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Beste leerling,

Deze schoolgids geeft je een overzicht van alles wat onze 
school, rsg Wiringherlant, doet om ervoor te zorgen dat 
jij jouw talenten op je eigen manier kan ontwikkelen. Het 
motto van onze school is ‘open naar jezelf, naar elkaar en 
naar de wereld’. Door de vele verschillende, waar mogelijk 
grensverleggende, onderwijsprogramma’s proberen we 
jou te inspireren en en is er vast wel een opleiding die bij 
je past
We schrijven deze  schoolgids voor jou, maar ook voor 
je ouders. Soms is de tekst net even wat formeler, inge-
wikkelder. Die stukjes zijn voor je ouders of verzorgers 
bedoeld. 

Wij zijn een kleinschalige school. Een ontmoetingsplaats 
waar we jou en alle anderen een veilige omgeving willen 
bieden. Wij proberen rekening te houden met verschillen 
tussen leerlingen, jou de aandacht te geven die jij nodig 
hebt. Hoe leer jij het beste en wat heb jij nodig om te 
(gaan) leren? We werken daarbij klassikaal, met zes, zeven 
of acht lessen van vijftig minuten per dag; een gestructu-
reerde leeromgeving.

De school is in ontwikkeling. De leerwegen van het vmbo 
zijn recentelijk vernieuwd, we hebben in de onderbouw 
havo en atheneum tto ingevoerd. In leerjaar 1 en 2 maken 
de leerlingen gebruik van een device. Wij noemen dit 
BYOD, Bring Your Own Device. Meer informatie over deze 
regeling vindt u verderop in de gids. 
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rsg Wiringherlant maakt deel uit van Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Noord-Holland (SOVON). SOVON 
staat voor betrokkenheid en wederzijds begrip, vanuit di-
versiteit, kwaliteit en respectvol met elkaar omgaan. Deze 
gedachte is de basis voor het onderwijs op rsg Wiringher-
lant en de andere scholen van SOVON.

Wat voor school willen we zijn?
Onze school is een ontmoetingsplaats zijn waar je veel 
kunt leren. We hebben veel opleidingen. Bij ons kan je 
met je handen leren werken, met je hoofd, je voorbe-
reiden op een beroepsopleiding of op een carrière in de 
wetenschap. Wat past het beste bij jou? Wat wil je leren? 
En hoe haal je het beste uit jezelf? Samen met jou en je 
ouders leren we je op jouw manier te laten leren wat voor 
jou ertoe doet, je te inspireren, te motiveren en het beste 
uit je zelf te halen. 

Jij kunt bij ons je talenten verder ontwikkelen en wie weet, 
misschien ontdek je wel iets heel nieuws bij jezelf!
Daarbij kom je elkaar tegen in school. We hopen dat je 
daarbij jezelf kunt zijn. Zijn wie je bent en worden wie je 
bent. In een veilige omgeving. Onze school moet een plek 
zijn waar jij je thuis voelt.

Onze docenten zullen je hierbij helpen. We zullen je steun 
geven en structuur. We trekken gezamenlijk op in de klas, 
maar proberen ook oog te hebben voor wat jij specifiek 
nodig hebt; maatwerk. We proberen in onze lessen te dif-
ferentiëren; in de toekomst steeds vaker vanuit de gedach-
te dat jij beter weet dan wij wat jij nodig hebt om te leren.

Je kunt bij ons heel wat extra’s kiezen, zowel binnen als 
buiten de lessen. Die extra’s heb je soms hard nodig voor 
je vervolgopleiding. Ook bij die keuze krijg je goede bege-
leiding van onze LOB (loopbaanoriëntatie)-coördinatoren. 
Hierbij hebben we ook de hulp van je ouders of verzorgers 
nodig. Samen zullen we je 

voorbereiden op het vervolg in een samenleving die sterk 
verandert.

Die samenleving leer je op onze school kennen. We verleggen 
grenzen. Niet alleen als het om leren, maar ook als het om 
Europa gaat. Hoe werkt het Europees parlement, wat doen 
ze in Brussel? Je kunt junior-ambassadeur worden en andere 
leerlingen, zowel van deze school als van basisscholen, vertel-
len wat het Europees parlement betekent en doet. We gaan 
op reis, er zijn uitwisselingen en excursies. We zijn een Global 
Citizen-school. Via uitwisselingen en lesprogramma’s leer je 
andere culturen kennen, ga je om met leerlingen uit andere 
landen en word je een wereldburger. Je kunt, als je naar het 
havo of het atheneum gaat, voor tweetalig onderwijs kiezen. 
In onze onderbouw krijg je dan heel wat lessen in het Engels.

Onze regionale school staat midden in de Wieringermeer. We 
proberen rekening te houden met onze omgeving en deze 
binnen te halen. Projecten samen met het bedrijfsleven, de 
gemeente, andere (basis)scholen. Daarbij spelen techniek, 
ondernemen, LOB, Global Citizen en ICT een belangrijke rol.

Je kunt bij ons heel wat extra’s kiezen, zowel 
binnen als buiten de lessen. Die extra’s heb je 

soms hard nodig voor je vervolgopleiding.
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Ondernemen en 
onderzoekend leren

Hoe mooi zou het zijn als je in de bovenbouw jouw pro-
fielwerkstuk samen met een bedrijf kunt maken?
Bij economie leren een businessplan te maken, ervaren 
hoe je onderzoek doet en wat ‘ondernemend leren’ is. 

Onze school is altijd in beweging. Wij hebben een breed 
onderwijsaanbod en willen dat graag zo houden. Bin-
nen en buiten de lessen bieden wij onder andere kunst, 
cultuur, sport, tweetalig onderwijs, internationalisering, 
reizen en uitwisselingen, Techniek en technologie, Cam-
bridge, Anglia, Delf Scolaire en Goethe aan. 

Ons brede aanbod: de afdelingen, de vakken, onze extra’s 
en de buitenschoolse activiteiten.

Onze school kent de volgende afdelingen:
• atheneum
• havo
• vmbo: theoretische leerweg (tl) en gemengde 

leerweg (gl)
• vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
• vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)

Uitleg afkortingen:
• vmbo - Voorbereidend Middelbaar Beroeps  

Onderwijs
• havo - Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
• vwo - Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

vmbo
De basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg kies je 
als het beter voor je is als je meer praktische vaardigheden 
en minder theorie in je opleiding krijgt. De tl is de theore-
tische opleiding binnen het vmbo. Veel scholen gebruiken 
hier de naam mavo voor. In klas 3 volgen alle leerlingen 
de gemengde/theoretische leerweg (gtl), waarbij je naast 
theorievakken, een praktijkvak volgt. In klas 4 kan je dan 
kiezen om examen te doen in dit beroepsgerichte vak (en 
dan doe je gl) of je kiest voor 6 theorievakken (en dan kies 
je tl).

Het doel van de basisberoepsgerichte leerweg is de leer-
lingen binnen de reguliere duur van hun opleiding een 
diploma te laten behalen dat doorstroming naar mbo-ni-
veau 2 mogelijk maakt. De leerlingen die onderwijs volgen 
via de kaderberoepsgerichte of de theoretische leerweg 
hebben aansluiting op het mbo, niveau 3 en 4. Na tl4 is 
het ook mogelijk om door te stromen naar havo 4. 

Havo en atheneum 
Als je naar het havo gaat, dan haal je na vijf jaar een diplo-
ma, waarmee je naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) 
kan, of kunt doorstromen naar het atheneum. Met een 
vwo-atheneum diploma kan je na zes jaar op de middelba-
re school gezeten te hebben, naar de universiteit (weten-
schappelijk onderwijs).

De eisen die aan jou gesteld worden, zijn op het athe-
neum hoger dan op de havo en daar weer hoger dan op 
het vmbo.



Doorstroomschema
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Toelating
Na jouw aanmelding hebben wij een warme overdracht met 
de leerkracht van groep 8. Belangrijke leerresultaten (rekenen, 
spelling en begrijpend lezen) worden aan ons overgedragen. 
Dit alles geeft ons inzicht in jouw onderwijsbehoefte, werk-
houding, gedrag en onderwijsresultaten. Het advies van jouw 
basisschool is leidend.

Daarna gaan wij over tot plaatsing in een brugklas rekening 
houdend met:
• Jouw schooladvies;
• Het aantal leerlingen;
• Het aantal jongens/meisjes;
• Verdeling van onderwijsbehoefte;
• Van welke basisschool jij komt;
• Dat jij tussen huis en school samen kunt fietsen.

Je kunt op onze school ook instromen in 4 havo als je je vmbo 
tl-diploma hebt gehaald of in 5 atheneum, na het behalen 
van je havodiploma. In deze schoolgids staat op blz. 19 meer 
daarover. Op onze website www.wiringherlant.nl vind je 
ook informatie.

Brugklas
In de brugklas zit je soms in een klas met twee niveaus. Bij-
voorbeeld bb/kb, tl/havo of havo/atheneum.  
Dit houdt in dat je op beide niveaus leerstof krijgt aangeboden 
en getoetst wordt. Aan het einde van het eerste leerjaar krijg je 
een advies in welke leerroute je vanaf leerjaar 2 verder gaat. 

Onze afdelingen havo en atheneum
Als je in de derde klas zit, word je voorbereid op de boven-
bouw. Je moet dan al na gaan denken welke vervolgstudie je 
wilt gaan doen. In de bovenbouw kan je een aantal nieuwe 
vakken kiezen, wordt de inhoud van vakken soms anders en 
werk/leer je vaak op een andere, meer zelfstandiger, manier. 
Jouw mentor en de LOB-coördinator (LOB staat voor Loop-
baanOriëntatie en –Begeleiding) organiseren in het derde leer-
jaar een profielkeuzeavond waarop je voorlichting krijgt over 
de inrichting, de profielen en de keuzes in de bovenbouw. In 
het derde leerjaar maak je samen met je mentor, de LOB-coör-
dinator, je ouders/verzorgers, de afdelingsleider en de vakdo-
centen een keuze uit één van de vier profielen:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie en Maatschappij 
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

In havo en atheneum zijn de namen van de profielen het-
zelfde, maar de inhoud is verschillend. Je krijgt in een profiel 
vakken die op elkaar aansluiten. Daardoor ontstaat samen-
hang tussen de eindexamenvakken en een goede aansluiting 
op jouw vervolgstudie in het hoger beroepsonderwijs of het 
wetenschappelijk onderwijs.

Elk profiel bestaat uit drie delen:
• Een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk 
   is, met vakken als Nederlands, Engels en lichamelijke op

   voeding; dit deel neemt ongeveer de helft van de studie
   tijd in beslag.
• Een deel dat specifiek voor dat profiel is, waardoor dat 
   profiel zich van de andere profielen onderscheidt; hier 
   werk je ongeveer een derde van je tijd aan.
• Een vrij deel waarin je uit een aantal vakken/activiteiten 
   een keuze kunt maken.

Tweetalig onderwijs, een mooie 
kans om je grenzen te verleggen!
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Onze school heeft een ruim aanbod van vakken en mogelijk-
heden. Toch kan het voorkomen dat we een bepaalde keuze 
niet kunnen toestaan. Vrijwel altijd weet je dit vooraf en kan je 
er rekening mee houden. We kunnen een keuzevak alleen aan-
bieden bij voldoende belangstelling (minimaal 12 leerlingen). 

Onze afdeling vmbo
Het vmbo is voor de meeste leerlingen in Nederland het 
onderwijstype dat het beste aansluit op hun mogelijkheden 
en waar ze goed op hun plek zitten. Ongeveer 60% van alle 
kinderen in Nederland gaat naar het vmbo het biedt onderwijs 
voor ‘doeners’ en ‘denkers’. De ‘doeners’ werken graag met 
hun handen, zijn praktisch ingesteld en starten in de brug-
klas vaak in de basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte 
brugklas. De ‘denkers’ kunnen meer theorie aan en gaan in de 
brugklas vaak naar de theoretische leerweg. Wat je allemaal 
leert is samenwerken en verantwoordelijk te zijn voor je eigen 
leerproces.

Als je kiest voor het vmbo, dan kies je feitelijk ook voor een 
vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs, het 
mbo. Het vmbo is geen eindonderwijs. Je komt op het mbo 
via een van onze vier leerwegen: de theoretische, de gemeng-
de, kaderberoepsgerichte of de basisberoepsgerichte leerweg. 
Elke leerweg duurt vier jaar. In klas 3 maak je een keuze voor 
een profiel dat aansluit op de opleiding die je op het mbo wilt 
gaan doen.

De theoretische en gemengde leerweg (gtl)
Voor deze leerweg gebruiken veel scholen de oude naam 
‘mavo’. Dit is de meest theoretische opleiding binnen het 
vmbo. Met een vmbo-tl-diploma kan je doorstromen naar de 
twee hoogste niveaus (niveau 3 en 4) van het mbo. Ook kan 
je doorstromen naar leerjaar 4 van het havo op Wiringherlant 
(zie verderop). In klas 1 en 2 volg je allemaal dezelfde vakken. 

Dat zijn de volgende vakken: Nederlands, Engels, tekenen, 
handvaardigheid, muziek, lichamelijke opvoeding, Duits (in de 
tweede klas), Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, 
natuur-scheikunde (in de tweede klas) biologie, economie (in 
de tweede klas), techniek en diverse projecten. Naast deze 
vakken verzorgt je mentor de studie- en mentorles. Tijdens 
deze lessen wordt er aandacht besteed aan leren leren, het 
maken van huiswerk, het groepsproces in je klas en verschil-
lende zaken die op school spelen. Aan het eind van de tweede 
klas kies je voor een profiel en kies je voor een vakkenpakket.
In klas 3 volgen alle leerlingen de gtl binnen het profiel. Je 
hebt dan één beroepsgericht vak naast de theoretische vakken.

Je doet uiteindelijk in de vierde klas tl in zes theorievakken 
examen, het beroepsgerichte vak uit klas 3 laat je dan vallen. 
In gl4 doe je in 5 theorievakken en een beroepsgericht vak 
examen. Daarnaast doe je ook verplicht examen in maatschap-
pijleer, lichamelijke opvoeding (lo) en culturele kunstzinnige 
vorming (ckv).

Je wordt op school door jouw mentor, de LOB- coör-
dinator en de vakdocenten begeleid bij het maken van 

een keuze voor jouw profiel en vervolgopleiding.
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Zoals je leest, krijg je les in veel verschillende vakken.
Al deze vakken brengen je heel wat vakkennis bij, maar ze 
leren je, met elkaar, ook andere dingen (vaardigheden), zoals 
samenwerken, overleggen, onderzoeken en presenteren. Om 
de samenhang tussen de vakken te vergroten werk je in de on-
derbouw aan projecten die te maken hebben met Wiringher-
lant als Global Citizen-school. Bij deze projecten is niet alleen 
je eindproduct belangrijk, maar ook de manier waarop je met 
anderen hebt samengewerkt om het resultaat te bereiken.

De bovenbouw van de theoretische leerweg
Na de derde klas kan je dus ook kiezen voor een vervolg van 
je opleiding in de gemengde en theoretische leerweg (gtl). 
De waarde van een gtl diploma weegt even zwaar voor de 
vervolgopleiding. Verderop krijg je meer informatie over de 
gemengde leerweg nadat je in leerjaar 2 hebt gekozen voor 
een profiel en een vakkenpakket.

Je kunt op onze school uit de volgende profielen kiezen: 
• Zorg en Welzijn
• Economie
• Techniek

Elk profiel bestaat uit:
• Een gemeenschappelijk deel; dit zijn voor jou en de andere 
   leerlingen verplichte vakken
• De vakken die bij het door jou gekozen profiel horen
• Een vrij deel; vakken die je binnen onze school vrij kunt 
   kiezen.

Vanaf het 3e leerjaar maak je een begin met jouw schoolexa-
men (SE). Een paar vakken sluit je al in de derde klas af, maar 
voor de meeste vakken krijg je de voorbereidende examenstof 
richting de vierde klas.

Je wordt op school door jouw mentor, de LOB- coördinator en 
de vakdocenten begeleid bij het maken van een keuze voor 
jouw profiel en vervolgopleiding. LOB staat voor LoopbaanO-
riëntatie en Begeleiding. In de loop van de jaren bouw je een 
portfolio op.

We maken je hopelijk bewust van jouw keuzemogelijkheden 
met betrekking tot een vervolgopleiding waarbij de volgende 
vragen van belang zijn: ‘Wie ben ik?’, ’Wat kan ik?’, ‘Wat wil 
ik?’.

Gedurende het 3e leerjaar loop je een week stage (snuffelsta-
ge) bij een bedrijf of instelling. Op deze manier ervaar je wat 
het betekent om binnen het profiel te werken waar jij voor ge-
kozen hebt en of je wel de juiste keuze hebt gemaakt. Tijdens 
jouw eindexamenjaar proberen we samen met jou de juiste 
vervolgopleiding te kiezen. Je gaat naar de mbo-bezoekdagen 
en je krijgt informatie over een eventuele overstap naar leerjaar 
4 van de havo.

Op rsg Wiringherlant krijg je in het derde leerjaar ook een 
beroepsgericht vak. Als je dit vak ook in de vierde klas houdt 
dan kies je voor de gemengde leerweg (gl). Als gl-leerling volg 
je naast theorievakken (op het niveau van de theo-

Sprong naar 
de toekomst

retische leerweg, maar wel één minder) beroepsgerichte prak-
tijklessen. Je doet daar ook examen in. De gemengde leerweg 
is ingevoerd om de aansluiting van vmbo tl-leerlingen met 
het mbo te verbeteren. Door praktijkervaring (beroepsgericht) 
op te doen herkennen leerlingen nog beter waar hun taken 
liggen.
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Aan het einde van de gl doe je examen in 5 theorievakken en 
1 praktijkvak (profiel D&P; Dienstverlening & Producten). Het 
theoriegedeelte van de gemengde leerweg is vergelijkbaar met 
het niveau van de theoretische leerweg. Na het examen kan je 
dus doorstromen naar de niveaus 3 en 4 van het mbo.

We proberen je goed op een eventuele keuze voor de beroeps-
gerichte vakken voor te bereiden. Tijdens de loopbaanoriënta-
tie en begeleidingslessen (LOB) in de tweede klas krijg je van 
je mentor en de LOB-coördinator informatie over de keuzes 
tussen de leerwegen en de profielen.

Theoretische Leerweg

Economie

Profiel:

Zorg en Welzijn

Techniek

Verplicht vak 1: Verplicht vak 2:

Economie

Biologie

Wiskunde

Keuze uit: Wiskunde, Frans of duits

Keuze uit: Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis 
of Maatschappijkunde

Keuze uit: Nask 1

• In leerjaar 3 volgen alle leerlingen van TL3 verplicht het vak Wiskunde.

Basis- en kaderberoepsgerichte
 leerweg (bbl/kbl)

Onze school wil een 
ontmoetingsplaats zijn waar je

 veel kunt leren.

Onderbouw vmbo bbl/ kbl
Als je in het 1e en 2e leerjaar van het vmbo bbl/kbl zit, dan 
krijg je ‘algemeen vormend onderwijs’ aangeboden waarbij 
zoveel mogelijk uren een praktische invulling hebben. Verge-
leken met leerlingen uit andere afdelingen besteed je meer 
uren aan vakken als kunst & cultuur, techniek en sport. Je doet 
tijdens de lessen niet alleen kennis op maar je bekwaamt je 
ook in praktische vaardigheden (werken met je handen en je 
hart). Je wordt tijdens de LOB-uren begeleid bij het maken van 
loopbaankeuzes zoals de keuze voor een profiel in de boven-
bouw. Je maakt al een begin met je loopbaandossier en krijgt 
inzicht in jouw kwaliteiten: Wie ben je? Wat kan je? Wat wil je?

Bovenbouw vmbo bbl/ kbl
Zoals je in het schema hieronder ziet, kent de bovenbouw 
van de afdeling vmbo bbl/kbl 4 profielen. Een profiel is een 
praktijkvak en bestaat uit een aantal verplichte modulen met 
daarnaast keuzemodulen. Je volgt naast het profielvak ook 
lessen in Nederlands, Engels, lichamelijke oefening, culturele 
kunstzinnige vorming, maatschappijleer, de sector verplichte 
vakken en de keuzevakken. In zowel leerjaar 3 als 4 loop je 
stage bij een bedrijf of instelling.

Z&W (BB/KB) Zorg en Welzijn

Profiel:

PIE (BB/KB)

Techniek

Verplicht vak 1: Verplicht vak 2:

Economie

Wiskunde

Keuze uit: Wiskunde of Maatschapppijkunde

Keuze uit: Nask 1

2 vakken uit Wiskunde, Nask 1, Biologie en Economie

Produceren, Installeren en Energie Mobt (BB/KB) Wiskunde Keuze uit: Nask 1
Mobiliteit en Transport 

Let op:
• We kunnen jullie alleen een keuzevak aanbieden als er een 
   minimaal aantal leerlingen (12) voor dat vak kiest!

Dienstverlening en Producten
Naast het profielvak volg jij lessen Nederlands, Engels, maat-
schappijleer, lichamelijke oefening, culturele kunstzinnige vor-
ming en economie. Daarnaast maak jij een keuze uit de vakken 
biologie, wiskunde of nask 1. D&P is een brede opleiding 
waarin je je gerichte keuze voor het mbo nog even uitstelt. Uit 
alle profielen die worden aangeboden kan je vakken kiezen zo-
dat je je kunt oriënteren op je vervolgstudie. Binnen dit profiel 
kun je zowel breed als smal kiezen. Ben je actief, initiatiefrijk 
en creatief, of wil je ooit een eigen bedrijf beginnen, dan is dit 
jouw profiel!

De opdrachten die jij krijgt, worden zoveel mogelijk in echte 
situaties geplaatst. Je zoekt zelf contacten met bedrijven 
voor het maken van deze echte opdrachten. De persoonlijke 
ontwikkeling en competenties die jij dient te verwerven voor 
dienstverlenende en commerciële beroepen staan centraal in 
de loopbaanoriëntatie (LOB). Ook bevat dit profiel een tech-
nisch component.

Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg Gemengde Leerweg



11 | rsg Wiringherlant    Schoolgids 2020 | 2021

De profielmodulen zijn:
• Organiseren van een activiteit (bbl/kbl/gl)
• Maken van een multimediaal product (bbl/kbl/gl) 
• Presenteren, verkopen en promoten (bbl/kbl)
• Een product maken en verbeteren (bbl/kbl)

Sector techniek
Jij kunt in de sector techniek kiezen voor het profiel Mobiliteit 
en Transport of het profiel Produceren, Installeren en Ener-
gie. Naast het profielvak volg jij lessen Nederlands, Engels, 
maatschappijleer, lichamelijke oefening, culturele kunstzinnige 
vorming, wiskunde en natuur-scheikunde. Ben je handig, wil 
je graag in de praktijk leren en ben je niet bang voor “vieze 
handen”, dan zijn deze profielen precies iets voor jou! De 
opdrachten die jullie krijgen worden zoveel mogelijk in echte 
situaties geplaatst. De persoonlijke ontwikkeling en compe-
tenties die jij dient te verwerven voor beroepen in de sector 
techniek staan centraal in de loopbaanoriëntatie (LOB).

Mobiliteit en Transport
Binnen het profielvak Mobiliteit en Transport oriënteer jij je 
op het gebied van technische beroepen in de transportsector. 
Centraal staan technische vaardigheden voor vervoersmidde-
len.

De 4 profielmodulen zijn:
• Motorconditie testen (bbl/kbl)
• Wielophanging en carrosserie (bbl/kbl)
• Verlichting en comfortsystemen (bbl/kbl) 
• Transport (bbl/kbl)

Produceren, Installeren en Energie
Binnen het profielvak produceren, installeren en energie (PIE) 
oriënteer jij je op het gebied van technische beroepen in o.a. 
elektrotechniek, metaaltechniek, besturingstechniek en instal-
latietechniek.

De 4 profielmodulen zijn:
• Ontwerpen en maken (bbl/kbl/gl)
• Bewerken en verbinden van materialen (bbl/kbl) 
• Besturen en automatiseren (bbl/kbl/gl)
• Installeren en monteren (bbl/kbl)

Sector Zorg en Welzijn
Jij volgt in de sector Zorg en Welzijn het profiel met dezelfde 
naam. Centraal staat het omgaan met mensen en het verlenen 
van zorg in brede zin. Sta je klaar voor een ander en ben je 
een ‘mensenmens’, dan is dit profiel geschikt voor jou.
De opdrachten die jullie krijgen, worden zoveel mogelijk in 
echte situaties geplaatst. De persoonlijke ontwikkeling en com-
petenties die jij dient te verwerven voor beroepen in de sector 
Zorg en Welzijn staan centraal in de loopbaanoriëntatie (LOB).

De 4 profielmodulen zijn:
• Mens en gezondheid (bbl/kbl) 
• Mens en omgeving (bbl/kbl) 
• Mens en activiteit (bbl/kbl) 
• Mens en zorg (bbl/kbl)

De sportklas is er speciaal voor leerlingen uit het 
eerste en tweede leerjaar. De lessen worden aange-

boden buiten de reguliere lessen om.
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Loopbaanoriëntatie (LOB)
Tijdens de schoolloopbaan sta je vaak voor lastige maar 
vooral voor een aantal belangrijke keuzes zoals profiel 
en/ of vakkenpakketkeuze alsmede voor de keuze voor 
een vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
(LOB) is hierbij van belang en is meer dan op bepaalde 
momenten keuzes maken. Je zult merken dat er geduren-
de een aantal jaren een heel traject is waarin je een keu-
zeproces doorloopt, heel vaak ook samen met je ouders/
verzorgers.

Door middel van een goed LOB-programma en optimale 
LOB-begeleiding word jij op rsg Wiringherlant in staat 
gesteld, in een doorlopende leerlijn van onderbouw naar 
bovenbouw, gaandeweg zelfsturend je loopbaancompe-
tenties te ontwikkelen. Het uitgangspunt is steeds dat je 
zelfverantwoordelijk bent voor de invulling van je oriënta-
tie op studie en beroep om tot een bewuste en passende 
loopbaankeuze te kunnen komen.

Daarbij zijn voor jou de volgende vragen van essentieel 
belang: “Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik en wat past bij 
mij?”. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden, 
moet je je kunnen oriënteren op de wereld van arbeid en 
opleiding om je heen; de omgeving; school, thuis en in 
andere oriëntatiegebieden (sport, vrijwilli-

gerswerk, stage, bedrijfsbezoeken etc.). Door te (leren)
reflecteren op jouw eigen handelen en door het samen 
delen en het verwerken van opgedane ervaringen, krijg 
je een helder beeld van wat voor jou een passende keuze 
is. Op rsg Wiringherlant is de mentor de spil in je loop-
baanbegeleiding. De mentor is dus je loopbaanbegeleider 
tijdens het keuze- en oriëntatieproces en geeft jou en je 
klas begeleiding bij het doorlopen van het  loopbaanpro-
gramma. De begeleiding van de mentor bestaat uit het 
geven van loopbaanlessen en info- avonden, het afnemen 
van beroeps- en interessetesten en het houden van zowel 
klassikale als individuele gesprekken met jou en met je 
ouders/verzorgers.

Voor leerlingen van het vmbo geldt dat het loopbaanpro-
gramma deel uitmaakt van je examenprogramma. Het 
loopbaanprogramma is dan ook in het beroepsgerichte 
vak verwerkt en komt tijdens de lessen van het beroepsge-
richte vak aan bod.

LOB-coördinatoren rsg Wiringherlant
mw. A.M. van Dijk, vmbo-bbl/kbl
dhr. D.C.F. Kapiteyn, vmbo-tl/gl
mw. C. Dijkstra, havo
dhr. drs. J. L. Swart, atheneum
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Wat wil jij allemaal gaan 
doen op rsg Wiringherlant?

rsg Wiringherlant is een school en dus leer je wat je moet 
leren. Hiervoor hebben we je verteld wat de verschillende 
opleidingen aanbieden. Maar er is meer te doen op onze 
school. Kan je dat en wil je dat? We vertellen je hier wat 
de extra’s zijn:

TTO
Je kunt kiezen voor tto (tweetalig onderwijs) in de havo/
atheneum-afdeling. Als je voor tto hebt gekozen, dan krijg 
je (als je in een gemengde klas zit) op atheneum-niveau 
les en voor een groot aantal vakken zullen deze lessen in 
het Engels zijn. De kennis van het Engels die jij in het ba-
sisonderwijs hebt opgedaan zal zeer snel toenemen en aan 
het einde van het derde leerjaar zal jij op B1 of B2 niveau 
van het zogenaamde Europees Referentie Kader kunnen 
presteren.

Tto-leerlingen krijgen nu al de kans om veel van de wereld 
te zien, want er zijn heel wat internationale uitwisselingen 
en contacten. Ook in de lessen leer je wat er internationaal 
allemaal gebeurt bij het vak EIO (Europese en Internati-
onale Oriëntatie) en in leerjaar 3 ga je een buitenlandse 
excursie maken. Je hebt als tto leerling al een enorme 
voorsprong op veel universiteiten en hogescholen waar 
steeds meer Engelstalige colleges worden gegeven.

Internationalisering, Global Citizen en EPAS
Wij zijn een Global Citizen-school. Vind je andere landen 
interessant? Hou je van reizen? Wil je in het buitenland 
studeren of droom je van werken in een internationaal 
bedrijf? Dan is Global Citizen vast iets voor jou!!!
Global Citizen is een internationaliseringsprogramma 
waarbij jij andere culturen leert kennen, begrijpen en er 
mee om leert gaan. Je leert hoe Europa en onze internati-
onale gemeenschap in elkaar zit en werkt. In de eerste drie 
leerjaren werk je zo aan het versterken van jouw inter-
nationale en interculturele competenties. In een aantal 
vakken krijg je onderdelen van het vak EIO (Europese en 
Internationale Oriëntatie), een vak dat tto-leerlingen als 
apart vak krijgen aangeboden. We zijn een Nederlandse 
Middelbare school, maar de lessen hebben dus regelmatig 
een internationaal tintje, aandacht voor Europa en de rest 
van de wereld. Bij geschiedenis kan het gaan over heksen 
in Europa in de middeleeuwen. De vraag kan dan zijn of 
je dat kunt vertalen naar onze wereld van vandaag. Zijn 
er nog steeds landen waar het geloof in heksen bestaat? 
Je kunt ook aan grensoverschrijdende thema’s als “the 
SEA” denken, waarin vakken als biologie, aardrijkskunde, 
natuurkunde en economie samenwerken.
Verder zal je merken dat er in de Internationale week pro-
jecten zijn zoals de dag van Europa, Taaldorp, E-twinning, 
de vakantiebeurs en internationale gastsprekers.

Wij geven je ook de mogelijkheid om een paar talen op 
een hoog niveau -voor de afdeling waarin jij zit- te leren. 
Zo kan je op onze school in de bovenbouw havo-vwo 
je Cambridge- certificate (voor Engels), je DELF-Scolaire 
(voor Frans) of je Goethe- (voor Duits) diploma halen. Ook 
kan je op vmbo, havo of atheneum-niveau een Anglia-di-
ploma halen.

Uitwisselingen
Bij een Global Citizen -school horen uitwisselingen. Vind 
je het leuk om eens buiten je eigen klaslokaal te kijken, 
bijvoorbeeld bij leeftijdgenoten op school in Italië̈? Of 
Spanje? Als je op uitwisseling gaat dan werk je samen met 
buitenlandse leerlingen aan een gezamenlijk project. Dat 
kan gaan over bijvoorbeeld “local jobs”. Je bereidt alles 
voor in de klas en je werkt het samen uit via de computer 
en natuurlijk tijdens de uitwisseling zelf. Je gaat een aantal 
dagen naar het buitenland, in een gastgezin en later in 
het jaar komen de gastleerlingen uit Italië̈ of Spanje op 
tegenbezoek op school en bij je thuis.

EPAS
rsg Wiringherlant is ook een EPAS-school. Het European 
Parliament’s Ambassador School (EPAS) programma ging 
zeven jaar geleden in Nederland voor het eerst van start. 
Het doel is een Europees netwerk van deelnemende scho-
len te creëren. 

Op onze school maak je dus deel uit van zo’n netwerk! 
Je leert hoe het Europees Parlement werkt en hoe de 
samenwerking in Europa plaats vindt. Via dit netwerk van 
European Parliament’s Ambassador Schools werken we 
samen met andere scholen in de Europese Unie.

We wisselen activiteiten en lesmateriaal uit. Maar, je kunt 
ook junior ambassadeur worden! Inmiddels hebben we 
een groep van 18 leerlingen uit vmbo tl 2 t/m atheneum 
5, die onze school vertegenwoordigen. Deze ambassa-
deurs dragen de EPAS-gedachten uit door zich op ver-
schillende fronten in te zetten. Als ambassadeur help je 
tijdens Open Dagen om voorlichting te geven of ga je zelf 
naar basisscholen in de buurt om te vertellen over de Dag 
van Europa. Ook assisteer je de Global Citizen-werkgroep 
tijdens de Europaweek door als gastvrouw/heer op te 
treden voor de buitenlandse gasten en door mee te gaan 
op excursies tijdens de Europaweek. Onze ambassadeurs 
zorgen kort gezegd voor voorlichting aan de huidige en 
toekomstige leerlingen en ouders van school. Het volgen 
van scholing buiten de school om is hierbij ook een onder-
deel. Een bezoek aan het Europees Parlement in Straats-
burg staat op het programma.
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De dagelijkse 
onderwijspraktijk 

Website
Alle informatie over Global Citizen en EPAS zoals info 
over projecten, verslagen en foto’s van buitenlandse 
excursies is te vinden op onze website. Klik op het 
Global Citizen - of EPAS-icoontje en je leest en ziet 
veel meer!

Vakgerichte excursies
Door de vaksecties worden excursies georganiseerd. Je 
gaat dan bijvoorbeeld musea of toneelvoorstellingen 
bezoeken. Maar je gaat ook naar bedrijven, instellingen 
en beurzen.

Meerdaagse excursies
In de voorexamenklas ga je naar het buitenland, 
op een meerdaagse excursie (of schoolreis). Er zijn 
bestemmingen als Berlijn, Tsjechië, Londen, Parijs of 
de Ardennen. De kosten voor deze excursies zijn niet 
opgenomen in het basispakket. De excursies zijn niet 
verplicht. Indien je niet meegaat, dan is er een (ver-
plicht) thuisblijfprogramma op school.

Cambridge English
Omdat jij in jouw toekomstige studie of beroep te 
maken krijgt met situaties waarin Engels de voertaal is, 
heeft rsg Wiringherlant ervoor gekozen om in de bo-
venbouw havo/vwo Cambridge English structureel aan 
te bieden. Engels is tenslotte een wereldtaal! Colleges 
op hogescholen en universiteiten worden steeds vaker 
in het Engels gegeven en ook wordt er vaker gekozen 
om uit Engelse lesboeken te werken. Jij zou ervoor 
kunnen kiezen om een tijdje in het buitenland te gaan 
studeren en bedrijven vragen steeds vaker om een 
goede beheersing van de Engelse taal.In havo 4 en 5 
wordt door alle leerlingen gewerkt met de Cambridge 
leergang ‘Objective First’. Zo bereiden we jou voor op 
het First Certificate in English, FCE (niveau B2 volgens 
het Europees Referentiekader).

In atheneum 4 en 5 wordt door alle leerlingen gewerkt 
met de Cambridge leergang ‘Objective Advanced’. 
Deze leergang biedt een uitstekende voorbereiding 
voor op het Certificate in Advanced English, CAE (ni-
veau C1 volgens het Europees Referentiekader).

Sportklas
De sportklas is er speciaal voor leerlingen uit het eerste 
en twee- de leerjaar. De lessen worden aangeboden 
buiten de reguliere lessen om. Als tl, havo en athe-
neumleerling krijg jij 5 of 6 uur en als bb/kbl leerling 
krijg je 6 uur in plaats van 4 uur lichamelijke opvoeding 
in de week. Als jij je aanmeldt voor de sportklas krijg je 
een eigen sportklastenue en dat moet je tijdens de les-
sen dragen. Je maakt kennis met sporten die je tijdens 
de gewone les niet krijgt. Naast gewone lessen krijg 
je bijvoorbeeld ook clinics. Daarbij kan je denken aan 
waterski- en, windsurfen, skeeleren, bowlen, moun-
tainbiken, tennissen, tumblingbaan, schaatsen, dansen, 
fitnessen, BMX-en, EHBO, kickboksen, survivallen en 
nog veel meer. 

Voor dit bedrag krijg je extra lessen, een sportklastenue en 
worden alle clinics betaald. Omdat we nauw samenwerken 
met de sportverenigingen uit de omgeving kunnen we voor 
dit relatieve kleine bedrag heel veel verschillende sporten 
aanbieden. Tevens wordt leerjaar 1 altijd met een middagje 
waterskiën afgesloten en leerjaar 2 met een survivalkamp 
inclusief overnachting.

Wanneer is de sportklas iets voor jou?
1. Als je gemotiveerd bent om de sportklas in je eigen tijd te 
   volgen.
2. Als je geïnteresseerd bent om kennis te maken met heel 
    veel verschillende sporten. Je hoeft niet goed te zijn of alles 
    meteen goed te kunnen, maar je moet wel open staan om 
    nieuwe dingen te leren. Dat geldt ook voor een onderdeel 
    dat je misschien een keer wat minder leuk vindt.
    Alle informatie over de sportklas staat op de website:  
    www.wiringherlant.nl/sportklas. 

Buitenlesactiviteiten 
Hieronder verstaan we alle activiteiten die voor jou en jouw 
medeleerlingen buiten de gewone lessen georganiseerd wor-
den en soms de gewone lessen vervangen. Je leert er veel op 
sociaal (omgaan met elkaar en de wereld) en cultureel gebied 
en het versterkt jouw zelfstandigheid.

SOVON
Alle scholen van SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet On-
derwijs Noord-Holland-Noord), waarbij wij zijn aangesloten, 
streven ernaar de lesuitval voor leerlingen zoveel mogelijk te 
beperken. Ouders/ verzorgers mogen ervan uitgaan dat hun 
kinderen op school volgens het rooster les krijgen of ande-
re activiteiten ondernemen onder leiding van een daartoe 
bevoegd personeelslid.

Website
Op www.wiringherlant.nl staat informatie over onze school, 
de schoolleiding, profielen, secties, het jaarrooster, de 
school- gids, nieuwsberichten, foto’s en mededelingen over 
allerlei activiteiten.

Aula
In het gebouw is een overblijfruimte. Tijdens de kleine en 
grote pauze worden in de aula dranken en diverse etenswaren 
verkocht.
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Lesverzuim
• Bij ziekte van leerlingen of onverwacht ander verzuim 
   stellen de ouders/verzorgers de school tussen 07.30 
   en 08.30 uur telefonisch op de hoogte (0227-513830) 
   Bij terugkeer op school levert de leerling een 
   verzuimkaart, ondertekend door een ouder/
   verzorger, in bij de conciërge. Deze kaart is te 
   verkrijgen bij de conciërge of via de website 
   (oudersformulieren verzuimkaart) te downloaden.
• Is een medische afspraak van tevoren bekend dan   
   wordt de school, ook van tevoren, hierover 
   geïnformeerd via een verzuimkaart.
• Leerlingen die op school ziek worden, melden zich af 
   bij de conciërge.
• Bij overige absenties dient van tevoren verlof aan
   gevraagd te worden bij de afdelingsleider. Dit geldt 
   bijvoorbeeld in geval van een bruiloft, begrafenis of     
   vakantieverlof. Via onze site kunt u het formulier hier
   voor downloaden.

Te laat komen
De leerling die te laat komt, meldt zich eerst bij de 
conciërge. Zonder briefje, dat door de conciërge 
wordt verstrekt, wordt de leerling niet tot de les 
toegelaten.

Schoolregels
Een school kan niet zonder regels en afspraken. De 
belangrijkste schoolregels worden aan het begin van 
het schooljaar door de mentor besproken. Per mail zijn 
deze naar alle leerlingen verstuurd, vanaf leerjaar 2. In 
leerjaar 1 worden ze tijdens de mentorles uitgedeeld.

Verwijdering uit de les
Een leerling die door een docent, om welke reden dan 
ook, uit de les wordt verwijderd, meldt zich onmiddel-
lijk bij het opvanglokaal.

Schorsing of verwijdering van school
Een leerling kan worden geschorst door de rector van 
de school. De leerling mag dan de lessen niet volgen. 
Een leerling kan worden geschorst voor een periode 
van één tot vijf dagen. De beslissing om een leerling 
te schorsen wordt schriftelijk gemeld aan de ouders/ 
verzorgers. Een geschorste leerling wordt gemeld 
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de 
leerling woont en bij een schorsing langer dan een dag, 
ook bij het bevoegd gezag en aan de inspectie voor 
het voortgezet onderwijs.

Een leerling die zich ernstig heeft misdragen op onze 
school kan van school worden verwijderd. De verwij-
dering gaat volgens een zorgvuldige procedure waarin 
de leerling, de ouders/ verzorgers, de leerplichtambte-
naar en de inspectie een rol spelen. Een leerling wordt 
pas definitief verwijderd van school als een andere 
school voor voortgezet onderwijs bereid is de leer-
ling te plaatsen. Tegen de beslissing om een leerling 
te schorsen of te verwijderen kan bezwaar worden 
gemaakt. De rector zal daarop wijzen in de brief waarin 
de beslissing wordt medegedeeld.

Verblijf
Voor en na schooltijd en tijdens de pauzes is het ver-
blijven in de lokalen en gangen niet toegestaan. Eten en 
drinken mag alleen in de aula.

Fietsenstalling
Scooters en fietsen moeten op het daartoe bestemde 
terrein in de rekken worden geplaatst. Om diefstal en 
schade te voorkomen, is er videobewaking. Op slot 
zetten blijft wel noodzakelijk. Hoewel we gelegenheid 
bieden tot het plaatsen van de scooter of fiets, en 
videobewaking is geregeld, kan de school niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal.
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Verlof
Voor elke absentie anders dan wegens ziekte dient ruim van 
tevoren door ouders, voogden of verzorgers schriftelijk verlof 
te worden aangevraagd via de afdelingsleider.
Een verzoek voor een meerdaags extra verlof moet minstens
14 dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden bij de af-
delingsleider. Voor extra vakantieverlof wordt in het algemeen 
alleen toestemming verleend bij:
• Arbeidssituaties van één van beide ouders/verzorgers waar  
  door vakantie voor het gezin niet in de normale vakantie
  periodes kan worden opgenomen (hier is een 
  werkgeversverklaring voor nodig)
• Situaties waarin op medische gronden extra vakantie is 
  gewenst

Ander extra verlof kan na een schriftelijk verzoek worden ver-
leend bij bijzondere familiegebeurtenissen. Voor een verzoek 
tot verlof voor een bezoek aan de dokter of specialist, infor-
matiedagen, keuringen, examens e.d. moet de leerling tijdig 
contact opnemen met de afdelingsleider. Indien het verzoek 
om extra verlof wordt gehonoreerd, dient de leerling afspra-
ken te maken met docenten in verband met te missen toets 
momenten.
Onrechtmatige afwezigheid van de leerling wordt altijd bij de 
leerplichtambtenaar gemeld. Een aanvraagformulier voor extra 
vakantieverlof is verkrijgbaar bij de administratie of te down-
loaden via de website (ouders > formulieren).

Lockers
Voor elke leerling is een eigen locker beschikbaar. Jassen e.d. 
mogen niet worden meegenomen in de lokalen. De lockers 
zijn te openen met een persoonlijke pas. De vervangingswaar-
de van deze pas is € 8,-. De school heeft het recht de lockers 
te controleren. Twee maal per jaar worden de lockers in het 
bijzijn van de politie gecontroleerd. Als er onacceptabele 
spullen in aangetroffen worden, neemt de school passende 
maatregelen. 

Contactmomenten
In verband met de lesgevende taak van de docenten zijn deze 
niet altijd beschikbaar. Via hun persoonlijke emailadres kunt u 
een afspraak met hen maken. Deze staan op de site, onder het 
kopje ‘personeel’.

Liftsleutel
Ons schoolgebouw bestaat uit meerdere verdiepingen, die te 
bereiken zijn via drie trappenhuizen. Soms is het echter nodig 
dat een leerling als gevolg van een lichamelijke beperking 
gebruik moet maken van de daarvoor bestemde lift. Hiervoor 
ontvangt hij of zij een sleutel. Voor deze sleutel moet een borg 
van €10 worden betaald. Liftsleutels worden alleen uitgereikt 
na een schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers.

rsg Wiringherlant bezit een uitgebreide 
mediatheek. In de mediatheek zijn  

boeken, dvd’s, cd-rom’s, kranten en  
tijdschriften aanwezig.
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(Multi)media 
en ICT

Mediatheek/bibliotheek
rsg Wiringherlant bezit een uitgebreide mediatheek. In 
de mediatheek zijn boeken, dvd’s, cd-rom’s, kranten en 
tijdschriften aanwezig. Kranten en tijdschriften kunnen 
in de mediatheek worden gelezen, maar worden niet uit-
geleend. Boeken lenen of uitleenperiodes verlengen, kan 
alleen met de leerlingenpas die aan alle leerlingen bij het 
begin van het schooljaar wordt uitgereikt. Eten of drinken 
in de mediatheek is niet toegestaan. Tijdens de lessen in 
de mediatheek mag op vertoon van de leerlingenpas op 
één van de computers worden gewerkt. De openingstij-
den zijn van maandag tot en met donderdag van 08.15 
tot 15.45 uur en vrijdag van 08.15 tot 15.00 uur.

Computerlokaal
Voor het gebruik van de computerlokalen gelden de vol-
gende regels:
• Het is niet toegestaan de computerlokalen te 
   gebruiken zonder begeleiding van een docent
• Werkstations mogen niet worden verplaatst
• Randapparatuur (muizen, toetsenbord) blijft 
   aangesloten zitten
• Hoofdtelefoons en usb-sticks kunnen aan de voorkant 
   van de computer aangesloten worden, verplaatsen van 
   de computer is hiervoor niet nodig
• Het is niet toegestaan te eten of te drinken in de 
   directe omgeving van de computer
• Het gebruik van de computer is alleen voor onderwijs
   doeleinden
• Het is niet toegestaan om programma’s te installeren 
   en/of materiaal te downloaden en binnen rsg 
   Wiringherlant aan te wenden
• Bij moedwillig onjuist gebruik of het onbruikbaar 
   maken van de computers kan de toegang tot het 
   computerlokaal ontzegd worden
• Het is niet toegestaan om je eigen laptop op het 
   netwerk aan te sluiten tenzij daar toestemming voor is
• Elke leerling dient zelf voor een hoofdtelefoon te 
   zorgen

• Bij het gebruik van laptops gelden dezelfde regels

Eigen leerling-account op het netwerk
Iedere leerling krijgt een eigen account. Voor het aanmel-
den is een gebruikersnaam nodig. Tijdens de 1e mentorles 
krijg je instructie hoe je je kunt aanmelden.

Wifi
De school heeft een dekkend wifinetwerk dat vrij toegan-
kelijk is voor leerlingen. Ook bij gebruik van eigen devices 
blijven de schoolregels van toepassing.

Eigen e-mailadres
Voor de interne communicatie op school heeft iedere 
leerling een school e-mailadres. Dit e-mailadres is gekop-
peld aan het leerlingennummer, dus (leerlingennummer)@
wiringherlant.nl. Het e-mailadres is te vinden via www.
outlook.com/wiringherlant.nl. 

Software bestellen
Via www.slim.nl kunnen ouders/verzorgers en leerlingen 
met korting software bestellen. Iedere leerling kan gratis 
gebruik maken van Office pakketten bij hun Microsoft 
account.

Privacy
Omdat onze school één van de scholen is van SOVON 
(Stichting Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) 
te Alkmaar wordt gebruik gemaakt van de bovenschools 
geldende privacyreglementen. Deze reglementen staan op 
onze website onder ouders, privacy.
Vragen of meldingen over datalekken of de hierboven 
vermelde Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG)-aanpak kunnen aan de beleidsmedewerker privacy 
van de SOVON worden gesteld via het emailadres: 
privacy@sovon.nu. Daarnaast worden er jaarlijks foto’s 
gemaakt door de schoolfotograaf ten behoeve van het 
leerlingenpasje, waarmee de leerlingen o.a. hun kluisje 
openen en sluiten.

Cameratoezicht
De school heeft een systeem van cameratoezicht in en 
rond het gebouw. De beelden worden digitaal (gedurende 
de ons via de wet op de privacy toegestane termijn) opge-
slagen en kunnen worden gebruikt om overtreding van de 
schoolregels te signaleren.
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Schoolfoto’s

Persoonsgegevens
Ten behoeve van de jaarlijkse schoolfoto zullen wij aan 
de schoolfotograaf (www.schoolfoto.nl) de volgende 
gegevens verstrekken:
• Voor- en achternaam van uw zoon/dochter 

Als wij deze gegevens niet aan de schoolfotograaf ver-
strekken, is het helaas niet mogelijk om de schoolfoto’s te 
ontvangen.

Grondslag en doeleinden
De schoolfotograaf mag deze persoonsgegevens en de 
portretfoto’s verwerken, omdat de schoolfotograaf daar 
een gerechtvaardigd belang bij heeft.
Zonder deze gegevens kan de schoolfotograaf de portret-
foto’s niet maken en niet aan u leveren. De schoolfoto-
graaf gebruikt de gevraagde gegevens uitsluitend voor het 
koppelen van de portretfoto’s bij de juiste naam.

De schoolfotograaf verzamelt of gebruikt geen informatie 
voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals hierbo-
ven omschreven.

Bewaartermijn
De schoolfotograaf bewaart bovenstaande gegevens 
van uw zoon/dochter voor de periode van maximaal het 
lopende schooljaar. Daarna worden de gegevens volgens 
wettelijke richtlijnen vernietigd door de schoolfotograaf.

Bezwaar
Indien u bezwaar heeft tegen verstrekken van uw gege-
vens aan de schoolfotograaf kunt u dit schriftelijk (per 
e-mail) meedelen aan de leerling administratie.

Meer informatie
Op de website van de schoolfotograaf (schoolfoto.nl) kunt 
u in de privacyverklaring meer informatie vinden, bijvoor-
beeld over services en mogelijkheden die de schoolfoto-
graaf aanbiedt en hoe de schoolfotograaf dan omgaat met 
de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kunt u ook 
per e-mail opvragen door een e-mail te sturen naar info@
schoolfoto.nl. 

Wij zijn een kleinschalige school. Een 

ontmoetingsplaats waar we jou en 

alle anderen een veilige omgeving 

bieden.
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Bevorderingen en 
examenzaken

Rapportage
In het leerlingvolgsysteem Magister, waarvoor leerlingen 
en ouders ieder een eigen inlog krijgen/hebben, is dage-
lijks de voortgang van de leerling met betrekking tot de 
studieresultaten te volgen. De brugklasleerlingen ontvan-
gen nog een rapport en vanaf de tweede klas ziet u de 
rapportresultaten in Magister. Als de rapportcijfers van de 
eerste en tweede periode vastgesteld zijn, dan ontvangen 
de ouders en leerlingen bericht hierover via de mail. Voor 
alle klassen geldt dat zij nog wel een eindrapport, waar-
op de bevordering naar een volgend leerjaar is geregeld, 
krijgen uitgereikt. Voor de examenklassen geldt een aparte 
regeling m.b.t. het schoolexamen.

De tussentijdse rapportcijfers worden afgerond op één de-
cimaal, het eindrapport bestaat uit hele (afgeronde) cijfers. 
De vorderingen van de leerlingen zijn het hele jaar door in 
te zien in het leerlingenprogramma Magister. Ouders/ver-
zorgers ontvangen hiervoor een inlogcode. Leerlingen van 
18 jaar en ouder moeten zelf hun ouders toestemming 
geven hun resultaten in te zien.
Alle rapporten worden berekend volgens de systematiek 
van het voortschrijdend gemiddelde.

De leerlingen van de eindexamenklassen ontvangen na af-
sluiting van de SE- (schoolexamen) periodes een overzicht 
van de behaalde resultaten.

Op gezette tijden zijn er contactmomenten. De ouders/ 
verzorgers kunnen dan bij voorkeur samen met de leer-
ling, de mentor en/of de vakdocenten spreken over de 
studieresultaten.

Bevordering of afwijzing
Aan het einde van het schooljaar kan een leerling:
A. Worden bevorderd naar een hoger leerjaar in dezelfde 
    of een andere afdeling van de school 
B. Worden afgewezen voor een hoger leerjaar van 
    dezelfde en/ of andere afdeling van de school.
Het is niet toegestaan om in twee opeenvolgende leerja-
ren te doubleren. 

De docentenvergadering beslist hierbij op basis van de 
vastgestelde overgangsnormen. De normen worden aan 
ouders/verzorgers en leerlingen aan het begin van het 
cursusjaar bekendgemaakt en op de website gepubliceerd. 

Doorstromen na het examen
De leerling die geslaagd is voor het vmbo-bb examen kan 
met hetzelfde profiel binnen een jaar een vmbo-kb diplo-
ma halen. De leerling, die na vmbo tl-examen gedaan te 
hebben is geslaagd en wil doorstromen naar havo 4, volgt 
in tl4 verplicht een opstroom programma ter voorbe-
reiding op havo 4. De overstap van tl4 naar h4 wordt 
genomen na een gesprek met leerling en ouders, waarin 
het advies van de leerlingbespreking (van de docentverga-
dering) wordt meegenomen.

NB. Deze doorstroomafspraken zijn in lijn met de voorge-
stelde regelgeving voor doorstroom van tl4 naar h4. Deze 
wordt naar verwachting in het najaar van 2020 door de 
Tweede Kamer behandeld.

De leerling die na havo 5 wil doorstromen naar atheneum 
5, moet tenminste een gemiddeld eindcijfer 7 hebben 
voor de relevante vakken en een positief advies van de 
docentenvergadering. De overgangsvergadering kan in 
uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken. Ook voor de 
doorstroom van h5 naar a5 is wetgeving op komst. Tot die 
er is, handhaven we de bestaande regeling.

Examen
Alle leerlingen die aan hun examentraject beginnen 
(meestal in de voorexamenklas), ontvangen voor 1 ok-
tober van het schooljaar een “Examenreglement en een 
Programma van Toetsing en Afsluiting” waarin alle nood-
zakelijke gegevens staan. Het is voor ouders/ verzorgers en 
leerlingen van belang de regeling grondig te bestuderen. 
Deze reglementen zijn tevens in te zien via de website.

Het examen en ons rekenbeleid
De rekentoets maakt geen deel meer uit van het cen-
traal examen. De verwachting is dat de rekentoets wordt 
opgenomen in het schoolexamen. Zodra de nieuwe eisen 
bekend zijn, zullen we een nieuw rekenbeleid opstellen.

Rekenproblemen
Leerlingen waarbij ernstige rekenproblemen zoals dys-
calculie zijn geconstateerd, worden aangemeld voor 
RT-ondersteuningslessen. Ook deze RT-lessen worden per 
afdeling en op maat aangeboden.
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Leerlingbegeleiding

Lenteschool
Om het onnodig zittenblijven terug te dringen heeft onze 
school de lenteschool ingesteld. De lenteschool, als pe-
dagogische interventie, past in de visie van de school. De 
lenteschool is bestemd voor leerlingen uit de afdelingen 
vmbo-leerjaar 2 en 3, havo leerjaar 3 en 4 en vwo leerjaar 
3 en 4. Er wordt op basis van haalbaarheid en motivatie 
een selectie uit deze leerjaren gemaakt van leerlingen die 
op doubleren staan. De lenteschool wordt in of rond de 
meivakantie aangeboden. Tijdens de lenteschool wordt 
aan maximaal twee vakken en aan leervaardigheden ge-
werkt. De lenteschool wordt afgesloten met een toets, die 
het resultaat uit het verleden kan vervangen. Door in een 
korte periode intensief te werken aan maximaal twee vak-
ken, krijgen leerlingen een kans om goed voorbereid de 
toets te maken en een goede basis op te bouwen voor het 
volgende deel van het schooljaar. Wanneer een leerling 
deelneemt aan de lenteschool wordt er in samenspraak 
met de ouders/verzorgers een contract opgesteld. In dit 
contract staat o.a. vermeld het aantal contracturen en 
de prestatie die moet worden geleverd op vakinhoudelijk 
gebied en/ of studievaardig- heden. Met dit contract gaan 
de leerling en de ouders/verzorgers akkoord met de regels 
van de lenteschool.

De lenteschool wordt afgesloten met een certificaat en 
een terugkoppeling van de ervaringen met de leerlingen 
naar de docenten/mentoren.

van de school zijn uitgewerkt in het School ondersteunings-
plan, het SOP, dat u op onze site vindt.

De leerlingbegeleiding valt onder te verdelen in: 
1. studiebegeleiding
2. begeleiding bij persoonlijke problemen
3. keuzebegeleiding

De afdelingsleider
De afdelingsleider coördineert o.a. het mentoraat en is 
samen met de LOB-coördinator het aanspreekpunt bij de 
keuzebegeleiding. Daarnaast stuurt hij/zij het team aan voor 
wat betreft de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

De mentor
Meer dan de vakdocenten is de mentor in staat om de 
begeleidingsgebieden te integreren. De mentor staat dicht 
bij de leerling en is tevens betrokken bij het geven van 
onderwijs.
De mentor is de aangewezen persoon om met de leerling 
leer-, keuze- en sociaal-emotionele processen te bespreken 
en is tegelijk de persoon bij wie de leerling terecht kan met 
vragen of problemen. De mentor onderhoudt contacten 
met ouders/verzorgers, vakdocenten, afdelingsleiders en 
eventuele specialisten op wie hij/zij, indien nodig, altijd 
kan terugvallen. Verder kan de mentor begeleidingspro-
gramma’s uitvoeren die de counselors en decanen hebben 
samengesteld. Maar bovenal is de mentor degene die de 
meeste contactmomenten met de leerling heeft. Leerlingen 
stappen doorgaans met vragen of problemen makkelijker 
op hun mentor af. Vanwege de pluriforme taak (vakdocent, 
begeleider, keuzebegeleider, studieadviseur enz,) is de 
mentor als geen ander in staat om ‘heel de persoon’ van de 
leerling te begeleiden. De mentor is de eerste contactper-
soon voor de ouders/verzorgers.

Dyslexiebegeleiding
Leerlingen, bij wie na onderzoek is gebleken dat zij dyslec-
tisch zijn en in het bezit zijn van een geldige dyslexieverkla-
ring, komen in aanmerking voor een dyslexiepas. Op deze 
pas staat vermeld voor welke extra faciliteiten de leerling 
in aanmerking komt. Zoals het vergroten van de tekst, het 
mondeling in plaats van schriftelijk overhoren van een toets 
of het niet meetellen van spellingsfouten. Daarnaast staat 
op de achterkant van de dyslexiepas een aantal tips voor de 
dyslectische leerlingen vermeld.
De dyslectische leerlingen uit het 1e leerjaar kunnen één 
keer per week extra begeleiding krijgen. Voor leerlingen uit 
het 2e leerjaar geldt dat in beperkte mate. Hierover worden 
afspraken gemaakt tijdens de overgangsvergadering van 
leerjaar 1 naar leerjaar 2. De afdelingsleider bewaakt samen 
met de mentor de uitvoering van de gemaakte afspraken.

De remedial teacher
Als in het 1e schooljaar blijkt dat er leerlingen met leer- en/
of leesachterstand zijn, kan er een beroep gedaan wor-
den op één van de remedial teachers van onze school. 
De leerlingen kunnen dan zowel binnen als buiten de les 
ondersteund worden met een persoonlijk begeleidingspro-
gramma.

Visie op ondersteuning
De leerlingenondersteuning en begeleiding zijn een 
integraal onderdeel van het onderwijsconcept zoals rsg 
Wiringherlant dat hanteert. Dat wil zeggen dat onderwijs 
niet alleen gebaseerd is op kennisoverdracht, maar dat 
daarnaast pedagogische, didactische en sociaal-emotio-
nele begeleiding geboden wordt om leerlingen optimaal 
naar eigen vermogen te laten functioneren en zich te 
kwalificeren voor hun rol in het vervolgonderwijs en in 
de samenleving. Geïntegreerde leerlingbegeleiding wil 
zeggen dat de docenten de leerlingen zoveel mogelijk 
begeleiden binnen de lessituatie.
Voor persoonlijke zaken is de mentor de spil in de leer-
lingbegeleiding. Voor leerlingen met leerproblemen en/of 
persoonlijke problematiek is er bijzondere ondersteuning.

Ondersteuningspunt
Het ondersteuningspunt is te beschouwen als het interne 
expertisecentrum leerlingbegeleiding op school. Naast 
opvang en begeleiding van leerlingen is het ondersteu-
nen en adviseren van docenten, mentoren en ouders een 
belangrijke taak. Deze ondersteuning kan plaatsvinden 
tijdens de leerlingenbesprekingen maar ook door middel 
van collegiale consultatie. De begeleidingsmogelijkheden
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Begeleiding bij 
persoonlijke problemen

Huiswerkbegeleiding
Op rsg Wiringherlant wordt huiswerkbegeleiding gegeven. 
De huiswerkbegeleiding bestaat uit drie middagen per 
week hulp bij zowel het plannen als het maken van de 
schoolopdrachten en het huiswerk.

De begeleiding wordt uitsluitend gegeven in het lokaal 
Dl -4. De begeleiders helpen de leerlingen hun huiswerk 
en opdrachten te plannen zodat die zonder tijdnood en 
stress kunnen worden voltooid. De leerling wordt, indien 
nodig, geholpen bij concrete vragen of problemen tijdens 
het maken van huiswerk in de diverse vakken. Er wordt ge-
werkt in kleine groepjes, zodat er ruimte is voor specifieke 
hulpvragen van de leerling. Het hebben van een betrouw-
bare agenda is één van de onderdelen waar aandacht aan 
wordt besteed. Na elke huiswerksessie wordt het werk 
nagekeken en, als er sprake is van een toets, wordt de ge-
leerde stof ruim op tijd overhoord. De ouders/ verzorgers 
worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Aan de huiswerkbegeleiding zijn geen kosten verbonden.

Begeleiding aan anderstaligen
Elke school heeft, ten behoeve van leerlingen die nog 
maar kort in Nederland zijn, de beschikking over extra 
faciliteiten. Ook kan er aandacht besteed worden aan de 
begeleiding van allochtone leerlingen die vanwege een 
eventuele achterstand in de Nederlandse taal, het regulie-
re onderwijs niet zonder meer kunnen volgen. De bege-
leiding richt zich op de beheersing van het Nederlands en 
op huiswerk- en studiebegeleiding. Op vaste momenten 
in het jaar wordt door de afdelingsleider geïnventariseerd 
welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.

Samen op weg 
naar de toekomst 

De counselor
Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten 
met mentoren, schoolleiding of LOB-coördinator. Zij 
kunnen worden doorverwezen naar de counselor. Deze 
begeleidt leerlingen individueel op basis van vertrouwelij-
ke gesprekken en adviseert desgewenst ouders/verzorgers 
en/of mentoren. De counselor heeft specifiek tot taak om 
leerlingen in de school een goed leef- en werkklimaat te 
bieden.

De activiteiten van de counselor liggen op vier gebieden: 
• het opzetten en uitvoeren van leerlingbegeleidingspro  
   gramma’s gebaseerd op de uitgangspunten toepassing,   
   vaardigheid en samenhang
• het opzetten van oriëntatie op eigen verantwoordelijk
   heid en zelfstandigheid
• het voeren van individuele begeleidingsgesprekken met 
   leerlingen
• het verzorgen van interne begeleiding en het onderhou
   den van externe contacten als dat nodig blijkt.

De school beschikt over twee counselors:  
mw. D. Grondsma en mw. J.l. van Eijk.
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De ondersteuningcoördinator
De scholengemeenschap heeft gemerkt dat de behoefte aan 
speciale ondersteuning groot is. De ondersteuningcoördinator, 
mw. E. Speksnijder, zal vanuit haar taak er mede op toezien 
dat leerlingen, die leer- en/of sociaal-emotionele problemen 
hebben of hiermee worden geconfronteerd, worden opgevan-
gen en begeleid. 

De schoolorganisatie, de collegiale samenwerking tussen 
docenten en hun pedagogische en didactische kwaliteiten, zijn 
instrumenten die hiervoor worden ingezet. Na bespreking in 
het ondersteuningsadviesteam kan ook worden verwezen naar 
externe begeleidingsmogelijkheden. Tevens kan een beroep 
worden gedaan op specialisten uit het Samenwerkingsverband 
Kop van Noord-Holland. Op het gebied van de leerlingbege-
leiding zijn er diverse instanties buiten de school die kunnen 
worden ingezet ten behoeve van leerlingenondersteuning.

Pluspunt
Pluspunt voorziet in de opvang en extra ondersteuning van 
leerlingen voor wie het om verschillende redenen niet moge-
lijk is de reguliere lessen (of een deel ervan) te volgen.
Hier worden leerlingen begeleid door gespecialiseerde 
medewerkers van het Samenwerkingsverband (regio Kop 
van Noord-Holland-Noord). Er wordt een plan van aanpak 
opgesteld naar aanleiding van de ondersteuningsbehoefte 
van de leerling. Daarna worden er doelen gesteld voor een 
periode van ongeveer 8 weken. Vervolgens wordt samen met 
de ouders en de mentor geëvalueerd of een vervolg nodig is, 
bijvoorbeeld een ondersteuning voor een langere periode of 
het inschakelen van externe hulpverlening.

Pesten
rsg Wiringherlant streeft naar een positieve sfeer op school en 
in de klas, waarbij leerlingen op een respectvolle wijze met el-
kaar omgaan. Dit voorkomt veel pestgedrag, maar helaas niet 
alles. De anti-pest coördinator is het aanspreekpunt voor leer-
lingen, ouders en docenten bij pesterijen op school. Zij wijst 
de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten 
stopt. Daarnaast zijn preventie, monitoren en het aanscherpen 
van het schoolveiligheidsbeleid taken van de anti-pest coördi-
nator, mw. J.l. van Eijk.

Onze instelling is aangesloten bij de Verwijsindex van de 
provincie Noord-Holland. De Verwijsindex is een digitaal 
systeem waarin professionals van verschillende organisaties en 
instellingen (bijvoorbeeld interne begeleiders in het onder-
wijs, ondersteuningcoördinator en hulpverleners) een signaal 
kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind 
tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer 
meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven 
in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. 
Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter 
afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jonge-
ren. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan 
de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over 
de Verwijsindex kunt u vinden op de website van de provincie 
(www.noord-holland.nl).
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Het schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker biedt hulp aan leerlin-
gen, ouders/verzorgers en/of leerkrachten. De school-
maatschappelijk werker voert daartoe gesprekken met 
leerling en/of ouders/ verzorgers. Als dit niet voldoende is 
om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig 
is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hier-
voor meer geschikt is. 

Enkele voorbeelden van problemen waarbij het school-
maatschappelijk werk hulp kan bieden:
• Pesten en gepest worden
• Sociale vaardigheden 
• Problemen in de thuissituatie problemen op school
• Gescheiden ouders/verzorgers 
• Verslaving
• Depressieve gevoelens

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige
Naast huisartsen en specialisten, die voor eenieder klaar 
staan bij ziekten en ongevallen, zijn er ook jeugdartsen 
die gezondheid, groei en ontwikkeling van jonge mensen 
volgen, om hen zo gezond mogelijk te houden. De mees-
te leerlingen zijn op de basisschool al een keer door de 
jeugdarts onderzocht. In het voortgezet onderwijs worden 
leerlingen in de tweede leerjaar uitgenodigd voor een kort 
lichamelijk onderzoek.

Leerlingen uit het 2e en 4e leerjaar worden uitgenodigd 
deel te nemen aan het onderzoek “Gezond leven, Check 
het even”, dat onder middelbare scholieren wordt uitge-
voerd. Natuurlijk vinden de onderzoeken alleen met uw 
toestemming plaats.

Voor alle leerlingen is er regelmatig de mogelijk-
heid om de jeugdverpleegkundige vragen te stellen 
over:
• lichamelijke problemen: ogen, gehoor, lengte, gewicht,   
   jeugdpuistjes, seksualiteit
• relatieproblemen: op school, met vrienden, thuis
• geestelijke problemen: onzekerheid, depressiviteit, etc. • 
   leerproblemen
• gedragsproblemen: alcohol, tabak, drugs, gokken, 
   agressiviteit, etc.

Het privacyreglement van de GGD is hierbij van toepas-
sing. Dit betekent dat de ouders/verzorgers het recht heb-
ben op informatie en dat zij het dossier dat van hun kind 
wordt gemaakt, mogen inzien. Ook hebben de ouders/
verzorgers het recht om een behandeling of onderzoek te 
weigeren. De GGD kondigt onderzoeken schriftelijk aan.

SOVA-training en faalangstreductietraining
De school biedt leerlingen, die daarvoor in aanmerking 
komen, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductie 
training aan. De mentor is de spil hierbij en draagt, in 
samenwerking met de ondersteuningscoördinator, zorg 
voor de aanmelding.
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Leerlingen

Het belang van de betrokkenheid van de 
leerlingen
Geen scholengemeenschap, groot of klein, kan goed 
functioneren zonder een aantal afspraken en gedragsre-
gels. Dat geldt zeker voor een scholengemeenschap als 
rsg Wiringherlant waar dagelijks bijna 1000 leerlingen 
samenleven en werken.

De tekst is ook te vinden op www.sovon.nu en op www.
wiringherlant.nl onder leerlingen, leerlingenstatuut. 

Schoolregels
Op school zijn regels belangrijk. De schoolregels worden 
daarom regelmatig met de leerlingen besproken en we 
verwachten dat iedereen zich hieraan houdt. Met deze re-
gels willen wij bereiken dat iedereen zich prettig voelt op 
school. Daarom zijn alle schoolregels een uitwerking van 
onze twee hoofdregels die voor iedereen gelden:
• zorg ervoor dat je gedrag prettig is voor anderen 
  (beleefd, niet storend, open, begripvol)

Aanspreekpunten
• voor de leerling is de mentor het eerste aanspreekpunt 
   in geval van problemen met schoolprestaties, 
   conflicten, inhaalmomenten door bijvoorbeeld ziekte, 
   overstap naar een andere klas of afdeling
• de mentor/loopbaancoördinator is het aanspreekpunt 
   met betrekking tot de keuze voor studie, leerroute, 
   profiel, beroep, studiefinanciering en 
   vervolgonderwijs.

Leerlingeninspraak
Aan het begin van het schooljaar kiest iedere klas twee 
klassen- vertegenwoordigers. Daarnaast worden leerlin-
gen gekozen voor de leerlingenraad (deze raad wordt dit 
schooljaar nieuw leven ingeblazen). De voorzitter en de 
secretaris stellen de agenda en de notulen van de vergade-
ringen op en leiden de vergaderingen. De vergaderingen 
van de leerlingenraad zijn openbaar. In de leerlingenraad 
kunnen, naast de onderwerpen die vallen onder de mede-
zeggenschap, alle onderwerpen die de leerlingen raken, 
worden besproken. De leerlingenraad kan over al deze 
onderwerpen advies uitbrengen aan de rector en/of de 
medezeggenschapsraad.
De leerlingenraad beheert het door het bestuur vast-
gestelde leerlingenstatuut. In dat document staan alle 
rechten en plichten van de leerlingen vermeld. Zowel het 
personeel als de leerlingen en hun ouders/ aanpassin-
gen ervan worden met de leerlingenraad besproken. Op 
onze school geldt het leerlingenstatuut van SOVON. Het 
leerlingenstatuut van SOVON is voor onze school vertaald 
in regels om het bieden van onderwijs en opvoeding in 
een modern, prettig en veilig klimaat mogelijk te maken. 
Dit betekent dat deze regels een positief uitgangspunt 
hebben en ook het belang van de leerling dienen.

• ga zorgvuldig om met de school en de spullen in en om 
   de school.  Vertegenwoordigers van de leerlingen heb
   ben zitting in de medezeggenschapsraad. Uit de groep 
   van klassenvertegenwoordigers worden ook 
   organisatoren voor feesten en vieringen benoemd.

Klankbordgroepen
Drie keer per jaar worden er klankbordgroep gesprekken 
georganiseerd tussen de klassenvertegenwoordigers en 
de schoolleiding. Tijdens deze gesprekken wordt er over 
allerlei zaken die school betreffen, gesproken en kunnen 
de klassenvertegenwoordigers daar een advies over uit-
brengen.

De meerderjarige leerling
Als de leerling 18 jaar wordt, veranderd zijn/haar juridi-
sche status. Enkele aspecten:
• hij/zij wordt handelingsbekwaam ten aanzien van 
   geldzaken, studiekeuze, vakkenkeuze
• voor hem/haar lopen de kinderbeschermingsmaatrege
   -len af

Dit heeft consequenties voor de schoolpraktijk
• alle pakketkeuzes en eventuele overstappen worden 
   met en door de leerling zelf geregeld
• de rapporten hoeven niet meer door de ouders/ 
   verzorgers te worden getekend
• de leerling is zelfverantwoordelijk voor zijn of haar 
   gedrag en voor het bijhouden van de studieresultaten
• de leerling houdt zich aan de schoolregels Bij slechte 
   studieresultaten als gevolg van onvoldoende inzet 
   zullen gesprekken volgen met vakdocenten, mentor, 
   decaan en/of afdelingsleider. De leerling kan 
   natuurlijk zelf ervoor kiezen de ouders/ verzorgers bij 
   deze gesprekken te betrekken.
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Twee keer per jaar worden er klankbordgroep gesprekken voor 
de ouders/verzorgers van leerlingen georganiseerd. Ook zij zijn 
dan in de gelegenheid hun advies over zaken met betrekking 
tot de school te bespreken met de schoolleiding.

Er is een aparte klankbordgroep voor de tto-opleiding.

De medezeggenschapsraad
Aan de school is een wettelijk verplichte medezeggenschaps-
raad verbonden. In deze raad zitten vertegenwoordigers van 
het personeel, de ouders/verzorgers en de leerlingen. De raad 
is bevoegd om alle aangelegenheden van de school met het 
bevoegd gezag te bespreken. Voor een aantal belangrijke 
beslissingen met betrekking tot de school heeft het bevoegd 
gezag advies of instemming van de medezeggenschapsraad 
nodig.

Wat doet de MR?
Het overleg tussen MR en bevoegd gezag is gedelegeerd aan 
de kerndirectie. De MR is het enige orgaan binnen school met 
een wettelijke basis. Vaste agendapunten van de MR zijn:
• het financiële beleid
• het personeelsbeleid
• het onderwijskundige beleid 
• het formatiebeleid
• het scholingsbeleid
• het taakbeleid
• de werkdruk

De MR van rsg Wiringherlant heeft een afvaardiging in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin 
alle scholen die onder SOVON vallen vertegenwoordigd zijn. 
Besluiten die het bestuur neemt en die verder strekken dan de 
eigen school, worden aan de GMR voor advies of instemming 
voorgelegd. Publicatie van de agenda en notulen is in te zien 
via de site van rsg Wiringherlant (MR) en van SOVON (GMR).

Aan het begin van ieder schooljaar 
kiest iedere klas twee  

klassenvertegenwoordigers.

De ouderraad 
ouderklankbordgroep 
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Financiële regelingen

Schoolboeken
De schoolboeken worden onder verantwoordelijkheid van 
de school door de firma Iddink verstrekt. Om de kosten 
van eventueel beschadigde of kwijtgeraakte boeken te 
kunnen financieren, wordt u verzocht een borg van € 75,- 
te betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage
In de wet op het voortgezet onderwijs wordt gesproken 
over een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is een bijdrage die 
scholen aan ouders/verzorgers mogen vragen voor extra 
activiteiten en materialen waarvoor de school geen bekos-
tiging van de overheid ontvangt.

rsg Wiringherlant vraagt een bijdrage van de ouders/ ver-
zorgers als tegemoetkoming in de kosten op een tweetal 
terreinen.
• organiseren van extra activiteiten die klassikaal worden 
   aangeboden. Het betreft allereerst de vrijwillige ouder
   bijdrage die onder andere wordt gebruikt om buitenles 
   activiteiten (BLA) te organiseren. Hierbij moet gedacht 
   worden aan vak excursies, mentoractiviteiten en 
   vieringen. Verder zijn er extra activiteiten ter verdieping 
   en verbreding van het onderwijsaanbod. Hiertoe 
   behoren bijvoorbeeld het brugklaskamp, Global Citizen   
   activiteiten, vak excursies, sportoriëntatie en diverse 
   activiteiten in het kader van loopbaanoriëntatie. Bij deze 
   activiteiten worden ook regelmatig reiskosten gemaakt.

• naast deze algemene en veelal klassikale activiteiten zijn 
   er keuzeactiviteiten waarvoor leerlingen kunnen 
   intekenen. Hierbij kan gedacht worden aan de deelname

rsg Wiringherlant is ook een EPAS-
school. Het European Parliament’s 

Ambassador School (EPAS) program-
ma ging zeven jaar geleden in 

Nederland voor het eerst van start.

  aan een sportklas of extra examens om bijvoorbeeld een    
  Cambridge certificaat te behalen. Leerlingen die in 
  de bovenbouw een extra vak willen volgen, dienen de 
  daarvoor benodigde boeken zelf te betalen. Daarnaast 
  wordt voor de meerdaagse excursies een ouderbijdrage 
  gevraagd.

In het schema op bladzijde 27 ziet u een volledig over-
zicht van de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. 
De ouderbijdrage wordt vastgesteld na instemming door 
de oudergeleding van de MR. Over de besteding wordt 
verantwoording afgelegd aan de ouderraad.

Alle hierboven genoemde kosten vallen onder de vrij-
willige ouderbijdrage. Vrijwillig betekent in dit verband 
dat het mogelijk is onderwijs te volgen aan onze school 
zonder deze bijdrage te betalen. Wanneer ouders/verzor-
gers besluiten om (delen van) de vrijwillige ouderbijdrage 
niet te betalen, kan hun kind worden uitgesloten van de 
betreffende activiteit(en), tenzij het verplichte onderdelen 
van het lesprogramma betreft.

De ouders/verzorgers ontvangen voorafgaand aan het 
nieuwe schooljaar een overzicht van de extra activiteiten 
en diensten die worden aangeboden in het leerjaar waarin 
hun kind is geplaatst. Hierdoor wordt duidelijk hoe de 
vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed.



Activiteiten

BASISPAKKET

bb/kb 1 tl/ h/ v 1 bb/kb 2 bb/kb 3 bb/kb 4 h 4 h 5 v 6tl/ h/ v 2 h/ v 3 tl 4 v 4 v 5

Vakexcursies
Mentoractiviteiten
Sportdag

€ 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,- € 60,-

Kennismakingsdagen

€ 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,-

€ 80,- € 80,-

Schoolbijdrage

Schoolfotograaf

€ 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,- € 6,-

€ 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50 € 7.50

Culturele activiteiten

ELOS- activiteiten

€ 192.50

€ 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,-

Totaal

LOB- activiteiten € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,- € 4,-

A. Basisactiviteiten voor alle leerlingen die voorafgaand aan het schooljaar in rekening worden gebracht

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar - cursusjaar 2020/2021

Activiteiten

BASISPAKKET
bb/kb 1 tl 1 h/v 1 tl 2 h/ v 3 tl 4 v4bk/ kb 2 h/ v 2 tl 3 bb/kb/gl 4 h4

Sportklas €120,- €120,- €120,- €120,- €120,- €120,-

Examen Engels: Cambridge

Examen Frans: Delf Scolaire

Examen Duits : Goethe

€ 90,- €90,-EKB (Elementaire Kennis 
Bedrijfsadministratie

Tweetalig onderwijs (TTO) €395,- €395,- €395,-

Angelia examen

€ 90,- € 90,-

B. Activiteiten die bij deelname later in het schooljaar afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Examen basiskennis 
ondernemen

Afhankelijk van het niveau waarop examen wordt gedaan variëren de kosten van €15,- tot €90,-

Uitwisseling buitenlandse 
school

Meerdaagse excursie

Bring your own device

Produceren, Installeren en 
Energie (PIE) praktijkkleding 
en veilighedischoenen

Zorg & Welzijn (ZW), prak-
tijkkleding en veiligheids-
schoenen

Dienstverlening en Produce-
ren (DP), praktijkkleding en 
veiligheidschoenen

v5h5

€105,-

€ 90,-

v6
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1. Klas gebonden mentoractiviteiten kunnen later nog apart in rekening worden gebracht.

2. Schoolbijdrage wordt ingezet voor o.a. reproductiekosten, proefwerk- en tekenpapier, gebruik kluis, gebruik mediatheek, administratieve kosten (WIS-collect)

3. Hier komen soms reiskosten bij 

4. Klas gebonden LOB-activiteiten kunnen later nog apart in rekening worden gebracht

5. Het streefbedrag is €300,-. Het bedrag is afhankelijk van de toekenning van subsidie en eventuele reistoeslagen. Het bedrag kan verhoogd worden afhankelijk van 

    de situatie.

Naast de bovengenoemde kosten zijn er voor de ouders/ 
verzorgers nog kosten voor persoonsgebonden materialen die 
meerdere jaren meegaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 
de kosten voor een rekenmachine, een atlas, schrijfbenodigd-
heden, een agenda, woordenboeken en sportkleding. Deze 
materialen moeten de ouders/ verzorgers/ leerlingen zelf aan-
schaffen. Vanaf klas 1 werken we met BYOD. Indien uw zoon/ 
dochter geen eigen device heeft dan is het mogelijk via de 
CampusShop een device aan te schaffen tegen gereduceerde 
prijs. (www.campusshop.nl/wiringherlant) 

Wij maken gebruik van het betaalsysteem WIS Collect. Met 
WIS Collect kunt u eenvoudig de schoolkosten van uw 
kind(eren) betalen en heeft u altijd een overzicht van al uw 
facturen. U ontvangt van rsg Wiringherlant een e-mail met 
daarin een link. Door op deze link te klikken, komt u terecht 
op de website en online betaalomgeving van rsg Wiringher-
lant (WIS Collect). Vervolgens selecteert u de door u gewenste 
betaalmogelijkheid, een directe online betaling van IDEAL of 
een overboeking. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 
www.wis.nl/Ouders. 

bb/kb/gl 3

€275,-

€110,- 

€300,-€300,-€300,- €300,-

€75,-

€75,-

€75,-

€ 192.50 € 112.50 € 112.50 € 112.50 € 112.50 € 102.50 € 102.50 € 112.50 € 112.50 € 102.50 € 112.50 € 102.50

Mobiliteit en Transport 
(MOBT) praktijkkleding en 
veiligheidsschoenen

Via de campusshop te bestellen. De kosten variëren van €199.- tot €529.-

€300,- €300,- €300,- €300,-

€105,-

€275,-

€75,-
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Kwaliteitszorg

Studiefinanciering in het kort
Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier 
onderdelen: lening, studentenreisproject, aanvullende 
beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en colle-
gegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs 
is afhankelijk van het inkomen van je ouders. 

Studentenfinanciering: lening of gift 
Je studiefinanciering is een lenig die je na je studie moet 
terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de 
aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan 
binnen 10 jaar je diploma behalen, gerekend vanaf je 1e 
maand studiefinanciering. Voor hbo of universiteit, hoe-
veel jaren binnen een aanvullende beurs een gift wordt, 
hangt af van de waarde van je diploma (zie hieronder).

Associate-degree programma: 2 jaar (alleen op verzoek) 
hbo-bachelor: 4 jaar
WO-bachelor: 3 jaar (alleen op verzoek) WO-bachelor + 
WO-master 1 jaar: 4 jaar 
WO-bachelor + WO-master 2 jaar: 5 jaar 
Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. 
Behalve de aanvullende beurs in je eerste 5 maanden 
studiefinanciering. Die mag je altijd houden. Om in 
aanmerking te komen dien je tijdig een formulier tege-
moetkoming scholieren aan te vragen bij: Dienst Uitvoe-
ring Onderwijs, Postbus 30150, 9700 LA Groningen. Alle 
informatie vind je op www.duo.nl

Regeling participatie schoolgaande kinderen
Meedoen Noordkop geeft schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens 
de kans deel te nemen aan school- en sportactiviteiten. 
Deze activiteiten kunnen worden aangekocht in een web-
shop, waarop o.a. sportverenigingen hun aanbod kunnen 
presenteren. Op de webshop kunnen ouders voor een 
bepaald budget sportabonnementen afnemen voor hun 
kind(eren).

U vraagt deze regeling aan via het digitale aanvraagformu-
lier: zie meedoen.hollandskroon.nl. Ontvangt u een uit-
kering van de gemeente? Dan hoeft u deze regeling niet 
zelf aan te vragen. De gemeente Hollands Kroon bekijkt 
elk jaar welke ouders recht op deze regeling hebben. Voor 
andere gemeenten verzoeken wij u zelf te informeren of er 
een dergelijke regeling in uw gemeente bestaat.

Leerlinggebonden financiering 
rsg Wiringherlant maakt deel uit van het Samenwerkings-
verband Kop van Noord Holland. Binnen dit SWV worden 
de middelen van de leerlinggebonden financiering ingezet 
om een ondersteuningspunt per school in te stellen. Van-
uit dit ondersteuningspunt krijgen alle leerlingen adequate 
begeleiding. Meer informatie over de leerlinggebonden 
financiering is te lezen op de website www.swvkop-
vannoordholland.nl. In de voorexamenklas ga je naar het 

buitenland, op een meerdaagse excur-
sie (of schoolreis). Er zijn bestemmin-
gen als Berlijn, Tsjechië, Londen, Parijs 

of de Ardennen.

Schoolverzekering
De school heeft een aanvullende collectieve schoolongevallenver-
zekering afgesloten. De verzekeringsvoorwaarden zijn op school 
in te zien. Deze aanvullende verzekering voorziet in de volgende 
uitkeringsbedragen:
• € 5.000 bij overlijden
• € 2.500 per ongeval als maximum tot uiterlijk 2 jaar na het 
   ongeval voor geneeskundige kosten. Dit is een aanvulling op 
   de door de ouders/ verzorgers reeds getroffen voorzieningen 
   (ziektekostenverzekering ed.)
• € 50.000 bij blijvende algehele invaliditeit (bij gedeeltelijke 
   invaliditeit een gedeelte van deze som)
• € 2.500 voor tandheelkundige behandeling.

Deze verzekering is van kracht
• tijdens het deelnemen aan lessen, vergaderingen, 
   schoolkampen en andere door de school georganiseerde en 
   onder leiding van de school staande activiteiten komen van 
   de plaats(en) waar de hiervoor genoemde activiteiten plaats 
   vinden:
   - in schoolverband onder leiding
   - individueel rechtstreeks zonder onderbreking via de kortste 
     weg

Specifieke ondersteuning voor leerlingen
Een belangrijk doel dat rsg Wiringherlant zich heeft gesteld, is het 
geven van onderwijs dat:
• zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de 
   individuele leerling
• goed voorbereidt op een diploma op het voor de leerling juiste  
   niveau

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop dit door ouders, leer-
lingen en medewerkers wordt ervaren, houden wij jaarlijks een 
tevredenheidsonderzoek onder (een deel van) de ouders, de leer-
lingen en de medewerkers. De opbrengst van deze onderzoeken 
is een graadmeter voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. 
Het is dus van groot belang dat deze digitale enquêtes goed 
worden ingevuld door alle daartoe uitgenodigde ouders.
• tijdens het verblijf op de terreinen en in de gebouwen waar de 
   hiervoor genoemde activiteiten plaatsvinden, echter uitsluitend 
   op de hiervoor vastgestelde tijden
• tijdens het gaan, naar de belangrijkste conclusies van deze 
   enquêtes zijn ook te vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

U vindt daar tevens de resultaten van ons onderwijs zoals die 
jaarlijks door de inspectie worden verzameld. Op de volgende 
pagina ziet u de onderwijsresultaten 2020 van de inspectie.
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Vertrouwenspersonen van 
rsg Wiringherlant

Klachtenregeling 
Voor klachten over de meest uiteenlopende aangelegen-
heden zijn alle SOVON-scholen gehouden aan de Klach-
tenregeling van SOVON op grond artikel 24b van de Wet 
op het voortgezet onderwijs. Klachten kunnen worden 
ingedeeld in de volgende categorieën:
• Klachten die betrekking hebben op seksuele 
   intimidatie, agressie en geweld. 
• Klachten die betrekking hebben op schoolzaken 
• Klachten die betrekking hebben op de rechtspositie 
   van personeelsleden

In alle gevallen wordt de klacht ingediend bij het bestuur 
van SOVON. De klacht wordt behandeld door de onaf-
hankelijke klachtencommissie van SOVON als geen andere 
oplossing is gevonden. U vindt de klachtenregeling op 
de site www.sovon.nu. Het is goed vooraf na te gaan 
of de klacht bij SOVON of (zoals vaak) in eerste instantie 
bij school ingediend moet worden. Naast genoemde 
klachten kan er een conflict ontstaan over een besluit van 
de school, bijvoorbeeld een opgelegde disciplinaire straf. 
In dat geval kan betrokkene, als overleg met de afde-
ling(sleider) en aansluitend de rector geen oplossing heeft 
geboden, zich wenden tot de door ons bestuur gestelde 
Commissie voor bezwaarschriften.

Tenslotte kunnen belanghebbende in beroep gaan tegen 
besluiten op schoolniveau met betrekking tot disciplinaire 
maatregelen rond het examen bij de door het bestuur van 
de SOVON ingestelde Commissie van Beroep examenza-
ken. 

Uitsluitend als één en ander niet op school geregeld kan 
worden, kan men zich schriftelijk wenden tot het bestuurs-
bureau van de SOVON: Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs Noord-Holland-Noord, BMO, Postbus 9081, 
1800 GB Alkmaar.

Vertrouwenspersoon leerling 
In het kader van de regeling van klachten, die betrekking hebben 
op seksuele intimidatie, agressie en geweld, kunnen leerlingen 
ook contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. 
• Mw. I.H. van Lingen-Schuur (opzoeken) 

Dit kan via een van de contactpersonen op de school:
• Mw. S. Schuiten-de Vries, docent verzorging, 0299-775 238

Het is de taak van de contactpersoon op een school een klacht 
te beoordelen en eventueel door te geleiden naar de externe 
vertrouwenspersoon. Klachten die hiervoor niet in aanmerking 
komen, kunnen door een contactpersoon zelf afgehandeld wor-
den. U kunt met de contactpersonen telefonisch of via de mail in 
contact komen, waarna zij u de verdere procedure uitleggen. 

Vertrouwenspersoon
Matty Toorenburg. Te bereiken via contact@pierewaai.nl en 06-
15941214 (voor ouders en leerlingen).

Het Arbobeleid
Het schoolveiligheidsplan 
Rsg Wiringherlant beschikt over een schoolveiligheidsplan. In 
dit schoolveiligheidsplan wordt de organisatie op het terrein 
van Arbo-zaken verwoord. De school heeft eens schoolleider die 
verantwoordelijk is voor Arbo-zaken en voor het veiligheidsbeleid 
in brede zin. De schoolleider is gemandateerd door het bevoegd 
gezag.

Slagings percentages

VMBO-BB
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100
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100
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Schoolleiding
Mw. E.A.W. Hart, rector
Mw M.J.H. Onderwater, plv rector
Vacature, afdelingsleider brugklas (lj1)
Mw. A.F. Kreuger-de Graaf, afdelingsleider 
havo/atheneum, leerjaar 2 t/m 5/6
Mw. C.A.M. van Driel, afdelingsleider 
vmbo-leerlaar 2 t/m 4 

Bezoekadres 
Dokter Tamsmalaan 1A,
1771 AB Wieringerwerf 
Tel 0227 – 51 38 30 

Postadres 
Postbus 29, 1770 AA Wieringerwerf 
Email: info@wieringherlant.nl
Webste: www.wiringherlant.nl

Het bevoegd gezag
Rsg Wiringerlant valt onder het bestuur van de Stichting 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord Holland-Noord  
(SOVON) 
Postbus 9018, 1800 GB Alkmaar 
Tel (072) 567 10 67
bmo@sovon.nu
www.sovon.nu 

Contact


