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Het Hoeksch Lyceum is een school met een rijke traditie.
Onze school, ontstaan in 1918 als Rijks H.B.S., is uitgegroeid
tot een brede scholengemeenschap voor gymnasium,
atheneum, havo en mavo. Wij hebben een duidelijke missie;
wij willen een school zijn:
die haar leerlingen alle kansen biedt om zich verder
te ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassenen,
jonge mensen die ontdekken wie ze zijn, die
verantwoordelijkheid durven nemen en goed kunnen
samenwerken. Zij voelen zich thuis in onze zo rijk
gevarieerde samenleving.
waar ouders kunnen vertrouwen op professionele en
betrokken medewerkers. Ouders en personeel halen
samen, met respect voor elkaars rol, het beste uit het
kind.
die medewerkers in staat stelt om met elkaar een
werkklimaat te scheppen waarin plezier, beroepstrots,
persoonlijke en professionele ontwikkeling wezenlijke
elementen zijn.
die een veilig schoolklimaat creëert dat zich kenmerkt
door wederzijds respect, saamhorigheid, betrokkenheid
en vertrouwen bevordert kennis en begrip. Niet apart
maar samen kunnen wij zo onze kinderen toerusten voor
een toekomst met succes.
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Wij doen dit onder het motto

‘Talent, Ambitie, Succes’
Wij willen autonomie, zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsgevoel stimuleren door de regie
waar mogelijk bij de leerling te leggen. Wij bieden een
leeromgeving waarin je tot je recht komt en kunt worden
wie je bent.

Talent
Het Hoeksch Lyceum telt ongeveer 1200 leerlingen met
unieke intellectuele, artistieke, sportieve en sociale
kwaliteiten.
Wij stellen hen in staat deze talenten te ontdekken
en verder te ontwikkelen. Zo kan de leerling de
schoolloopbaan kiezen die bij hem of haar past en
komen tot mooie resultaten. Wij geven de leerlingen
goed onderwijs met extra uitdaging. Naast het reguliere
programma bieden wij Cambridge Engels, een International
Business College (gecertificeerd Vecon Business School)
en talentklassen (Kunstklas, ICT-Scienceklas, Sportklas
en Businessklas). Leerlingen kunnen deelnemen aan de
debatgroep of zich inschrijven voor olympiades bij de
exacte vakken.
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Hun artistieke talenten krijgen een kans op het open
podium (Hoeksch Lyceum’s Got Talent), bij de musicalclub/
toneelclub, de schoolband of de crew van het Hoeksch
Lyceum Journaal. Natuurlijk zijn er ook inspirerende
activiteiten in de vorm van dagexcursies, werkweken en
buitenlandreizen.

Ambitie
Er is niets mis met het hebben van ambitie. Wij sporen onze
leerlingen aan tot groei, het benutten van mogelijkheden en
het streven naar optimale resultaten. Een breed, gevarieerd
en kwalitatief goed onderwijsaanbod geeft uitdaging waar
mogelijk en ondersteuning waar nodig.

Succes
Met elkaar dragen wij zorg voor de ontwikkeling van onze
kinderen die uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden
op eigen benen kunnen staan. Zij hebben leren omgaan met
kleine tegenslagen en leren genieten van overwinningen.
Wij zien graag jonge mensen met gevoel voor eigenwaarde
en respect voor anderen. Jonge mensen die goed in balans
zijn, zodat zij vol vertrouwen een succesvolle toekomst
tegemoet kunnen gaan.
Namens de directie en alle medewerkers wens ik onze
leerlingen en hun ouders een prachtig schooljaar 2022-2023
toe.
mw. drs. R.M. Valkenborg
Rector Hoeksch Lyceum

1 | De school

Gebouw en omgeving
Het Hoeksch Lyceum ligt aan de rand van Oud-Beijerland in
de wijk ‘Zoomwijck’. Het strakke gebouw dateert uit 1988
en is de laatste jaren volledig herzien aan de binnenkant.
Een warme, sfeervolle en moderne leeromgeving voor
onze leerlingen in een rustige groene wijk die goed
bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Onze school wordt per 1 augustus 2019 bestuurd door de
Stichting De Hoeksche School.
De stichting omvat 20 basisscholen, een school voor
speciaal onderwijs en twee scholen voor voortgezet
onderwijs: het Hoeksch Lyceum voor gymnasium,
atheneum, havo en mavo en het Actief College voor vmbogemengde leerweg, vmbo-basis en vmbo-kader.
Binnen de Stichting De Hoeksche School werken het
Hoeksch Lyceum, het Actief College en de openbare
basisscholen in de Hoeksche Waard goed samen. Dit
gebeurt op het gebied van onderwijs en zorg en door
kennisdeling tussen leerkrachten/docenten.

Missie en visie
Ons motto is: “Talent, Ambitie, Succes”.
Wij willen zo goed mogelijk de talenten van onze
leerlingen ontwikkelen, de jongeren helpen bij het
realiseren van hun ambities en een belangrijke bijdrage
leveren bij het behalen van successen.
Het Hoeksch Lyceum is een zogeheten kennisschool.
In de praktijk betekent dit, dat op onze school de nadruk
ligt op het verwerven van kennis en vaardigheden om het
diploma te halen. Dit gaat goed samen met een brede
ontwikkeling van de leerling.
Onze school is een ontmoetingsplaats voor opgroeiende
jeugd en volwassenen met allen hun eigen achtergrond,
die van elkaar en met elkaar willen leren.

De stichting opereert onder het motto ‘de mooiste tijd van
je leven’ en heeft als missie het geven van goed openbaar
onderwijs dat algemeen toegankelijk is, zodat mensen
met uiteenlopende achtergrond elkaar binnen de scholen
ontmoeten. Op het Hoeksch Lyceum is er alle ruimte om
jezelf te zijn vanuit je persoonlijke achtergrond. Dit kan
alleen op basis van wederzijds respect. De school is even
gevarieerd als de samenleving. Kiezen voor openbaar
onderwijs op het Hoeksch Lyceum betekent wel dat
deelname aan het volledige schoolprogramma, inclusief
verplichte buitenschoolse activiteiten in kader van het
schoolprogramma, vanzelfsprekend is.

De schoolcultuur wordt door de leerlingen en docenten
gedragen. Wij zijn eensgezind wanneer het over de
belangrijkste dingen in de school gaat: goed onderwijs
krijgen of geven, onszelf verder ontwikkelen en
verbeteren in een veilige omgeving met een warme sfeer.
We vragen van de leerlingen dat ze actief meedoen in
de les en zich goed voorbereiden door het huiswerk te
maken. Wij verlangen van de docenten kundige, boeiende
en aansprekende lessen met veel individuele aandacht
voor de leerling. Bij elk personeelslid moet de leerling
terecht kunnen en een luisterend oor vinden.

Geschiedenis van onze school
Gelegen aan het Spui heeft Oud-Beijerland eeuwenlang
een centrumfunctie op het eiland Hoeksche Waard
vervuld. Vandaar dat in deze plaats de meeste scholen voor
voortgezet onderwijs werden gevestigd. In 1887 opende
de ULO-school haar deuren. In 1907 werd deze school een
gemeenteschool.
In 1906 werd de Ambachtsschool in Oud-Beijerland
geopend, omdat in de Hoeksche Waard behoefte was
aan een praktische beroepsopleiding. De agrarische
Hoeksche Waard maakte voorzichtig kennis met industrie.
In 1918 ging de Rijks H.B.S. van start en betrok in 1920
een nieuw gebouw aan de H.B.S.-laan. Dit karakteristieke
gebouw bestaat nog steeds, nu als woongebouw met
appartementen. De openbare ULO ‘De Buitensluis’ in
Numansdorp startte in 1965. Met de Mammoetwet van
1968 veranderde er veel in het onderwijs.
In die tijd werd de Hoeksche Waard ook minder een eiland
door opening van de Heinenoordtunnel. De gemeenten
groeiden en de bevolking nam snel in omvang toe,
doordat vele Rotterdamse forensen zich in de Hoeksche
Waard vestigden. Gedurende de jaren ‘70 bleef de
Rijksscholengemeenschap de enige school voor havo
en vwo in de Hoeksche Waard. In de jaren ’80 kwam

Een goed pedagogisch klimaat binnen onze school vinden
wij van groot belang. Door aan te geven wat wij belangrijk
vinden in de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons
gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een veilig en
prettig schoolklimaat in stand te houden. Om die reden
hangt er in elke ruimte binnen de school een door de
leerlingen vervaardigde poster met onze kernwaarden:

daarin verandering door de komst van een christelijke
scholengemeenschap. In die tijd was er ook een fusie van
twee LHNO-scholen in Oud-Beijerland en Klaaswaal en de
LTO-school in Oud-Beijerland. De vestigingsplaats werd
Oud-Beijerland.
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In 1994 kwam de Regionale Scholengemeenschap (RSG)
‘Hoeksche Waard’ tot stand. Sinds 1 augustus 2011 is de
Regionale Scholengemeenschap gesplitst in het Hoeksch
Lyceum en Actief College.
De mooie Hoeksche Waard is ook in deze tijd een
uitstekende plaats voor sterk en eigentijds onderwijs.
De grote stad, natuur en cultuur zijn binnen handbereik.
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Samen: we willen en kunnen niet zonder jou
Respect: kijk eens door de bril van een ander
Betrokken: we gaan voor jou en jij voor ons
Vertrouwen: in de mogelijkheden van elkaar
Met grote regelmaat organiseren wij schoolbreed
projecten in dit kader; zo hebben wij 8 april uitgekozen als
jaarlijkse waardendag. Op of rond die dag wordt op een
ludieke manier extra stilgestaan bij onze kernwaarden.

2 | De organisatie

3 | Het onderwijs

De leiding van de school is in handen van de rector.
Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs,
de leerlingenondersteuning, het schoolklimaat, de inzet
en taakverdeling van het personeel, alsmede het gebruik
van het gebouw en het beheer van de middelen. De rector
wordt bijgestaan door zes teamleiders. Samen vormen zij
de directie.

Het Hoeksch Lyceum is een moderne school, uitgerust
met een riante sportaccommodatie, zowel binnen - met
klimwand en fitnessruimte- als buiten. We beschikken in
alle lokalen over digiborden, schoolbrede internettoegang
met WIFI, studieruimtes, een speciale BiNaSk-vleugel met
practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde
en een leerlingenlaboratorium. Ook vind je in het gebouw
een Businessvleugel die geheel van deze tijd is. Naast de
gewone schoolboeken wordt er door vrijwel alle vakken
gebruik gemaakt van digitale leermiddelen in de vorm van
e-learning. Bij alle lessen kunnen Chromebooks worden
ingezet.
Het Hoeksch Lyceum is een school die denkt in kansen
en mogelijkheden. Dit vertaalt zich op vele manieren:
een verlengde brugperiode met homogene (mavo; havo;
vwo) en heterogene klassen (mavo/havo en havo/vwo),
onderwijs op maat tijdens de lessen (basis-, intensief en
toparrangementen voor leerlingen) en talentontwikkeling
door alle leerwegen en leerjaren heen. Hieronder een
uitgebreide toelichting.

De eindverantwoordelijkheid voor de totale
schoolorganisatie berust bij het schoolbestuur.

Teamleiders
Het Hoeksch Lyceum heeft zes teamleiders:
een teamleider voor het 1e leerjaar
een teamleider voor het 2e leerjaar mavo/havo, havo
en vwo
een teamleider mavo 2e, 3e en 4e leerjaar
een teamleider bovenbouw havo 3e, 4e en 5e leerjaar
een teamleider bovenbouw vwo 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar
een teamleider interne organisatie

Mentoren
Elke leerlingengroep heeft een mentor die in de regel ook
een vak aan de klas doceert. De mentor is verantwoordelijk
voor de cognitieve en sociaal-emotionele begeleiding
(eerstelijnszorg) van zijn groep. De mentor onderhoudt
intensief contact met de leerlingen en de ouder(s)/
verzorger(s).

Onderwijsondersteunend personeel
De administratie en het secretariaat verrichten
ondersteunende en administratieve taken.
De administratie is verantwoordelijk voor de telefonische
bereikbaarheid van de school.
De conciërges dragen zorg voor de gebouwen, houden
toezicht op de leerlingen en coördineren werkzaamheden
met betrekking tot de kantine en de schoonmaak.
Bureau Planning is verantwoordelijk voor alle roosters en
planningen. De applicatiebeheerder is verantwoordelijk
voor het inrichten en het beheren van de applicatie
Somtoday. De verzuimcoördinator registreert en informeert
docenten/mentoren/teamleiders met betrekking tot
afmeldingen van leerlingen door ouder(s)/verzorger(s)
en onderhoudt contacten met ouder(s)/verzorger(s) bij
ziekmelding van leerlingen tijdens de lessen. Ook vangt de
verzuimcoördinator de uit de les gestuurde leerlingen op.
Teamassistenten en technisch onderwijsassistenten (TOA’s)
verrichten werkzaamheden ter ondersteuning van de
docenten en het onderwijs in het algemeen.

Burgerschap binnen het Hoeksch Lyceum
Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen
deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven.
Burgerschapsvorming brengt jongeren de kennis,
vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en
later actief mee te kunnen doen in onze samenleving. Op
het Hoeksch Lyceum gaan we uit van de drie dimensies van
burgerschap:
1) S
 ociaal burgerschap: alles wat nodig is om goed te
kunnen functioneren in de samenleving en te kunnen
bijdragen aan goed samenleven
- Structurele aandacht in de les
Wij leren onze leerlingen burgerschapsvaardigheden
aangaande democratie en diversiteit. Waarden
en belangen zoals globalisering, duurzaamheid
en technologie spelen hierin een belangrijke rol.
Burgerschapskennis wordt opgedaan binnen de
vaklessen, maar ook tijdens vakoverstijgende
projecten en (buitenschoolse) activiteiten. Binnen
burgerschapsonderwijs dagen wij onze leerlingen uit
om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwereld
en grotere maatschappelijke vraagstukken. Onze
leerlingen leren kritisch na te denken en gericht te
reflecteren op complexe en vaak ook ethisch geladen
vraagstukken.
- De wereld de school binnenhalen
Behalve op het niveau van klas en school, ontwikkelen
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onze leerlingen zich ook op lokaal, regionaal, nationaal,
Europees en mondiaal niveau als burger. Zij ontdekken
overeenkomsten en verschillen tussen mensen, landen,
culturen, religies, levensovertuigingen en politieke
stromingen. Dit biedt een basis voor een klimaat waarin
leerlingen elkaar en anderen begrijpen, waarderen en
respecteren. Daarbij leren ze zich ook te verplaatsen in
elkaars perspectieven.
- Wat je leert van vragen stellen
Burgerschap gaat over kwesties waarover je anders
kunt denken. Het is daarom belangrijk om naar elkaar
te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Dat
kun je onder meer doen door elkaar vragen te stellen
en gezamenlijk te onderzoeken welke antwoorden
en opvattingen er mogelijk zijn. Leerlingen leren dat
maatschappelijke kwesties op verschillende manieren
benaderd kunnen worden. Zo krijgt de ontwikkeling
van ruimte en respect voor andere ideeën en
opvattingen een plaats.
2) Democratisch burgerschap: de rechten en plichten
van burgers in een democratische samenleving, zoals
vrijheid van meningsuiting, stemrecht en handelen in
overeenstemming met de democratische basiswaarden
vrijheid, gelijkheid en solidariteit
- Democratie en hoe je dat leert
O
 nze school vormt een eigen democratische
samenleving in het klein. Binnen de veilige
schoolomgeving brengen leerlingen hun burgerschap
in praktijk. Zij leren omgaan met gezag en macht, met
invloed en regels. Leerlingen worden zich bewust
van de rechten en plichten die zij als leerlingen en als
huidig en toekomstig burger hebben.
3) Moreel burgerschap: de deugden en kwaliteiten die
een mens nodig heeft om goed te kunnen leven, zoals
verantwoordelijkheid, respect, verdraagzaamheid,
compassie
- Uitgaan van onze kernwaarden (samen, respect,
betrokken, vertrouwen)
 Door aan te geven wat wij belangrijk vinden in
de omgang met elkaar, kunnen we elkaar op ons
gedrag aanspreken en elkaar inspireren om een
veilig en prettig (school)klimaat in stand te houden.
Burgerschapsvorming biedt ruimte aan iedereen voor
een eigen levenswijze waarbij we rekening houden
met elkaars verschillen.

Brugklas
Leerlingen verschillen in aanleg en interesse en worden
daarom op een zorgvuldige manier geplaatst in één van de
brugklassen op onze scholengemeenschap. In dit proces
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wordt veel tijd en energie gestoken. Het advies van de
basisschool is voor het Hoeksch Lyceum het belangrijkste
criterium voor plaatsing. Wij gaan hierbij uit van de
Hoekschewaardse plaatsingswijzer. Het Hoeksch Lyceum
hecht waarde aan een goede relatie met de toeleverende
basisscholen zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt
van hun expertise.
Wij willen dat onze leerlingen zich thuis voelen op het
Hoeksch Lyceum. Daarom organiseren wij in juni al een
kennismakingsbijeenkomst voor alle nieuwe brugklassers
en hun toekomstige mentor. Het nieuwe schooljaar begint
met een introductieperiode van twee dagen, waarin de
leerlingen wegwijs worden gemaakt binnen de school.
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen na twee maanden
gewend zijn en sluiten deze gewenningsperiode af met het
traditionele ‘wuppenfeest’.
Het Hoeksch Lyceum hecht ook aan goed contact met de
ouders. De mentor is daarbij het eerste aanspreekpunt.
Daarnaast worden kennismakings- en voorlichtingsavonden
voor ouders georganiseerd. Ook hebben ouders tweemaal
per jaar de gelegenheid om tijdens ouderavonden met
docenten te overleggen over de resultaten van hun kind.

Schoolvragenlijst
In het najaar leggen we aan alle brugklasleerlingen
de Schoolvragenlijst voor. Hiermee verzamelen wij
opvattingen en meningen over onze school. Globaal komen
we meer te weten over de werkhouding en motivatie,
het welbevinden op school, het zelfvertrouwen en het
zelfbeeld van de leerlingen. Daarnaast vindt in het kader
van het kwaliteitsbeleid in de maanden november en mei
een tevredenheidsonderzoek plaats onder zowel leerlingen
als ouders.

De verlengde brugperiode
De brugperiode op het Hoeksch Lyceum beslaat twee
leerjaren, we spreken daarom over een verlengde
brugperiode. Gedurende de brugperiode bepalen we in
overleg met de docenten de leerroute.
Voor meer informatie over de het determinatie- en
bevorderingsbeleid in alle leerjaren verwijzen we u naar de
website. Belangrijke documenten (protocollen) - Hoeksch
Lyceum

Faciliteiten
Voor de leerlingen die dit nodig hebben zijn coördinatoren
onderwijsondersteuning, leerlingcoaches, RT-docenten,
faalangstreductie trainers, ondersteuners bij rouw
en verlies, vertrouwenspersonen en maatschappelijk
werkster(s) aanwezig op school.

Talentklassen
Het Hoeksch Lyceum biedt de keuze uit vier verschillende
talentklassen: de Kunstklas, ICT-Scienceklas, Businessklas
(Junior Business College) of Sportklas. Deze talentklassen
bieden uitdagende, vakoverstijgende projecten waarin
naast denken ook het doen en experimenteren centraal
staan. Alle extra uren voor deze talentklassen vallen binnen
het normale programma. De talentklassen zijn voor ieder
niveau en leggen een stevige basis voor de vakkenkeuze in
de bovenbouw.
Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse
vaardigheden centraal: samenwerking, communicatie,
ICT-gebruik, sociaal en cultureel bewustzijn inclusief
het burgerschap, creativiteit, kritisch denken,
probleemoplossende vaardigheden en productiviteit.
De Kunstklas en de ICT-Scienceklas werken in projectvorm,
waarbij aan een eindproduct zoals een presentatie,
expositie, voorstelling, filmpje, clip en nog veel meer wordt
gewerkt. De nadruk ligt op het proces van leren, waarbij
leerlingen ook zelf ideeën inbrengen. Steeds worden
verschillende fases doorlopen, zoals inspiratie, onderzoek,
uitvoering en presentatie.
Kunstklas
De Kunstklas werkt in verschillende periodes aan
bijvoorbeeld muziek, dans, film of toneel. Ook beeldende
kunst zoals werken met klei, verf, tekenmateriaal of het
werken aan decors en fotografie komt aan bod. Er is zowel
aandacht voor de expressieve als voor de creatieve vormen
van kunst. Er wordt gewerkt met verschillende materialen
en technieken waardoor er veel ruimte ontstaat om te
verdiepen door middel van ervaren en doen. Daarnaast
gaan we buiten de school op zoek naar kunst, bijvoorbeeld
in een atelier, museum of theater.
De kunstklas krijgt in de bovenbouw een vervolg met de
vakken tekenen of handvaardigheid als examenvak.
ICT/Scienceklas
De ICT-Scienceklas houdt zich bezig met onderzoeken,
ontwerpen en ontdekken.
Tijdens de verschillende lessen is er aandacht voor
wetenschap en onderzoek in onze BiNaSk-vleugel,
bijvoorbeeld door zelf te ontdekken hoe de wereld om
ons heen in elkaar steekt of door zelf proefjes te doen.
Daarnaast leert de leerling hoe dingen gebouwd worden
met hout, metaal of door een 3D-printer. Tot slot krijgt de
leerling ICT-lessen, waar 3D-tekenen, programmeren en
websites bouwen aan bod komen.
Het ICT gedeelte krijgt in de bovenbouw een vervolg met
het keuzevak informatica. De wetenschap en het onderzoek
wordt voorgezet bij de bètavakken.
Busninessklas/Junior Business College (JBC)
Het Junior Business College is gericht op de onderbouw

van havo en vwo. Bij het JBC gaat de leerling, tijdens drie
lesuren per week, ontdekken wat ondernemen is.
De onderwerpen van de JBC-projecten in klas 1 zijn:
ondernemerschap, reclamecampagne, evenement
organiseren, handel, productontwikkeling en financiën
In het tweede en derde leerjaar zullen de eigen
onderneming en het internationale karakter centraal staan.
De Businessklas krijgt in de bovenbouw een vervolg
met op het havo IBC (International Business College) of
bedrijfseconomie (havo/vwo) als examenvak.
Sportklas
De afwisseling van bewegen en leren werkt stimulerend
en daarom biedt de Sportklas een gevarieerd en intensief
sportprogramma met aandacht voor vaardigheden als
samenwerken, leidinggeven, coachen en organiseren.
De Sportklas wordt voortgezet op alle niveaus in leerjaar 2
en 3 (havo/vwo) en krijgt in de bovenbouw een vervolg met
LO2 en BSM als examenvak. Het Hoeksch Lyceum beschikt
over een goed uitgeruste sportaccommodatie, waaronder
twee gymzalen, een sporthal met klimwand,
een fitnessruimte en een groot sportveld.

Tussentijds bezoek aan winkel of supermarkt is niet
toegestaan. Bij sportactiviteiten buiten Oud-Beijerland
zorgt het Hoeksch Lyceum in principe voor vervoer.

Vanaf het derde leerjaar zijn er alleen homogene klassen:
mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Lessentabel brugklas

Mavo staat voor middelbaar algemeen vormend onderwijs.
De mavo-opleiding, ook wel vmbo-tl, duurt in totaal vier
jaar en geeft toegang tot mbo-opleidingen niveau 4.
De leerlingen doen in zeven of acht algemene vakken
examen. Aan het einde van het derde leerjaar maken
leerlingen een keuze uit een van de vier profielen:

Mavo
		

mavo en
havo
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
geschiedenis
2
aardrijkskunde
2
wiskunde
4
biologie
2
informatiekunde
1
beeldende vorming
3
muziek
1
lichamelijke opvoeding 3
studielessen
1
Latijn
–
Talentklassen		
3
totaal
32

atheneum
4 		
3 		
3
2
2
4
2
1		
3
1 		
3
1
–
3
32

gymnasium
4
3
3
2
2
4
2
1
2
1
3
1
2
3
33

atheneum
3 		
3 		
3
3 		
2
2
3
2
- 		
2		
2
1 		
2
2
–
3
33

gymnasium
3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
1
2
2
2
3
35

45-minuten rooster
Komend schooljaar continueert het Hoeksch Lyceum
een 45-minutenrooster. Het huidige rooster en de
lessentabel wijzigen niet. Door de kortere lestijd ontstaat
er ruimte voor maatwerk. Naast de gewone lessen
komen er dagelijks flexuren. In kleine groepen gaan de
vakdocenten aan de slag met leerlingen die vertragingen
hebben opgelopen. Doelgericht kan gewerkt worden aan
specifieke achterstanden. Andere leerlingen hebben weer
behoefte aan huiswerkbegeleiding. Ook dit zal in deze uren
plaatsvinden. Leerlingen kunnen zelf intekenen voor deze
uren of door de vakdocent of mentor op een bepaald uur
geplaatst worden. Dezelfde uren kunnen gebruikt worden
voor een stuk sociaal-emotionele begeleiding.
Op deze randuren wordt ook tijd vrijgemaakt voor
uitdaging en talentontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de
musical, de schaakclub, debatclub of schoolband en
schoolkoor. Alle docenten zijn in principe beschikbaar voor
deze uren.

Vervoer LO-lessen
Voor zowel de LO-lessen als de sportklassen wordt niet
alleen gebruik gemaakt van de eigen sportvelden en
sportzalen, maar ook van sportaccommodaties elders.
Voor de sportaccommodaties binnen de gemeente
Oud-Beijerland is de leerling zelf verantwoordelijk voor
het vervoer. De accommodaties zijn per fiets of te voet
bereikbaar. De leerling wordt geacht ook op tijd aanwezig
te zijn voor de sportles buiten de school. De leerling
begeeft zich tijdens de schooldag zonder omwegen naar
de sportlocatie. Er is sprake van een normale leswisseling.
Schoolgids 2022 - 2023 - 8

Lessentabel tweedeklassen
		

mavo en
mavo/havo
Nederlands		
4
Frans			
3
Engels			
3
Duits			
3
geschiedenis		
2
aardrijkskunde		
2
wiskunde		
3
biologie		
2
economie		
2
nsk			
2
beeldende vorming
1
muziek			
1
lichamelijke opvoeding 2
studielessen		
2
Latijn
–
talentklassen		
3
totaal
35

Opleidingen
Het Hoeksch Lyceum kent de volgende opleidingen: mavo,
havo en vwo: atheneum en gymnasium. De verlengde
brugperiode kent in het eerste en tweede jaar zowel
homogene als heterogene klassen. De heterogene klas
(dakpanklas) bestaat uit twee niveaus. Leerlingen kunnen
in ieder geval het eerste niveau van de dakpanklas aan én
hebben de mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het
tweede niveau.
9 - Schoolgids 2022 - 2023

 Economie
 Zorg en Welzijn
 Techniek
 Landbouw
Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke
opvoeding zijn de verplichte vakken, vervolgens kiezen
leerlingen een profieldeel en een vrij deel. Bij alle
keuzemomenten wordt intensieve begeleiding geboden.
We hebben oog voor talent, dus als een leerling na de
mavo nog een havodiploma wil halen, stimuleren we dat.
Leerlingen die het havo willen doen, moeten wiskunde
en geschiedenis verplicht kiezen en daarnaast een extra
examenvak volgen. Na afloop van de examens worden
overstapmodules wiskunde en scheikunde aangeboden.
Deze invulling zorgt voor een betere aansluiting op het
havo.
LOB en Windroos
Alle mavoleerlingen volgen een programma
Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB).
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen eerder en meer
met hun opleidings- en beroepskeuze kunnen en moeten
doen. Het maken van een goede keuze voor een opleiding
die een leerling écht wil doen motiveert leerlingen om te
werken voor school en om hun mavodiploma te halen.
De mavo-afdeling wil leerlingen beter informeren, beter
begeleiden en motiveren, dus dit programma past goed
in onze visie. Leerlingen gaan binnen de (studie-)lesuren
LOB aan de slag met het compleet maken van hun
loopbaandossier o.a. door het maken van opdrachten in
een online-methode. Daarnaast volgen alle derdejaars
mavoleerlingen het Windroosproject. Het Windroosproject
is onderdeel van een samenwerking tussen het Da Vinci
College (mbo in Dordrecht) en het Hoeksch Lyceum.
Het belangrijkste doel van het Windroosproject en LOB
is elke leerling een passende plek bieden op het mbo.
Een plek die past bij wat de leerling kan en wil, een plek
waarvan we vrijwel zeker weten dat een leerling daar de
opleiding zal afronden. Uiteraard worden ouders ook nauw
bij deze keuze betrokken.
Voor meer informatie zie: Windroosproject

Havo

Atheneum
Gedurende de eerste drie jaren volgen alle leerlingen de standaard lessentabel.
Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een profiel in de
bovenbouw.
De bovenbouw in het vwo duurt drie jaar, waarbij de leerling kan kiezen uit
één van de volgende vier profielen
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
Elk profiel kent een eigen combinatie van vakken, waarbij de nadruk ligt op
een brede algemene vorming. Er is een algemeen gedeelte met vakken die in
alle profielen verplicht zijn. Daarnaast is een deel van de vakken gekoppeld
aan het gekozen profiel en kiest elke leerling minimaal één keuzevak. Over
de diverse mogelijkheden zullen wij de ouder(s)/verzorger(s) uiteraard goed
informeren.

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Met inbegrip van de
een- of tweejarige brugperiode duurt de havo-opleiding vijf jaar.
De bovenbouw duurt twee jaar en wordt afgesloten met schoolexamens en
een landelijk examen in de diverse vakken. Het havo bereidt de leerlingen voor
op het hbo (hoger beroeps onderwijs). Het is ook mogelijk om na het havo
door te stromen naar het vijfde leerjaar van het vwo.
Gedurende de eerste drie jaren volgen alle leerlingen de standaard
lessentabel.
Aan het eind van het derde leerjaar volgt de keuze voor een profiel in de
bovenbouw:
Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij
Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
We zullen u uiteraard tijdens de schoolloopbaan van uw kind goed informeren
over de diverse mogelijkheden. Daarnaast komt dit uitgebreid aan bod tijdens
de havistencompetent-lesuren in klas 3

Gymnasium
Vanaf de eerste klas kunnen leerlingen op het Hoeksch Lyceum een
volwaardige gymnasiumopleiding volgen en afsluiten. Naast het atheneumprogramma krijgen de leerlingen in het eerste jaar twee uur Latijn, waarbij
zij kennismaken met de taal en leren over de mythologie. In het tweede
jaar komt daar Grieks bij. Leerlingen doen in een van de twee klassieke
talen examen. Ieder jaar is er een relevante excursie met als hoogtepunt
de Romereis in het vijfde jaar. In de bovenbouw wordt een keuze gemaakt
uit één van de profielen die ook in het atheneum aangeboden worden.
De gymnasiumleerling kiest in het vakkenpakket Latijn of Grieks om het
gymnasium te vervolgen.

De havo-afdeling is aangesloten bij de stichting Havisten Competent. Havisten
Competent (HaCo) is een netwerk van ca. 30 havo-scholen in Nederland.
Wij kiezen voor een eigen aanpak om onze havo-leerlingen voor te bereiden
op een diploma en een goede overgang naar het HBO. Dit doen we door
gedurende de schoolloopbaan van de leerling in het havo te werken aan voor
het HBO relevante competenties. De scholen komen regelmatig bij elkaar,
wisselen ‘good practices’ en materiaal uit en houden jaarlijks een congres.
De Havistencompetent-scholen erkennen dat de havist een eigen profiel heeft
en hebben zich verbonden aan drie onderwijskundige doelen:

competentie ontwikkeling van de havist ten behoeve van succesvolle
aansluiting op het HBO;
het realiseren van een pedagogisch/didactisch klimaat dat past bij het
profiel van de havist;
het realiseren van een loopbaanoriëntatie programma (LBO) gericht op het
hbo.

Uitdaging op het Hoeksch Lyceum
Niet alle vwo-leerlingen hebben baat bij hetzelfde aanbod. Er zijn leerlingen
voor wie het reguliere vwo-programma onvoldoende uitdagend is. Voor
deze leerlingen zijn er diverse mogelijkheden om op een andere manier
onderwijs aan te bieden. Leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken,
kunnen in de bovenbouw kiezen voor één of meer extra vakken bovenop hun
vakkenpakket. Je doet dan in plaats van examen in acht vakken bijvoorbeeld
examen in negen of tien vakken. Daarnaast kunnen leerlingen het CAECambridgediploma behalen, of zij kunnen meedoen aan olympiades.
Ook is er voor leerlingen die meer aankunnen de mogelijkheid om eventueel
versneld vakken af te ronden, modules te volgen aan de Open Universiteit of
zelfstandig wiskunde D te volgen.

Het Hoeksch Lyceum heeft speciale Havisten Competent (HaCo) lessen in
het 3e en 4e leerjaar van het havo om vaardigheden aan te leren. Ook de
organisatie van het profielwerkstuk in het 5e leerjaar is volgens de HaComethode opgebouwd. Met Havisten Competent willen we de havoleerlingen
een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving bieden. Het
programma stelt leerlingen in staat om competenties als samenwerken,
presenteren, onderzoeken, organiseren en reflecteren te ontwikkelen die van
belang zijn voor zowel de bovenbouw als het hbo.

Global Citizen School
Het Hoeksch Lyceum is een Global Citizen School. We leiden onze leerlingen
op tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en
interculturele maatschappij. Dit doen wij onder andere door e-twinning, dit
zijn online projecten met scholen over heel de wereld, we gaan op uitwisseling
met leerlingen uit andere landen en we organiseren verschillende reizen en
excursies naar het buitenland. Tijdens vakoverstijgende projecten wordt er
veel aandacht besteed aan verschillende wereldburgerschapsthema’s, zoals
diversiteit, duurzaamheid, mensenrechten en veiligheid.

Vwo: atheneum en gymnasium
Onder het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) vallen het
atheneum en het gymnasium.
Met inbegrip van de tweejarige brugperiode duren deze opleidingen zes jaar
en geven toegang tot de universiteit.
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Cambridge
Een goede beheersing van de Engelse taal is tegenwoordig
geen overbodige luxe. Veel van onze leerlingen komen
later terecht in banen en opleidingen waar veel Engels
wordt gesproken.
Alle leerlingen krijgen in de brugklas Cambridge-onderwijs
aangeboden. Op het Hoeksch Lyceum krijgen leerlingen
in de onderbouw de kans in drie jaar het First Certificate
in English te halen. Dit certificaat wordt afgegeven door
The British Council en wereldwijd erkend als bewijs dat de
leerling beschikt over B2-niveau.
In het 4e leerjaar vwo wordt leerlingen de mogelijkheid
geboden een CAE-certificaat te behalen op niveau C1.
Dit certificaat wordt internationaal erkend en geeft
toegang tot veel internationale universitaire opleidingen,
ook in Nederland.
De Cambridge English lessen richten zich op de vijf
vaardigheden die tijdens de Cambridge-examens worden
getoetst (reading, writing, speaking, listening en ‘use
of English’). Naast de extra taalvaardigheden komen de
leerlingen op een ander niveau in contact met de Engelse
gebruiken en cultuur door bijvoorbeeld contact te leggen
met leerlingen in Engeland, workshops en excursies naar
Groot-Brittannië. De voertaal tijdens de lessen is Engels.

International Business College (IBC)

Filosofie

Het uitgangspunt van IBC is het ‘inside out, outside in’
principe. De leerling leert zowel in als buiten de school,
bezoekt bedrijven, volgt colleges bij de Hogeschool
Rotterdam en Inholland, voert praktijkgerichte
opdrachten uit en krijgt gastcolleges van ondernemers.
De leerling wordt in staat gesteld om zijn ondernemende
talenten te ontwikkelen, vertrouwd te raken met de
onderwijsmethoden in het vervolgonderwijs en zijn
bedrijfseconomische kennis te verdiepen. De dagelijkse
praktijk staat centraal, waardoor het International Business
College een betekenisvolle leeromgeving biedt!

Bij filosofie maken de leerlingen kennis met ideeën van
bekende filosofen uit de geschiedenis van de westerse
filosofie. Zij hebben nagedacht over vragen die voor ons
nog steeds van belang zijn. Wat is rechtvaardigheid?
Wanneer is iets goed of slecht? Heeft de mens een vrije wil?
Bestaat zekere kennis? Bij filosofie gaat het daarom nooit
alleen over vroeger, maar altijd ook over nu.
Door te filosoferen ontwikkelen leerlingen hun eigen
denkvermogen: ze denken dieper na over zichzelf en
de wereld om hen heen. Hierbij ontwikkelen ze ook
vaardigheden die buiten de filosofie van waarde zijn. Ze
leren beter lezen, schrijven, argumenteren en luisteren;
vaardigheden die ook bij andere vakken en tijdens de
vervolgopleiding van belang zijn. Filosofie kan in de
bovenbouw gekozen worden binnen het vakkenpakket van
het vwo.

Olympiades
Olympiades zijn landelijke wedstrijden om voor een
bepaald vak de beste Nederlandse scholier te selecteren.
De (meeste) voorrondes worden op school afgenomen
en de landelijke beste tien tot twintig leerlingen gaan
naar de nationale finale op een Nederlandse universiteit.
Uiteindelijk worden de meest getalenteerde scholieren

een zogenaamd portfolio, een verzameling eindopdrachten, waarin de
componenten ondernemendheid en ondernemerschap herkenbaar zijn.

uitgezonden naar de internationale olympiades. Alle
leerlingen die meer kunnen en meer willen, kunnen aan één
of meerdere olympiades meedoen.
Over het algemeen zijn olympiades bedoeld voor
bovenbouwleerlingen (havo en vwo) maar ook in
de onderbouw kunnen leerlingen al meedoen, aan
bijvoorbeeld de junior-biologie olympiade, de wiskundeolympiade en de Beverwedstrijd (informatica). Naast
deze wedstrijden voor de bètavakken, doet onze school
ook mee aan de klassieke olympiades en de taalkunde
olympiade.

Tijdens het IBC havo gaat de leerling dagdelen lessen volgen bij de
Hogeschool Rotterdam en/of Inholland.
De opdrachten van het hbo werkt de leerling verder uit op school of in een
bedrijf. Daarnaast zijn er extra vakken, gericht op International Business,
zoals boekhouden, waar eventueel een extern diploma voor kan worden
behaald. Ook zet de leerling samen met een aantal medeleerlingen een eigen
bedrijf op, dat werkelijk gedurende een bepaalde periode actief zal zijn.
Het Hoeksch Lyceum is een gecertificeerd Vecon Business School voor de
havo-afdeling. Leerlingen die voldoende onderdelen van het IBC programma
hebben doorlopen krijgen een certificaat van VECON Business School
uitgereikt.

Het International Business College geeft de leerling
de unieke kans om te leren door te doen. Het is
bedoeld om de leerling beter voor te bereiden op
een economische vervolgstudie, kennis te laten
maken met ondernemerschap en te laten werken aan
ondernemersvaardigheden.
Het programma is samengesteld in samenwerking met
de Hogeschool Rotterdam (hbo), Inholland (hbo), Tilburg
University en het bedrijfsleven. Voor het vwo is een groot
gedeelte van het IBC programma ondergebracht bij de
lessen bedrijfseconomie, o.a. ‘elementair boekhouden’ en
‘social innovation relay’ in 4 vwo en 5 vwo.

Onderwijstijd
Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten,
zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt
aangeboden (mavo: 3700 uur, havo: 4700 uur en vwo: 5700 uur). Daarnaast
moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen. Het
Hoeksch Lyceum voldoet aan beide eisen en heeft een marge ingebouwd
om eventuele lesuitval (bijvoorbeeld door ziekte van een docent) te kunnen
opvangen. Door gepersonaliseerd onderwijs kunnen individuele verschillen
ontstaan.
Als onderwijstijd worden niet alleen de reguliere lessen aangemerkt, maar
ook projectonderwijs, vakgebonden excursies, workshops, stages, lessen aan
hogeschool of universiteit, maatwerk in de vorm van ondersteuningsuren,
keuzewerktijd-uren en uitdagende leertrajecten evenals examentrainingen.

Eindexamen
De gehele schoolcarrière wordt afgesloten met het centraal schriftelijk
eindexamen. Voor de meest recente informatie over de slagingsregeling kunt
u terecht op de site van de rijksoverheid. www.mijneindexamen.nl

Cum Laude
Sinds 2016 kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs slagen met het
judicium cum laude.
Voor de bepalingen per schoolsoort verwijzen wij naar de site
www.examenblad.nl

IBC havo
Elk jaar, vanaf maart, start het International Business
College in 4 havo voor de duur van één kalenderjaar.
Naast de reguliere lessen is er één IBC-dagdeel per week.
Het programma van IBC bestaat uit diverse modules.
Elke module heeft een eigen thema. Eerst gaan de
leerlingen aan de slag met het onderzoeken van o.a. hun
karakter, netwerk en beeld van de toekomst. Daarna wordt
in teams van vier leerlingen een eigen bedrijf opgezet en
uitgevoerd. Belangrijke onderdelen bij IBC zijn zelfstandig
werken, onderzoeksvaardigheden, samenwerken,
communiceren en presenteren.
De leerling krijgt zicht op zijn eigen ondernemende
houding en laat zijn ontwikkeling zien op basis van
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4 | Kwaliteitsbeleid
Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven
altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk
middel: wij meten geregeld de leeropbrengsten van onze
leerlingen en vergelijken de resultaten met de gestelde
kwaliteitsnormen. Wij peilen structureel de tevredenheid
van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie
en de schoolcultuur.
Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier
jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan.
De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder
jaar geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen
uitgewerkt. Wij leggen dat vast in een jaarplan. Schoolplan
en jaarplan worden ter instemming dan wel advisering
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld
door het bestuur. Het schoolbestuur ziet toe op de
uitvoering van de plannen.
Na vaststelling stuurt het schoolbestuur de
beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar
de onderwijsinspectie, die periodiek een kwaliteitsmeting
verricht. Het inspectierapport kunt u op school of via de
website van de onderwijsinspectie inzien:
www.onderwijsinspectie.nl

Leeropbrengsten en uitstroomgegevens
Onze school streeft ernaar alle leerlingen binnen de
gestelde tijd het bij hun mogelijkheden passende diploma
te laten behalen. Uit de onderstaande tabel blijkt in welke
mate wij daar in de afgelopen jaren in zijn geslaagd.
Bevorderings- en eindexamenresultaten:
van het schooljaar 2021–2022
brugklas 1
100 %		
			
brugklas 2
97%		
mavo 3		
89%			
mavo 4		
93%			
havo 3		
86%
havo 4 		
83%
havo 5		
91%
				
ath/gym 3
90%
ath/gym 4
84%
ath/gym 5
89%
ath/gym 6
93%
			
De slagingspercentages voor 2021-2022 zijn:
mavo: 100%
havo: 91%
vwo: 97%
gymnasium: 100%

Vertrek leerlingen zonder diploma 2021-2022:
mavo:		
2 leerlingen
havo:		
3 leerlingen
vwo:		
4 leerlingen

5 | Leerlingen
onderwijsondersteuning
Onze school houdt de vorderingen van elk kind zorgvuldig
bij. We beoordelen de resultaten, letten op het gedrag
en de werkhouding. Wij proberen elk kind passend
onderwijs aan te bieden. De ondersteuning van de
leerlingen wordt gecoördineerd door de coördinator
onderwijsondersteuning.

Mentor
De mentor speelt een centrale rol in de begeleiding.
Hij/zij besteedt veel aandacht aan het leerproces
en het welbevinden van de leerlingen. De mentor
begeleidt de leerlingen bij het ontwikkelen van
effectieve leerstrategieën (leren leren) en is het eerste
aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen en ouders.

Leren studeren
Tijdens de studielessen wordt door de mentor aandacht
besteed aan studievaardigheden. Leerlingen leren op
welke manieren zij het beste te werk kunnen gaan als
het op studeren aankomt. Leren leren, het structureren
van het huiswerk en de planning zijn daarbij belangrijke
onderwerpen. Ook andere zaken, zoals training in sociale
vaardigheden, komen in de studielessen aan de orde.

zijn over een studie- of beroepskeuze. Ook de leerling kan
altijd bij de decaan binnenlopen als er vragen zijn.

Coördinator Onderwijsondersteuning
Soms is er ondersteuning nodig bij het leren, (mentale)
gezondheid, faalangst, de puberteit, de thuissituatie etc.
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en
ouders.
Leerlingen binnen het Hoeksch Lyceum met een
ondersteuningsbehoefte, die niet voldoende baat hebben
bij de basisondersteuning van het docententeam en
mentor, worden opgeschaald, in overleg met coördinator
onderwijsondersteuning en teamleider, naar het
ondersteuningsteam. Focusondersteuning is een tijdelijke
ondersteuning met een leerlingcoach, naast de klas.
De ondersteuningsbehoeften worden in kaart gebracht
in overleg met betrokkenen (leerling, ouders, eventuele
externen, informatie uit docententeam, de mentor,
leerlingcoach en COO). De ondersteuning in de focusklas
is altijd tijdelijk voor een periode van voor een periode van
6 tot 12 weken. De coördinator onderwijsondersteuning
coördineert de processen rondom de ondersteuning.
In het school ondersteuningsprofiel, op onze website, kunt
u lezen hoe wij de ondersteuning hebben georganiseerd.

Dyslexie, dyscalculie en remedial teaching

Voor leerlingen die moeite hebben met het op de juiste
wijze plannen van het huiswerk, die zich moeilijk kunnen
concentreren of die het lastig vinden om prioriteiten
te stellen kan extra huiswerkbegeleiding een nuttig
instrument zijn. Ook zijn er leerlingen die door persoonlijke
omstandigheden slechte cijfers halen of een achterstand
oplopen en die vervolgens behoefte hebben aan extra
intensieve begeleiding.

Voor aanvang van het eerste leerjaar worden aan de hand
van de gegevens bij de inschrijving, warme overdracht en
de leerlingengegevens uit de onderwijskundige rapporten
van de basisscholen, de leerlingen geselecteerd met
een ondersteuningsbehoefte. Voor leerlingen, met een
dyslexieverklaring en/of een dyscalculieverklaring wordt
nagegaan aan welke faciliteiten zij behoefte hebben. Voor
leerlingen met dyslexie werken wij met het programma
‘Dyslexiesleutels’ en wordt kennisgemaakt met het
programma Kurzweil. Deze begeleiding biedt houvast om
zelfstandig via de juiste studietechnieken verder te kunnen.
De betreffende leerlingen worden bij de start van het
schooljaar hiervoor uitgenodigd.
In de Remedial Teaching lessen worden de leerlingen
ondersteund. Deze RT- lessen worden verzorgd door de
RT-docent (taal) en door de sectie wiskunde (rekenen).

Kiezen voor de toekomst

Faalangstreductietraining

Huiswerkbegeleiding

Het Hoeksch Lyceum heeft drie decanen die de leerlingen
helpen bij de keuze van hun studieprofielen. De decanen
voeren individuele gesprekken met leerlingen en/of hun
ouder(s)/verzorger(s) om tot een verantwoorde keuze van
studie of beroep te komen. Zij onderhouden contacten
met diverse vervolgopleidingen en organiseren jaarlijks een
informatieavond. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen uiteraard
altijd zelf contact opnemen met de decaan als er vragen
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Wanneer leerlingen faalangst of stress ervaren,
kunnen zij bij de mentor worden aangemeld voor
faalangstreductietraining. Tijdens deze training werken
leerlingen aan hun zelfvertrouwen in een kleine groep.

Gedeeld verdriet
Leerlingen die te maken hebben gehad met het overlijden
van een dierbare, bieden wij de mogelijkheid om deel
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te nemen aan bijeenkomsten van een groep ‘Gedeeld
Verdriet’. In een kleine groep wordt er aandacht gegeven
aan rouwverwerking. In het schooljaar 2022-2023 starten
wij ook met een groep leerlingen die met scheiding te
maken hebben.

Vertrouwenspersoon: een luisterend oor
Het leven van tieners is lang niet altijd gemakkelijk.
Kleine of grote zorgen kunnen jongeren soms zo dwars
zitten, dat ze in de problemen dreigen te komen. Het
kan voor leerlingen prettig zijn een docent te kunnen
benaderen die geheimhouding garandeert. Leerlingen
kunnen met problemen dan ook terecht bij verschillende
vertrouwenspersonen.

Schoolmaatschappelijk Werk
Soms komen ouders/verzorgers, leerlingen en docenten
voor vragen te staan waar ze geen raad mee weten.
Bijvoorbeeld over pesten of gepest worden, ontwikkelingsof gedragsproblemen, vragen over opvoeding en
ouderschap. De school kan, met toestemming van ouders,
de schoolmaatschappelijk werker inschakelen, maar ouders
en leerlingen kunnen hier ook rechtstreeks terecht.
De schoolmaatschappelijk werker biedt
schoolondersteuning, (kortdurende) hulpverlening aan
kinderen en ouders en verwijzing naar zorg buiten de
school. Het is een laagdrempelige en snel inzetbare vorm
van hulp. De schoolmaatschappelijk werker is in dienst van
Enver, is onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Jong JGZ

Roosterwijzigingen

De jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Jong
JGZ. Het eerste contactmoment vindt plaats met de
jeugdverpleegkundige door middel van een preventief
gezondheidsonderzoek. Voor de leerlingen van de havo/
vwo klassen gebeurt dit in het tweede leerjaar. Voor de
leerlingen van de mavo is dit in het eerste leerjaar.
Dit onderzoek vindt plaats op school en bestaat uit twee
onderdelen: de vragenlijst en controle van de groei.
De vragenlijst bevat onder andere vragen over de
gezondheid, het welbevinden en de vrijetijdsbesteding.
Deze vragen worden individueel met de leerling
nabesproken. Deze onderzoeken zijn altijd vrijwillig.
Daarnaast kunnen leerlingen verwezen worden naar
Jong JGZ indien daar volgens het ziekteverzuimprotocol
redenen voor zijn. Dit protocol is ook op onze website na
te lezen. Er zijn ook grenzen aan onze leerlingenzorg.
Zodra wij ons afvragen of onze school nog de juiste
begeleiding kan bieden hebben wij overleg met ouder(s)/
verzorger(s) om tot een goede oplossing te komen.

In periodes van leerlingbesprekingen, schoolonderzoeken
of examens, bij studieverlof of ziekte van docenten, wordt
het rooster voor de leerlingen aangepast.
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen
en soms is daarom een roosterwijziging onvermijdelijk.
Leerlingen en ouders kunnen de roosterwijzigingen op
ieder gewenst moment in Somtoday bekijken. Wanneer
een wijziging tijdelijk is, kunnen de leerlingen deze ook
op school van de informatieschermen aflezen. Wanneer
een wijziging een permanent karakter heeft, wordt deze
eveneens op de informatieschermen aangekondigd.
Vervanging van langdurig afwezige docenten wordt altijd
aan de ouder(s)/verzorger(s) gemeld.
Door omzetting van uren voorkomen we zoveel mogelijk
dat er voor leerlingen van lagere klassen tussenuren
ontstaan. Wanneer dit niet lukt, wordt waar mogelijk
personeel ingezet om tussenuren op verantwoorde wijze
op te vangen.
Mocht er toch een tussenuur ontstaan dan kunnen
leerlingen hun huiswerk maken en gebruikmaken van
één van de studieruimtes. Ook kunnen leerlingen zich
ontspannen in de aula of buiten. Leerlingen uit leerjaar 1 en
2 mogen het schoolterrein daarbij niet verlaten.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ondersteuning op het
Hoeksch Lyceum, verwijzen we u naar de website
van ons samenwerkingsverband www.vo-hw.nl/
ondersteuningsplan. Daar vindt u het ondersteuningsplan
van het samenwerkingsverband (alle scholen in de
Hoeksche Waard) en het schoolondersteuningsprofiel van
het Hoeksch Lyceum en van de andere scholen.

6|S
 choolregels, veiligheid,
gezondheid
Onze school kent een aantal regels waar leerlingen en
medewerkers zich aan moeten houden. Ook besteedt het
Hoeksch Lyceum veel aandacht aan de sociale en fysieke
veiligheid van de leerlingen en het personeel.
De kernwaardes staan hierbij centraal.

Huiswerk en huiswerkvrij
Uiteraard zijn de leerlingen verplicht het opgegeven
huiswerk te maken en/of te leren. Huiswerk wordt,
buiten mededeling aan de leerlingen in de klas, ook door
de docent in Somtoday genoteerd. Somtoday is daarbij
leidend.
Wanneer een leerling door omstandigheden het huiswerk
niet heeft gedaan, meldt hij of zij dit voor het begin van
de les aan de docent en geeft daarbij een door ouder(s)/
verzorger(s) ondertekend briefje af. Indien een docent
de reden niet accepteert, licht hij/zij de mentor in. Enkele
dagen per schooljaar zijn huiswerkvrij, meestal na vakanties
of lange weekenden. Dit geldt alleen voor klas 1 en 2.

SMS berichtenservice voor leerlingen
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een SMSberichtenservice. De service is bedoeld om leerlingen te
attenderen op uitval van het eerste lesuur.
Leerlingen ontvangen instructies met uitleg over het
gebruik van deze gratis service.
De SMS-berichtenservice heeft betrekking op het eerste
lesuur dat van 08.25 uur tot 09.10 uur wordt gegeven.
Tot 19.00 uur ’s avonds dienen leerlingen via Somtoday te
controleren of het betreffende lesuur is uitgevallen. Uitval
van dit eerste lesuur dat tussen 19.00 uur in de avond en
08.15 uur in de ochtend wordt ingevoerd in Somtoday, zal
via de SMS-berichtenservice worden gemeld.

Afwezigheid leerlingen
Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van
leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen. Wij vinden het zeer
gewenst dat bezoek aan (tand)arts, orthodontist e.d.
zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvindt. Indien dit
niet mogelijk is moet de afwezigheid vooraf doorgegeven
worden aan de verzuimcoördinator.
In sommige gevallen kan de teamleider een leerling vooraf
toestemming geven tijdens lessen afwezig te zijn. Ouders
dienen hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de teamleider
via een verlofformulier dat op de website te vinden is.
Extra verlof mag alleen worden toegekend wegens
gewichtige omstandigheden of vanwege de aard van het
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beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s).
(zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht)

Ziekteverzuim
Wanneer een leerling door ziekte afwezig is, verwachten
we een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s) voor
09.00 uur naar onze verzuimcoördinator (tel: 0186 728130)
Wanneer een leerling op school ziek wordt, meldt hij zich af
bij zijn of haar teamleider. De teamleider geeft de leerling
een geel briefje dat hij of zij bij de verzuimcoördinator (bij
afwezigheid bij de conciërge) dient af te geven voordat
hij of zij de school verlaat. De verzuimcoördinator neemt
contact op met één van de ouders en overlegt of de
leerling opgehaald wordt of zelfstandig naar huis kan.
Wanneer de leerling weer op school komt, levert hij
of zij het ziekteherstelformulier, dat van de website te
downloaden is, bij de verzuimcoördinator in.

Overige afwezigheid
Te laat: leerlingen die te laat komen melden zich bij de
verzuimcoördinator (bij afwezigheid bij de conciërge).
Vervolgens wordt er vanaf een 2e te laat melding
en daarop volgende te laat meldingen een sanctie
afgesproken met de leerling.
Bij ongeoorloofde afwezigheid neemt de school contact
op met de ouder(s)/verzorger(s). Een leerling die zonder
geoorloofde reden afwezig is, moet de gemiste lesuren
inhalen. Voor elk gemist lesuur moet de leerling tevens
één extra uur terugkomen. Wanneer leerlingen 5x te
laat in de les zijn verschenen, krijgen de ouders een
waarschuwingsbrief. Bij spijbelen krijgen de ouders bij 4x
spijbelen een 1e waarschuwingsbrief en bij 9x spijbelen een
2e waarschuwingsbrief.
Wanneer leerlingen ongeoorloofd verzuimen, is elke school
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Dit geldt
voor leerlingen die 10x te laat in de les zijn verschenen of
16x gespijbeld hebben. Niet alleen omdat dit in de wet
is vastgelegd, maar tevens vanuit zorg om de leerling.
Langdurig verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig
en onnodig schoolverlaten. Bij meerdere uren spijbelen of
meerdere keren te laat komen wordt een melding gedaan
bij Bureau Leerplicht en ouders worden hierover schriftelijk
ingelicht.
Frequent of langdurig geoorloofd verzuim (ziekteverzuim)
wordt vanuit de zorg voor de leerling gemeld bij Jong JGZ.
De jeugdverpleegkundige zoekt samen met de leerling en
de ouders naar mogelijkheden om het ziekteverzuim terug
te dringen. Door de samenwerking hierin tussen school en
Jong JGZ wordt beoogd de schoolloopbaan en het behalen
van het diploma veilig te stellen. Leerlingen zijn tot en met
de leeftijd van 18 jaar wettelijk leerplichtig.
.
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Toetsen
Repetities worden minstens een week van tevoren
opgegeven, zodat de leerlingen genoeg tijd hebben om
zich voor te bereiden. Bovendien is er dan nog tijd om
over de stof vragen te stellen. Schriftelijke overhoringen
worden altijd van tevoren gemeld.
De regel is dat niet meer dan één repetitie per dag wordt
gegeven, uitgezonderd de toetsweken. In de hogere
leerjaren is het door de verschillende profielen in sommige
gevallen onvermijdelijk dat een deel van de leerlingen twee
repetities op één dag maakt.
Uiterlijk na tien schooldagen maakt de docent de uitslag
bekend en wordt het werk in de les besproken, waarna het
cijfer ingevoerd wordt in Somtoday. Van elke toets wordt
vooraf duidelijk aangegeven hoe het cijfer meetelt bij het
vaststellen van het rapportcijfer. Wanneer een docent een
toets gepland heeft en uitvalt, kan het zo zijn dat de toets
wordt afgenomen door vervangende docent of surveillant.
Een leerling die een toets heeft gemist, maakt zo snel
mogelijk een afspraak met de docent voor het inhalen van
de toets op het Toets Inhaal Moment (TIM) en schrijft zich
voor dit uur in via SOMtoday.
Voor verdere regels verwijzen we u naar het
leerlingenstatuut. Dit kunt u vanaf de website downloaden.

Toets Inhaal Moment (TIM)
Voor leerlingen die absent waren bij een repetitie of
SE-toets, is een wekelijks inhaalmoment gecreëerd. In
de praktijk gaat een leerling de eerste les na zijn of haar
afwezigheid tijdens een toets naar de docent om het
inhaalmoment vast te leggen. De docent zorgt er dan
voor dat op de juiste dag het in te halen werk klaarligt
in het inhaallokaal. De leerling gaat op het afgesproken
moment naar dat lokaal en maakt de toets. De toets komt
weer bij de vakdocent ter correctie en de uitkomst zal dan
zoals gebruikelijk door de docent met de leerling worden
besproken.

Verwijdering uit de les
Een leerling die naar de mening van een docent de
voortgang van een les ernstig verstoort, kan uit deze les
worden verwijderd. De verwijderde leerling meldt zich bij
de verzuimcoördinator en vult een verwijderingsformulier
in. De verzuimcoördinator meldt de verwijdering in een
mail aan de teamleider van de leerling. Aan het eind van het
lesuur meldt de leerling zich weer bij de docent om samen
de verwijdering te bespreken. De docent maakt tevens
melding van de verwijdering in het logboek in Somtoday.
De leerling meldt zich vervolgens bij de teamleider met het
volledig ingevulde verwijderingsformulier. Het protocol,
dat aangeeft hoe er wordt omgegaan met leerlingen die
veelvuldig worden verwijderd kunt u op onze schoolsite
vinden en downloaden.

één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde
aanbod én voor het aanbod in de automaten.
Basisregel 2: Op de opvallende plaatsen liggen
betere keuzes. De kantine voldoet aan de eerste drie
uitstralingspunten:
aOp de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod,
liggen alleen betere keuzes. Gezonde producten liggen
vooraan.
aOp de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen
betere keuzes. Ten minste de bovenste helft bestaat uit
betere keuzes.
aBij de kassa staan daar alleen betere keuzes zoals fruit.
Basisregel 3: De kantine stimuleert water drinken. In een
gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel
bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. Er staan
kannen met water op de balie.

Eten en drinken
Wanneer een leerling uit de les wordt verwijderd, wordt
door de docent contact opgenomen met de ouder(s)/
verzorger(s). Bij ernstige vormen van wangedrag is het
soms noodzakelijk een leerling één of meer dagen de
toegang tot de lessen te ontzeggen (interne schorsing).
De leerling komt dan wel naar school, maar wordt in een
bepaalde ruimte aan het werk gezet. Bij een dergelijke
maatregel worden de ouder(s)/verzorger(s) direct op
de hoogte gesteld van het genomen besluit. Vervolgens
worden ze uitgenodigd voor een gesprek. De ouder(s)/
verzorger(s) kunnen via Somtoday de verwijderingen van
hun eigen kind inzien.

Klachten over het onderwijs?
Vaak is er verwarring over tot wie men zich kan wenden
voor een klacht binnen het onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs ontvangt soms klachten over het onderwijs
in Nederland, maar heeft geen specifieke taak bij het
behandelen van individuele klachten. Evenmin houdt de
inspectie toezicht op de leerplicht. Wel wordt er advies
gegeven bij klachten over pesterijen, seksuele intimidatie
en geweld. Zie de site van de Inspectie van het Onderwijs.
Zie ook hoofdstuk 7.

ontoelaatbaar gedrag van leerlingen. Het tijdig signaleren
en het snel en adequaat reageren door de partijen die
betrokken zijn bij het convenant zal een duidelijk effect
hebben en ook preventief werken. Strafbare feiten in en
om de school of in relatie met de school worden altijd
gemeld aan de politie, al dan niet in de vorm van een
aangifte.
Aangifte kan zowel door de school als door het slachtoffer
worden gedaan.
Onder strafbare feiten wordt verstaan
 Psychisch en lichamelijk geweld
 Diefstal en vernieling
 Seksuele intimidatie
Het bij zich hebben of het gebruiken van wapens,
drugs, alcohol, vuurwerk of gestolen goederen
In geval van (vermoeden van) strafbare handelingen
kunnen door en op last van de directie jassen, tassen en
kluisjes worden gecontroleerd. Dit kan ook preventief
plaatsvinden. De volledige tekst van het convenant is te
downloaden via deze link.
Voor overige reglementen en huisregels van het Hoeksch
Lyceum verwijzen we u naar onze website.

Convenant veilig in en om de school

Gezonde schoolkantine

De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche
Waard, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente
Hoeksche Waard hebben afspraken gemaakt op het gebied
van veiligheid in en om de school.
Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veilig in/
om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche
Waard’. Deze afspraken hebben tot doel om meer
duidelijkheid en samenhang te bereiken in het omgaan met

Het Hoeksch Lyceum staat voor een gezonde
levenshouding. Naast een rookvrije en vanzelfsprekend
alcoholvrije school met veel sport en beweging propageren
wij ook de gezonde schoolkantine.
Wij voldoen op school aan de volgende basisregels:
Basisregel 1: Binnen de verschillende productgroepen
(zoals fruit, brood, zuivel) kunnen leerlingen keuzes
maken. In alle productgroepen biedt de kantine minstens
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Het is niet toegestaan dat leerlingen tijdens de lessen
of in tussenuren en pauzes in de lokalen en gangen van
onze school eten en/of drinken. Als leerlingen iets willen
nuttigen dan kan dat in de aula of buiten.

Ongewenste zaken
In ons gebouw en op het terrein mag niet worden gerookt.
Het Hoeksch Lyceum is een 100% rookvrije school. We
verbieden het gebruik, onder invloed zijn, het verhandelen
en het in bezit hebben van alcohol, energiedrankjes en
drugs in en om de school. Enkele malen per jaar worden
alle kluisjes, jassen en tassen op drugsbezit gecontroleerd.
Blikjes energydrank die binnen school en buiten op het
schoolplein worden aangetroffen worden in beslag
genomen en vernietigd.
Ook het bezit van wapens of materialen die als wapen
kunnen worden gebruikt is niet toegestaan. De school
neemt bij een overtreding contact op met de ouders(s)/
verzorger(s), waarna een gesprek en sanctie volgt.
Indien nodig nemen wij contact op met de politie,
jeugdpreventieteams e.d. Zie ook onze reglementen en
protocollen op de website.

Gescheiden pauzes
Het Hoeksch Lyceum heeft verschillende pauzes voor
onder- en bovenbouw zodat er minder leerlingen
tegelijkertijd lunchen en de leeftijdsverschillen minder
groot zijn.
Tijdens de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen
naar de aula of naar buiten gaan (klas 1 en 2 mogen het
schoolterrein niet verlaten). Afwisseling van omgeving,
even ongedwongen contact met leeftijdgenoten, werkt
positief op de studiehouding tijdens de lessen.

Gebruik fietsenstalling
De leerlingen moeten hun fiets, bromfiets of scooter
plaatsen in de daarvoor aangewezen stalling. Tevens is
er in de fietsenstalling de mogelijkheid de elektrische
fietsen op te laden. Bij deze stalling is geen permanent
toezicht. Het personeel houdt echter wel een oogje in
het zeil. De school kan voor schade aan rijwielen geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefening
Het Hoeksch Lyceum beschikt over een ontruimingsplan.
Jaarlijks vinden onaangekondigd tenminste twee
ontruimingsoefeningen plaats.

Verdere huisregels
Elektronische apparatuur mag tijdens de les alleen
gebruikt worden wanneer de docent daar expliciet
toestemming voor geeft. Mobieltjes gaan voor aanvang
van de les in de telefoontas.
Voor overige reglementen en huisregels verwijzen we u
naar onze website.

Leerlingenstatuut
Een leerlingenstatuut is een uitgebreid overzicht van de
rechten en de plichten van leerlingen op school. Dit kunt u
vinden op de website.

Persoonsgegevens en privacy; foto en video; digitale
leermiddelen
Op alle scholen van Stichting De Hoeksche School wordt
zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.
Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Stichting De
Hoeksche School. Dit reglement is met instemming van
de MR vastgesteld. Het reglement is na te lezen op de
website van Stichting De Hoeksche School
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie
die daarvoor nodig is. In het privacyreglement staat wat
voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij
van ouders (zoals bij de inschrijving). Daarnaast registreren
teamleiders, leraren en ondersteunend personeel van
onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld
cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de
juiste begeleiding van een leerling.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons
aan de relevante wetgeving waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het uitgebreide
document is te vinden op de website van onze school:
Privacy (persoonsgegevens en privacy).
Als er leerlingengegevens worden uitgewisseld met
andere organisaties vragen we daarvoor vooraf de
toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet
verplicht zijn om die informatie te verstrekken.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school,
nieuwsbrief of social media, vragen wij eenmalig
toestemming aan ouders (of aan de leerling als hij/zij
ouder is dan 16 jaar). Ouders (of leerlingen ouder dan 16
jaar) mogen altijd besluiten om die toestemming niet te
geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk
zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen
wij per keer af of het verstandig is een foto of video te
publiceren. Voor vragen over het gebruik van foto’s en
video’s kunt u terecht bij de mentor van uw kind.
We begrijpen dat u graag foto’s maakt tijdens bijzondere
gebeurtenissen op school. We gaan ervan uit dat u
daarbij rekening houdt met het feit dat niet alle ouders
het op prijs stellen dat beeldmateriaal van hun kind
publiekelijk worden gedeeld. Wij gaan ervan uit dat ouders
terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en
het plaatsen ervan op internet.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal
digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling
te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met
deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over
de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier
mag de leerlingengegevens alleen gebruiken als wij
daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die
informatie door de leverancier wordt voorkomen.

7 | Ouders en school
Het Hoeksch Lyceum streeft naar een goede relatie met
de ouder(s)/verzorger(s). Wij vinden dat daarmee een
optimale begeleiding van de leerlingen tot stand kan
komen.
Wij proberen ouder(s)/verzorger(s) bij de school te
betrekken door middel van:
enquêtes
klankbordgroepen
nieuwsbrieven
ouderavonden
schoolgids
onze website
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Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contacten met onze school
intensiveren door middel van:
schoolbezoeken
ouderraad
medezeggenschapsraad
ainzet als vrijwilliger

Leerlingenresultaten
De docenten zetten na een overhoring of repetitie de
resultaten in het digitale programma Somtoday, zodat
op elk gewenst moment een overzicht van alle cijfers per
leerling en per klas voor de ouders/verzorgers beschikbaar
is. Als de resultaten achterblijven bij de verwachting, wordt
zo snel mogelijk in een gesprek met de leerling uitgezocht
wat de oorzaak van de tegenvallende prestaties kan zijn.
De mentor neemt in zulke gevallen contact op met de
ouder(s)/verzorger(s). Drie keer per schooljaar ontvangen
de leerlingen een rapport.

Somtoday
Somtoday is het digitale leerlingvolgsysteem van het
Hoeksch Lyceum.
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen, via onze
website of via de app voor de mobiele telefoon, inloggen
in Somtoday. Zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s)
kunnen ieder op een eigen account op deze manier actuele
gegevens raadplegen.
Inloggegevens worden per e-mail verstrekt aan de
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).
De leerlingen ontvangen de inloggegevens per
e-mail op het door school uitgegeven e-mail adres
(leerlingnummer@hoekschlyceum.nl). De leerlingen in
leerjaar 1 worden tijdens het eerste contactmoment met de
mentor op school geholpen bij het instellen van het e-mail
account en het inloggen in Somtoday.
De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een e-mail met
daarin de gebruikersnaam (uw eigen e-mailadres) en een
wachtwoord.
In Somtoday kunnen gegevens worden geraadpleegd als
de cijferadministratie, de aanwezigheidsadministratie,
het lesrooster, het huiswerk en de berichten. Ook kunnen
ouder(s)/verzorger(s) zelf de adresgegevens controleren,
mutaties hierop kunnen worden doorgeven aan
administratie@hoekschlyceum.nl.
Wanneer u als ouder/verzorger uw Somtoday
gebruikersnaam bent vergeten, verzoeken we u dit te
melden via administratie@hoekschlyceum.nl. U krijgt dan
de vereiste gegevens toegestuurd.
Wanneer u uw Somtoday wachtwoord bent vergeten,
kunt u zelf op de inlogpagina van Somtoday een nieuw
wachtwoord aanvragen.
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Heeft u vragen over de technische werking van Somtoday
dan kunt u deze via somtoday@hoekschlyceum.nl stellen.

Post, e-mail en mededelingen
Vrijwel alle brieven die ouder(s)/verzorger(s) ontvangen
zullen digitaal worden verzonden.
Het gaat dan om algemene mededelingen,
nieuwsberichten, informatie over excursies,
uitnodigingen voor ouderavonden en informatie over
de vakkenpakketkeuze. De berichten zullen worden
verzonden via ons schooladministratiesysteem Somtoday
of WisCommunicator.
Vanwege deze e-mailberichten, maar ook vanwege
het inschrijven voor ouderavonden en het kiezen van
vakkenpakketten, is het noodzakelijk dat alle ouder(s)/
verzorger(s) gebruik maken van hun ouderaccount
voor Somtoday en dat uw e-mailadres in Somtoday en
WisCommunicator altijd up-to-date is. Uw e-mailadres kunt
u niet zelf aanpassen. Mutaties hierop kunnen worden
doorgeven aan administratie@hoekschlyceum.nl.
Meer informatie over de werking van WisCommunicator
kunt u vinden op onze website.
Mocht u als ouder/verzorger niet in staat zijn om brieven
per e-mail te ontvangen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk
te melden aan onze administratie.

Ouderspreekavonden
Naar aanleiding van de rapporten kunt u, na uitnodiging,
een afspraak inplannen voor een 10-minutengesprek op de
ouderavond. U kunt spreken met docenten en/of met de
mentor van uw kind(eren).

Mentor
De mentor kan leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) na
het eerste en/of tweede rapport ook expliciet uitnodigen
voor een rapportgesprek. Uiteraard kunt u desgewenst
ook tussentijds contact hebben met de school. Afspraken
met mentoren, docenten en teamleiders kunt u telefonisch
of via e-mail maken.

Voorlichtingsavonden
De eerste voorlichtingsavond voor de ouder(s)/
verzorger(s) van alle leerjaren is aan het begin van het
schooljaar. We ontvangen u dan graag op school om met
de mentor en/of docenten kennis te maken.
Later in het schooljaar volgen nog meer
avondbijeenkomsten waarop we u informeren over
de mogelijkheden die het Hoeksch Lyceum biedt. In
elk leerjaar zijn er voor de leerlingen en de ouder(s)/
verzorger(s) belangrijke keuzemomenten.

Decanaat
De decanen verzorgen in samenwerking met docenten en
teamleiders voorlichting, die te maken heeft met de keuze
van het juiste schooltype, het examenprofiel en de keuze
van een vervolgopleiding of beroep. Ook ouders kunnen de
decanen benaderen met vragen omtrent de profiel- en/of
studiekeuze van hun zoon of dochter.
Daarnaast verzorgt het decanaat een aantal aanvullende
activiteiten, zoals:
keuzebegeleidingslessen
beroepsvoorlichting door mensen uit de praktijk
beroepsgerichte stages
het bezoeken van open dagen en vervolgopleidingen

Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten
en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd.
Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het
onderwijs op het Hoeksch Lyceum te maken hebben,
worden door de directie aan de MR voorgelegd.

Ouderraad (OR)
De Ouderraad initieert en assisteert bij allerhande
activiteiten die betrekking hebben op de leefbaarheid
en de sfeer op school. Met name is zij actief bij allerlei
gelegenheden, zoals voorlichtingsavonden voor ouder(s)/
verzorger(s), het jaarlijkse open huis en de diplomauitreikingen.
Uit de ouderbijdrage financiert de ouderraad diverse
activiteiten. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt aan
de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage van € 5,- gevraagd.
De OR vergadert doorgaans zesmaal per jaar.

Financiële zaken
Opgroeiende kinderen kosten veel geld. Wij proberen
de kosten voor ouder(s)/verzorger(s) zo laag mogelijk te
houden.

Bestellen schoolboeken
Schoolboeken zijn gratis voor scholieren in het regulier
voortgezet onderwijs. De school heeft een contract met
Van Dijk Educatie te Kampen voor het leveren van de
schoolboeken.
Ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen moeten zelf zorgen voor
de tijdige bestelling van de boeken via de website www.
vandijk.nl. Als u aan het begin van de zomervakantie
bestelt, bent u verzekerd van tijdige levering. De boeken
worden thuisbezorgd.
Van Dijk vraagt aan de ouder(s)/verzorger(s) een borg van
€ 75,- voor het boekenpakket om te bevorderen dat de
boeken tijdig en correct aan het eind van het cursusjaar
worden ingeleverd.

Schade of vermissing van de boeken wordt met het
borgbedrag verrekend. De betaling van de borg is niet
verplicht. Als een nieuw boekenpakket wordt besteld en er
is geen schade geconstateerd dan wordt het borgbedrag
meegenomen naar het volgende schooljaar. Er wordt dus
niet opnieuw borg in rekening gebracht.
Wanneer na afloop van het schooljaar geen boeken meer
worden besteld voor het volgende jaar wordt de borg door
Van Dijk Educatie aan de leerling/ouder(s)/verzorger(s)
terugbetaald.

Verzekering/Aansprakelijkheid

Boerhaave en Oude
Sterrewacht		Leiden		Bovenbouw
De Pont/Textiel Museum

Tilburg		

Bovenbouw

Corpus + Sea life		

Oegstgeest

Onderbouw

Lille			Frankrijk		Bovenbouw
Aken			Duitsland		Bovenbouw
Museum Het Valkhof

Nijmegen		

Bovenbouw

Kunsthal			Rotterdam

Onderbouw

Xanten			Duitsland		Bovenbouw
Naturalis + Natuurschool

Leiden/Stellendam

Onderbouw

Ieper			België		Bovenbouw

Ouderbijdrage

Allard Piersonmuseum

Amsterdam

Bovenbouw

Onze school heeft een ouderraad. De ouderraad is
betrokken bij diverse evenementen op onze school zoals
het kerst- en examengala, jaarlijkse open huis, de diplomauitreikingen, brugklaslunch, Sinterklaas en het begeleiden
van diverse schoolexcursies. Hoewel het voortgezet
onderwijs in ons land voor ouders gratis is, worden de
genoemde evenementen niet door de overheid bekostigd.
Ditzelfde geldt voor de educatieve excursies die vanuit
onze school plaatsvinden. Deze zijn bedoeld om het
onderwijs aan onze leerlingen te verrijken. Wij vragen u
daarom om een vrijwillige bijdrage van € 77,50 per jaar.
De vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds bedraagt € 5.
Onze leerlingen maken gebruik van een kluisje waar zij hun
boeken en andere persoonlijke eigendommen in kunnen
opbergen. Aan het gebruik van het kluisje zijn kosten
verbonden. Wij vragen een huur van € 7,50.
De vrijwillige ouderbijdrage voor excursies, evenementen,
ouderfonds en de kluishuur bedragen in totaal € 90 per jaar
per leerling.

De Doelen/Phil. Orkest

Rotterdam

Onderbouw

Archeon 			

Alphen /ad Rijn

Onderbouw

Dordrechts Museum

U krijgt in de zomervakantie een e-mail, via WisCollect,
met het verzoek om dit bedrag te betalen. Hierbij heeft u
ook de mogelijkheid om voor een betaling in termijnen te
kiezen.
Normaal gesproken vinden onder andere de volgende
educatieve excursies ( onder voorbehoud) plaats die
betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage (Het
aanbod verschilt per jaar en kan dus afwijken van eerdere
jaren):
Onderbouw; leerjaar 1 en 2 (afhankelijk van de gekozen
talentklas)
Bovenbouw; leerjaren 3 t/m 5 (afhankelijk van het gekozen
profiel)
Kunst Rotterdam 		

Rotterdam

Bovenbouw

RMO 			Leiden 		Onderbouw
InHolland Hogeschool

Rotterdam

Bovenbouw

Anatomisch Museum en
Hortus Botanicus		Leiden		Bovenbouw

Schoolgids 2022 - 2023 - 26

De school sluit voor alle leerlingen een collectieve
ongevallenverzekering af, die geldt voor ongevallen tijdens
de schooluren, excursies of schoolreizen en op weg van
huis naar school en terug. Materiële schade wordt door
deze verzekering niet vergoed.

Bijzondere bijstand - Nieuw
Bij Werk, Inkomen & Schulden Hoeksche Waard kunt
u bijzondere bijstand aanvragen voor leerlingen in het
Voortgezet Onderwijs via de Meedoenregeling:
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/werk-geld/
meedoenregeling-extra-geld-voor-schoolkosten/

Dordrecht		

Bovenbouw

Kindgebonden budget

Blijdorp			Rotterdam

Bovenbouw

Parlement/ProDemos

Bovenbouw

Dit budget wordt verstrekt door de Belastingdienst. De
hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw
inkomen, uw vermogen en het aantal kinderen. Wordt
uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden
budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de
schoolkosten. Kijk voor uitgebreidere informatie hierover
op www.toeslagen.nl.

Den Haag		

Naast de vrijwillige ouderbijdrage vraagt het Hoeksch
Lyceum ook een bijdrage voor allerlei andere
buitenschoolse activiteiten en reizen. Te denken valt
aan : Efteling in leerjaar 1 en 2, de werkweek in het 2e
leerjaar, reizen naar Canterbury en Londen (Cambridge
programma), Ardennen survival en surfkamp (BSM),
de Romereis (gymnasium), de buitenlandreizen
(voorexamenjaar), buitenschoolse activiteiten en clinics
(sportklassen) en culturele activiteiten. Het zijn activiteiten
waar de leerlingen met het grootste plezier op terugkijken
en die ook zeker van belang zijn voor hun ontwikkeling.
In het kader van kansengelijkheid mag hiervoor slechts een
bijdrage gevraagd worden op vrijwillige basis. Het Hoeksch
Lyceum staat geheel achter dit beleid. Scholen ontvangen
echter geen geld van de overheid om dit allemaal te
bekostigen. Wel hebben wij geld vrijgemaakt voor die
leerlingen die het zich werkelijk niet kunnen veroorloven.
Om zoveel mogelijk activiteiten en reizen te kunnen blijven
aanbieden hebben wij toch een bijdrage nodig van ouders.
Daarom wordt voor elke reis of activiteit die geld kost een
aparte brief gestuurd worden aan de ouders met de kosten
en noodzakelijke financiering. Voor de meeste activiteiten/
reizen geldt dat deze slechts kunnen doorgaan bij 90 %
of 95 % betalende ouders. De wet staat scholen toe om
een minimum aantal betalende ouders als voorwaarde
te stellen om de activiteit/reis te kunnen financieren.
In het verleden heeft bijna 95% van de ouders betaald.
Wij hopen dan ook dat ondanks de wetswijziging hierin
geen verandering optreedt en ons mooie programma
gehandhaafd kan blijven. Het beleid met betrekking tot
de vrijwillige ouderbijdrage is besproken met en wordt
ondersteund door de oudergeleding van de MR.
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Klachtenregeling en Convenant Veiligheid
De leerling/ouder/verzorger kan eerst proberen de klacht
direct met de betreffende persoon op te lossen. Mocht dit
niet lukken/kunnen dan kan de leerling/ouder/verzorger
contact opnemen met de mentor en/of teamleider.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden
opgelost is het mogelijk om achtereenvolgens contact
op te nemen met de directie en het bestuur (Stichting de
Hoeksche School). Verdere informatie kunt u vinden in de
bestuursgids, zie hoofdstuk 11.

8| Leerlingenparticipatiebeleid
Vanzelfsprekend kunnen ook de leerlingen meedenken en
meepraten over het onderwijs en het beleid van de school.
Dit geschiedt op zowel formele als informele wijze. Onze
school kent:
een leerlingenraad
een leerlingenstatuut
klankbordgroepen binnen elke leerweg
een leerlingen geleding in de Medezeggenschapsraad
lunch met de rector (afwisselend groepjes leerlingen
uit onderbouw en bovenbouw van de verschillende
leerwegen).
Daarnaast worden onder leerlingen vele
tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Standaard
in brugklas, derde leerjaar en examenjaar. Ook zijn er
tevredenheidsonderzoeken naar de mentor en de docenten.

9| Schooltijden, lestijden,
evenementen en vakantieregelingen
De vaste lestijden zijn:
Lestijden klas 1 en 2
1ste lesuur		

08.25

- 09.10

uur

2de lesuur		

09.10

- 09.55 	 uur

pauze 1		

09.55

- 10.20

uur

3de lesuur		

10.20

- 11.05

uur

4de lesuur		 11.05

- 11.50

uur

5de lesuur		

11.50

- 12.35

uur

pauze 2		

12.35

- 13.00

uur

6de lesuur		

13.00

- 13.45

uur

7de lesuur		

13.45

- 14.30

uur

8ste lesuur/i-uur

14.30

- 15.15

uur

Pauze 3		

15.15

- 15.25

uur

i-uur		

15.25

- 16.10

uur

Lestijden klas 3 en hoger
1ste lesuur		

08.25

- 09.10

uur

2de lesuur		

09.10

- 9.55

uur

3de lesuur		

9.55

- 10.40

uur

pauze 1		

10.40

- 11.05

uur

4de lesuur		

11.05

- 11.50

uur

5de lesuur		

11.50

- 12.35

uur

6de lesuur		

12.35

- 13.20

uur

pauze 2		

13.20

- 13.45

uur

7de lesuur		

13.45

- 14.30

uur

8ste lesuur		

14.30

- 15.15

uur

Pauze 3		

15:15

- 15.25

uur

i-uur		

15.25

- 16.10

uur

i-uur		

16.10

- 16.55

uur

Lessen
Alle leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen
geldende rooster bij te wonen. De aanwezigheid wordt elk
lesuur bijgehouden. Brugklassers krijgen alleen negende
lesuren toebedeeld als dat roostertechnisch noodzakelijk is.
Normaliter zijn hun lessen eerder op de dag al afgerond.

Lestijden
Onze lestijden zijn afgestemd op de aankomst- en
vertrektijden van de Connexxion busdiensten. De bushaltes
zijn gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de school.

Beschikbaarheid onder schooltijd

Onder schooltijd dient een leerling in principe voor
schooltaken beschikbaar te zijn. De docent moet een
beroep op de leerlingen kunnen doen voor studie-overleg,
begeleiding, inhaalwerk, corvee, e.d.
Leerlingen van klas 1 en 2 moeten van 08.30 uur tot 16.00
uur beschikbaar zijn. Leerlingen van klas 3 t/m 6 moeten van
08.30 uur tot 17.00 uur beschikbaar zijn.
In sommige gevallen kan een leerling verplicht worden een
activiteit na 16.00 uur c.q. een avondactiviteit bij te wonen
die zowel op school als buiten school kan plaatsvinden
(bijvoorbeeld voor het vak CKV, LOB of voor zijn/haar
profielwerkstuk).

Vakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie:
zaterdag 22-10-2022 t/m zondag 30-10-2022
Kerstvakantie:
zaterdag 24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantie:
zaterdag 25-02-2023 t/m zondag 05-03-2023
Pasen:
vrijdag 07-04-2023 t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie:
zaterdag 22-04-2023 t/m zondag 07-05-2023
Hemelvaart:
donderdag 18-05-2023 t/m zondag 21-05-2023
Pinksteren:
maandag 29-05-2023
Zomervakantie:
zaterdag 08-07-2023 t/m zondag 20-08-2023
De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie
zijn conform het vakantieschema 2022-2023 van het Ministerie
van OCW.

Activiteiten
Op het Hoeksch Lyceum worden voor alle leerjaren buiten de
lessen om leuke en interessante activiteiten georganiseerd.
Ook tijdens deze buitenschoolse activiteiten dragen we zorg
voor de leerlingen en gelden dus de schoolregels van het
Hoeksch Lyceum.

Aan het einde van dat leerjaar volgt een afsluiting met alle brugklassen
gezamenlijk. Op het programma staat verder nog een dagexcursie.
Tijdens het tweede leerjaar gaan de leerlingen op werkweek en aan het
einde van het jaar volgt een gezamenlijke afsluiting met alle tweede
klassen.
Voor de leerlingen van de brugklas, tweede en hogere klassen worden
ook excursies georganiseerd door de diverse vaksecties.
De website van het Hoeksch Lyceum geeft in woord en beeld een
goed overzicht van de diversiteit aan activiteiten die op onze school
plaatsvinden.
In de bovenbouw worden outdoor-sportdagen georganiseerd.
Leerlingen van de hogere leerjaren maken ook langere reizen. Leerlingen
uit 3 mavo, 4 havo en 5 vwo kunnen bijvoorbeeld kiezen voor (onder
voorbehoud) een reis naar verschillende Europese bestemmingen zoals
bijvoorbeeld: Parijs of Londen. Leerlingen die eindexamen doen in de
vakken LO2 en BSM kunnen op survival in de Ardennen. Per jaar worden
de bestemmingen vastgesteld. Voor leerlingen van het gymnasium staat
in de 5e klas een week naar Rome op het programma.
N.B. Helaas zijn de afgelopen drie schooljaren veel activiteiten niet
doorgegaan door de maatregelen i.v.m. corona. De genoemde excursies
en activiteiten zijn dan ook onder voorbehoud.

Surfkamp
Onze school stelt deze sportieve, leerzame en unieke trip samen voor de
leerlingen uit 4 vwo met BSM in hun pakket. De leerlingen verblijven acht
dagen op een kamp in Zuid-Frankrijk. Naast het sportieve programma
wordt er gewerkt aan teambuilding. Alle deelnemers zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het runnen van het surfkamp en het organiseren
van sportieve activiteiten.

Uitwisseling
Het Hoeksch Lyceum organiseert in de bovenbouw vwo een uitwisseling
met een school in het buitenland, zoals in de afgelopen jaren met het
Julius Motteler Gymnasium in Crimmitschau in Duitsland.
Een uitwisseling is de ultieme manier om je blik op de wereld te vergroten
en een andere cultuur te leren kennen. Anders dan bij een reguliere
buitenlandreis, verblijf je tijdens de uitwisseling bij een gastgezin
en onderneem je samen met de leerlingen van de andere school
verschillende activiteiten. Voorafgaand aan de uitwisseling worden
leerlingen gekoppeld aan een leerling van de andere school. Dit kon bij
voorbeeld al via een e-twinning project (online community voor scholen
in ruim 40 Europese landen) in voorgaande schooljaren. Komende jaren
zullen er ook voor de leerwegen uitwisselingen georganiseerd worden.

Leerlingenraad Hoeksch Lyceum

Excursies en werkweken
Excursies en werkweken horen bij het schoolleven.
Zij hebben niet alleen een educatieve functie. Leerlingen en
docenten leren elkaar ook van een andere kant kennen, wat
weer kan bijdragen aan een goede sfeer in de klas of groep.
De brugklassen hebben aan het begin van hun
schoolloopbaan introductiedagen. Deze dagen zijn gevuld
met enkele voorlichtingslessen en gezamenlijke activiteiten.
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Op het Hoeksch Lyceum is een leerlingenraad actief.
Deze behartigt de belangen van alle leerlingen, zolang die niet met
specifieke lessen te maken hebben.
De leerlingenraad organiseert ook feesten en activiteiten.
Twee leerlingen uit de leerlingenraad nemen zitting in de
Medezeggenschapsraad. Op deze manier hebben leerlingen advies-en
instemmingsrecht op beleidszaken.
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Hoeksch Lyceum Journaal

Bedrijfsbezoek en bedrijfsstages mavo, havo en vwo

Samen met een docent verzorgt een redactie van
leerlingen uit verschillende klassen het Hoeksch
Lyceum Journaal. Het Hoeksch Lyceum TV (HLTV) team
gaat op zoek naar leuke, interessante en verrassende
gebeurtenissen in en rond de school. Interviews,
sfeerimpressies, challenges, het komt allemaal aan bod.
Kijk de uitzendingen en nog meer video’s terug via de
schoolsite of het kanaal van HLTV op YouTube.

Weg uit de schoolbanken en een kijkje nemen in de praktijk
van alledag. Vroeg opstaan, met eigen of openbaar vervoer
naar je ‘baas’ en meedraaien in het bedrijf of de instelling
waar je stageloopt. Gebruiken wat je op school hebt
geleerd en uitzoeken wat je later wilt gaan doen.
Soms ook tot de ontdekking komen dat je bepaald
werk later zeker niet wilt gaan doen. Ook dat is
nuttig. Dat zijn allemaal positieve opbrengsten van
deze arbeidsoriënterende stages. Soms komen ook
beroepsbeoefenaren naar school om de leerlingen inzicht
te verschaffen in een bepaald beroep (sector), teneinde
hulp te bieden bij de keuze voor schoolloopbaan en
beroep.

Interessante ideeën of vragen kunnen verstuurd worden
naar HoekschLyceeTV@gmail.com.

Fotojaarboek
Van de examenklassen wordt jaarlijks een fotoboek
samengesteld voor de examenkandidaten. Alle kandidaten
krijgen het cadeau bij de diploma-uitreiking.
Het herinneringsboek vormt een dierbaar aandenken met
veel foto’s aan een belangrijke fase uit het leven van elke
scholier. Het fotojaarboek wordt mede aangeboden door
de ouderraad.

Debatteren
In de bovenbouw kunnen de leerlingen deelnemen aan de
debatgroep ‘De badeend’ van onze school. De leerlingen
gaan naar verschillende debatwedstrijden, zowel regionaal
als landelijk, zoals ‘Op weg naar het Lagerhuis’, het NK
debatteren voor scholieren en het Engelstalige European
Youth Parliament.
Onder begeleiding van docenten oefenen de leerlingen
op school om goed voorbereid op deze wedstrijden te
verschijnen. De debatgroep geeft ook ondersteuning bij
debatwedstrijden in de onderbouw. Deelname aan de debatclub wordt vastgelegd in het plusdocument. Dit wordt
uitgereikt bij het diploma.

De leerlingen zijn niet vrijblijvend bij een bedrijf of
instelling. Zij moeten opgedragen werkzaamheden
uitvoeren die verband houden met hun studie op school.
Bovendien houden ze dagelijks een verslag bij waarin ze de
opgedane praktijkervaring moeten verwerken.
In samenwerking met SOB Hoeksche Waard (School
Overheid en Bedrijfsleven) worden er verschillende
activiteiten georganiseerd om het contact tussen leerling
en bedrijven/instellingen binnen de Hoeksche Waard te
leggen en te onderhouden. Zo zijn er bedrijfsbezoeken,
gastlessen en voorlichtingen.
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10 | Adressen en telefoonnummers
Contact
Wilt u per e-mail een vraag stellen aan één van de
medewerkers van het Hoeksch Lyceum?
U kunt dit doen door de eerste letter van de voornaam,
een punt en de achternaam te typen gevolgd door …@
hoekschlyceum.nl

Hoeksch Lyceum
Hoefsmid 1, 3263 CC Oud-Beijerland
T. 0186 - 61 75 22
info@hoekschlyceum.nl
www.hoekschlyceum.nl

Bestuur
Voorzitter College van Bestuur:
dhr. A. Keller

Bestuurskantoor
Stichting De Hoeksche School
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek
T. 078 - 629 59 99
info@dehoekscheschool.nl

Directie

Medezeggenschapsraad

mw drs. R.M. Valkenborg

mr@hoekschlyceum.nl

rector Hoeksch Lyceum

Ouderraad
Teamleiders

or@hoekschlyceum.nl

dhr. drs. J.T. Dekens
teamleider eerste klassen

Een volledig overzicht van het personeel vindt u op de
schoolsite: www.hoekschlyceum.nl

mw. H. Haers
teamleider tweede klassen – mavo/havo t/m gymnasium

ligt op de administratie ter inzage. Ook treft u de
dhr. S. Franken

klachtenregeling aan op onze website.

teamleider mavo – klas 2 t/m 4

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de
school en werkzaam bij stichting Kwadraad

dhr. L.H. van der Meer, MA

(tel. 088-9004000).

teamleider havo – klas 3 t/m 5

Verdere informatie kunt u vinden in de bestuursgids,
zie hoofdstuk 11, klachtenregeling en meldcode.

dhr. E.J. Pegels MSc.

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

teamleider vwo – klas 3 t/m 6

Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
dhr. drs. P.C.M. Legierse

info@onderwijsgeschillen.nl

teamleider interne organisatie

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet

www.dehoekscheschool.nl

Onderwijsinspectie
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
Informatie Rijksoverheid
1400 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs.
0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

De Klachtenregeling van Stichting de Hoeksche School

Onderwijs Hoeksche Waard
Leerlingenzorg

Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas

mw. Z. Van der Stoep – coördinator

T. 06-51919370

onderwijsondersteuning

info@v0-hw.nl

mw. G. van Nunen – coördinator onderwijsondersteuning

www.vo-hw.nl

mw. J Prooij – coördinator sociale veiligheid
(anti-pestcoördinatie)

Actief College

mw. A.N.E. van Dijk – RT-docent

Polderlaan 5, 3261 ZA Oud-Beijerland

mw. H. Veenstra – schoolmaatschappelijk werker (in dienst

T. 0186 – 61 21 30

van Enver)

info@actiefcollege.nl

dhr. B. Zoetewei – vertrouwenspersoon

www.actiefcollege.nl

dhr. B. Jonas – vertrouwenspersoon
mw. I. Cheggar – vertrouwenspersoon
mw. H.F. Koffeman – vertrouwenspersoon
dhr. L.M. Kalkman – faalangstreductie-trainer
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Bestuursgids
2022-2023

Voorwoord
‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’, dat is het adagium binnen Stichting De Hoeksche School en
onze scholen. Om die reden geeft het bestuur jaarlijks de Bestuursgids uit met daarin informatie die
voor alle scholen binnen onze stichting van toepassing is. Daarnaast geven onze scholen een
schoolgids uit met daarin alle schoolspecifieke informatie. Uitgebreidere en actuele informatie treft u
aan op onze website en social media. Bovendien geven wij drie keer per jaar het informatiebulletin
De Hoeksche School Actueel uit.
Stichting De Hoeksche School verzorgt openbaar basis- en voortgezet onderwijs in de hele Hoeksche
Waard. Wij hebben 20 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor
voortgezet onderwijs. Met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers is De Hoeksche School de
grootste onderwijsaanbieder en een van de grootste werkgevers in de Hoeksche Waard. Ons motto
is: ‘De mooiste tijd van je leven!’ Dat is wat wij al onze kinderen, van baby tot student, en al onze
medewerkers, van student tot pensionado, willen bieden.
Wij werken intensief samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang aan de realisatie van
integrale kindcentra (IKC). In een integraal kindcentrum wordt zowel basisonderwijs als
peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Een IKC werkt als één
organisatie. De medewerkers van school en kinderopvang vormen samen één team en de directeur
van het IKC is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en het pedagogisch klimaat van school en
kinderopvang samen. Kinderen weten zodoende waar ze aan toe zijn en voelen zich veilig. Ouders
weten dat hun kind de gehele dag in goede handen is. Bovendien verloopt de overgang van de
voorschoolse periode naar de basisschool drempelloos.
Onze basisscholen werken intensief samen met onze scholen voor voortgezet onderwijs (Actief
College en Hoeksch Lyceum). Het pedagogisch klimaat, het didactisch handelen en de kernwaarden
op onze middelbare scholen sluit aan bij dat op onze basisscholen. Docenten leggen over en weer
lesbezoeken af en leren van elkaar. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool gaan geregeld bij het
Actief College en Hoeksch Lyceum op bezoek en er vindt een warme overdracht plaats van de nieuwe
brugklassers. Zodoende wordt de stap naar het voortgezet onderwijs voor onze leerlingen en hun
ouders zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.
Ons motto: ‘De mooiste tijd van je leven’ is niet zomaar een kreet. We geven er daadwerkelijk inhoud
aan. Naast goede doorgaande lijnen leveren we ook kwaliteit. Zo waardeert de onderwijsinspectie
onze scholen met een dikke voldoende, met ‘goed’ of zelfs met excellent. Maar ook de ouders,
leerlingen en medewerkers geven een positief oordeel, zo blijkt uit tevredenheidpeilingen die wij
periodiek afnemen.
Mocht dit uw eerste kennismaking met De Hoeksche School zijn en bent u nieuwsgierig geworden,
maak dan een afspraak voor een nadere kennismaking op een van onze locaties om zelf waar te
nemen hoe ‘De mooiste tijd van je leven’ er uit kan zien. Veilige kinderopvang, een vertrouwde
peuterspeelzaal, een fijne schooltijd, dat gun je toch elk kind??!!
Ad Keller
Voorzitter college van bestuur
Mei 2022
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Stichting ‘De Hoeksche School’
‘De mooiste tijd van je leven’
Stichting ‘De Hoeksche School’ verzorgt primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. De
Hoeksche School ontstond op 1 augustus 2019, na een fusie van de voormalige stichtingen Acis, voor
openbaar primair onderwijs, en OVO, voor openbaar voortgezet onderwijs.
Met 5000 leerlingen en ruim 500 medewerkers zijn wij de grootste onderwijsaanbieder in de
Hoeksche Waard met het breedste onderwijsaanbod. Wij bieden:
o

20 basisscholen met allemaal een eigen 'gezicht'.

o

1 school voor speciaal basisonderwijs,
Het Pluspunt, met speciale leerwegen voor:
Kinderen met leer- en gedragsproblemen
(Hoog)begaafde kinderen
Kinderen met behoefte aan een prikkelarme omgeving

o

2 scholen voor voortgezet onderwijs:
Actief College met de leerwegen:
Vmbo basis
Vmbo kader
Vmbo gemengd
Vak-mavo
Hoeksch Lyceum met de leerwegen:
Mavo
Havo
Atheneum
Gymnasium
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Openbaar onderwijs
De Hoeksche School gelooft in openbaar onderwijs. Voor ons betekent dit dat wij actief aandacht
besteden aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden,
mits passend binnen onze democratische samenleving. Binnen al onze scholen bestaat wederzijds
respect voor verschillen in levensovertuiging, godsdienst, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid
van leerlingen, ouders en personeel. Kiezen voor een school van onze stichting betekent het
onderschrijven en naleven van dit uitgangspunt. Discriminerende uitingen en uitsluiting worden bij
ons niet getolereerd.
Wij houden zo veel mogelijk rekening met wensen die voortkomen uit religieuze,
levensbeschouwelijke en culturele opvattingen, voor zover deze niet botsen met de belangen van
anderen, de kwaliteit van de organisatie, onze primaire opdracht goed onderwijs te geven en het feit
dat we juist geen stichting voor bijzonder onderwijs zijn. Wij stellen de leerlingen op onze
basisscholen in de gelegenheid om godsdienstig of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (GVO en
HVO) te volgen.
Leerlingen, ouders en personeelsleden worden in de gelegenheid gesteld mee te denken over
beleidsontwikkeling. Onze scholen werpen geen financiële drempels op voor ouders om hun kind
onderwijs bij ons te laten volgen.

Kernwaarden
Het onderwijs op onze scholen is gebaseerd op vier kenwaarden:
- Rechtvaardigheid: Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dit ook de ander niet.
- Weldadigheid: Doe de ander goed.
- Waardigheid: Wees respectvol.
- Vrijheid: Jouw vrijheid kan een belemmering voor de ander zijn.

Visie
In ons onderwijs onderscheiden we 3 doeldomeinen (G. Biesta):
o Kwalificatie: vaardigheden om optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving
o Socialisatie: het aanleren van manieren. Hoe gaan we met de ander om.
o Subjectivering, persoonsvorming: hoe ga ik om met mezelf. Waar sta ik?

Missie
De Hoeksche School staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs (en kinderopvang). Onze
scholen bieden kinderen in de leeftijd van 4 tot met 18 jaar een optimale leeromgeving aan, zodat zij
zich kunnen ontwikkelen tot sociale, autonome en zelfverantwoordelijke mensen die vanuit een
positief mensbeeld, binnen de steeds veranderende samenleving, verschillen tussen zichzelf en
anderen waarderen.
Ons motto luidt: ‘De mooiste tijd van je leven’.

Organisatie
College van bestuur
De eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie berust bij het college van bestuur (cvb).
Voorzitter college van bestuur is de heer Ad Keller.
Contactgegevens:
Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’
Biezenvijver 5
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3297 GK Puttershoek
Tel. 078-6295999
Bestuur@dehoekscheschool.nl
MR en GMR*
Binnen De Hoeksche School praten ouders, medewerkers en leerlingen mee over het gevoerde en te
voeren beleid.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het inspraakorgaan op bestuursniveau. Er
is zowel een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het primair onderwijs als voor het
voortgezet onderwijs. De GMR-en bevorderen naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling
overleg binnen de stichting en zijn bevoegd over alle aangelegenheden die de stichting betreffen
voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bestuur.
De GMR voor het primair onderwijs wordt gevormd door medewerkers en ouders; de GMR in het
voortgezet onderwijs bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp
heeft de GMR adviesrecht of instemmingsrecht met het voorgenomen beleid.
Waar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het inspraakorgaan is op het niveau van de
stichting, daar is de medezeggenschapsraad (MR) dat op schoolniveau. Al onze scholen hebben een
MR. De MR bevordert binnen de school naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling
overleg en is bevoegd over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te doen en
standpunten kenbaar te maken aan de directeur/rector. De directeur van de school
vertegenwoordigt het bestuur en legt beleidsvoornemens voor aan de medezeggenschapsraad van
zijn/haar school.
De MR-en van onze basisscholen bestaan uit ouders en leerkrachten; in het voortgezet onderwijs uit
ouders, leerkrachten en leerlingen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of
instemmingsrecht. In bijzondere gevallen kan de MR ook rechtstreeks met het bestuur overleggen.
(*) De specifieke bevoegdheden van de MR en van de GMR staan omschreven in een reglement, dat
u aantreft op onze website.
Schoolleiding
De verantwoordelijkheid voor onze scholen berust bij de schoolleiding.
De eindverantwoordelijkheid ligt in handen van het college van bestuur.
(*) De taken en bevoegdheden van de schooldirecteuren en de positie van de schooldirecteuren ten
opzichte van het college van bestuur zijn vastgelegd in het managementstatuut. Zie website.
Raad van toezicht (rvt)
De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het
beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. Het college van bestuur
legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
Gegevens over de samenstelling van de raad van toezicht treft u aan op onze website.

Samenwerking
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‘It takes a village to raise a child’. Dat geldt zowel voor ouders als de school. Opvoeden en opleiden
doe je samen. Dat geldt voor ouders en school, maar ook voor de onderstaande partijen waarmee De
Hoeksche School sructureel samenwerkt:
o Stichting De Hoeksche School Kinderopvang
o Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04)
o Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.15)
o Regionaal Overleg Openbaar voortgezet onderwijs Zuid-Holland Zuid (ROOZZ)
o De besturen voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard
o Gemeente Hoeksche Waard
o Hogeschool Rotterdam (lerarenopleiding PO en VO)
o Hogeschool Inholland Dordrecht (lerarenopleiding PO)
o ROC Da Vinci
o Samenwerkingsorgaan Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard

Basisonderwijs en kinderopvang (IKC)
De Hoeksche School biedt onderwijs en kinderopvang in samenhang aan in zogenaamde integrale
kindcentra (IKC). Wij werken daartoe nauw samen met Stichting De Hoeksche School Kinderopvang.
In onze IKC's vormen medewerkers van school en kinderopvang samen één team. De directeur is
verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en het inhoudelijk beleid van school en kinderopvang.
De overgang van voorschool (peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) naar de basisschool verloopt
daardoor drempelloos. Aan bijna al onze scholen is een peuterspeelzaal en/of buitenschoolse opvang
verbonden. Steeds meer Hoeksche Scholen beschikken ook over kinderdagopvang voor kinderen van
0 tot 4 jaar. Een overzicht:
- Basisscholen met kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche School’
IKC De Schelf
- ’s-Gravendeel
IKC De Wereld op Centrum
- Oud-Beijerland
IKC De Blieken
- Klaaswaal
IKC De Pijler
- Maasdam
IKC De Eendragt
- Zuid-Beijerland
IKC Onder de Wieken
- Nieuw-Beijerland
- Basisscholen met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche School’
IKC Het Kraaienest
- Piershil
IKC De Gouwaert
- Goudswaard
IKC De Takkenbosse
- Numansdorp
IKC De Boomgaard
- Mijnsheerenland
- Basisscholen met peuterspeelzaal ‘De Hoeksche School’
IKC De Klinker
- Oud-Beijerland
IKC De Wereld op Noord
- Oud-Beijerland
IKC De Meerwaarde
- Strijen
IKC De Vlashoek
- Westmaas
IKC Het Driespan
- Puttershoek
- Basisscholen met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang ‘De Hoeksche School’
IKC De Dubbeldekker
- Numansdorp
- Basisscholen met kinderdagopvang ‘De Hoeksche School’
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IKC Het Anker

- Heinenoord

- Basisscholen
Burg. v. Bommelschool
De Tandem
Het Talent

- Blaaksedijk
- Oud-Beijerland
- Mookhoek

Speciaal basisonderwijs
Het Pluspunt

- Oud-Beijerland

(*) Onze basisscholen werken ook samen met andere organisaties voor kinderopvang. Zie de

schoolgids van uw basisschool.

Van primair naar voortgezet onderwijs
In de groepen 6 en 7 geeft de directeur van onze basisscholen een indicatie van het niveau waarop
een leerling zijn of haar opleiding in het voortgezet onderwijs waarschijnlijk kan vervolgen. In groep 8
geeft de directeur vóór 1 maart een finaal advies.
Medio maart moeten alle kinderen zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De
scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard, zoals het Actief College en het Hoeksch
Lyceum, nemen het advies van onze basisscholen altijd over, zonder aanvullende toetsen af te
nemen of eisen te stellen.
Eind april/begin mei wordt de IEP-Eindtoets afgenomen. De uitslag van deze eindtoets kan in
incidentele gevallen aanleiding zijn voor de basisschooldirecteur om het eerder gegeven schooladvies
te heroverwegen en omhoog bij te stellen. Op verzoek van de ouders kan een VO-school een leerling
in een hogere leerweg plaatsen dan door de basisschool werd geadviseerd, maar de VO school hoeft
dat niet te doen.
De basisschool zorgt ervoor dat de ontvangende school voor voortgezet onderwijs medio maart alle
relevante informatie over de leerlingen ontvangt, nadat de ouders/verzorgers hier toestemming voor
hebben gegeven. Ook vindt nog een warme overdracht van elke leerling plaats. Onze scholen voor
voortgezet onderwijs, Actief College en Hoeksch Lyceum, zullen de nieuw aangemelde leerlingen nog
voor de zomervakantie uitnodigen om kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en docenten.
Mede daardoor wordt de overstap minder spannend.

Passend Onderwijs
Elk kind is anders. Onze scholen houden rekening met die verschillen. Het liefst bieden wij alle
leerlingen passend onderwijs en passende ondersteuning binnen de groep op onze reguliere scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs aan. Toch kan het voorkomen dat de school tegen de grenzen
van de ondersteuningsmogelijkheden aanloopt. Dan wordt de hulp van externe deskundigen of de
ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche
Waard of het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard ingeroepen.
Het samenwerkingsverband zal trachten elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te bieden. De
ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband kan aanbevelingen voor de verdere
begeleiding van een kind doen.
Er zijn een paar mogelijkheden:
o

een pre-ambulant medewerker van het samenwerkingsverband adviseert de school over de
specifieke ondersteuning van een kind;
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o

o
o
o

de ouders krijgen het advies hun kind op een andere basisschool of school voor voortgezet
onderwijs te plaatsen die beter in staat is op de specifieke ondersteuningsbehoefte van het
kind in te spelen;
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor speciaal basisonderwijs;
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor speciaal onderwijs.
de toelaatbaarheidscommissie geeft een verklaring af waarmee het kind wordt toegelaten
tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Als de toelaatbaarheidscommissie voor het basisonderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeeft
voor het speciaal basisonderwijs, dan kunt u uw kind aanmelden op onze school Het Pluspunt in
Oud-Beijerland of een andere sbo school. Het Pluspunt kent aparte leerwegen. Zo is er een leerweg
voor:
- kinderen met leer- en gedragsproblemen
- kinderen met grote behoefte aan een prikkelarme omgeving
- begaafde kinderen die zich binnen reguliere groepen niet meer voldoende uitgedaagd voelen,
zodanig dat hun welbevinden in het geding is.
Voor meer informatie over passend onderwijs, zie ook de websites van de samenwerkingsverbanden:
SWV Passend Primair Onderwijs
- https://www.swv2804.nl
SWV Passend Voortgezet Onderwijs
- https://www.vo-hw.nl
Hier treft u ook informatie aan over de helpdesk.

Toelating en leerplicht
Om te kunnen worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar oud zijn. Op de dag dat
zij 4 jaar worden, kunnen ze naar school. Om peuters te laten wennen aan school mogen ze
maximaal 10 ochtenden of middagen als gast naar de basisschool, als zij tenminste 3 jaar en 10
maanden oud zijn.
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.
- De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind de leeftijd van 5 jaar
heeft bereikt (voorbeeld: Op 6 januari wordt een kind 5 jaar; vanaf de eerste schooldag in februari is
het leerplichtig). Een vijfjarige is voor ten hoogste 10 uur per week niet leerplichtig. De
ouders/verzorgers mogen hun kind 5 uur per week thuis te houden, maar moeten de directeur hier
vooraf over informeren. Een vijfjarige kan nog eens maximaal 5 uur per week thuis blijven met
toestemming van de directeur.
- De leerplicht geldt tot het 16e levensjaar. Jongeren die dan nog geen startkwalificatie (*) hebben,
moeten onderwijs blijven volgen tot zij 18 jaar oud zijn.
(*) Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Verzuim/extra vakantie
De gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn geregeld in de Leerplichtwet 1969. In de praktijk
zijn de belangrijkste regels:
-

-

Als de leerling de school door ziekte niet kan bezoeken, moet dit zo snel mogelijk op school
worden gemeld. Is een kind zonder bericht niet op school, dan neemt de school zo spoedig
mogelijk contact met de ouders/verzorgers op.
Voor verlof wegens vakantie bepaalt de Leerplichtwet dat dit uitsluitend kan worden
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-

verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één der
ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien
schooldagen. Bovendien mag vakantieverlof nooit betrekking hebben op de eerste twee
lesweken van het schooljaar.
Voor verlof wegens andere gewichtige omstandigheden zijn richtlijnen opgesteld. Deze staan
op de aanvraagformulieren voor verlof vermeld. Bij een aanvraag voor meer dan tien
schooldagen per schooljaar, beslist de leerplichtambtenaar.

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar op school en bij:
Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
Postadres: Postbus 166, 3300 AD Dordrecht.
Telefoonnummer: (078) 7708500
E-mailadres: info@dgjzhz.nl
Locatie Oud-Beijerland:
Leerplichtbureau Oud-Beijerland (alleen op afspraak via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Wilhelminastraat 18
3262 SV Oud-Beijerland

Uitschrijven van een leerling
Een leerling mag alleen worden uitgeschreven op verzoek van de ouders van het kind. Bij
uitschrijving maakt de directeur de ouders er op attent, dat de school binnen veertien dagen het
bericht van inschrijving van de nieuwe school wil ontvangen. Als deze termijn wordt overschreden
volgt een melding bij het Leerplichtbureau. De leerplichtambtenaar zal als eerste de gemeente
inschakelen waar het kind woonachtig is. Mocht uit onderzoek van de gemeente blijken dat nog geen
nieuwe school bekend is, dan volgt nader onderzoek door de leerplichtambtenaar.
Bij vertrek van een leerling naar een andere basisschool stelt de directeur een onderwijskundig
rapport op voor de ontvangende basisschool. Het onderwijskundig rapport heeft tot doel een goede
aansluiting tussen de oude en de nieuwe school te realiseren. De ouders van de betreffende leerling
worden tijdig geïnformeerd over de inhoud van het onderwijskundig rapport.

Onderwijstijd
Primair onderwijs
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen
moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4
schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de
onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het
Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs hebben scholen veel ruimte om zelf, in overleg met de
medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er sinds augustus
2015 een nieuwe wettelijke urennorm; de norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele
opleiding. Elke leerling moet een programma kunnen volgen van:
- 3700 uur (in 4 schooljaren) voor het vmbo;
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- 4700 uur (in 5 schooljaren) voor de havo;
- 5700 uur (in 6 schooljaren) voor het vwo.

Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs
Onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs besteden aandacht aan belangrijke
levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen.
Onze scholen dragen dergelijke opvattingen niet actief uit.
Bij voldoende belangstelling stellen wij in de bovenbouw van onze basisscholen tijd en ruimte
beschikbaar aan organisaties die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. De
docenten van deze organisaties mogen wel een levensovertuiging uitgedragen. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van het vormingsonderwijs ligt bij de aanbieder van het
levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij de school! Kinderen die niet deelnemen aan het
levensbeschouwelijk onderwijs volgen een alternatief programma bij hun groepsleerkracht.
Tijdens de lessen vormingsonderwijs maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van
anderen. Zij worden aangemoedigd te communiceren over wat zij denken, voelen, willen en doen.
Het onderzoeken van morele vraagstukken stelt kinderen in de gelegenheid om een eigen
levensbeschouwelijk ‘kompas’ te ontwikkelen. Hoe verhoud ik mij tot de ander, de medemens, en
hoe verhoud ik mij tot de aarde, het milieu en mijn omgeving? Welke waarden zijn daarbij voor mij
van belang?
Er zijn veel thema’s die in de loop van het jaar de revue passeren tijdens het vormingsonderwijs.
Thema’s als: Anders zijn, vriendschap, pesten, arm en rijk, feest en familie komen aan de orde op het
moment dat er bij de leerlingen vragen zijn. Godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs past
naadloos bij de pedagogische opdracht van onze stichting (zie missie en visie).

Schorsing/verwijdering
De kernwaarden van ‘De Hoeksche School’ vormen de basis voor de schoolregels (zie onze missie en
visie). Het schenden van onze waarden kan leiden tot vermaning of straf. In bijzondere gevallen kan
een leerling een time-out krijgen, worden geschorst of zelfs worden verwijderd. Enkele voorbeelden:
Het zich herhaaldelijk niet gedragen volgens de vastgestelde schoolregels;
Herhaalde les-/ordeverstoring;
Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of personeel;
Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders/verzorgers en/of
personeel;
o Het in gevaar brengen door de ouder/verzorger van andere leerlingen, ouders/verzorgers
en/of personeel;
o Verbaal en/of fysiek geweld door de ouder/verzorger tegenover andere leerlingen,
ouders/verzorgers en/of personeel.

o
o
o
o

Meer hierover treft u aan op onze website onder ‘Beleid’.

Onderwijsinspectie
Het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs ligt in handen van de Inspectie van het Onderwijs.
Onze scholen vallen onder Inspectiekantoor Tilburg:
Spoorlaan 420
5038 CG Tilburg

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Pagina 10 van 17

Informatie Rijksoverheid: tel. 1400
Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
Vertrouwensinspecteur: tel. 0900-1113111
website: www.onderwijsinspectie.nl

Vakanties en vrije dagen 2022-2023
De schoolvakanties voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn aan elkaar gelijk. Wij
trachten daarnaast af te stemmen met de scholen voor bijzonder onderwijs Hoeksche Waard.
Vakantierooster schooljaar 2022-2023 voor primair en voortgezet onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
•
•

Zaterdag 22-10-2022
Zaterdag 24-12-2022
Zaterdag 25-02-2023
Vrijdag
07-04-2023
Zaterdag 22-04-2023
Donderdag 18-05-2023
Maandag 29-05-2023
Zaterdag 08-07-2023

t/m zondag 30-10-2022
t/m zondag 08-01-2023
t/m zondag 05-03-2023
t/m maandag 10-04-2023
t/m zondag 07-05-2023
t/m zondag 21-05-2023
t/m zondag 20-08-2023

De data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema van het Ministerie
van OCW
Elke school heeft de mogelijkheid om in overleg met de medezeggenschapsraad 1 à 2 studiedagen per schooljaar
te plannen. De school dient de ouders daar ruim tevoren over te informeren.

Ouderraad en ouderbijdrage
Onze scholen hebben een ouderraad. De leden van de ouderraad organiseren samen met
medewerkers van school diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest,
excursies, schoolreizen, afscheidsavond groep 8.
Op onze scholen voor voortgezet onderwijs is de ouderraad tevens actief bij voorlichtingsavonden
voor ouders, het jaarlijkse open huis, kerst- en examengala en de diploma-uitreikingen.
Het basis- en voortgezet onderwijs zijn gratis in ons land. De genoemde evenementen worden echter
niet door de overheid bekostigd. Daarom vragen de ouderraden de ouders/verzorgers jaarlijks om
een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte daarvan verschilt per school en wordt in overleg met de
medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. Niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt
niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Sponsoring
Onze scholen ontvangen geen structurele inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden giften
geaccepteerd mits daar geen tegenprestatie tegenover staat.

Extra activiteiten in het lesprogramma
Naast vakken zoals als spelling, Nederlands, rekenen, wiskunde en bewegingsonderwijs zijn er vaak
nog extra activiteiten op onze scholen. De scholen beslissen zelf - in overleg met de
medezeggenschapsraad en binnen de bestuurlijke kaders - welke extra onderwijsactiviteiten zij in het
lesprogramma (of onderwijsprogramma) opnemen. Uw kind is wettelijk verplicht om mee te doen
aan alle activiteiten die bij het lesprogramma horen. Voorbeelden van dergelijke extra
onderwijsactiviteiten kunnen zijn: uitstapjes, werkweken, reizen. In de schoolgids van uw school leest
u welke verplichte activiteiten tot het lesprogramma van uw school behoren.
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Is er sprake van een geldige reden waardoor uw kind niet kan meedoen aan een extra
onderwijsactiviteit? Dan kunt u de directeur van de school vragen om vrijstelling. Als uw kind
vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

Veiligheidsbeleid
De Hoeksche School voert beleid met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid van leerlingen,
personeel en ouders/verzorgers. Ook het anti-pestbeleid maakt hiervan onderdeel uit. Op al onze
scholen geldt een gedragscode. Alle bij de school betrokken personen worden geacht de
gedragscode te kennen. Ons veiligheidsbeleid is ingebed in onze pedagogische opdracht (zie onze
missie en visie).
Het complete beleidsplan Veiligheid is in te zien via onze website.

Persoonsgegevens en privacy; beeldmateriaal; digitale leermiddelen
Op alle scholen van Stichting De Hoeksche School wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van
onze leerlingen en de ouders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement is
met instemming van de GMR vastgesteld. Het reglement en de privacyverklaringen zijn na te lezen
op onze website.
De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken
persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Wij maken
alleen gebruik van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leren en begeleiden van onze leerlingen,
en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om een
kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om het kind
in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde
gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs), Bureau
Leerplicht, onderwijsinspectie en accountant.
Wij verwerken diverse soorten gegevens, zoals contactgegevens en de geboorteplaats van onze
leerlingen. De meeste gegevens zijn ons door de ouders verstrekt. Daarnaast registreren
medewerkers van onze scholen gegevens over onze leerlingen, zoals bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen. Ook kunnen er bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd. Dat gebeurt om
uw kind de juiste begeleiding te kunnen geven. In het privacyreglement en de privacyverklaringen
staat wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de relevante wetgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De leerlinggegevens en vorderingen van uw kind worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem Parnassys (primair onderwijs) of Somtoday (voortgezet onderwijs). Deze
programma’s zijn beveiligd. Toegang tot de leerlinggegevens is beperkt tot medewerkers van onze
school of de ouders van de desbetreffende leerling.
Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het leerlingdossier. Hierin wordt de
informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding. De gegevens van leerlingen
worden voor derden ontoegankelijk bewaard.
Wij voldoen aan de relevante wetgeving inzake het communiceren van gegevens naar het
vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de overgang naar
het voortgezet onderwijs wordt het overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij
ondertekenen het formulier en ontvangen hiervan een exemplaar.
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Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, dan vragen we daarvoor
vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te
verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen informatie nodig heeft.
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. De school moet een passende
onderwijsplek aanbieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook
consequenties voor het verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Onze scholen gaan hier
zorgvuldig mee om.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar nadat het kind de school heeft verlaten.
Adresgegevens van oud-leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.
Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen hebben recht tot inzage in al deze gegevens. Als de
gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen
niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.
Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht/mentor
van uw kind, of met de schooldirecteur.
Ouders mogen het leerlingdossier niet meenemen buiten de school.
Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de
school of in de nieuwsbrief, vragen wij eenmalig uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om
die toestemming niet te geven, of om een eerder gegeven instemming in te trekken. Wijziging van
toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal.
Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen
wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en
video’s kunt u terecht bij de leerkracht of mentor van uw kind, of bij de schooldirecteur.
We begrijpen dat u graag foto’s maakt tijdens bijzondere gebeurtenissen op school. Wij gaan er wel
van uit dat u daarbij rekening houdt met het feit dat niet alle ouders het op prijs stellen dat foto’s
van hun kind publiekelijk worden gedeeld. Wij verwachten dat u terughoudend bent met het maken
van foto’s en video’s en het plaatsen daarvan op internet.
Een paar tips:
- Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.
- Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media.
- Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks op te herkennen zijn.
- Maak een close-up alleen van uw eigen kind.
- Maak geen foto’s van kinderen waar uw eigen kind niet op staat
Digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte
set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze
inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van
ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor
geven, zodat misbruik door de leverancier van die informatie wordt voorkomen.
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Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering
- Stichting De Hoeksche School heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen,
leerkrachten en ouderparticipanten afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar
school, van school naar huis, gedurende het verblijf op school en tijdens de activiteiten buiten
school. Dit laatste geldt alleen voor activiteiten in schoolverband en onder toezicht.
Praktische tip:
Het kan voorkomen dat uw kind schade toebrengt aan anderen. Verzeker u en uw kind daarom voor
wettelijke aansprakelijkheid.
- De Hoeksche School aanvaardt over het algemeen geen aansprakelijkheid voor schade aan of
zoekraken van eigendommen van leerlingen of ouders. Ook niet als deze eigendommen in bewaring
zijn gegeven.
Het schoolbestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen indien
veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of nalaten van aan de school verbonden personeel of
andere personen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in de school (b.v. ouders). Het
schoolbestuur is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Toelating van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte
Ieder kind is in principe welkom op onze scholen. Alvorens de school overgaat tot toelating van een
leerling met bijzondere onderwijs- en opvoedingsbehoeften vindt een zorgvuldige afweging plaats.
Plaatsing van een leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte mag namelijk niet de ontwikkeling
van het kind zelf of van de andere kinderen schaden.
- Onze scholen onderscheiden de volgende grenzen:
o Verstoring van rust en veiligheid.
o Verhouding verzorging/behandeling en onderwijs.
o Verstoring van het leerproces van andere kinderen.
o Gebrek aan opnamecapaciteit (vast te stellen door het bestuur).
- De school hanteert het volgende stappenplan:
o De directeur voert overleg met de ouder/verzorger en vraagt informatie aan derden.
o Directeur en team bespreken de verkregen informatie (in het bijzijn van een extern
deskundige)
o De directeur beschrijft de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind.
o De directeur beschrijft de ondersteuning die de school kan bieden en bespreekt het
ondersteuningsarrangement met de ouders/verzorgers.
o De directeur neemt een formeel besluit. Dit besluit kan inhouden:
1.
nader onderzoek.
2.
plaatsing
3.
geen plaatsing
Indien tot plaatsing wordt overgegaan worden de afspraken met de ouders vastgelegd. Indien er niet
wordt geplaatst ontvangen de ouders/verzorgers de motivering van dit besluit op schrift en wordt
het kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard of het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard. De commissie helpt de ouders met de begeleiding van het kind naar de
juiste plek (zie ook Passend Onderwijs).
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Klachtenregeling
Met vragen, opmerkingen of klachten richt u zich bij voorkeur tot de direct betrokkene of de
schoolleiding. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich schriftelijk richten tot het
college van bestuur van Stichting De Hoeksche School of de Landelijke Klachtencommissie.
Elke school heeft tenminste één schoolcontactpersoon (personeelslid op de betreffende school)
aangewezen, die u of uw kind desgewenst adviseert waar en hoe u een probleem of klacht
bespreekbaar kunt maken. De schoolcontactpersoon gaat niet in op de inhoud van de klacht en is in
principe verplicht tot geheimhouding van zaken die hij als schoolcontactpersoon verneemt. U treft de
naam van de schoolcontactpersoon elders in de schoolgids van uw school aan.
Het bestuur heeft twee externe vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn in dienst van Stichting
Kwadraad (maatschappelijk werk) en onafhankelijk. De vertrouwenspersonen van Kwadraad zullen
ouders en medewerkers niet alleen adviseren (zoals de schoolcontactpersonen doen), maar
desgewenst ook ondersteunen bij de behandeling van hun probleem of klacht.
Onze vertrouwenspersonen:
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl, tel. 06-40910106
Adrie Verbaan, a.verbaan@kwadraad.nl, tel. 06-40746159
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA
Algemeen telefoonnummer: 088-9004000
Het is mogelijk een klacht direct in te dienen bij:
• het college van bestuur:
- De klachtenregeling van Stichting De Hoeksche School is alleen van toepassing als men met
zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en
proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden
afgehandeld. Zo kan een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend niet
afgehandeld worden via de klachtenregeling van De Hoeksche School.
- Een klacht kan pas – schriftelijk - bij het college van bestuur worden ingediend nadat de
klager in redelijkheid heeft geprobeerd de klacht met de betrokkene of diens leidinggevende
op te lossen. Het adres van het college van bestuur Stichting De Hoeksche School is:
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
bestuur@dehoekscheschool.nl
U treft de volledige klachtenregeling van Stichting De Hoeksche School aan op onze website.
•

de Landelijke Klachtencommissie van Stichting Onderwijsgeschillen:
Als een klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie van Onderwijsgeschillen
(LKC) en als blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het
niveau van de school of het bestuur aan de orde te stellen of te behandelen, kan de
Landelijke Klachtencommissie de klacht toezenden aan het bestuur met het verzoek alsnog
tot een oplossing te komen.
De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een
medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur
of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden
om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het
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schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de LKC. Meer informatie
over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl.
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is
ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van
een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te
bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de
Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediationdesk bereiken via
telefoonnummer 030-2809590 of e-mail info@onderwijsgeschillen.nl.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2, Utrecht, telefoon 0302809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.
Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over
klachtbehandeling.
De Landelijke Klachtencommissie neemt klachten in behandeling zo lang die betrekking
hebben op gebeurtenissen die in principe tot maximaal een jaar daarvoor plaats vonden.

Meldcode
- Als de school het vermoeden heeft dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling dan wordt gehandeld volgens onze Meldcode (Ga op onze website naar ‘Beleid’
en dan naar ‘Veiligheidsbeleid’).

Belangrijke adressen en telefoonnummers
o

Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’ Onderwijs
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, 078-6295999
https://dehoekscheschool.nl ; info@dehoekscheschool.nl

o

Bestuurskantoor ‘De Hoeksche School’ Kinderopvang
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek, 0186-650020,
https://dehoekscheschool.nl/kinderopvang; info@ko-dehoekscheschool.nl

o

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard
Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas, 0186-219050
https://swv2804.nl/; info@swv2804.nl

o

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard
Johannes Kolfstraat 1, 3273 CA Westmaas, 06-83483090
https://www.vo-hw.nl/; info@vo-hw.nl

o

Onderwijsinspectie, inspectiekantoor Tilburg
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl
tel. 1400 (Informatie Rijksoverheid)
Vertrouwensinspecteur: tel. 0900-1113111 (lokaal tarief)
Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
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o

Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van Dienst Gezondheid en Jeugd
ZHZ)
Karel Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht, 078-7708500
info@dgjzhz.nl

o

Leerplichtbureau Oud-Beijerland (via Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ)
Wilhelminastraat 18, 3262 SV Oud-Beijerland

o

Stichting Kwadraad (inzake externe vertrouwenspersoon Stichting De Hoeksche School)
Postadres: Postbus 440, 2800 AK GOUDA
Onze vertrouwenspersonen:
Agatha Ottema, a.ottema@kwadraad.nl (tel. 06-40910106)
Adrie Verbaan, a.verbaan@kwadraad.nl (tel. 06-40746159)

o

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (Stichting Onderwijsgeschillen)
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
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