onderwijsproces van de leerling, onderhoudt contacten met de vakdocenten, de
leerlingcoördinatoren, de teamleider, de specialisten en natuurlijk met de
ouders. De mentor bespreekt de rapporten met leerlingen en ouders tijdens
de ouderavonden.
Geïntegreerde leerlingbegeleiding
Geïntegreerde leerlingbegeleiding betekent dat alle docenten bij het begeleiden van leerlingen worden betrokken, zoals de mentor, de vakdocent,
de leerlingcoördinator, de decaan, de leerlingbegeleider en de remedial
teacher. Onder begeleiding verstaan wij:
• begeleiding bij persoonlijke problemen, problemen tussen leerlingen
onderling;
• begeleiding bij het kiezen van leerwegen, profielen, vervolgopleidingen
ed.;
• begeleiding bij het welbevinden, de studieresultaten/ prestaties, van
elke leerling worden het verzuim en gedrag structureel gevolgd.
De uitvoering
Waar nodig schakelt de mentor de specialisten binnen de school in: de
leerlingcoördinator, de decaan, de leerlingbegeleider, de remedial teacher.
De specialisten schakelen daarna eventueel externe instanties in. De mentor besteedt in de mentorlessen aandacht aan de verschillende vormen
van begeleiding. In de onderbouw krijgen alle leerlingen iedere week twee
mentorlessen. In de bovenbouw krijgen de leerlingen minimaal één uur per
week les van de mentor.
Leerlingcoördinatoren
Zowel op onder- als op bovenbouw functioneren leerlingcoördinatoren. De
leerlingcoördinatoren werken vanuit het opvanglokaal en houden zich bezig met leerlingenzaken en ondersteunen de teamleider in voorkomende
gevallen.
De leerlingcoördinatoren zijn:
Mevrouw K. Houben en mevrouw M. America (onderbouw)
De heer N. Drissen en de heer J. Pijls (bovenbouw)
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Absentie- en ziekmelding
De leerling die door omstandigheden de lessen op een of meerdere dagen niet kan volgen, dient door een van zijn ouders of verzorgers afgemeld
te worden. Dit kan ‘s morgens voor 8.15 uur telefonisch (045-5224040)
gebeuren bij de administratie. Het is mogelijk dat de teamleider van de
betreffende afdeling na een afmelding contact met u opneemt over deze
afmelding. Een verzoek om verlof dient altijd minimaal één week van tevoren en schriftelijk te worden gedaan bij de directie.
Tijdens elk lesuur vindt er een controle plaats op de gedurende dit lesuur
afwezige leerlingen. Indien leerlingen afwezig zijn zonder dat er een reden
bekend is, zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen met een ouder/
verzorger.
In de periodes van schoolexamens en centrale examens dient een leerling
bij ziekte elke dag opnieuw te worden afgemeld.
Op de website www.emma-lvo.nl vindt u onder schoolgids het verzuimprotocol dat wij hanteren.
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Lestijden
1e uur
2e uur
Pauze
3e uur
4e uur
Pauze
5e uur
6e uur
Pauze
7e uur
8e uur
Pauze
9e uur
10e uur

08.20-9.00 uur
09.00-9.40 uur
09.40-10.00 uur
10.00-10.40 uur
10.40-11.20 uur
11.20-11.40 uur
11.40-12.20 uur
12.20-13.00 uur
13.00-13.20 uur
13.20-14.00 uur
14.00-14.40 uur
14.40-14.50 uur
14.50-15.30 uur
15.30-16.10 uur

Vakanties
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende vakanties en vrije dagen
vastgesteld:
herfstvakantie
kerstvakantie
carnavalsvakantie
meivakantie
hemelvaart
tweede pinksterdag
zomervakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

De leerlingen hebben nog recht op zeven roostervrije dagen. Deze staan
vermeld in de digitale schoolgids op de website.

14

Organisatie
Bevoegd gezag
De Stichting LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht.
Stichting LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard
Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212
Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl
LVO geeft Limburg toekomst!
LVO Parkstad is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs,
beter bekend als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de
organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten.
Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u
voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit
zichzelf haalt.
Kortom: we zetten ons in voor uitstekend onderwijs en bereikbare scholen
van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.
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De 10 gouden regels
Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:
1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving;
2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang
van zaken;
3. We helpen elkaar waar dat nodig is;
4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten;
5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet;
6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren;
7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld;
8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik;
9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling
of geweld;
10. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop
aan als ze dat niet doen.
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LVO Parkstad is een samenwerkingsverband van scholen, te weten het
Broeklandcollege in Hoensbroek, Compass in Brunssum, het Emmacollege
in Heerlen, het Grotiuscollege in Heerlen, het Romboutscollege in Brunssum, het Sint-Janscollege in Hoensbroek en de Vrijeschool Parkstad (onderdeel van het Grotiuscollege).
Centrale directie LVO Parkstad
bezoekadres: Schoolstraat 16 - Brunssum
correspondentie-adres: Postbus 189 - 6430 AD Hoensbroek
telefoon: 045 - 5234901
fax: 045 - 5234902
e-mail: info@lvo-parkstad.nl
centrale directie: de heer F.J.G.M. Schings, voorzitter en
de heer P.M. Linsen, lid
Inspectie
Inspectie van onderwijs: info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 1400 (gratis)
Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie
raadplegen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het
gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• psychisch en fysiek geweld;
• discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens kantooruren (08.0017.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is het bevoegd gezag/de voorzitter van de centrale directie wettelijk verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur.
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Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om zaken die
vooral op u of op uw zoon/dochter als persoon betrekking hebben.
Door schoolleider aangestelde vertrouwenspersoon
De door de school aangestelde vertrouwenspersoon is bereikbaar via het
algemene telefoonnummer van de school.
Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon
Mw. A. van Dormalen van Buro Van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle zijn
de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.
Mevrouw Van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer 06-51615114
of per email: avandormalen@burovandormalen.nl
Bezoekadres Buro Van Dormalen:
Stationsstraat 30, 6361 BH Nuth
De heer Van de Gazelle is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-14726394.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via
het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl en
’Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie.
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Wet Bescherming Persoonsgegevens
De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te
kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie
nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.
Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van
persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet is enerzijds bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens
over personen zorgvuldig worden gebruikt. Anderzijds dient de wet om
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.
Het College van Bestuur heeft inmiddels een ‘Privacyreglement verwerking
leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ ter instemming voorgelegd aan het leerlingendeel van de GMR. Daarin staat onder
meer welke leerlinggegevens worden opgenomen en hoe lang gegevens
worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod.
Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door Privacyreglement in te typen in de zoekfunctie.
Afhandeling klachten
In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer). Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing,
dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt
en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan
zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de Klachtencommissie Stichting
LVO.
De Klachtenregeling Stichting LVO en het Reglement Klachtencommissie
Stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat. Beide regelingen
zijn te raadplegen op www.stichtinglvo.nl. ’Afhandeling klachten’ in te
typen in de zoekfunctie.
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Belangrijke regelingen
Voor een aantal belangrijke regelingen verwijzen we u
naar de website (voor adres zie pagina 5).
Hier vindt u o.a. informatie over:
- vakantie en extra verlof
- leerplicht
- kosten van onderwijs en tegemoetkomingen
- verzekeringen
- veiligheid
- LVO-regels en schoolregels
- schorsing en verwijdering
- overlegorganen, zoals de MR
Op de website vindt u onder het tabblad schoolgids uitgebreide informatie,
o.a. over de vrijwillige ouderbijdrage en de regeling sponsoring.
Veel informatie over de scholen is te vinden in
Scholen op de kaart.
Broekland: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2195/
Emma: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2194/
Grotius: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2188/
Rombouts: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2209/
Sint-Janscollege: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/2201/
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Bezoekadres onderbouw:
Postadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Passartweg 150 - Heerlen
Postbus 189 - 6430 AD Hoensbroek
045 - 522 40 40
045 - 528 06 36
onderbouw@emma-lvo.nl

Bezoekadres bovenbouw:
Postadres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:

Weggebekker 1 - Heerlen
Postbus 189 - 6430 AD Hoensbroek
045 - 522 40 40
045 - 523 10 04
bovenbouw@emma-lvo.nl

www.emma-lvo.nl

