
1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolgids 
 schooljaar 2022-2023 

 
 
 

SAMEN zorgen we ervoor dat IEDEREEN op 
het EMMACOLLEGE wordt GEZIEN! 

 
 
 
 
 
 
Locatie info 
Emmacollege – mavo, vmbo kader en basis 
 
Bezoekadres: De Weggebekker 1, Heerlen 
Corr. adres:   Postbus 189, 6430 AD Hoensbroek 
Telefoon:       045 - 5224040 
E-mail:          info@emma-lvo.nl  
Website:  www.emma-lvo.nl  
KvK-nummer:  14077279  
BTW-nummer:  NL 811981861B01 
  

mailto:info@emma-lvo.nl
http://www.emma-lvo.nl/
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De schoolleiding 
De dagelijkse leiding van het Emmacollege berust bij de rector, conrector en teamleiders.  
 
Rector 
De heer E. van Baest 
e.vanbaest@stichtinglvo.nl 
 
Conrector 
Mevrouw L. van der Heijden 
l.vanderheijden@stichtinglvo.nl 
 
Teamleiders 

• Onderbouw (brugklas 1 en klas 2): 
Mevrouw L. Steenhagen 
l.steenhagen@stichtinglvo.nl 

• Bovenbouw (klas 3 en klas 4) 
De heer N. Drissen 
n.drissen@stichtinglvo.nl 

• Techniekcollege (klas 3 en 4) 
De heer L. Bevk 
l.bevk@stichtinglvo.nl 

• ISK (internationale schakelklas) 
De heer R. op den Kamp 
r.opdenkamp@stichtinglvo.nl 

 
 

Overdag kunt u hen bereiken via het algemene nummer van school: 045- 5224040. 
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Schoolgrootte 
 
In schooljaar 2022/2023 volgen ongeveer 815 leerlingen, verdeeld over verschillende locaties, 
onderwijs op het Emmacollege. 
 
 
MAVO – KBL – BBL (565 leerlingen) 
 
De Weggebekker 1 
6413 NR  Heerlen 
045-5224040 
 
Locatie techniek, Kader – Basis (64 leerlingen)  
 
Schandelermolenweg 21 
6415 GG  Heerlen 
088-0272600 
 
Locatie ISK (186 leerlingen) 
 
Schoolstraat 16 
6443 BT  Brunssum 
045-5213505 
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Onderwijs 
 
Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Op 
Emma wordt de mavo en de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. 
Daarnaast bestaan er opstroomklassen voor leerlingen die willen werken richting een hoger 
niveau. Ook is er een aparte loctatie; Internationale SchakelKlas (ISK), voor leerlingen van 12 
tot 18 jaar die weinig of geen Nederlands spreken. De ISK heeft een regionale functie. 
 
 
Leerwegen 
 

Mavo 

• Voor de theoretisch ingestelde leerling; 

• Leidt op voor vakopleidingen en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het 
middelbaar beroepsonderwijs en voor havo (tweede fase). 

 
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.   

 
Basisberoepsgericht 

• Voor de meer praktisch ingestelde leerling. 

• Leidt op voor entreeopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in 
het middelbaar beroepsonderwijs binnen het ROC. 

 
Opstromen 

• Opstromen is altijd mogelijk. Hierbij kijken wij niet alleen naar cijfers, maar ook naar 
inzet en vaardigheden. 
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Profielen  
 
Op het Emmacollege kunnen alle leerlingen een profiel kiezen. De leerlingen in de 
kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg hebben gedurende 
leerjaar 2 al een profiel gekozen. De leerlingen van de mavo doen dit in leerjaar 3.  

Op het Emmacollege worden de volgende profielen aangeboden: 

• Zorg en welzijn (Z&W) 
• Media, vormgeving en ICT (MVI)  
• Bouwen, wonen en interieur (BWI) vanaf leerjaar 3 locatie Techniekcollege 
• Produceren, installeren en energie (PIE)  vanaf leerjaar 3 locatie Techniekcollege 
• Mobiliteit en transport (M&T) vanaf leerjaar 3 locatie Techniekcollege 
• Economie en ondernemen 
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Lestijden 
 

EMMACOLLEGE; locatie De Weggebekker klas 1 t/m 4 

  
   

   
LES BEGIN EIND 

1 8.20 uur 09.00 uur 

2 09.00 uur 09.40 uur 

PAUZE 09.40 uur 10.00 uur 

3 10.00 uur 10.40 uur 

4 10.40 uur 11.20 uur 

PAUZE 11.20 uur 11.40 uur 

5 11.40 uur 12.20 uur 

6 12.20 uur 13.00 uur 

PAUZE 13.00 uur 13.20 uur 

7 13.20 uur 14.00 uur 

8 14.00 uur 14.40 uur 

PAUZE 14.40 uur 14.50 uur 

9 14.50 uur 15.30 uur 

10 15.30 uur 16.10 uur 

   

   
EMMACOLLEGE; locatie ISK Brunssum  

   

   
LES BEGIN EIND 

1 08.20 uur 09.00 uur 

2 09.00 uur 09.40 uur 

3 09.40 uur 10.20 uur 

PAUZE 10.20 uur 10.40 uur 

4 10.40 uur 11.20 uur 

5 11.20 uur 12.00 uur 

PAUZE 12.00 uur 12.20 uur 

6 12.20 uur 13.00 uur 

7 13.00 uur 13.40 uur 

PAUZE 13.40 uur 14.00 uur 

8 14.00 uur 14.40 uur 

9 14.40 uur 15.20 uur 

10 15.20 uur 16.00 uur 
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EMMACOLLEGE; locatie Techniekcollege 

  

   
LES BEGIN EIND 

1 8.30 uur 09.15 uur 

2 09.15 uur 10.00 uur 

3 10.00 uur 10.45 uur 

PAUZE 10.45 uur 11.00 uur 

4 11.00 uur 11.45 uur 

5 11.45 uur 12.30 uur 

6 12.30 uur 13.15 uur 

PAUZE 13.15 uur 13.45 uur 

7 13.45 uur 14.30 uur 

8 14.30 uur 15.15 uur 

9 15.15 uur 16.00 uur 
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Klassen en mentoren locatie De Weggebekker 
 

Mentoren klas/cluster 

Dhr. Bolk 1B1 

Mevr. Vijfhuizen 1B2 
Mevr. Buddingh 1B3 

Dhr. Sevenheck 1BK1 

Dhr. Schins 1BK2 
Mevr. Arts 1BK3 

Mevr. Snijders 1KM1 

Dhr. Franssen 1KM2 

Mevr. Verhaegen 1M 
   

Mevr.  Schaekens 2B1 

Dhr. Wauben 2B2 

Dhr. Meijers 2B3 

Dhr. Schoenmaeckers 2B4 

Dhr. Linnartz 2BK 

Mevr. van den Berg 2K1 
Dhr.  Heinemans 2K2 

Mevr. Wartena 2M 

   
Mevr. de Ruiter 3EO1/2 

Mevr. Franken 3MV1/2 

Mevr. & Mevr. Peeters & Hermans 3ZW1 
Mevr. Janssen 3ZW2 

Mevr. Steinbusch 3ZW3 

Mevr. Steinbusch 3ZW4 

Dhr. Pijls 3ZW5 
Dhr. Goertzen 3M 

   

Dhr.  Kuijpers 4EO1/2 
Mevr. Houben 4MV1/2 

Mevr. Loo 4ZW1 

Mevr. Gielen 4ZW2 

Mevr. Heijboer 4ZW3 

Mevr. van Amerongen 4ZW4a/b 

Dhr. Op den Kamp 4M 
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Leerlingcoördinatoren  
 

Op het Emmacollege zijn drie leerlingcoördinatoren werkzaam. Deze leerlingcoördinatoren werken 

vanuit het opvanglokaal, lokaal 21. Zij houden zich vooral bezig met leerling zaken en ondersteunen 

de teamleiders waar nodig. 

De leerlingcoördinatoren zijn: 

• Mevrouw K. Houben 
k.houben@stichtinglvo.nl 

• De heer B. Sevenheck 
b.sevenheck@stichtinglvo.nl 

• De heer J.P. Pijls 
j.pijls@stichtinglvo.nl  

 

De leerlingcoördinatoren zijn tijdens kantooruren bereikbaar via onderstaand telefoonnummer: 

045-5224040 

  

mailto:k.houben@stichtinglvo.nl
mailto:b.sevenheck@stichtinglvo.nl
mailto:j.pijls@stichtinglvo.nl
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Visie op leerlingbegeleiding en leerlingzorg 
 
  
Het Emmacollege stelt zich ten doel ervoor te zorgen dat leerlingen zich op school veilig en 
gewaardeerd voelen door hen aandacht te geven en hulp te bieden waar nodig. Iedere 
leerling wordt gezien.  
Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leren en presteren.   
Het is echter ook van groot belang dat leerlingen terecht komen op het onderwijsniveau dat 
past bij hun capaciteiten en vaardigheden zodat zij de opleiding ook daadwerkelijk zo veel 
mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijn met succes doorlopen en afronden.  
Verder wil het Emmacollege leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblemen zo goed 
mogelijke begeleiding en zorg aanbieden, zodat zij hun schoolloopbaan positief kunnen 
afsluiten.  
Om deze doelstellingen te realiseren is een geïntegreerde leerlingbegeleiding opgezet d.w.z. 
begeleiding leer- en ontwikkellijnen, studiebegeleiding, keuzebegeleiding en sociaal-
emotionele begeleiding.  
  
 

Teamleider – Mentor overleg ( TLM overleg)   
   
Iedere leerling is in beeld bij zijn of haar mentor en bij het volledige docententeam en bij de 
teamleider de begeleider passend onderwijs en de zorgcoördinator.   
Iedere leerling wordt tweewekelijks besproken tijdens het TLM (Team Leider Mentor) 
overleg. Dit is een overleg van de teamleider en de mentor. Verder is ook regelmatig de 
ondersteuningscoördinator aanwezig.   
Tijdens dit overleg wordt elke leerling besproken betreffende de volgende 4 domeinen:   
   

• Welbevinden   
• Studieresultaten/ prestaties   
• Verzuim   
• Gedrag   

 
Vanuit conclusies uit dit overleg wordt, indien nodig, zo spoedig mogelijk begeleiding 
ingezet.   
 
Vanuit dit TLM overleg wordt er, indien nodig, elke donderdagmiddag het 
docententeam bij elkaar geroepen om gemaakte afspraken (PM = Professionele 
Momenten) te evalueren.   
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Verzuimprotocol Emmacollege  
  

Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het 
schoolverzuim. 
Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere kans hebben om 
voortijdig schoolverlater te worden. Ook is een verband aangetoond tussen regelmatig 
verzuim en het ontwikkelen van afwijkend en/of crimineel gedrag. Om die redenen is het 
terugdringen van ongeoorloofd schoolverzuim enorm belangrijk.  
  
Wet en regelgeving: Leer- en kwalificatieplicht, verzuim  
 
Ieder kind heeft recht op onderwijs en tegelijk een leerplicht.  
Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te kunnen ontwikkelen, te ontplooien, maar ook 
om later meer kans te hebben op werk. Ieder kind is volledig leerplichtig vanaf de 1ste 
schooldag van de maand na de 5de verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de 
jongere 16 jaar wordt.   
Verder is de jongere verplicht onderwijs te volgen totdat hij een startkwalificatie heeft 
behaald of totdat het moment waarop hij de leeftijd heeft bereikt van 18 jaar.  
Een startkwalificatie is behaald bij:  
VWO of HAVO diploma  
MBO diploma niveau 2 (BOL of BBL)  
  
Verschillende vormen van ongeoorloofd verzuim  
  
Op basis van de Leerplichtwet zijn scholen verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te 
melden. Daarbij wordt veelal het volgend onderscheid gehanteerd:  
- Absoluut verzuim: van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere niet 

ingeschreven staat bij een school of onderwijsinstelling.  
- Luxe verzuim: Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere zonder 

toestemming van school wegblijft vanwege extra vakantie of familiebezoek.  
- Relatief verzuim: Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jongere wel op een 

school staat ingeschreven, maar zich onttrekt aan regels van aanwezigheidsplicht.   
 Relatiefverzuim moet door school aan leerplicht gemeld worden als:  

• De jongere drie dagen of meer achtereenvolgend verzuimt;  

• De jongere in een periode van vier opvolgende lesweken meer dan 1/8 van het  
aantal lesuren verzuimt;  

• De jongere regelmatig te laat op school of in de les verschijnt.  
Scholen dienen eerder tot melding over te gaan als zij vermoeden dat de door school 
getroffen maatregelen onvoldoende effect hebben.  
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Verzuim en achterliggende problematiek  
  
Verzuim is vaak een uitvloeisel van een achterliggende problematiek. Is dat het geval dan 
spreken we ook wel van “zorgwekkend verzuim’’ of “signaalverzuim”. Hiervan is sprake als 
het verzuim een signaal is voor problemen als:  
- Leerproblemen, leerstoornissen;  
- Sociaal-emotionele problemen of stoornissen;  
- (Ernstige) gedragsproblemen of gedragsstoornissen;  
- Gezondheidsproblemen (fysiek, psychisch/psychiatrisch)  
- Gezinsproblemen   
 
 
Wet en regelgeving voor het verlenen van extra verlof  
  
Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof buiten de schoolvakanties aan. In 
dergelijke gevallen moet (waar mogelijk) twee maanden van tevoren een schriftelijk verzoek 
worden ingediend bij de directeur van de school.   
Als de aanvraag voor extra verlof niet meer dan tien dagen binnen één schooljaar betreft, 
beslist de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan tien dagen beslist de 
leerplichtambtenaar over de aanvraag. Bij de beoordeling na bovenbedoelde aanvragen voor 
extra verlof dienen de school en de leerplichtambtenaar zich te houden aan onderstaande 
wettelijke richtlijnen.  
  
a. Vakantieverlof  

Dit kan worden verleend, indien het door de specifieke aard van het beroep van één van 
de ouders/verzorgers slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun 
kind(eren) op vakantie te gaan. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend, 
dat gepaard gaat met een werkgeversverklaring.  
Binnen deze voorwaarde mag het vakantieverlof:  

• Eenmaal per schooljaar plaatsvinden en maximaal tien schooldagen bedragen;  

• Niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  
 (Bovenstaande op basis van artikel 13a, leerplichtwet)  

 
b. Vrijstelling wegens vervulling plichten voortvloeiend uit godsdienst of  
 levensovertuiging  
 Ouders/verzorgers en jongeren worden vrijgesteld van de verplichting de school te  

(laten) bezoeken, indien dit wordt verhinderd door vervulling van plichten voortvloeiend 
uit godsdienst of levensovertuiging. Een beroep op deze regel kan slechts worden gedaan 
indien de directeur uiterlijk twee dagen vóór de verhindering daarvan in kennis is 
gebracht.  

 (Bovenstaande op basis van artikel 11 en 13, Leerplichtwet).  
  
c.  Andere gewichtige omstandigheden:  

Een verzoek om verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (voor maximaal tien 
schooldagen per  schooljaar) dient vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan 
van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd  
(Bovenstaande op basis van artikel 11 en artikel 13b, Leerplichtwet)  
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In de praktijk komen de volgende invullingen voor:  

• Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de 
lesuren kan geschieden;  

• Voor verhuizing, voor ten hoogste één dag;  

• Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 
graad, door één of ten hoogste twee dagen (afhankelijk van de vraag of het huwelijk 
in of buiten de woonplaats van de leerplichtige wordt gesloten);  

• Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, 
duur in overleg met de directeur;  

• Bij overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste -vier 
dagen; van bloed – en aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee 
dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één 
dag;  

• Bij bevalling van moeder/verzorgster, duur in overleg met de directeur;  

• Bij ambtsjubilea (25, 40, 50 jaar) en huwelijksjubilea 12 1/2, 25, 40, 50,  
60 jaar) van ouders of grootouders, voor ten hoogste één dag;  

• Bij (andere) calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. 
 
 

Definitie van verzuim  
 
Onder verzuim verstaan wij alle vormen van fysieke afwezigheid van de leerling op de 
volgens de rooster vastgestelde lestijden en lesdagen.  
Onder geoorloofd verzuim verstaan we verzuim met als reden bijvoorbeeld: ziekte van de 
leerlingen, doktersbezoek, verlof vooraf aangevraagd en toegestaan of achteraf 
gelegitimeerd voor gewichtige omstandigheden zoals verhuizing, huwelijks- of ambtsjubilea, 
ernstige ziekte van een gezins- of familielid of verlof vanwege de aard van het beroep van de 
ouders.  
Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we alle fysieke afwezigheid van leerlingen waarbij 
geen overleg is geweest over de absentie of wanneer geen toestemming is verleend voor het 
verzuim.  
We spreken ook van ongeoorloofd verzuim als kinderen te laat op school komen, voortijdig 
naar huis gaan of dagdelen/dagen niet op school komen zonder dat de ouders/verzorgers de 
school informeren over de reden van het verzuim.  
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het ongeoorloofd verzuim achteraf 
gelegitimeerd wordt.  
  
Absentieregistratiesysteem 
  
Verzuim wordt geregistreerd in Somtoday. Dit systeem is in meer of mindere mate 
(afhankelijk van de rol/functie,) toegankelijk (alleen lezen of mogelijkheid gedeeltelijke 
registratie) voor conciërge, administratie, docent, mentor, leerlingbegeleiding, 
leerlingcoördinator, teamleider. Ook ouders kunnen in dit systeem de registratie terugzien.  
De mentor is de spil in dit verhaal en zal naar aanleiding van buitensporige afwezigheid of 
veelvuldig te laat komen van een mentorleerling een of meerdere gesprek(ken) aangaan met 
die leerling en/of met zijn/haar ouders/verzorgers.  
Zo nodig wordt verwezen naar leerlingbegeleiding door mentor of teamleider.  
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Uiteindelijk kan verwezen worden naar het zorgadviesteam.  
Afhankelijk van de problematiek worden maatregelen genomen en zo nodig externe 
instanties ingeschakeld.  
De vakdeskundig leerlingbegeleider checkt het verzuim van alle leerlingen o.a. om te 
controleren of de combinatie te-laat-komen en ongeoorloofd verzuim reden geeft tot een 
DUO-melding. Na een Duo-melding is er regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar. 
Deze vraagt verdere informatie op en heeft gesprekken met leerling en zo nodig 
ouders/verzorgers op school.   
  
a) Te laat komen: 

Komt de leerling te laat dan meldt hij/zij zich bij de conciërge/receptionist. Daar krijg je 
een “telaatbriefje”. Zonder dit briefje wordt de leerling niet in de les toegelaten. 
De consequentie van het te laat komen is dat de leerling zich de volgende dag een half 
uur voor aanvang van diens eerste les bij de conciërge/receptioniste meldt. Dit is reeds 
verplicht bij de eerste keer ongeoorloofd te laat, ongeacht op welk moment van de dag, 
dus ook na een pauze. Komt de leerling niet een half uur eerder opdagen, dan wordt 
hij/zij op de inhaalklas geplaatst. 
Komt de leerling meer dan 15 min. te laat dan wordt hij/zij direct z.s.m. in de inhaalklas 
geplaatst.  

 Bij 6 keer te laat gaat er een melding naar VSV. 
 
b) Verzuim:  

De mentoren houden het verzuim en te laat komen van hun mentorleerlingen bij en 
hebben hierover indien nodig contact met ouders.  
Tijdens het tweewekelijkse TLM (teamleider, leerlingbegeleiding en mentor) wordt het 
verzuim van de leerlingen gemonitord en waar nodig een actie bepaald en ingezet. 

 In verband met ziekteverzuim neemt de mentor contact op met ouders: 

• bij zorgen of twijfels over het ziekteverzuim; 

• bij een aaneengesloten ziekteperiode op dag 6, 11 en 15 (bij 15 dagen altijd melding 
naar jeugdarts volgens Protocol Ziekteverzuim); 

• bij de vierde ziekmelding in 12 schoolweken (altijd melding naar jeugdarts volgens 
Protocol Ziekteverzuim). 

Ouders melden hun kind telefonisch af en herhalen dit indien het verzuim na het 
weekend voortduurt.  
Indien een leerling zonder melding van ouder/verzorger afwezig is, neemt de 
conciërge/receptioniste telefonisch z.s.m. contact hierover op met ouder/verzorger. 

  
  
c) Uit de les gestuurd:  

Wanneer een docent een leerling uit de les stuurt, moet de leerling zich met 
verwijzingsbriefje melden bij opvanglokaal 021. De docent heeft op het verwijzingsbriefje 
aangegeven de reden van verwijzing, welke acties hij/zij heeft gedaan, de werktaak, het 
tijdstip van doorspreken. Zo spoedig mogelijk na de les vindt het terugkoppeling plaats 
om de volgende lessen te kunnen hervatten. Zo nodig zal leerlingbegeleiding ingeschakeld 
worden en zullen ouders geïnformeerd/ geraadpleegd worden.  
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Het beleid van de school inzake leerlingen met gedragsproblemen is er primair op gericht 
deze leerlingen zo te begeleiden dat time-out, schorsing en verwijdering zo veel mogelijk 
wordt voorkomen. De leerlingen worden door middel van het leerlingenstatuut en 
schoolreglement en via de schoolgids geïnformeerd over de omgangsregels. Doel is om 
ongewenst gedrag van leerlingen te registreren en te corrigeren. 
Leerlingen die zich niet houden aan de geldende schoolregels worden in eerste instantie 
gecorrigeerd door een vakdocent, het ondersteunend personeel, een mentor, een 
leerlingcoördinator of een teamleider.  

 
d) Time-out 

Bij herhaald ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag kan de school besluiten de 
leerling naar huis te sturen voor een time-out. Dat is geen strafmaatregel, het geeft de 
leerling de ruimte om tot rust te komen en na te denken over het ongewenste gedrag en 
het geeft de school de ruimte om de zaak zorgvuldig uit te zoeken.  
Tijdens de time-out is de leerling niet welkom op school. Ouder(s)/verzorger(s) worden 
altijd telefonisch geïnformeerd over deze time-out maatregel. Ook de mentor, de 
administratie en het personeel worden hiervan op de hoogte gesteld. 
De leerlingcoördinator plant een gesprek met de ouders voor een herstelgesprek. Na het 
gesprek is de leerling in principe weer welkom, tenzij het ongewenste gedrag aanleiding is 
voor een schorsing.  
Indien sociale of emotionele problemen ten grondslag liggen aan het gedrag wordt de 
leerling doorverwezen naar interne hulpverleners.  
Escaleert de problematiek, dan wordt de hulp ingeroepen van externe instanties en/of 
kan de leerling worden verwijderd van school. 
 

e) Schorsing:  
 De schoolleiding schorst een leerling alleen in uitzonderlijke gevallen.  

Bij schorsing kan worden gedacht aan gevallen waarin een onhoudbare situatie is 
ontstaan en waarbij de school eerst de ouders/verzorgers wil spreken voordat een 
leerling weer toegelaten kan worden tot de lessen.  
In het geval van schorsing of start van de verwijderingsprocedure worden tevens de 

inspectie en leerplicht geïnformeerd. Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de 

leerling en wanneer deze nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt aan de ouders 

meegedeeld, onder vermelding van de motivering en de duur van de schorsing. Een 

schorsing wordt met opgaaf van reden gemeld bij de Onderwijsinspectie.  

 

De onderdelen Time-out, Schorsing en Verwijdering met stappenplan staan beschreven in 

de Procedure Time-out en Schorsing in het schoolveiligheidsplan. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 
 

Het Emmacollege vraagt als vrijwillige ouderbijdrage per leerling voor het schooljaar 2022-
2023, een bedrag van € 50,00. Dit bedrag is voor alle leerjaren hetzelfde. Het is een 
gemiddelde van de kosten van leermiddelen en activiteiten waarvan elke leerling gedurende 
de schoolcarrière gebruik kan maken. Het bedrag is vastgesteld in overleg en met 
goedkeuring van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en daar vindt ook steeds 
verantwoording plaats van de bestedingen.  

Het bedrag is aanzienlijk lager dan eerdere jaren. Dit is een bewuste keuze. Als school 
realiseren wij ons dat met een stijgende inflatie de koopkracht van ons allemaal terug loopt. 
We hopen op die manier u een stuk tegemoet te komen. 

Vrijwillige ouderbijdrage dekt onder andere: 

· groepsbindingsactiviteiten 

· excursies 

· activiteiten einde schooljaar 

· carnavalsfeest 

· galabal examenleerlingen 

· introductiedagen brugklassen 

· culturele activiteiten 

· profielkeuze (oriëntatie op studie en beroep) 

· project- en workshopdagen 

· feestelijke diploma- en cijferlijst-uitreikingen 

· reanimatiecursus en EHBO-trainingen 

· diverse vormen van begeleiding en trainingen van leerlingen 

· 50% vergoeding van het VOG t.b.v. de stage 

· bijdrage mentoractiviteit 

*Naast de ouderbijdrage wordt bij bepaalde excursies een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd om 

deze kostendekkend aan te bieden. 
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Kalender schooljaar 2022 – 2023 Emmacollege De Weggebekker 
 

September 
 
06 Start schooljaar / Introductie leerjaar 1 / Mentoractiviteit leerjaar 2 t/m 4 
07 Introductie leerjaar 1 / Start lessen leerjaar 2, 3 & 4 /  
08 Introductie leerjaar 1 
09 Start lessen leerjaar 1 
19 Algemene info avond leerjaar 1 & leerjaar 3 
20 Algemene info avond leerjaar 2 & leerjaar 4 
26 Kamp leerjaar 3 groep 1 / Start bezoek TCPL leerjaar 2 
27 Kamp leerjaar 3 groep 1 
28 Kamp leerjaar 3 groep 1 & groep 2 
29 Kamp leerjaar 3 groep 2 
30 Kamp leerjaar 3 groep 2  
 
Oktober 
 
03 Start week tegen pesten 
10 Start afname CITO 
14 Teamdag 
21 Einde afname CITO 
24-28 Herfstvakantie 
31 Start PLV P2 leerjaar 2, 3 & 4 /Start keuzevak P2 
 
November 
 
01 Start bezoek TCPL leerjaar 1 
16 Bezoek docenten basisscholen groep 8 
17-19 Thema-/Projectdagen 
30 Einde bezoek TCPL leerjaar 1 
 
December 
 
12 Start keuzevak P3 leerjaar 4 
14-19 Toetsdagen 
20 Inhaaldag toetsen / rapportvergaderingen 
21 Kerst-/mentoractiviteit / rapportvergaderingen 
22 Kerst-/mentoractiviteit / Einde bezoek TCPL leerjaar 2 
23 Studie- / werkdag personeel 
26 Kerstvakantie t/m 06-01-‘23 
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Januari 
 
16 Start P3 PLV leerjaar 2, 3 & 4 / Start oudergesprekken alle leerjaren 
17 CKV P1 leerjaar 3 
20 Einde oudergesprekken alle leerjaren 
21 Open Dag 
31 Doe-/infoavond groep 8 
 

Februari 
01 Doe-/infoavond groep 8 
06 Start P2 OP-vakken leerjaar 2 
14 Start keuzevak P4 leerjaar 4 
20-24 Carnavalsvakantie 
27 Start afname tevredenheidsenquête tijdens mentoruur 
 
Maart 
 
02 Studie-/werkdag personeel 
06-10 Thema-/projectdagen 
13 Start PLV P4 leerjaar 4 
13-24  Proefexamens 
14 CKV P2 leerjaar 3 
17 Einde afname tevredenheidsenquête tijdens mentoruur 
21 CKV P2 leerjaar 3  
 
April 
 
05-07 Toetsdagen leerjaar 4 
05-07 Mondelingen 
11 Start afname CITO 
11-12 Toetsdagen 4 Mavo, rest leerjaar 4 les 
11-12 Oudergesprekken leerjaar 1, 2 & 3 
11-17 Mondelingen leerjaar 4 
11-21 CSPE 
20 CSPE-SE lijsten ondertekenen leerlingen 
21 Einde afname CITO 
24 April-meivakantie t/m 05-05-‘23 
 
Mei 
 
8-10 Examentraining leerjaar 4 
11-25 Centraal Examen 1e tijdvak 
11-26 Stage leerjaar 2 & 3 
15 Start P5 PLV 
18 Hemelvaart 
19 Vrij  
29 Pinstermaandag 



21 
 

 
Juni 
 
6 Gala eindexamenleerlingen 
07-09 Thema-/Projectdagen leerjaar 1, 2 & 3 
14 Uitslag examen, cijferlijst ophalen geslaagden 
15 Cijferlijst ophalen geslaagden /gesprek herkansers  
19-20 Centraal Examen 2e tijdvak – Herkansingen CSPE leerjaar 4 
22-23 Herkansingen CE Basis/Kader 
 
 

Juli 
 
03-06 Toetsdagen leerjaar 1 t/m 3 
05 Diploma-uitreiking Z & W 
06 Diploma-uitreiking MAVO / MVI / E & O 
07 Mentoractiviteit leerjaar 1 t/m 3 
10-11 Inhaaldagen toetsen / Boeken inleveren / Rapportvergaderingen 
12 Studie-/werkdag personeel/  afsluitende oudergesprekken 
13 Studie-/werkochtend personeel/teammiddag personeel 
14 Teamvergadering 
17 Zomervakantie t/m 27-08-‘22 
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Vakanties en vrije dagen 2022-2023 
 

24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022: herfstvakantie 
 
26 december 2021 t/m 6 januari 2023: kerstvakantie 
 
20 februari 2022 t/m 24 februari 2023: carnavalsvakantie 
 
10 april 2023: paasmaandag 
 
24 april 2023 t/m 5 mei 2023: april-meivakantie 
 
18 mei 2023 t/m 19 mei 2023: hemelvaartweekend 
 
29 mei 2023: pinkstermaandag 
 
17 juli 2023 t/m 27 augustus 2023 zomervakantie 
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ALGEMENE SCHOOLGIDS 2022-2023 LVO 
Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens staat als één geheel centraal. Al onze leerlingen en 
medewerkers tellen mee met al hun menselijke waardigheden. 
Vanuit deze gedachte verzorgen we onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van 
vandaag en morgen.  
Onze scholen staan midden in de samenleving. Zo’n 2750 professionals zetten zich in voor onze 
leerlingen. Ze zijn deskundig, professioneel en ervaren. 
 
Onze scholen zijn verbonden met elkaar. We delen een gezamenlijke visie. De kern van deze visie wordt 
gevormd doordat we elkaar en onze leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.  
 
Wij zijn Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, kortweg LVO. 
 

Om iedereen die betrokken is bij onze scholen van informatie te voorzien vragen we ook aandacht 

voor de website van LVO (www.stichtinglvo.nl). Hierop staan alle regelingen die genoemd worden in 

deze schoolgids die gelden voor al onze scholen. 

 

Bevoegd gezag 
LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent ook een raad van 
toezicht. 
 
LVO 
Bezoekadres 
Mercator 1 
6135 KW Sittard 
 
Postadres 
Postbus 143 
6130 AC Sittard 
Telefoon 046-4201212 
 
college van bestuur 
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter 
Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid 
 
 
Meer informatie? www.stichtinglvo.nl of mail naar info@stichtinglvo.nl  

 
Schoolgids 
De schoolgids bevat afspraken en regels over de gang van zaken op school. Deze schoolgids helpt ons 
bij het gesprek over de manier waarop we met elkaar omgaan op school. Ook worden in deze 
schoolgids veel wettelijke verplichtingen en regels beschreven en uitgelegd. We kunnen ons voorstellen 
dat je hier als leerling vragen over hebt. Stel die vragen gerust. Je kunt hiervoor terecht bij je mentor, 
coach of teamleider. Als u hierover als ouders vragen heeft, kunt u uiteraard ook terecht bij de mentor, 
coach of teamleider van uw kind. 
 
We vinden het belangrijk dat deze schoolgids voor iedereen goed leesbaar en te begrijpen is. In de toon 
van de schoolgids gebruiken we de formele aanspreekvorm als we ons tot ouders richten en ‘je/jullie’ 
wanneer we ons tot leerlingen richten. 

http://www.stichtinglvo.nl/
http://www.stichtinglvo.nl/
mailto:info@stichtinglvo.nl
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Om de tekst leesbaar te houden gebruiken we vaak het woord ouders. We bedoelen hiermee ouders, 
verzorgers of voogden van leerlingen. 
 
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Bij inschrijving van een leerling ontvangen ouders een 
schoolgids en daarna jaarlijks zodra de nieuwe versie gereed is. Dit is in principe bij de start van het 
schooljaar. 
Onze school publiceert de schoolgids via onze website. 
 

Afhandeling klachten 
We vertrouwen er op dat de schoolloopbaan van uw kind op een leerzame, prettige en veilige manier 
verloopt. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de gang van zaken op school. 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). Wanneer dit contact niet tot een bevredigende 
oplossing leidt, dan neemt u contact op met de schooldirectie. Zij neemt uw klacht in behandeling en 
zal een beslissing nemen. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u 
doorverwijzen naar de Klachtencommissie stichting LVO. 
 
De Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen via het schoolsecretariaat of raadplegen op 
www.stichtinglvo.nl door ‘Afhandeling klachten’ in te typen in de zoekfunctie. 

 
Beeldmateriaal van leerlingen 
Onze school is trots op de activiteiten die zij doet en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor 
gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt 
voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de 
schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de school en sociale media. Ook wordt vaak via de website 
verslag gedaan van activiteiten aan alle leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten van uw zoon of 
dochter volgen. De school gaat zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de uitvoering van het 
beleid met de MR afgestemd.  
 
Wanneer de school beeldmateriaal  van leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij daarvoor 
toestemming nodig van elke leerling die herkenbaar op de foto of het filmpje  staat. Als het gaat om 
leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is er toestemming nodig van de ouders van de leerlingen. De 
toestemming moet specifiek zijn, voor een specifieke verwerking en voor een specifiek doel. 
Bijvoorbeeld om via foto’s en filmpjes op de website van school verslag te doen van activiteiten aan alle 
ouders en leerlingen.  
 
Op onze school wordt hiervoor expliciet toestemming aan de ouders gevraagd bij de aanmelding of als 
dat destijds niet of niet voldoende gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier. Ouders en 
leerlingen kunnen hun toestemming later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig doen door een 
mail te sturen aan info@emma-lvo.nl.  
Als de ouders of leerling geen toestemming (meer) verlenen, zorgt de school ervoor dat 
beeldmateriaal waarop de leerling herkenbaar in beeld is niet (meer) wordt gebruikt. Mocht u 
aanvankelijk wel toestemming hebben gegeven en deze willen intrekken, of is ondanks de in acht 
genomen zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt 
u dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij de hiervoor genoemde persoon aangeven. De school zal dan 
zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt 
gehaald. 

 
 

http://www.stichtinglvo.nl/
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Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding  
Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen, en heeft de andere ouder 
een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over 
het kind uitoefent.   
 
Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en zorgt  de school 
ervoor dat steeds gelijktijdig aan beide ouders alle informatie wordt verstrekt.  
Om dit mogelijk te maken stuurt de ouder die niet is belast met de dagelijkse verzorging een schriftelijk 
verzoek naar de teamleider waarin een tweede adres wordt doorgegeven. Dit is het adres van de ouder 
die niet is belast met de dagelijkse verzorging. De school informeert de andere ouder over een dergelijk 
verzoek. Als er twijfel bestaat over de vraag of er een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag kan 
de school het gezagsregister raadplegen. Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen. De school zal 
het verzoek honoreren aangezien zij verplicht is om in het geval van gezamenlijk gezag steeds 
gelijktijdig aan de beide ouders alle informatie te verstrekken. 
 
Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als 
hiervoor omschreven informatie opvragen.  
 
Indien slechts één ouder met het gezag is belast, dan is deze op grond van de wet verplicht om de niet 
met gezag belaste ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind aangaan. 
Onafhankelijk hiervan kan een ouder zonder gezag de school ook vragen om hem/haar te informeren 
over belangrijke zaken over het kind of over de verzorging of opvoeding van het kind. Dit kan door een 
schriftelijk verzoek te sturen aan de teamleider.  
Op de informatieplicht aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering worden gemaakt als het 
belang van het kind zich verzet tegen het verstrekken van de informatie. De school moet een eigen 
afweging over dat belang maken. De school moet de gezaghebbende ouder over een verzoek tot 
informatieverstrekking op de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich verzet tegen het 
verstrekken van informatie aan de andere ouder of dit niet in het belang van het kind acht, is dit 
onvoldoende. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een gerechtelijke uitspraak 
waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid van het kind speelt een rol 
bij de afweging of de school informatie verstrekt. 
 
De teamleiders, dhr. N. Drissen en Mevr. L. Steenhagen, zijn te bereiken op het volgende adres: 
info@emma-lvo.nl. 
 

Meldingsplicht bij zedenmisdrijven 
Wanneer het bevoegd gezag weet heeft van een zedenmisdrijf, dan is zij verplicht hiervan aangifte te 
doen bij Justitie. Het personeel is verplicht om het vermoeden van een zedenmisdrijf te melden bij het 
college van bestuur. 
Bij een zedenmisdrijf gaat het om een strafbaar feit waarbij een medewerker een minderjarige leerling 
seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier om een medewerker in de ruimste zin van het 
woord, dus niet alleen personeelsleden, maar ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en 
schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.  
 
Wanneer het college van bestuur/de rector vermoedt dat er sprake is van een dergelijk misdrijf, treedt 
hij meteen in contact met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat het een redelijk 
vermoeden betreft van een dergelijk misdrijf, doet het college van bestuur/de rector aangifte bij 
Justitie. Het college van bestuur/de rector stelt de ouders van de betrokken leerling en de betreffende 
medewerker vooraf op de hoogte van de te verrichten aangifte. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij een 
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling 
dan handelen wij zoals beschreven staat in deze Meldcode.  
De Meldcode kunt u inzien op de administratie van school.  

 
Veiligheid 
 
Pesten 
Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere leerling wordt gezien. We kennen en waarderen elkaar. 
Daarom is er op onze school geen plaats voor pesten. 
Scholen in het primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen voor een veilige 
school. Sinds augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft tot doel om pesten aan 
te pakken en de veiligheid voor leerlingen op school te vergroten. De zorgcoördinator is het 
aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineert het beleid in het kader van het tegengaan van 
pesten op school. Deze is te bereiken op: m.amerika@stichtinglvo.nl . 
 
Onze school heeft een samenhangende set aan maatregelen om pesten tegen te gaan.   
De aanpak van Emmacollege is aan een aantal voorwaarden verbonden, namelijk:  

1. Op het Emmacollege wordt naar een veilig schoolklimaat gestreefd waar pesten niet 
geaccepteerd wordt.   

2. Pesten is een probleem van alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste, pestende en 
zwijgende leerlingen), ouders, docenten/mentoren en onderwijs ondersteunend personeel. 
Ook de vertrouwenspersonen hebben hierin een cruciale rol.   

3. Pesten moet voorkomen worden. Het onderwerp pesten moet met de leerlingen 
bespreekbaar worden gemaakt en, indien de mentor dit noodzakelijk acht, dienen er 
gezamenlijk regels over opgesteld te worden.   

4. Docent/mentoren, onderwijsondersteunend personeel en ouders moeten alert zijn op de 
manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde 
gedragingen hun norm overschrijden.   

Wij hanteren hierbij het pestprotocol. Dit kunt u inzien op onze administratie. 
 
 

 
Monitoren van de veiligheidsbeleving van leerlingen. 

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke 
veiligheidsbeleving en de manier waarop de veiligheid wordt ervaren. Ook vinden we het heel 
belangrijk dat iedereen op onze school zich prettig voelt. We onderzoeken daarom ook het 
welbevinden van leerlingen op onze school. Om hier een actueel en representatief beeld van te krijgen 
schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door de afname 
van een online vragenlijst. In die online vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op: 

• het vóórkomen van incidenten op school 

• vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen 

• vragen over het welbevinden van leerlingen 

 
Verzuimbeleid 
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om 
te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen school, leerlingen en ouders 
vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol. Ouders 
zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is. De 
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school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en 
leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt 
verwacht. 
Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven hoe de 
verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school mogen verwachten. 
 
De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking 
tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en van 
leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en 
zorgpartners. 
 
Op het Emmacollege hanteert men het verzuimprotocol om verzuim tegen te gaan. Tevens is in dit 
protocol opgenomen hoe de school omgaat met te laat komen. Ouders kunnen via SomToday de 
absentieregistratie inzien. 

 
Rookvrije school 
Het Emmacollege is een publiek gebouw waar een algemeen rookverbod geldt in de breedste zin van 
het woord. 
 

Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten 

Het Emmacollege vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 
betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en internetfaciliteiten. 
LVO heeft daarvoor het Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten vastgesteld.  
Verder is er een bijbehorende infographic gemaakt die de kern weergeeft van het protocol. 
Het Protocol Sociale Media en de infographic zijn te vinden op www.stichtinglvo.nl door ‘Protocol 
Sociale Media’ in te typen in de zoekfunctie. 

 
Leerlingenparticipatiebeleid 
We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed hebben op hun eigen leerproces en op de manier 
waarop we op school dingen organiseren. De school heeft daarom met instemming van de 
leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin 
wordt beschreven op welke manier leerlingen invloed uitoefenen.  
Het Emmacollege kent een leerlingenraad die meerdere malen per jaar bijeen komt. De facilitering is 
vermeld in het leerlingenstatuut. 

 
Bevindingen in het kader van kwaliteitszorg 
We werken elke dag aan het best denkbare onderwijs aan onze leerlingen. Constante 
kwaliteitsontwikkeling is daarbij het vertrekpunt. Iedereen draagt hier vanuit zijn eigen 
verantwoordelijkheid aan bij. 
Het schoolplan omvat het stelsel van kwaliteitszorg, daarbij wordt onder andere een terugblik op 
afgelopen schooljaar en een vooruitblik beschreven. Dit plan ligt ter inzage op de administratie. 

  

http://www.stichtinglvo.nl/
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Schoolkosten 
De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder 
meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden 
op www.vo-raad.nl door te zoeken op  “Gedragscode Schoolkosten”. 
In deze code worden twee soorten schoolkosten onderscheiden: 
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die 
aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” 
genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet 
betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde 
onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of 
dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De 
hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel 
van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.  

 
Noodzakelijke schoolkosten voor niet door de overheid bekostigde lesmaterialen 
Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor 
een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. 
Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal 
op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun 
ouders worden gesloten.  
 
Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële 
bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te 
stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat. 
 
 

Door de overheid bekostigde lesmaterialen Niet door de overheid bekostigde 
lesmaterialen (persoonsgebonden 
materiaal) 

- leerboeken 
- werkboeken 
- projectboeken en tabellenboeken 
- examentrainingen en examenbundels 
- eigen leermateriaal van de school en    
  bijbehorende cd’s en dvd’s 
- licentiekosten van digitaal leermateriaal 
 

- atlas 
- woordenboeken 
- agenda 
- rekenmachine 
- sportkleding 
- veiligheidsschoenen 
- overall 
- gereedschap 
- schrift en multomap 
- pennen en dergelijke 
  

 
De linkerkolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval 
beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De 
rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. 
Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een 
vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage).  
Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij 
deze lesmaterialen willen kopen.  
 

http://www.vo-raad.nl/
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We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te 
schaffen.  
 
Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf moet aanschaffen, via de school kunt bestellen of dat de 
school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan. 
 
Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de noodzakelijke 
schoolkosten is  te vinden in het specifieke deel van deze schoolgids op pagina 17. 
 

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs gaat in het najaar van 2022, op verzoek van de 
Tweede Kamer, kijken of hij een bovengrens kan stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Als dit leidt 
tot een wetswijziging zal de tekst over de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids hieraan worden 
aangepast. 
Zie bijlage 1  voor meer informatie betreffende ouderbijdrage. 
 

Sponsoring 
Zie bijlage 2 voor meer informatie betreffende sponsoring. 

 
Aanmeldprocedure en Toelatingsbeleid 
Wordt via de website t.z.t. bekend gemaakt. 
 

 
Passend onderwijs 
Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip 
zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling 
die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo goed mogelijk 
passende plek in het onderwijs krijgt. Dit doen we samen met ouders. Die plek kan bij ons op school zijn 
of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In 
ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden. Het 
personeel van onze school en de ouders van onze leerlingen hebben hierop adviesrecht via de 
medezeggenschapsraad van de school. Het schoolondersteuningsprofiel wordt gepubliceerd op onze 
website. Met vragen over het SOP kunt u terecht bij onze zorgcoördinator: Merv. America. 

 
Samenwerkingsverband 
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en 
speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband 
hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de bekostiging daarvan 
Onze school maakt deel uit van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO Parkstad. 
www.swv-parkstad.nl 

 
 
Meer informatie 
Als u vragen heeft over wat passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de 
contactpersoon op onze school: m.amerika@stichtinglvo.nl 
 
Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op 
https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/, op de website van Ouders & Onderwijs: 
www.oudersenonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het informatiepunt van 
Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 088-6050101 of per email: 
vraag@oudersenonderwijs.nl of via de website.  

https://www.balansdigitaal.nl/onderwijs/
http://www.oudersenonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijsenouders.nl/
mailto:vraag@oudersenonderwijs.nl
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Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen) 

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 (in tegenstelling tot de vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de 
Meldingsregeling vermoeden van misstand). 
 
Vertrouwenspersonen van de school 
De voor de school aangestelde vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer van de school. 
 
Vertrouwenspersonen van LVO 
LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van Well. 
 
Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44 47 46 92 en per e-mail 
op info@prettigwerkenlimburg.nl 
Patrick van Well is bereikbaar via telefoonnummer 06-46 63 14 03 en per e-mail 
op pvwell@qccinfo.com 
 
De Regeling vertrouwenspersonen stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te 
downloaden van www.stichtinglvo.nl  door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie. 

 
Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een 
inbreuk op het Unierecht stichting LVO (klokkenluidersregeling) 
Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling 
geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen 
misstanden binnen de school of ergens anders binnen LVO kenbaar te maken.  
Ook maakt de regeling het mogelijk om inbreuken op het recht van de Europese Unie (of: Unierecht) 
kenbaar te maken. Hierbij gaat het om bepaalde regelgeving op specifieke gebieden van het Unierecht, 
bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.  
Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden en inbreuken op het Unierecht 
draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de 
regeling open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van 
praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector. 

Aparte regeling/proceduremogelijkheid heeft voorrang 
In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een aparte regeling en/of proceduremogelijkheid 
bestaat, langs die lijn moeten worden afgehandeld.  
Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen of voor 
persoonlijke meldingen van een betrokkene over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet 
worden onderscheiden van de Klachtenregeling van de stichting LVO en de Regeling 
vertrouwenspersonen van de stichting LVO. 

De Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht 
stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te downloaden van www.stichtinglvo.nl door 
‘Klokkenluidersregeling’ in te typen in de zoekfunctie. 

 
  

mailto:info@prettigwerkenlimburg.nl
mailto:pvwell@qccinfo.com
http://www.stichtinglvo.nl/
http://www.stichtinglvo.nl/
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Vertrouwenspersoon integriteit (zoals bedoeld in de Regeling inzake het omgaan met een 
vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht) 
De vertrouwenspersoon integriteit is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een 
melding van een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht willen doen. Het gaat 
hier om zaken die op LVO als organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u of uw zoon/dochter als 
persoon.  Daarvoor kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de Regeling 
vertrouwenspersonen). 
 
De heren Frank Petit en Peter Thewissen zijn benoemd als Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI). 
 
Zij zijn te bereiken per e-mail, info@frankpetit.nl en thewissenvpi@gmail.com. 
 
In de Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het 
Unierecht staat meer in detail beschreven wat de vertrouwenspersoon integriteit voor u kan 
betekenen. 

  
Vertrouwensinspecteur 
Ouders, leerlingen, medewerkers, 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 (08.00-17.00 uur) bereikbaar op 

telefoonnummer 0900- 1113111 (lokaal tarief).  

 

Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje Meldingsplicht bij 

zedenmisdrijven) is het college van bestuur/de rector wettelijk verplicht contact op te nemen met de 

vertrouwensinspecteur. 

 

Verzekeringen 
LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van 
belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die 
participeren bij evenementen etc. 
 
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende 
schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school en tijdens excursies, schoolreizen, 
evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de 
school worden georganiseerd. Medische kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden 
zijn gedekt, tot een bepaald maximum en onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade is 
niet gedekt. 
 
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) 
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de 
school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden. 
 

mailto:info@frankpetit.nl
mailto:thewissenvpi@gmail.com
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Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade 
of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de 
betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt, om welke 
reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken. 
 
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten vindt uitsluitend plaats via declaratie door de school 
met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u contact opnemen met 
info@emma-lvo.nl 
 
 
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen 
uit.  

 
Privacy 
De school verwerkt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het 
doel hiervan 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. De school respecteert de privacy van alle leerlingen en 
ouders/verzorgers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig 
wordt behandeld. 
 
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon/leerling 
is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het doel van de AVG is onder 
meer om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden verwerkt en om misbruik 
van persoonsgegevens tegen te gaan. Dit betekent dat de school uitsluitend gegevens van leerlingen zal 
verzamelen en verwerken indien daarvoor een in de AVG genoemde reden/grondslag aanwezig is of als 
de betrokken leerling of ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. In het laatste geval zal 
de school ofwel in het aanmeldformulier ofwel in een separaat toestemmingsformulier vragen welke 
gegevens dan vastgelegd mogen worden (denk bijvoorbeeld aan foto’s en filmopnames).  
 
De privacyverklaring van LVO is terug te vinden op de website van Stichting LVO: 
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/. Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige 
leerlinggegevens de school verwerkt en met welk doel. In de privacyverklaring staat omschreven welke 
rechten van betrokkenen er zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde gegevens 
inzien, wijzigen of verwijderen. De privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek kunt melden. 
 
Het college van bestuur heeft daarnaast een ‘Privacyreglement stichting Limburgs Voortgezet 
Onderwijs’ vastgesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke leerlinggegevens worden 
opgenomen, met welk doel 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. 
 
Tot slot heeft het college van bestuur een Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de stichting 
LVO vastgesteld. Dit document geeft de visie weer op informatiebeveiliging en privacy van de stichting 
LVO en de bij haar aangesloten scholen en is richtinggevend voor de daadwerkelijke invoering van 
beveiligingsmaatregelen op het gebied van techniek, organisatie en processen. Aan de implementatie 
en actualisatie van deze maatregelen wordt door een centraal team, waaronder de Functionaris 
Gegevensbescherming, continu gewerkt. 

mailto:info@emma-lvo.nl
https://www.stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo/
http://www.stichtinglvo.nl/
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Aanbevolen informatie 
 
Schorsing en verwijdering 
Met betrekking tot de schorsing van leerlingen gelden de volgende regels: 
1. Het college van bestuur kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste één week 

schorsen. 

2. De rector kan met opgave van redenen een leerling voor ten hoogste twee dagen schorsen. 
3. De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan de 

betrokken leerling bekendgemaakt.  
Indien de leerling jonger dan 18 jaar is, maakt het college van bestuur c.q de rector de beslissing 
ook aan de ouders schriftelijk bekend. 

4. De rector meldt een schorsing voor langer dan één dag schriftelijk en voorzien van een 
deugdelijke motivering aan de inspectie.  

 
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen geldt: 
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering worden genomen door het college van bestuur 

nadat de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn 
gehoord. Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een 
schooljaar verwijderd. 

2. Voordat het college van bestuur een leerplichtige leerling definitief van school verwijdert, 
overlegt het met de inspectie. Ten tijde van dit overleg kan de leerling worden geschorst. In het 
overleg wordt ook nagegaan op welke manier de betrokken leerling onderwijs kan volgen.  

3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van toepassing is, mag alleen worden verwijderd nadat het 
college van bestuur c.q. de rector ervoor heeft gezorgd dat een andere school of instelling bereid 
is de leerling toe te laten.  

4. Het college van bestuur c.q. de rector stelt de inspectie schriftelijk en gemotiveerd in kennis van 
een definitieve verwijdering.  

5. Het college van bestuur maakt de beslissing tot verwijdering van een leerling schriftelijk en 
voorzien van een deugdelijke motivering aan de leerling bekend. Indien de leerling jonger dan 18 
jaar is, maakt het college van bestuur de beslissing ook aan de ouders schriftelijk bekend. Hierbij 
wordt ook vermeld dat de ouders, dan wel de meerderjarige leerling, binnen zes weken na de 
bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het college van bestuur van LVO.  

6. Het college van bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
Voorafgaand daaraan wordt de leerling in de gelegenheid gesteld te worden gehoord en kennis 
te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de leerling jonger dan achttien 
jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders.  

7. Als de ouders een geschil aanhangig hebben gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie 
toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid als `Geschillencommissie passend onderwijs', 
neemt het college van bestuur de beslissing op bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel 
heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor 
de duur van de procedure bij de commissie. 

8. Het college van bestuur kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het 
bezwaar tegen een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.  
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Leerlingenkluisjes [richtlijn] 
Ten aanzien van het openen van leerlingenkluisjes geldt in het algemeen dat de school het recht heeft 
om deze te openen, zelfs als dat onaangekondigd gebeurt, zolang de regels hierover maar duidelijk 
zijn vastgelegd in de schoolgids of in het leerlingenstatuut.  
 
Het verdient aanbeveling om duidelijk in de regels op te nemen wie er bevoegd is om de kluisjes te 
openen, bijvoorbeeld de sectordirecteur, locatiedirecteur, afdelings- of teamleider of de rector. Ook 
verdient het de voorkeur om de kluisjes zoveel mogelijk in het bijzijn van de betreffende leerling te 
openen en/of ervoor te zorgen dat het altijd in het bijzijn van een tweede werknemer gebeurt. Dan zijn 
er altijd twee getuigen en is het nooit het woord van de leerling tegen dat van degene die de kluis heeft 
geopend. 
 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat deze regels van tevoren ter instemming moeten worden 
voorgelegd aan het leerlingendeel van de MR van de school. 
 
Het leerlingendeel van de MR heeft (onder andere) instemmingsrecht voor elk door het bevoegd 
gezag te nemen besluit met betrekking tot: 

• de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van 
leerlingen;  

• de vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut. 
  
Het maakt niet uit of er sprake is van huur of bruikleen, zolang maar duidelijk van tevoren met de MR 
is afgesproken dat de school bevoegd is (en onder welke voorwaarden) om de kluisjes te openen.  
 
Deze regels moeten ook worden vermeld in de overeenkomsten die met de leerlingen worden 
gesloten ten aanzien van bruikleen of huur van de kluisjes. 

 
Verbodsbepaling drugs, wapens, vuurwerk 
Het is verboden om de hierna genoemde zaken te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op school, 
op het schoolterrein en tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, klassenavonden, 
excursies, schoolreizen, werkweken en sportdagen: 

• cannabisproducten (zoals hasj, wiet en marihuana) en overige drugs die onder de Opiumwet 
vallen; 

• (vuur)wapens; 

• vuurwerk. 

• laserpennen. 

 
Alcoholbeleid 
Het gebruik van alcohol op school of tijdens schoolse activiteiten is verboden. De scholen van LVO in 
Parkstad conformeren zich aan de wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en bezit van alcohol. Zie 
bijlage 3. 

 
Melden en registreren van incidenten en ongevallen 
Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een 
goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor 
docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten. 
 
Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend in te lichten over de te 
verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s en de te nemen maatregelen om deze 
risico’s te voorkomen of te beperken en de wijze waarop deskundige bijstand is geregeld. Onder 
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werknemers worden in beginsel geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen verrichtingen doen die 
vergelijkbaar zijn met arbeid in de beroepspraktijk.  
 

Maar soms gaat het mis en gebeurt er een ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een incident 
plaats op het schoolplein. LVO heeft een regeling opgesteld ten aanzien van het melden en registreren 
van incidenten, (bijna) arbeidsongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op gericht alle 
ongevallen en incidenten op de school op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht te krijgen in 
de risico’s voor   de leerlingen op de scholen en voor de werknemers van LVO. In de mentorles wordt 
aandacht besteed aan de regeling.  
 
De Regeling melding en registratie incidenten (bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van LVO is 
te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Regeling melding en registratie incidenten’ in te typen in de 
zoekfunctie. 
 

Inspraak en medezeggenschap 
 

Medezeggenschapsraad  
De medezeggenschapsraad is op Emma als volgt samengesteld; Vertegenwoordigers namens het 
personeel locatie Emma; mevrouw L. Vijfhuizen, mevrouw C. Wartena, de heer M. Kuipers en voorzitter 
de heer W. Goertzen. 
Vertegenwoordiging namens ouders locatie Emma; mevrouw Kisters – Biessen. Vertegenwoordigers 
namens de leerlingen worden ieder schooljaar geworven. 

 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:  
LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).  
 
In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de 
kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR 
vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt 
hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst. 
 
De GMR is op die manier een stichtingsbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich 
verenigt. 
De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van  alle LVO-scholen en voor 
zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.  
  

http://www.stichtinglvo.nl/
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Bijlage 1 

Aanvullende informatie over vrijwillige ouderbijdrage 

 
Met ingang van 1-8-2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van deelname aan 
activiteiten als hiervoor geen vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt niet alleen als de ouders niet 
kunnen betalen, maar ook als de ouders niet willen betalen.  
 
Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt. 
Dit geldt ook voor activiteiten buiten het verplichte lesprogramma of voor activiteiten waar later in het 
jaar een aparte bijdrage voor wordt gevraagd. Voorbeelden zijn schoolreisjes, excursies, 
introductiekamp, werkweken, buitenlandse reizen, bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining en 
langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig 
onderwijs. 
 
Het ministerie van OCW heeft een nuttige brochure over de verschillende soorten schoolkosten en een 
document met veel gestelde vragen opgesteld over de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 
augustus 2021, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-
onderwijs/documenten/publicaties/2022/04/19/documenten-vrijwillige-ouderbijdrage-po-en-vo 
Deze documenten zijn recent helemaal geactualiseerd. Ook zijn hier diverse praktijkvoorbeelden 
opgenomen en een visual voor ouders. Voor de zomer van 2022 zullen hier verder nog  een 
uitlegvideo voor ouders en een online poster voor leerlingen worden toegevoegd. 
 
Verder heeft het ministerie van OCW een document opgesteld met antwoorden op vragen rondom 
buitenlandse schoolreizen en excursies. 
 
Ook de VO-raad heeft een document met veelgestelde vragen over de ouderbijdrage opgesteld: 
Veelgestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021. 

De verwachting was dat er een uitzondering zou worden gemaakt voor profielscholen (TTO, technasia, 
Loot scholen) onder bepaalde voorwaarden. Maar dit blijkt niet het geval te zijn. Dit betekent ook dat 
een leerling niet mag worden geweigerd voor bijvoorbeeld TTO, het technasium of een LOOT-school als 
de ouders hiervoor geen vrijwillige ouderbijdrage betalen.  

Ook een kwijtscheldingsregeling is niet toegestaan. Volgens de onderwijsinspectie verhoudt zich dat 
niet met het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage. Als de ouder zelf verzoekt om een 
betalingsregeling dan kan de school daar wel aan meewerken. 

Tot slot heeft de Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de schoolbesturen 
nogmaals onder de aandacht gebracht dat het van belang is om in alle communicatie te vermelden dat 
er sprake is van een vrijwillige ouderbijdrage. Vermeld dit daarom ook bij de inning van de vrijwillige 
bijdrage op de factuur.   
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Bijlage 2 

Aanvullende informatie over sponsoring 

 
Er is sprake van sponsoring wanneer de school in ruil voor een geldelijke of materiële bijdrage 
verplichtingen (=tegenprestatie) op zich neemt waar leerlingen mee te maken krijgen. 

LVO heeft geen centraal beleid inzake sponsoring. Wel zijn er wettelijke bepalingen en richtlijnen 
waarmee elke school rekening moet houden: 

• De MR moet instemmen met een sponsorovereenkomst voordat er door de schoolleiding een 
besluit over wordt genomen en deze in kan gaan 

• De school is verplicht om haar sponsorbeleid op te nemen in de schoolgids en in het 
schoolplan. 

 
Daarnaast heeft de VO-raad samen met andere (onderwijs)organisaties een convenant inzake 
sponsoring gesloten met het ministerie van OC&W. Het sponsorconvenant 2020-2022 is een 
handreiking voor scholen. Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen en geeft een 
uitgebreide toelichting op alle spelregels.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van de rijksoverheid. Hier staat heel duidelijke informatie 
over sponsoring (inclusief verwijzing naar het sponsorconvenant en een zogenaamde factsheet met 
een korte samenvatting van de afspraken): 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-
sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-
onderwijs#:~:text=Sponsoring%20op%20school%20moet%20aan,zij%20in%20de%20medezeggenschap
sraad%20zitten. 
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Bijlage 3 
 

Wettelijke kaders ten aanzien van gebruik en bezit van alcohol 
 
De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari 2014.  
Sindsdien mag aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol worden verkocht. Dit betekent dat 
verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen zonder 
vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder is. Ook als het overduidelijk 
is dat iemand van 18 jaar of ouder de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar 
mag een verkoper de alcohol niet aan die persoon verkopen. 
 
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende dranken 
in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (dus bijvoorbeeld 
op straat, in een winkelcentrum, in een station, in parken, in de horeca of in een sportkantine).  
 
De wet maakt onderscheid tussen wel en niet “voor publiek toegankelijke plaatsen”. Bij dat laatste gaat 
het om algemene toegankelijkheid. De school wordt gezien als een plaats die niet bestemd is voor 
algemene toegankelijkheid, althans wanneer er alleen eigen docenten en eigen leerlingen aanwezig 
zijn. In zo’n situatie is het voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om alcohol te bezitten. Maar 
het schoolreglement kan het natuurlijk wel verbieden! 
Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op school, bijvoorbeeld tijdens een open dag of tijdens een 
feest, kan de school wel gezien worden als een voor publiek toegankelijke plaats. Dan geldt voor 
jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om alcohol te bezitten.  
Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting (bijvoorbeeld de thuissituatie) 
alcohol in bezit te hebben.  
 
Het overheidsbeleid is er echter wel expliciet op gericht om alcoholgebruik voor jongeren onder de 18 
te ontmoedigen. 
 
De handhaving van de wet is in handen van de gemeente en op overtreding van de wet staat een boete 
waarvan de hoogte afhankelijk is van het soort overtreding.  
 
 
 

 


	Locatie info
	De schoolleiding
	Schoolgrootte
	Onderwijs
	Leerwegen
	Profielen
	Lestijden
	Klassen en mentoren locatie De Weggebekker
	Leerlingcoördinatoren
	Visie op leerlingbegeleiding en leerlingzorg
	Teamleider – Mentor overleg ( TLM overleg)
	Verzuimprotocol Emmacollege
	Vrijwillige ouderbijdrage
	Kalender schooljaar 2022 – 2023 Emmacollege De Weggebekker
	Vakanties en vrije dagen 2022-2023
	ALGEMENE SCHOOLGIDS 2022-2023 LVO
	Bevoegd gezag
	Schoolgids
	Afhandeling klachten
	Beeldmateriaal van leerlingen
	Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding
	Meldingsplicht bij zedenmisdrijven
	Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
	Pesten
	Rookvrije school
	Protocol Sociale Media & internetfaciliteiten
	Leerlingenparticipatiebeleid
	Bevindingen in het kader van kwaliteitszorg
	Schoolkosten
	Vrijwillige ouderbijdrage
	Passend onderwijs
	Vertrouwenspersoon (zoals bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen)
	Verzekeringen
	Privacy
	Aanbevolen informatie
	Schorsing en verwijdering
	Leerlingenkluisjes [richtlijn]
	Verbodsbepaling drugs, wapens, vuurwerk
	Alcoholbeleid
	Melden en registreren van incidenten en ongevallen
	Inspraak en medezeggenschap
	Inspraak en medezeggenschap
	Inspraak en medezeggenschap
	Inspraak en medezeggenschap

