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Accent op jouw talent!



Het Rythovius College staat voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom biedt de school elke leerling een groot aanbod van mogelijkheden. Of je 
talenten nou liggen op het gebied van science, van sport, van kunst en cultuur, 
van het gymnasium … er valt genoeg te kiezen.

Dat combineren we met goed en degelijk onderwijs in de verschillende vakken die 
de school kent. Dat zie je ook terug in de studieresultaten, zoals bijvoorbeeld de sla-
gingspercentages. Dit geeft leerlingen en ouders een veilig gevoel: een school met een 
prettige en veilige sfeer, waarin kennen en gekend worden sleutelwoorden zijn, en 
waarin goed werken beloond wordt met goede resultaten en een goede ontwikkeling.

Naast goed onderwijs kent de school een goede ondersteuningsstructuur met oog 
voor de individuele leerling; die is erop ingericht elke leerling zo soepel mogelijk de 
gekozen leerroute tot een goed einde te laten brengen. 
We zoeken een goede balans tussen traditie en vernieuwing: het goede behouden en 
nieuwe mogelijkheden verkennen en toepassen als ze bijdragen aan een betere
kwaliteit van onze school.

In deze schoolgids is veel informatie over het Rythovius College samengebracht, die 
voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van belang is. Deze en meer informatie 
is ook digitaal te raadplegen via www.rythovius.nl.

Namens alle medewerkers spreek ik de hoop uit dat we ook in het schooljaar
2018-2019 vanuit de bovenstaande uitgangspunten weer een prettig schoolklimaat 
kunnen realiseren waarin onze leerlingen en al onze medewerkers zich in ieder 
opzicht optimaal zullen ontwikkelen. 

Marleen van den Hurk
rector

Woord vooraf

Het Rythovius College valt onder het bestuur

van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Accent op jouw talent! Accent op jouw talent!
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Het Rythovius heeft zo’n 1250 leerlingen, verdeeld over mavo, havo, atheneum 
en gymnasium. Iedere leerling heeft talenten. Onze school geeft hen de kans om
deze te ontwikkelen. 
We hebben ons onderwijsprogramma daarop ingericht (zie pagina 13). Het helpt dat 
we kleinschalig zijn, leraren en leerlingen kennen elkaar. We hebben alle moderne 
voorzieningen om leerlingen op hun niveau vooruit te helpen. 
We hebben gemotiveerde docenten en een doordacht leerplan. Niet voor niets slagen 
er op het Rythovius meer leerlingen dan gemiddeld! Zij hebben dan overigens meer 
dan hun diploma; het Rythovius is vóór alles een goede voorbereiding op het vervolg-
onderwijs en de toekomst. 

Het Rythovius College ontstond in 1994 uit een fusie van het voormalige Rythovius-
College Eersel (1957) met de Pastoor Aelen-mavo Eersel (1967) en Mavo Bergeijk 
(1958). De school is genoemd naar bisschop Rythovius (Maarten Bouwens uit 
Riethoven), die leefde van 1511-1583. Als bisschop van Ieper heeft hij in zijn tijd 
veel betekend voor het onderwijs.

1.1 Onze identiteit

Het Rythovius College is een katholieke school met een open karakter. Deze grond-
slag van de school vertaalt zich in aandacht voor de bevordering van de deelname 
aan de samenleving vanuit religieus en ethisch perspectief. De school staat open 
voor andersdenkenden, laat hen nadrukkelijk weten dat ze welkom zijn en is bereid 
de dialoog in een echte ontmoeting met hen aan te gaan.
We bereiden leerlingen voor op het functioneren in een pluriforme samenleving. 
Het tonen en uitdragen van tolerantie, respect, invoelingsvermogen, zorgzaamheid 
en verantwoordelijkheid door medewerkers en schoolleiding staat bij ons op school 
voorop.
Daarom is er veel aandacht voor actief burgerschap en sociale cohesie; tijdens
lessen maar ook in vakoverstijgende, betekenisvolle projecten. Maatschappelijke
en politieke onderwerpen komen regelmatig aan bod en maken deel uit van het
onderwijsprogramma.
Minstens eenmaal per jaar, meestal met Kerst, wordt een sponsoractiviteit
georganiseerd voor een goed doel. Deze activiteit wordt waar mogelijk gekoppeld
aan een kerstviering voor de leerlingen.

1. Welkom!

Tim van Hoof
2 mavo, sport

Tim is een nogal beweeglijke jongen. “Ik vind het 
soms moeilijk om stil te zitten. Misschien sport ik 
daarom zoveel. Voetbal, trampolinespringen, fiets-
cross. Met dat laatste ben ik trouwens pas gestopt. 
Geen tijd meer voor. Voor mij was de sportstroom een 
goede reden om voor het Rythovius te kiezen.”
Is de sportstroom zo leuk als je hoopte? “Zeker. We 
zijn al gaan zwemmen, hebben hockey gespeeld bij 
HC Eersel, geleerd hoe je moet korfballen. De fijne 
kneepjes van frisbee. En trampolinespringen.” Dat 
kende je toch al? “Ja, maar thuis spring ik gewoon 
wat. Nu weet ik veel beter wat er allemaal kan en hoe 
ik dat moet doen. Vette salto’s bijvoorbeeld.”
Ga je iets met sport doen? “In de derde kies ik weer 
sportstroom. Misschien word ik wel gymdocent. 
Nieuwe spelregels bedenken. Of de regels tijdens 
het spel wat aanpassen. Hoe leuk sport ook is, als je 
altijd hetzelfde doet, wordt het snel saai. Dat zou ik 
als gymdocent in ieder geval voorkomen.”

Sportstroom
In de Sportstroom krijg je per week naast de 3 
reguliere lessen lichamelijke opvoeding 2 lesuren 
sport&bewegen extra. Daarin komt een gevarieerd 
sportprogramma aan bod, dat verder gaat dan 
de gewone gymlessen: atletiek, turnen, zelf- 
verdediging, zwemmen, bewegen&muziek, doel-
sporten, racketsporten, netspelen, klimmen enz. 
Bijna alle sporten komen aan bod, met lessen 
op school die binnen en buiten plaatsvinden. 
Voor sommige sporten maken we gebruik van 
accommodaties buiten de school. Naast de
extra lessen wordt er jaarlijks een aantal clinics
georganiseerd. In klas 1 neem je deel aan project-
dagen met landactiviteiten. In klas 2 en 3  kun je 
als leerling van de Sportstroom mee op een sport-
kamp. Er is een waterkamp en een winterkamp.
Voor de Sportstroom vragen we € 150 per jaar.
Tot en met de derde klas ligt hiermee een accent 
op jouw sporttalent.

“In de derde kies ik
weer sportstroom.” 
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1.2 Kernwaarden

In 2014 is het Schoolplan van het Rythovius tot stand gekomen. In het Schoolplan 
2014-2018 zijn de kernwaarden van het Rythovius College verwoord. De centrale 
waarde van het Rythovius College is ‘ontplooiing’. Hiermee doelen we op de
ontplooiing van leerlingen, medewerkers en de school als geheel. Het Rythovius
College is een lerende organisatie. De waarde ’professionaliteit’ wordt gezien als
een vanzelfsprekend uitgangspunt. ‘Veiligheid, structuur en betrokkenheid’ zijn 
eveneens waarden die een belangrijke rol spelen in de school. Daarbij horen ook
de waarden verantwoordelijkheid en verantwoording, waarbij medewerkers en
leerlingen de ruimte krijgen om binnen hun werk met creativiteit aan de slag te 
gaan. Vanaf begin 2018 zijn we bezig het schoolplan 2019-2023 vorm te geven.
We zijn hierin vergevorderd en velen partijen zijn hierbij betrokken, Raad van
Advies, ouders, leerlingen en medewerkers.

1.3 Missie

We stellen de ontplooiing van leerlingen, medewerkers en school als geheel centraal.
Bij de leerlingen realiseert de school die ontplooiing door er, via goed eigentijds
onderwijs in combinatie met een goede begeleiding, voor te zorgen dat ze een
diploma halen op hun niveau. De school draagt – in aanvulling op de rol van de 
ouders – bij aan de vorming van de leerlingen tot goede mensen die later goed in het
leven staan: met ontwikkelde normen en waarden en een open, kritische houding met
onderscheidend vermogen. Ouders mogen erop vertrouwen dat wij hun kinderen de 
best mogelijke inhoudelijke, educatieve en pedagogische vorming bieden. Kwaliteit 
staat voorop en er is ruim aandacht voor creativiteit, niet alleen binnen de creatieve 
vakken, maar binnen het hele leerproces. In de school nemen leerlingen en mede-
werkers hun verantwoordelijkheid. Daarbij wordt een duidelijk beroep gedaan op 
de professionaliteit van medewerkers. Alle in de school aanwezige kwaliteiten 
worden daarbij zoveel mogelijk ingezet. Dit gebeurt in een veilige omgeving, met een 
duidelijke structuur, heldere lijnen en een open communicatie. Het resultaat is een 
maximale betrokkenheid van medewerkers, leerlingen en ouders bij de school.

Onze missie sluit aan op de missie van Ons Middelbaar Onderwijs (zie Hoofdstuk 10).

Kleine, rustige school
We staan bekend als een kleine rustige school. Leerlingen voelen zich veilig in ons 
mooie gebouw. We willen graag een rustige school blijven. Het mooie is: we hoeven 
daar niet extra ons best voor te doen, want onze leerlingen willen hetzelfde.
Die voelen zich namelijk prima thuis bij ons.
Veiligheid en kleinschaligheid zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen. 
We zoeken steeds naar de beste oplossingen om de prestaties van onze leerlingen te 
bevorderen. Zo volgen bijvoorbeeld de leerlingen van de mavo de meeste lessen in 
een ‘eigen’ mavo-afdeling, die centraal is gehuisvest in ons gebouw.

1.4 Goede aansluiting met basisschool

We overleggen al in een vroeg stadium met de basisscholen van de nieuwe leerlingen. 
Er vindt ook tijdens het eerste jaar terugkoppeling plaats met de leerkracht van de 
basisschool. Zo proberen we de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs 
zo vloeiend mogelijk te maken. We bespreken de behaalde resultaten van leerlingen 
en overleggen met basisscholen over hoe de leerlijnen van primair onderwijs naar 
voortgezet onderwijs zo naadloos mogelijk op elkaar kunnen aansluiten.
Goed overleg gaat verder. Wanneer leerlingen naar het vervolgonderwijs gaan vindt 
er ook weer terugkoppeling plaats van resultaten en worden mogelijke aansluitings-
problemen besproken.
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2.1 Met het oog op de toekomst

Onze school geeft aantrekkelijk, motiverend en uitdagend onderwijs aan leerlingen 
van mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onderwijs dat recht doet aan elke 
individuele leerling. De school biedt de leerlingen ruimte om hun talenten verder te 
ontwikkelen. Het aangeboden onderwijs is van kwalitatief hoog niveau. 
Het dóórlopen van de leerlijnen: van basisschool via onderbouw, bovenbouw naar het 
vervolgonderwijs heeft onze bijzondere aandacht.
We streven naar een klimaat waarin zelfstandig studeren voor leerlingen vanzelf-
sprekend is. Dit betekent ook dat leerlingen in de bovenbouw uitgevallen lessen 
zelfstandig invullen. 

2.2 Visie op onderwijs

Het Rythovius wil een school zijn, waarin de ontplooiing van leerlingen, van
medewerkers, maar ook van de school als totaal centraal staat. Kwaliteit staat
voorop en er is ruim aandacht voor creativiteit. In de school nemen leerlingen en
medewerkers hun verantwoordelijkheid. 
Daarbij wordt een duidelijk beroep gedaan op de professionaliteit van medewerkers 
en worden leerlingen aangesproken op hun talenten. 
De professionals op de werkvloer geven, onder leiding van een afdelingsleider, vorm 
en inhoud aan dit onderwijs en aan de begeleiding. Dat alles gebeurt in een veilige 
omgeving, met een duidelijke structuur, heldere lijnen en een transparante
communicatie.

2.3 Doelen

Het Rythovius is een degelijke school met veel aandacht voor inhoudelijke vakkennis.
Op een aantal momenten bieden we deze kennis vakoverstijgend aan, waarbij er 
aandacht is voor de samenhang tussen de verschillende vakken. Hiernaast is er 
ruim aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Leerlingen hebben deze immers 
nodig om de verworven kennis te kunnen toepassen en zodoende goed te kunnen 
functioneren op school, in het vervolgonderwijs, maar ook en vooral in hun verdere 
leven. Van hen wordt verwacht, dat zij een leven lang blijven leren.
Leerlingen met specifieke talenten op het gebied van talen, science, kunst of sport 
worden gericht uitgedaagd om deze verder te ontwikkelen.

2. Onderwijs

Mayke de Haas
2 Havo, Anglia

Mayke de Haas is dyslectisch. In groep 7 van de 
basisschool werd ze erop getest. Jawel. Dus: moeite 
met lezen en spellen. “Ik moet veel meer oefenen voor 
mijn talen dan veel andere leerlingen,” zegt Mayke. 
“Daarom ben ik blij met Anglia. In de Anglialessen is 
er extra aandacht voor spelling en grammatica. Fijn. 
Veel oefenen, zodat ik dingen in mijn hoofd kan
prenten. Precies wat mij vooruit helpt.”
Hoe zit dat met andere talen? “Voor Duits en Frans 
volg ik dit jaar tien extra lessen. Leerlingen kunnen 
dat zelf aangeven. In die lessen krijgen we eigenlijk 
remedial teaching; uitleg voor wie het nodig heeft. 
Daarnaast ook weer: veel oefenen. Tweemaal 10 extra 
lessen bovenop het gewone pakket kost tijd, maar het 
helpt mij wel.”
Was Anglia een reden om voor het Rythovius te kiezen? 
“Nee. Ik heb drie Open Dagen bezocht van scholen. 
Hier voelde ik me gewoon het beste thuis.”

“Wist al voor aanmelding
dat ik Anglia zou kiezen.”

Anglia - speak like an Englishman
Eén uur per week werken leerlingen in extra 
tijd op een andere manier aan hun Engels.
Ze maken bijvoorbeeld een promotiefilmpje, 
een tijdschrift, praten met een ‘native speaker’,
maken kennis met de English Theatre
Company en maken eens per twee jaar een
reis naar Canterbury. Bij Anglia wordt alleen 
Engels gesproken. De spreekvaardigheid wordt 
dus sterk bevorderd. Leerlingen kunnen een 
jaar afsluiten met een diploma. Bij Anglia zitten
leerlingen van mavo, havo en vwo door elkaar. 
De groepen van circa 20 leerlingen worden 
zoveel mogelijk op niveau samengesteld.
De kosten voor het Anglia-programma
bedragen € 100 per leerling per leerjaar.
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Burgerschap en sociale cohesie
Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op deelname aan een veelvormige 
samenleving. Dit betekent voor onze school dat we
• verantwoorden hoe wij invulling geven aan de wettelijke opdracht om bij te 
 dragen aan ‘Actief burgerschap en sociale integratie’;
• verantwoorden hoe deze invulling gestalte krijgt in het onderwijs;
• verantwoorden dat het onderwijs, gericht op het realiseren van actief burgerschap
 en sociale integratie, van voldoende kwaliteit is.

We hebben dit als volgt uitgewerkt:

Actief burgerschap en sociale cohesie 
In het Schoolplan zijn de kernwaarden voor het Rythovius College vastgelegd 
(zie paragraaf 1.2). Deze beschrijven waar onze school voor staat en wat er voor
de leerlingen, de ouders en de medewerkers van groot belang wordt geacht.
Vijf kernwaarden zijn van belang als het gaat om het tot stand komen en het in
stand houden van burgerschap en sociale cohesie. Dat zijn:
• ontplooiing (de centrale waarde),
• verantwoordelijkheid (voor jezelf en voor anderen),
• veiligheid (zowel fysiek als geestelijk), 
• betrokkenheid (bij wat je doet en bij personen),
• ruimte (krijgen voor eigen ontplooiing en geven aan ontplooiing van de ander).

We willen dat onze school een veilige leer- en leefgemeenschap is die helpt
leerlingen te vormen tot volwaardige, actieve burgers die verantwoordelijkheid
kunnen en willen nemen voor de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Daartoe
leren zij zelfstandig en creatief initiatieven te ontwikkelen waarbij ze rekening
houden met de beleving en de belangen van anderen.
Hiertoe moeten zij kennis opdoen van ons democratisch systeem. Daarnaast moeten 
zij uiteenlopende vaardigheden verwerven, zoals het zich verplaatsen in de leef- en 
gedachtenwereld van anderen, het gefundeerd formuleren van meningen en het 
ontwikkelen van respect en tolerantie.
Dit is van cruciaal belang in een samenleving waarin met name individualiteit
en verschillen tussen bevolkingsgroepen steeds manifester worden. 
We kunnen dit alleen bereiken als leerlingen en medewerkers samen de school als 
leef- en werkgemeenschap willen dragen. Op die manier wordt de school een plaats 
waar de leerlingen op kleine en daarmee overzichtelijke en hanteerbare schaal de 
vereiste kwaliteiten met betrekking tot burgerschap en sociale cohesie aanleren.
Die kunnen zij daarna dan ook in grootschaligere contexten hanteren en toepassen. 
Om dit te realiseren is een pedagogisch klimaat noodzakelijk dat ruimte laat,
duidelijk is over regels en afspraken en waarin leiding wordt gegeven op basis
van gezag en open communicatie. Voor de vertaling in het onderwijsaanbod zie 
paragraaf 2.8.

Accent op jouw talent!
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Basisprogramma:
31,5 lesuren
Voor alle eerstejaars 
gelijk (het niveau 
verschilt per stroom).

Accent op talent

Extra

Schema programma brugklassen
Het getal achter de naam van het vak geeft het aantal lesuren per week aan.

Anglia programma
Extra programma Engels.
Alle leerlingen kunnen 
in het eerste jaar voor 
Anglia inschrijven.

Nederlands 3,5 
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 3,5
Biologie 2
Levensbeschouwing 1
Techniek 2
Handvaardigheid 1
Tekenen 1
Dans 1
Drama 1
Muziek 1
Gymnastiek 3
Studieles 1
Rekenen 0,5

Mavo
Havo Kansklas
Havo-Atheneum
Atheneum 
Regulier

Anglia mogelijk

Nederlands 3,5 
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 3,5
Biologie 2
Levensbeschouwing 1
Techniek 2
Handvaardigheid 1
Tekenen 1
Dans 1
Drama 1
Muziek 1
Gymnastiek 3
Studieles 1
Rekenen 0,5

Nederlands 3,5 
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 3,5
Biologie 2
Levensbeschouwing 1 
Techniek 2
Handvaardigheid 1
Tekenen 1
Dans 1
Drama 1
Muziek 1
Gymnastiek 3
Studieles 1
Rekenen 0,5

GymnasiumMavo
Havo Kansklas
Havo-Atheneum
Atheneum 
Talentstromen

Klassieke talen 2Talentstroom- 
gebonden vakken 2

Anglia mogelijk Anglia mogelijk

Talentstroomgebonden vakken
Kunst: Atelierkunst 1, Podiumkunst 1 of
Sport: Sport en Bewegen 2 of 
Science: Onderzoek en Ontwerpen 2

2.4 Ons onderwijsprogramma: 9 verschillende brugklassen

Het eerste leerjaar van de onderbouw vormt de brugperiode. In de brugklas 
leggen de leerlingen op het Rythovius College een stevige basis voor de toekomst. 
Afhankelijk van capaciteiten, wensen en talenten kiest de leerling voor één 
van de verschillende stromen.
1. Mavo: voor leerlingen met een mavo-advies. Ze volgen het reguliere programma.   
 Doorstroom naar 2 havo is mogelijk.
2. Mavo met talentstroom: voor leerlingen met een mavo-advies. Ze volgen naast
 het reguliere programma een van de twee talentstromen: Kunst of Sport (2 uur).
3. Havo-kansklas: leerlingen van wie bij aanmelding nog niet duidelijk is of 
 zij het best het mavo-niveau of het havo-niveau kunnen volgen, worden in de 
 zogenaamde havo-kansklas geplaatst. Leerlingen krijgen hier les op havo-niveau.
 Zo ontdekken school en leerling in de praktijk welk niveau haalbaar is. 
 Na het eerste jaar wordt een leerling, op basis van prestaties en mogelijkheden 
 van de leerling, geplaatst op mavo of havo.
4. Havo-kansklas met talentstroom: voor leerlingen met een mavo/havo-advies. 
 Ze volgen naast het reguliere programma een van de twee talentstromen: 
 Kunst of Sport (2 uur).
5. Havo/atheneum regulier: in deze brugklas kunnen de leerlingen laten zien welk 
 niveau ze in leerjaar 2 aankunnen. Ze krijgen les op  havo/atheneum niveau.
6. Havo/atheneum met talentstroom: ook in deze brugklas laten leerlingen zien 
 welk niveau ze in leerjaar 2 aankunnen. Ze volgen naast het reguliere programma 
 een van de drie talentstromen: Science, Kunst of Sport (2 uur per week).
7. Atheneum regulier: voor leerlingen met een vwo-advies. Zij krijgen les op
 vwo-niveau en volgen het reguliere programma.
8. Atheneum met talentstroom: voor leerlingen met een vwo-advies. Ze volgen naast 
 het reguliere programma een van de drie talentstromen: Science, Kunst of Sport 
 (2 uur).
9. Gymnasium: voor leerlingen met een vwo-advies met interesse voor het 
 Gymnasium en die over de juiste vaardigheden en attitude beschikken. Gymnasium-
 leerlingen volgen al vanaf het eerste leerjaar klassieke talen (2 lesuren per week).

De klassengrootte is maximaal 32. We houden zoveel mogelijk rekening met wensen 
van leerlingen om bij elkaar geplaatst te worden. 

2.5 Programma brugklassen
(zie ook schema op pagina 13)

Een groot deel van het vakkenpakket is voor alle brugklassers hetzelfde.
Alle leerlingen in klas 1 hebben minstens 31,5 lesuren per week.

De leerlingen uit de talentstromen volgen naast het basisprogramma 2 lesuren met 
accent op hun talent, namelijk Kunst: 1 lesuur Atelierkunst en 1 lesuur Podium-
kunst, Science: 2 lesuren Onderzoek en Ontwerpen, Sport: 2 lesuren Sport en 
Bewegen. Leerlingen op het gymnasium hebben aanvullend op het basisprogramma 
2 lesuren klassieken.
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• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek
De leerling kiest vakken die aansluiten bij zijn/haar vaardigheden, ambities en 
talenten. Een aantal vakken is gemeenschappelijk, een aantal vakken is specifiek 
voor het profiel, daarnaast kiest de leerling verplicht een vak naar zijn/haar keuze.
Op het atheneum kiezen de leerlingen naast Engels verplicht een tweede moderne 
vreemde taal. Gymnasiumleerlingen volgen Latijn/Grieks.
In leerjaar drie worden de talentenstromen uit de onderbouw doorgetrokken.
In leerjaar vier begint de Tweede Fase. De bovenbouw havo/vwo omvat de leerjaren 
vier en vijf voor havo en vier tot en met zes voor atheneum en gymnasium.

2.8 Burgerschap en sociale cohesie

Actief burgerschap en sociale cohesie vertaald in het onderwijsaanbod
Onze school bevordert actief burgerschap en sociale cohesie langs verschillende 
wegen:
• We handhaven een beperkt aantal duidelijke en functionele leefregels, waaraan
 iedereen zich dient te houden.
• We bevorderen het uitdragen en voorleven van tolerantie, respect, empathie,
 zorgzaamheid en verantwoordelijkheid door medewerkers en schoolleiding.
 Medewerkers moeten elkaar daarop kunnen aanspreken.
• We besteden aandacht aan actuele politieke en maatschappelijke onderwerpen.
• We organiseren evenementen waarbij groepen leerlingen op projectbasis aandacht 
 schenken aan maatschappelijke thema’s en/of daarop actie ondernemen. Bij deze
 activiteiten zijn leerlingen maatgevend betrokken bij voorbereiding en uitvoering.
• We besteden in de lessen van diverse vakken structureel aandacht aan:
 - De overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levens-
  beschouwing in Nederland en hoe deze invloed hebben op de eigen leefwijze
  en op die van anderen (maatschappijleer, levensbeschouwing, geschiedenis,
  kunstvakken, vreemde talen).
 - De opbouw en het functioneren van het democratische politieke systeem
  zoals we dat in Nederland kennen en de verschillende manieren waarop de
  burgers daarbij betrokken zijn (geschiedenis, staatsinrichting, aardrijkskunde,
  economie, maatschappijleer).
 - De betekenis van de Europese samenwerkingsverbanden en andere
  internationale samenwerkingsverbanden voor de individuele burger,
  voor de Nederlandse samenleving en voor de internationale samenleving
  (aardrijkskunde, staatsinrichting, economie).
 - De manier waarop de lichamelijke en geestelijke veiligheid en de gezondheid
  van de eigen persoon en die van anderen gewaarborgd en/of op positieve
  manier beïnvloed kan worden (biologie, verzorging, maatschappijleer).
 - De ontwikkeling, verwoording en verdediging van beargumenteerde
  standpunten op basis van vragen over maatschappelijke en levens-
  beschouwelijke kwesties en verschijnselen (filosofie, levensbeschouwing,
  maatschappijleer, geschiedenis, kunstvakken, Nederlands).

2.6 Mavo

De mavo omvat vier leerjaren. De mavo bereidt voor op het hoogste niveau binnen 
het mbo, namelijk niveau 4. Daarnaast is er een mogelijkheid om door te stromen 
naar 4 havo.
De docenten die lesgeven op de mavo overleggen regelmatig met elkaar om hun
manier van werken af te stemmen op de leerlingen. Veel docenten die lesgeven op de 
mavo zijn zogenaamde kaderdocenten. Zij geven het grootste gedeelte van hun lessen 
op de mavo, waardoor ze veel leerlingen kennen. Met zo’n 300 leerlingen is de mavo-
afdeling zeer overzichtelijk en zijn de lijnen kort. De mavo heeft een eigen plek in het 
gebouw waardoor docenten en de afdelingsleider makkelijk bereikbaar zijn voor de 
leerlingen. 

In de onderbouw worden leerlingen breed opgeleid en kunnen ze kiezen voor de 
talentstroom kunst of sport om hun talenten daarin verder te ontwikkelen. In het 
tweede leerjaar begint de oriëntatie op beroepen, vervolgopleiding en pakketkeuze 
om in de bovenbouw een goede profielkeuze te kunnen maken. In leerjaar 3 spelen 
we daar nader op in met specifieke voorlichting en een stage. In maart/april van het 
3e leerjaar kiezen leerlingen pas écht voor een van de vier profielen:
• Economie
• Groen
• Techniek
• Zorg & Welzijn

De profielkeuze bepaalt voor een gedeelte de samenstelling van het vakkenpakket.

2.7  Havo en vwo

De onderbouw van havo en vwo omvat de eerste drie leerjaren.
De eerste twee leerjaren staan in het teken van het achterhalen van de mogelijkheden 
van elk kind, van het ontwikkelen van hun persoonlijke talenten. Aan het einde 
van het eerste leerjaar volgt de keuze voor de juiste afdeling: mavo, havo of vwo 
(atheneum of verder gaan met gymnasium). Om de persoonlijke talenten beter
uit de verf te laten komen, kunnen leerlingen kiezen voor een van de speciale
talent-stromen (science, kunst en cultuur, sport) en is het op onze school mogelijk 
vanaf het 1e jaar reeds gymnasium te doen.
Op deze wijze willen we leerlingen uitdagen hun belangstelling en talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. Voor de reguliere leerlingen zijn er vakoverstijgende 
modules in de activiteitenweken (zie 2.10).

Klas drie is de schakel tussen onder- en bovenbouw en de voorbereiding op de 
zogenaamde Tweede Fase. 
Tijdens mentoruren is onder leiding van de mentor en de decaan aandacht voor 
de keuze van het juiste profiel.
De profielen zijn:
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
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2.11 Anglia

Het Rythovius College biedt een mooie kans voor leerlingen die hun Engels willen 
verrijken: Anglia. Er is veel belangstelling voor het project, de deelnemende 
leerlingen zijn enthousiast en de behaalde resultaten zijn uitstekend. 
In Anglia wordt op creatieve wijze omgegaan met de wereldtaal Engels. Iedereen 
die Engels leuk vindt kan hieraan deelnemen en op eigen niveau werken. De enige 
voorwaarde is dat de leerling gemotiveerd is. Het project loopt gedurende twintig 
lesweken en tussentijds stoppen is niet mogelijk vanwege de examens die eraan
verbonden zijn. 
Het Angliaproject is een aanvulling op het normale programma van het vak Engels. 
In het kader van dit project kunnen leerlingen op verschillende niveaus examens 
afleggen en diploma’s behalen. Die diploma’s vormen een interessante vermelding 
op een cv.
Daarnaast kunnen goede leerlingen een zogenaamde ‘Master of English’ behalen,
een certificaat dat toegang geeft tot Engelse (en Engelstalige) universiteiten en
hogescholen.
Aan deelname zijn kosten (€100) verbonden voor o.a. extra materiaal, deelname 
aan examens en bezoek van native speakers.
Leerlingen worden op basis van hun niveau ingedeeld. 

 - De ontwikkeling van een actueel beeld van de eigen omgeving, Nederland,
  Europa en de wereld dat kan dienen om maatschappelijke, politieke, etnische
  en ecologische gebeurtenissen te begrijpen, te verklaren en te plaatsen
  (aardrijkskunde, economie, biologie).

Het bovenstaande is vastgelegd in de leerplannen van de genoemde vakken.
Het zijn criteria bij de selectie van lesstof en/of methodes. Behalve binnen de 
bovengenoemde vakken krijgen deze aspecten aandacht in vakoverstijgende 
projecten waarin kennis en vaardigheden van verschillende vakken geïntegreerd 
worden in maatschappelijk betekenisvolle contexten.

2.9 Leren buiten de les

Leren blijft op het Rythovius niet beperkt tot de lessen. In het kader van ’leren 
buiten de les’ organiseren we een groot aantal gevarieerde activiteiten. Tijdens deze 
activiteiten staan de volgende zaken centraal: het toepassen van vaardigheden; 
het leren op andere plaatsen en in andere contexten; het leren en functioneren in 
groepsverband en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
Hieronder een aantal voorbeelden daarvan:
• de introductie-activiteiten;
• de vakoverstijgende projecten in de verschillende leerjaren;
• de vakgebonden excursies en activiteiten in de verschillende leerjaren;
• de internationale contacten;
• de meerdaagse educatieve reizen in de voor-examenklassen;
• het bezoeken van culturele activiteiten in het kader van de cultuureducatie;
• het zelf organiseren, regisseren en deelnemen aan voorstellingen en exposities;
• de oriëntatie op een breed scala van sporten;

2.10 Activiteitenweken

Tijdens activiteitenweken leren leerlingen om intensief samen te werken aan een 
project. In klas 1 krijgen leerlingen van de reguliere mavo, havo-kans- en havo/vwo
klassen een vakoverstijgend, op de praktijk gericht project aangeboden. Ze zijn daarbij
vanuit een andere invalshoek dan ze normaal gewend zijn bezig met onderwijs. 
De nadruk ligt daarbij op het koppelen van kennis en vaardigheden uit verschillende 
vakken. In de overige eerste klassen staat een specifiek talent centraal, kunst en 
cultuur, klassieke talen, science of sport. In de activiteitenweken kan het klassen-
verband worden doorbroken. In de leerjaren 2 en 3 zijn er in de activiteitenweek 
eveneens vakoverstijgende projecten voor de reguliere leerlingen naast die voor de 
leerlingen met een talentstroom.
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3.1 Leerlingondersteuning en -begeleiding

Op het Rythovius College staat de leerling centraal. In een veilig klimaat leren
medewerkers en leerlingen samen van, met en door elkaar. Het accent ligt daarbij
op de bij iedere medewerker en leerling aanwezige talenten.
We bieden aan elke leerling een passende leerroute, met aandacht voor de cognitieve 
en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor is een systeem van ondersteuning en 
begeleiding opgezet, waarin de mentor de spil is. Alle mentoren van een afdeling
vormen per leerjaar een team samen met de leerlingcoördinator en de afdelingsleider.

De leerlingondersteuning en -begeleiding op het Rythovius College kent drie niveaus:
1. 1e lijn (reguliere ondersteuning)
2. 2e lijn (interne specialistische ondersteuning)
3. 3e lijn (interne/externe gespecialiseerde ondersteuning)

1e lijn (reguliere ondersteuning)
Elke klas heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij/zij is voor 
ouders, leerlingen en de andere docenten aanspreekpunt in de begeleiding van de 
mentorklas. De mentor begeleidt de leerlingen bij het aanleren van studievaardig-
heden, het registreren van studieresultaten, het keuzeproces binnen de school, de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheid van de groep op school. Je zou 
kunnen zeggen dat de mentor de functie van de groepsleerkracht op de basisschool 
benadert. Als er meer ondersteuning nodig is dan hij/zij kan bieden, neemt hij/zij
het initiatief om andere deskundigen in te schakelen. Daarna houdt hij/zij zich op
de hoogte van de gang van zaken in die meer gespecialiseerde begeleiding.
Vanzelfsprekend krijgt elke leerling de normale begeleiding door vakleerkrachten
op hun vakgebied. 

2e lijn (interne specialistische ondersteuning)
Op sommige gebieden is de mentor niet voldoende toegerust om begeleiding te bieden. 
Dan krijgt hij ondersteuning van specialisten binnen de school, of nemen die een 
deel van de begeleiding over. 
Zo begeleidt de schooldecaan de keuze van de leerling voor een ander schooltype en 
de keuze van een profiel. Soms gebeurt dat op afstand, door de mentor
van voldoende informatie te voorzien, soms meer direct, door met leerlingen
gesprekken te voeren over hun interesses en mogelijkheden.
Leerlingen met dyslexie, ERWD (Ernstige Reken- en Wiskunde-problemen en 
Dyscalculie) en leerlingen met ernstige leerachterstanden krijgen begeleiding van 
een remedial teacher. De remedial teacher geeft in de onderbouw (leerjaar 1 en 2) 
structureel begeleiding in groepjes; in de bovenbouw vindt begeleiding indien 
noodzakelijk op incidentele basis plaats. Leerlingen met dyslexie en ERWD krijgen 
een paspoort waarin extra faciliteiten worden vermeld. Een klein aantal leerlingen 
heeft een ondersteuningsbehoefte die zo specifiek is dat gespecialiseerde hulp en 

3. Ondersteuning en begeleiding 

Luuk van Hest
2 mavo, techniekgroep

Hij zou wel de techniek op grote festivals willen doen. 
“Pyrotechnicus zou ook kunnen.” Pyrowat? “Dan mag 
je het hele jaar professioneel vuurwerk afsteken.
Ik zou dan de techniek doen, inclusief lichtshow. Het 
belangrijkste is dat ik dingen kan bedenken, dat ik ze 
kan regelen en dat ik de techniek organiseer om ze uit 
te voeren. Daar ben ik goed in en dat doe ik graag.”
Zit je daarom ook in de techiekgroep? “Inderdaad.
In groep acht deed ik de techniek voor de eindmusical. 
Ik heb een hele installatie op het podium gebouwd 
om licht en geluid te bedienen. Dus ik wilde op het 
Rythovius graag bij de techniekgroep. Ik heb er al veel 
geleerd en ga nog veel leren. Kan nu al veel meer aan-
sluiten dan toen ik begon. Thuis heb ik een mobiele 
kist gebouwd met een laptop, een versterker, boxen.
Alles om licht en geluid te sturen. Die kist is geïnspi-
reerd door de techniekgroep. We zoeken trouwens nog 
een paar nieuwe mensen. Hoewel… dan heb ik weer 
minder te doen, natuurlijk.” 

“Denk wel dat ik
technicus word.”
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begeleiding noodzakelijk zijn. Denk aan leerlingen met een ernstig leerprobleem of 
ontwikkelingsprobleem.
De interne specialisten van de school bekijken samen welke ondersteuning 
mogelijk is. Denk aan de inzet van leerlingbegeleiders op mavo, havo en vwo, een 
gespecialiseerde coach of gespecialiseerde studiebegeleiding.
Verder heeft de school interne specialisten op het gebied van o.a. faalangstreductie 
en examenvreestraining, motorische remedial teaching, reflectie op gedrag en sociale 
vaardigheidstraining.

Leerlingen en/of hun ouders/verzorgers kunnen ook direct bij de vertrouwenspersoon 
voor de leerlingen terecht. Deze vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang 
en het goed doorverwijzen van leerlingen die te kampen krijgen met bepaalde 
problemen en daarover in vertrouwen met iemand willen praten. Te denken valt dan 
aan problemen die veroorzaakt worden door ziekte, door verstoorde relaties, door 
pesterijen, door seksuele intimidatie of door mishandeling, leerlingen die denken 
slachtoffer te zijn van racistische vooroordelen of zich anderszins slachtoffer voelen.
In dergelijke gevallen is het goed als een leerling over zijn ervaringen kan praten met 
iemand die hij vertrouwt. Dat zou op de eerste plaats de mentor kunnen zijn, of de 
leerlingcoördinator of één van de docenten. Maar hij kan in ieder geval terecht bij de 
vertrouwenspersoon leerlingen.
Wanneer een leerling wegens gedragsmatige, psychosociale en/of motivationele 
belemmeringen tijdelijk niet in staat is om de reguliere lessen te volgen, kan hij of 
zij gedurende maximaal tweemaal zes weken terecht in de zorgklas (interne rebound 
klas). Het doel van deze zorgklas is om de leerling met behulp van deskundige 
begeleiding de schoolloopbaan met succes te laten afronden.

3e lijn (interne/externe gespecialiseerde ondersteuning)
Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen ook terecht bij externe specialisten 
als leerlingen op het gebied van hun sociaal-emotionele ontwikkeling op problemen 
stuiten. Dit kunnen allerlei problemen zijn die van invloed zijn op de schoolsituatie.
Niet alleen problemen op school, maar ook thuis of in de buurt. Bijvoorbeeld 
problemen met klasgenoten, broers of zussen, ouders of leerkrachten, ontwikkelings-
problemen, pesten of gepest worden, gescheiden ouders, overlijden van een dierbare, 
huiselijk geweld of incest, depressieve gevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen. 
Deze leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen o.a. terecht bij de Jeugdarts en de 
Jeugdverpleegkundige van de GGD en  hulpverleners van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin+ (CJG+) van de Kempengemeenten.
Zij onderzoeken de mogelijkheden tot begeleiding of geven handelingsgerichte
adviezen, zodat de school de leerling verder kan begeleiden.
De school kan voor ondersteuning tevens terecht bij het Regionaal Samenwerkings-
verband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland 
(www.swveindhovenkempenland.nl). 
Via het samenwerkingsverband kan de school advies inwinnen en een beroep doen 
op de volgende voorzieningen: Permanente Commissie Leerlingenondersteuning 
(PCL) en het Ambulante Begeleiding op Samenwerkingsverbandniveau-team 
(ABS-team).
Het kan voorkomen dat het interne ondersteuningsteam advies vraagt over de 
specifieke ondersteuning en begeleiding aan het ZorgAdviesTeam (ZAT). Deze groep 

specialisten ondersteunt het interne zorgteam met adviezen en/of doorverwijzing. 
Vaste deelnemers van het ZAT zijn: van het Rythovius College de ondersteunings-
coördinator en verder twee medewerkers van het CJG+, te weten een medewerker
van het Lokale Ondersteuningsteam (LOT) en een medewerker van het Kempenteam
voor Jeugdhulp (KTJ), de Jeugdarts en Jeugdverpleegkundige van de GGD, de leer-
plichtambtenaar van de gemeente Eersel en een lid van het ABS-team  van het
samenwerkingsverband. Naast deze vaste deelnemers kunnen op verzoek van het 
ZAT diverse interne en externe specialisten worden geraadpleegd.

3.2 Schoolveiligheid

Het Rythovius College voert een actief veiligheidsbeleid. We werken samen met de 
politie in de regio, de gemeentes Eersel en Bergeijk, de leerplichtambtenaren, en 
het CJG+, bureau Halt en de GGD.
Het Schoolveiligheidsplan van het Rythovius College beschrijft onze visie en ons 
beleid. We hebben bijzondere aandacht voor het tegengaan van discriminatie en 
pestgedrag. De school heeft een anti-pestprotocol en een anti-pest coördinator.
Uit de tevredenheidsonderzoeken 2017-2018 m.b.t. schoolklimaat en veiligheid 
onder leerlingen en ouders blijkt dat het schoolklimaat van het Rythovius College, 
zowel absoluut als in relatie tot andere scholen, bovengemiddeld veilig is. 
(zie www.scholenopdekaart.nl)

3.3 Jeugdgezondheidszorg

Gelukkig gezonde jeugd
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder of 
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een 
veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare school leeftijd 
ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. 
Dan kan Jeugdgezondheid helpen. 

Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant- 
Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en 
een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid neemt deel aan de 
zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? 

Gezondheidsonderzoek klas 2
Leerlingen vullen in de klas een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst gaat over hun 
lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Er worden vragen gesteld over onder 
andere ziekte, leefstijl en sociale contacten. Ouders krijgen ook een vragenlijst.
Hierin kunt u vragen over uw zoon of dochter beantwoorden en mogelijke zorgen 
aangeven. Daarnaast wordt uw kind gewogen en gemeten. Jeugdgezondheid nodigt
uw kind uit voor een gesprek wanneer de uitkomsten van de vragenlijst of de 
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screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geven. U kunt bij dit gesprek 
aanwezig zijn.

Gezondheidsonderzoek klas 3 of 4
In de derde of vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in (EMOVO). 
U ontvangt hierover van tevoren informatie. Deze vragenlijst is bedoeld om mogelijke 
(gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het nodig is ook 
hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar 
voren komen, nodigt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts uw zoon of dochter uit op 
school voor een gesprek. Uw kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team 
Jeugdgezondheid hulp of begeleiding adviseert, dan wordt u hierover geinformeerd.

Even praten….
Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig gedraagt? Ik vermoed 
dat mijn kind experimenteert met drugs. Hoe ga ik daarmee om? Is mijn zoon wel 
zelfstandig genoeg voor zijn leeftijd?
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met 
een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. 
Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het 
nodig is verwijzen ze door. 

Inentingen 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoeder-
halskanker) aangeboden. In het najaar 2018 wordt ook gestart met de vaccinaties 
tegen meningokokken ACWY. In 2018 worden hiervoor alle kinderen opgeroepen die 
zijn geboren tussen 1 mei en 31 december 2004. De GGD verstuurt de uitnodigingen 
en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.
Meer info op www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl  

Extra informatie en advies 
• Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vindt u op de website 
 www.informatiediehelpt.nl. De informatie is ontwikkeld door de Stichting 
 Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en professionals uit de 
 praktijk en is getoetst door ouders. 
• Jongeren zelf kunnen terecht op de website www.JouwGGD.nl met informatie
 over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. 
 Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een jeugdverpleegkundige. 
 JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD. 
  
Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)
Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie, 
zwangerschap, geslachtsziekten (soa’s) en aids, gratis en anoniem, terecht bij het 
Sense spreekuur van de GGD. De website www.senseinfo.nl geeft informatie over 
seksualiteit en soa’s.

Ziekteverzuimbegeleiding
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als wij ons 
zorgen maken, informeren wij u. We kunnen de leerling ook aanmelden bij het team 
Jeugdgezondheid. Zij nodigen u en uw zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. 
De jeugdarts bespreekt dan waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder 
verzuim beperkt kan worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal. 

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid. 
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button ‘Ik heb een vraag’.
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag 
 van 8.30 tot 17.00 uur.

3.4 Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+)

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet is vastgelegd 
dat de gemeente verantwoordelijk is voor:
• Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, hulp voor jongeren 
 met een verstandelijke beperking en hulp voor jongeren met geestelijke problemen. 
• De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
• De uitvoering van de jeugdreclassering.

Centrum voor Jeugd en Gezin+
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de 
uitvoering van de Jeugdwet ondergebracht in het Centrum voor Jeugd en Gezin+. 
De + staat voor meer Kempengemeenten die samenwerken en meer taken om uit te 
voeren. Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij het CJG+ terecht voor hulp en 
ondersteuning. In sommige situaties is een uitloop naar 23 jaar mogelijk.

Jeugdhulpteams
In het Centrum voor Jeugd en Gezin+ zijn vijf teams met jeugd- en gezinswerkers 
actief. Elke gemeente heeft een eigen Lokaal Ondersteuningsteam (LOT). Dit is een 
team met professionele jeugd- en gezinswerkers die dichtbij jongeren en hun 
gezinnen ondersteuning kunnen bieden. Dit team zorgt ook voor contacten met onder 
andere scholen, kinderopvang, verenigingen, politie, huisartsen en is in de buurt 
aanwezig. Bij een ondersteuningsvraag in opvoeden of opgroeien zijn de jeugd- en 
gezinswerkers van deze teams de aangewezen professionals om de ondersteuning 
te bieden of samen te bekijken wat nodig is.

Meer informatie
Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op de website www.cjgplusdekempen.nl
of stuur een e-mail (afhankelijk van uw woonplaats) aan één van onderstaande 
adressen; u krijgt binnen drie werkdagen een reactie: bergeijk@cjgplusdekempen.nl 
of bladel@cjgplusdekempen.nl of eersel@cjgplusdekempen.nl of 
reuseldemierden@cjgplusdekempen.nl. 
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4.1 Organisatie van het Rythovius

Er is gekozen voor een heldere structuur, waarin elk van de medewerkers één 
direct-leidinggevende heeft, zodat het duidelijk is wie wat doet, waar, op welk 
moment en op welke wijze. Daardoor is kleinschaligheid gewaarborgd.
Docenten zijn inzetbaar in alle afdelingen en vakken waarvoor zij bevoegd zijn, 
maar hebben bijzondere taken in de afdeling waarin zij hun hoofdtaak uitvoeren. 

4.2 Schoolleiding

De schoolleiding bepaalt het beleid van het Rythovius College. De schoolleiding wordt 
gevormd door de rector, de conrector onderwijs, de conrector bedrijfsvoering en drie 
afdelingsleiders. Elke afdeling wordt aangestuurd door een afdelingsleider.

De schoolleiding bestaat uit:
rector:   mevr. M. van den Hurk
conrector onderwijs:   de heer T. Hogendorp
conrector bedrijfsvoering:   de heer D. Paradiso
afdelingsleider mavo:   mevrouw C. Janssen
afdelingsleider havo:   mevrouw M. van den Boogaart
afdelingsleider vwo:   de heer B. Schoenmakers

4.3 Afdelingsstructuur

We onderscheiden drie afdelingen: mavo, havo en vwo.
De aansturing van deze sectoren vindt plaats door de afdelingsleiders; zij staan onder
leiding van de conrector onderwijs. Iedere afdeling heeft 1 of 2 leerlingcoördinatoren. 
Zij zijn, na de mentor, het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Op deze manier 
ontstaat een kleinschalige setting voor leerlingen. Schematisch weergegeven ziet de 
opbouw van de school er als volgt uit:

Opbouw van de school

jaar mavo-afdeling  havo-afdeling  vwo-afdeling
1 1M   1MH en 1HA  1A en 1G
2 2M   2H   2A en 2G
3  3M   3H   3A en 3G
4 4M   4H   4A en 4G
5    5H   5A en 5G
6       6A en 6G

4. Organisatie

Jinte van der Heijden
1 gymnasium

“Er is maar één verschil tussen gymnasium en
atheneum: op het gymnasium krijg je klassieken.
In het eerste jaar is dat Latijn. De ene les een prachtig 
verhaal, de andere de taal. In het tweede jaar komt 
er Grieks bij. Alle andere lessen volgen we samen met 
atheneum. Juist die extra talen wil ik graag volgen.
Ik houd van taal, wil graag andere talen beheersen. 
Dat zit ook een beetje in de familie, geloof ik. Een van 
mijn opa’s was docent Nederlands.
Misschien word ik wel docent in een van de talen!
Waarom ik niet voor een tweetalige school gekozen
heb? Heb ik over nagedacht. Maar toen ik in groep
acht de pre-colleges hier gevolgd had, was ik helemaal
overtuigd. Ook omdat het een kleine, vertrouwde 
school is, met een goede sfeer. 
Het mooiste verhaal dat ik tot nu toe gehoord heb? 
Over de broers Romulus en Remulus. Ze werden
opgevoed door wolven en hebben volgens het verhaal
de stad Rome gesticht. Daarna heeft Romulus zijn 
broer vermoordt om de eerste koning van Rome te
kunnen worden. Gruwelijk, maar een prachtig verhaal.”

“Ik ben wel erg
van de talen.”
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4.4 Lesrooster

Het schooljaar is opgebouwd uit vier roosterperiodes van elk ongeveer 10 weken. 
Het aantal lessen per vak kan per periode verschillen. Leerlingen dienen dagelijks 
rekening te houden met schoolactiviteiten van 8.20 tot 17.00. 
Om zo efficiënt mogelijk met vergadertijd om te gaan, werken we met een vaste
vergadermiddag op dinsdag*. Op die dag zijn er lessen volgens een 45-minutenrooster.
De lestijden zijn als volgt:

Lestijden

lesuur Normale lesrooster  45-minutenrooster
lesuur 1 8.20 u. - 9.10 u.   8.20 u. - 9.05 u.
lesuur 2 9.10 u. - 10.00 u.  9.05 u. - 9.50 u.
lesuur 3 10.20 u. - 11.10 u.  10.10 u. - 10.55 u.
lesuur 4 11.10 u. - 12.00 u.  10.55 u. - 11.40 u.
lesuur 5 12.00 u. - 12.50 u.  11.40 u. - 12.25 u.
lesuur 6 13.20 u. - 14.10 u.  12.55 u. - 13.40 u.
lesuur 7 14.10 u. - 15.00 u.  13.40 u. - 14.25 u.
lesuur 8 15.20 u. - 16.10 u.  14.25 u. - 15.10 u.
lesuur 9 16.10 u. - 17.00 u.  15.30 u. - 16.15 u.

NB
* in toetsweken zijn er ook op dinsdag lessen van 50 minuten.
• tijdens dagen met leerlingbesprekingen zijn er lessen van 45 minuten.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen te volgen. Roosterwijzigingen worden, 
zo mogelijk, daags tevoren bekend gemaakt in de agenda in Magister en in school
op de schermen in de voorhal en bij de hoofdingang.
Het lesrooster kan in de loop van een schooljaar wijzigingen ondergaan. Dit kan
betekenen dat er bijvoorbeeld les komt op een 8e uur of 9e uur waarop men in het
begin van het schooljaar geen les had.
Leerlingen kunnen in de pauzes gebruik maken van de catering in de voorhal.
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet
verlaten. 
De leerlingen van leerjaar 3 en hoger mogen tijdens de pauzes het schoolterrein 
verlaten.
Als leerlingen het schoolterrein verlaten, vervalt daarmee de aansprakelijkheid
van de school.

4.5 Vier periodes per schooljaar, drie rapporten

Het schooljaar is opgedeeld in vier roosterperiodes. Dat wil zeggen dat op die 
momenten de lesroosters en/of docenten kunnen wisselen. Drie maal per jaar  
ontvangen de leerlingen een cijferrapport. Aansluitend is er dan gelegenheid de 
mentor en/of vakdocenten te spreken tijdens tien-minuten-gesprekken. Ouders 
hebben gedurende het gehele schooljaar de gelegenheid om de schoolprestaties 
van hun kind te volgen via het digitale administratiesysteem Magister, waarvoor zij
een inlogcode ontvangen. Voor alle leerjaren vinden er twee toetsperiodes plaats; 
één in het midden van het schooljaar en één op het einde van het schooljaar. In 
de examenklassen 4 mavo, 5 havo en 6 vwo worden de eerste drie roosterperiodes
afgesloten met een toetsperiode. Deze klassen ronden hun opleiding af met het 
Centraal Schriftelijk Examen.
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Lessentabel 1 mavo/ havo kans/ havo/atheneum/gymnasium

De cijfers geven het aantal lessen per week aan

 1M/MH reg 1A/1HA reg 1M/1MH/1A/ 1M/1MH/1A/ 1A/1HA science 1Gym
     1HA sport 1HA kunst

Nederlands  3,5   3,5  3,5  3,5  3,5  3,5
Klassieken  -   -   -   -   -   2
Frans  3   3   3  3   3   3
Engels  3   3   3   3   3   3
Geschiedenis  2   2   2  2   2   2
Aardrijkskunde  2   2   2   2   2   2
Wiskunde  3,5   3,5   3,5   3,5   3,5   3,5
Biologie / Verzorging  2   2   2   2   2   2
Techniek  2   2   2   2  2  2
Handvaardigheid  1   1   1   1   1   1
Tekenen  1  1  1  1  1  1
Muziek  1   1   1   1   1   1
Dans  1  1  1  1   1  1
Drama  1   1   1  1   1  1
Lichamelijke Opvoeding  3   3   3  3  3   3
Studie / Mentorles  1   1   1   1   1   1
Levensbeschouwing  1   1   1   1   1   1
Sport -  -  2  -  -  -
Atelierkunst -  -  -  1  -  -
Podiumkunst -  -  -  1  -  -
Onderzoek & Ontwerpen -  -  -  -  2  -
Rekenen 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
totaal aantal lesuren  31,5  31,5  33,5   33,5   33,5   33,5

1M/1MH/1A/1HA reg en 1G: Keuze aan het einde van leerjaar 1: twee kiezen uit: (te - hv) - mu - (da - dr).*
1M/1MH/1A/1HA sp: Keuze aan het einde van leerjaar 1: één kiezen uit: (te - hv) - mu - (da - dr).*
1M/1MH/1A/1HA ku: Keuze aan het einde van leerjaar 1: twee kiezen uit: (te - hv) - mu - (da - dr).
 Keuze aan het einde van leerjaar 1: één vakatelier uit da - dr - te - hv - mu.*
 1A/1HA sc: Keuze aan het einde van leerjaar 1: één kiezen uit: (te - hv) - mu - (da - dr).*
 * Deze keuze blijft staan in leerjaar 3.

1M: mavo reg: regulier
1MH: havo kans sp: sportstroom
1H: havo ku: kunststroom
1A: atheneum sc: sciencestroom
1G: gymnasium

Lessentabel 2 mavo

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
v = verplicht vak, k = keuzevak

 2Mreg 2Msp  2Mku 
 v k v k v k
Nederlands  3,5   3,5  3,5
Frans  2 - 2 - 2 -
Duits 3 - 3 - 3 -
Engels  3 - 3 - 3 -
Geschiedenis  2 - 2  - 2 -
Aardrijkskunde  2 - 2 - 2 -
Economie 2 - 2 - 2 -
Wiskunde  3,5  - 3,5 -  3,5 -
Natuurkunde (NS1) 2 - 2 - 2 -
Biologie / Verzorging  2  - 2  - 2  -
Handvaardigheid  - 1*  - 1** - 1*
Tekenen  - 1*  - 1** - 1*
Muziek  - 1*  - 1** - 1*
Dans  - 1*  - 1** - 1*
Drama  - 1*  - 1** - 1*
Sport -  - 2 - - -
Vakateliers te/hv/da/dr*** - - - - 2 -
Lichamelijke Opvoeding  3 - 3 - 3 -
Mentoruur  1  - 1 - 1 -
Levensbeschouwing  2  - 2 - 2 -
Rekenen 0,5 - 0,5 - 0,5 -
totaal aantal lesuren  31,5  2  33,5 1 33,5  2

* twee uit: (te - hv) - mu - (da - dr) zoals gekozen aan het einde van leerjaar 1. 
 Deze keuze blijft tevens staan in leerjaar 3.
** een uit: (te - hv) - mu - (da - dr) zoals gekozen aan het einde van leerjaar 1. 
 Deze keuze blijft tevens staan in leerjaar 3.
*** een uit vakateliers tekenen/handvaardigheid/dans/drama

2Mreg: mavo regulier
2Msp:  mavo sportstroom
2Mku:  mavo kunststroom

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.

4.6 Lessentabellen

De lessen worden aangeboden in eenheden van 50 (45) of 100 (90) minuten.
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Lessentabel 2 havo, 2 atheneum en 2 gymnasium

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
v = verplicht vak, k = keuzevak

 2HAreg 2HAsp 2HAku 2HAsc 2Gym
 v k v k v k v k v k
Nederlands  3,5  - 3,5 - 3,5  - 3,5  - 3,5 -
Klassieke talen -  -  -  - - -  - - 3 -
Frans  3  - 3 - 3 - 3 -  2 -
Duits 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Engels  3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
Geschiedenis  2  - 2  - 2 - 2  - 2 -
Aardrijkskunde  2  - 2 - 2 - 2 - 2 -
Wiskunde  3,5  - 3,5 -  3,5 - 3,5 -  3,5 -
Natuurkunde 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Biologie / Verzorging  2  - 2  - 2  - 2  - 2 -
Handvaardigheid  - 1*  - 1** - 1*** - 1** - 1*
Tekenen  - 1*  - 1** - 1*** - 1** - 1*  
Muziek  - 1*  - 1** - 1*** - 1**  - 1*
Dans  - 1*  - 1** - 1*** - 1** - 1*
Drama  - 1*  - 1** - 1*** - 1** - 1*
Sport - - 2 - - - - - - -
Vakateliers te/hv/da/dr**** - - - - 2 - - - - -
Onderzoek & Ontwerpen - - - - - - 2 - - -
Lichamelijke Opvoeding  2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Mentoruur  1  - 1 - 1 - 1 - 1 -
Levensbeschouwing  2  - 2 - 2 - 2 - 2 -
Rekenen 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 -
totaal aantal lesuren  29,5  2  31,5 1 31,5  2  31,5 1 31,5 2

* twee uit: (te - hv) - mu - (da - dr) zoals gekozen aan het einde van leerjaar 1. 
 Deze keuze blijft tevens staan in leerjaar 3.
** een uit: (te - hv) - mu - (da - dr).
*** twee uit: (te - hv)  - mu - (da - dr).
**** een uit vakateliers: tekenen/handvaardigheid/dans/drama.
Overgang van 2G naar 3G: Een vak kiezen uit de eerder gekozen kunstvakken

2HAreg: havo resp. atheneum regulier
2HAsp:  havo resp. atheneum sportstroom
2HAku:  havo resp. atheneum kunststroom
2HAsc:  havo resp. atheneum sciencestroom
2G: gymnasium

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.
Het kan zijn dat de gymnasiumleerlingen gecombineerd worden met de atheneumleerlingen i.v.m.
de groepsgrootte. In dat geval volgen zij de reguliere atheneum-tabel met extra uren klassieke talen.

Lessentabel 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
k= keuzevak

 3HAreg 3HAsp 3HAku 3HAsc 3Gym
Nederlands  3   3  3  3  3
Latijn -  -  -  -  3
Grieks -  -  -  -  2
Frans  2   2  2  2  2
Duits 3  3  3  3  2
Engels  3  3  3  3  2
Geschiedenis  2   2  2  2  2
Aardrijkskunde ***  1   1  1  1  1
Economie 2   2  2  2  1
Wiskunde  4  4  4  4  4
Natuurkunde 2   2  2  2  2
Scheikunde 2   2  2  2  2
Biologie / Verzorging ***  1   1  1  1  1
Levensbeschouwing 1   1  1  1  1
Handvaardigheid  k  k  k  k  k
Tekenen  k  k  k  k  k
Dans  k  k  k  k  k
Drama  k  k  k  k  k
Muziek  k  k  k  k  k
Lichamelijke Opvoeding  2   2  2  2  2
Onderzoek & Ontwerpen -  -  -  2  -
Vakateliers te/hv/da/dr -  -  2  -  -
Sport -  2  -  -  -
Mentoruur* 1  1  1  1  1
Keuzevak 4   2  2  2  2
Rekenen** 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
totaal aantal lesuren  32,5  32,5   32,5  32,5  32,5

*   De mentor bepaalt of/wanneer/voor welke leerlingen dit uur plaatsvindt.
** Op 3vwo alleen verplicht voor leerlingen met een geconstateerde rekenachterstand.
*** De vakken Aardrijkskunde en Biologie zijn geperiodiseerd: ze staan voor 1 uur per week op de
 lessentabel. In de praktijk krijgen leerlingen er gedurende een half jaar twee uur per week les in.

3HAreg: gaan door met twee uit de vijf kunstvakken (2 x 2 uur) uit de tweede klas
3HAsp: heeft 2 uur sport en  gaan door met kunstvak (2 uur) uit de tweede klas
3HAku: kiezen één kunstvak (2 uur) uit de keuzevakken van klas 2 en gaan door met het vakatelier  
 uit klas 2 (2 uur) 
3HAsc: heeft 2 uur Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en nemen het kunstvak (2 uur) uit klas 2 mee 
3G: heeft Latijn, Grieks en kiest één kunstvak (2 uur) uit de keuzevakken van klas 2

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.
Het kan zijn dat de gymnasiumleerlingen gecombineerd worden met de atheneumleerlingen i.v.m.
de groepsgrootte. In dat geval volgen zij de reguliere atheneum-tabel met extra uren klassieke talen.
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Lessentabel 4 en 5 havo

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
P1 = periode 1, P2 = periode 2, P3 = periode 3, P4 = periode 4

  4havo   5havo 
  P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
Nederlands   3  3  3  3  4  4  4 2
Frans   4  4  3  3  3  3  3  2
Duits   4  4  3  3  3  3  3  2
Engels   3  3  3  3  3  3 2  2
Maatschappijleer   -  -  2  2  2  2  -  -
Geschiedenis   3  3  3  3  3  3  2  2
Aardrijkskunde   3  3  2  2  3  3  2  2
Economie   4  4  3  3  4 4  4  2
Bedrijfseconomie  2 2 3 3 - - - -
Management en Organisatie   -  -  -  -  3 3  3 1
Wiskunde A   3  3  3  3  3  3  3  1
Wiskunde B   4 4  4  4  3  3  3  1
Wiskunde D   3  3 3 3 3 3 3 -
Natuurkunde   3  3  3  3  4  4  4  2
Scheikunde   3  3  3  3  3  3  2  2
Biologie   3  3  3  3  4  4  4  2
Culturele en kunstzinnige vorming 1  1  1  1 1  1  1  -
Kunst (algemeen)   1  1  1  1  1  1  1  1
Kunst Beeldend   2  2  2 2 3  3  3  -
Kunst Dans   2  2  2   2  3  3  3  -
Kunst Drama   2  2  2  2  3  3  3  -
Kunst Muziek   2  2  2  2  3  3  3  -
Lichamelijke opvoeding   2  2  2  2  2  2  2  -
Bewegen sport en maatschappij 3  3  3  3  3  3  2  -
Mentoruur*  1 1 1 1 1 1 1 1
Levensbeschouwing   2  2  2  2  -  - -  -
Rekenen**  1 1  1  1  -  - -  -

* De mentor bepaalt of/wanneer/voor welke leerlingen dit uur plaatsvindt.
** Alleen verplicht voor leerlingen met geconstateerde rekenachterstand.

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.

Lessentabel 3 en 4 mavo

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
v = verplicht vak, k = keuzevak, P1 = periode 1, P2 = periode 2, P3 = periode 3, P4 = periode 4

 3mavo  4mavo
  v k v    k
   P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
Nederlands 3 - 4 4 4 2 - - - -
Frans  2* - - - - 4 4 4 2
Duits 3 - - - - - 4 4 4 2
Engels 3 - 3 3 3 1 - - - -
Geschiedenis - 2* - - - - 4 4 4 2
Aardrijkskunde - 2* - - - - 4 4 4 2
Economie 3 - - - - - 4 4 4 2
Wiskunde 3 - - - - - 4 4 4 2
Natuurkunde (NS1) - 2* - - - - 5 5 5 2
Scheikunde (NS2) 2 - - - - - 4 4 4 2
Biologie / Verzorging 3 - - - - - 4 4 4 2
KV1 - - 1 1 1 - - - - -
Handvaardigheid - 2* - - - - 4 4 4 2
Tekenen - 2* - - - - 4 4 4 2
Muziek - 2* - - - - 4 4 4 2
Dans - 2* - - - - 4 4 4 2
Drama - 2* - - - - 4 4 4 2
Lichamelijke opvoeding 2 - 2 2 2 - - - - -
Lichamelijke opvoeding 2 - 2* - - - - 4 4 4 -
Studie / Mentorles** 1 - 1 1 1 1 - - - -
Maatschappijleer - - 2 2 2 - - - - -
Levensbeschouwing 1 - - - - - - - - -
Rekenen*** - 1 - - - - - - - -
totaal aantal lesuren 24 9

* - 2 vakken kiezen uit: LO2/ aan het einde van leerjaar 1 gekozen kunstvak 1/ 
  aan het einde van leerjaar 1 gekozen kunstvak 2 
 - én 2 vakken kiezen uit: fa/ ak/ gs/ na
** In klas 4 bepaalt de mentor of/wanneer/voor welke leerlingen dit uur plaatsvindt.
*** In 3M alleen verplicht voor leerlingen met geconstateerde rekenachterstand.

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.
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Lessentabel 4, 5 en 6 vwo

De cijfers geven het aantal lessen per week aan
P1 = periode 1, P2 = periode 2, P3 = periode 3, P4 = periode 4

 4vwo   5vwo   6vwo
 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
Nederlands  3  3  3  3  3  3 3 3  4  3  3  2
Klassieke Culturele Vorming* 1  1  1  1  1  1 1 1  -  -  -  -
Latijn  4  4  3  3  3   3 4 4  4  4  4  2
Grieks 4  4  3  3  3  3 4 4 4 4 4  2
Frans  3  3  3  3  3  3 2 2  3  3  3  2
Duits  3  3  3  3  3  3 2 2  3  3  3  2
Engels  3  3  3  3  3  3 3 3 3  4  4  1
Geschiedenis  3  3  3  3  3  3 3 3  3  3  2  2
Maatschappijleer  2  2  2  2  -  - - - -  -  - -
Aardrijkskunde  3  3  3  3  3  3 3 3 3  3  2  2
Economie  2  2  2  3  3  3 3 3 3  3  3  2
Bedrijfseconomie  2  2  1  1 -  - - - -  -  - -
Management & Organisatie  -  -  -  - 3 3 3 3 3 3  3  1
Wiskunde A  3  3  3  3 3 3 3 3 3 3  3  1
Wiskunde B  4  4  4  4 4 4 4 4 4  3  3  2
Wiskunde C  3  3  3  3 3 3 3 3 3  3  3  1
Wiskunde D  2  2  2  2 3 3 3 3 3 3  3  -
Natuurkunde  4  4  4  3 3 3 3 3 3  3  3  1
Scheikunde  3  3  3  2 3 3 3 3 3  3  2  2
Biologie  2  2  3  3 3 3 3 3 3  3  2  2
Culturele en  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1  1  -
kunstzinnige vorming
Kunst (Algemeen)  1  1  1  1  1  1 1 1 1  1  1  1
Kunst Beeldend  1  1  1  1  2  2 2 2 3  3  3  -
Kunst Dans  1  1  1  1  2  2 2 2 3  3  3  -
Kunst Drama  1  1  1  1  2  2 2 2 3  3  3  -
Kunst Muziek  1  1  1  1  2  2 2 2  3  3  3  -
Lichamelijke Opvoeding  2  2  2  2  2  2 2 2 2  2  -  -
Bewegen sport 3  3  3  3  3  3 2 2 2  2  2  -
en maatschappij
Filosofie  3  2  2  2  3  3 3 3 3  3 3 1
Levensbeschouwing  2  2  2  2  1  1 1 1 -  -  -  -
Onderzoek & Presentatie 1  1 1 1  -  - 1 1 -  -  -  - 
Mentoruur** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rekenen*** 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 0,5 0,5 -  -  -  -

* De lessen KCV zijn geïntegreerd in de gekozen klassieke taal (Latijn of Grieks). De cijfers van KCV 
 tellen mee bij de betreffende klassieke taal.
** De mentor bepaalt of/wanneer/voor welke leerlingen dit uur plaatsvindt. 
*** Alleen verplicht voor leerlingen met geconstateerde rekenachterstand.

Keuzevakken gaan alleen door bij voldoende belangstelling, aantal leerlingen >10.

Accent op jouw talent!
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4.7 Onderwijstijd

De school moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimale geplande onderwijstijd.
Deze is 3700 klokuren voor de mavoleerlingen, 4700 uur voor havoleerlingen en 
5700 uur voor de vwoleerlingen. Binnen deze totalen mogen scholen de onderwijstijd 
naar eigen inzicht verspreiden over de verschillende leerjaren.
De wettelijk voorgeschreven onderwijstijd wordt gerealiseerd in lessen, ingeroosterde 
projecten, examens en buiten-lesactiviteiten.
Incidentele lesuitval in de onderbouw vangen we vrijwel steeds op met gekwalificeerd 
onderwijzend personeel. Voor bovenbouwleerlingen zijn er faciliteiten die het 
mogelijk maken om zelfstandig te werken tijdens tussenuren (keuzewerktijd). 
Ook voor hen vervalt daarmee geen onderwijstijd.
De leerlingen van de klassen 4 mavo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo maken twee 
logboekuren per week. Aan het begin van het schooljaar ontvangen zij een logboek 
waarin ze de gemaakte uren bijhouden.

Met ingang van roosterperiode 4 werken ook de leerlingen van 3 mavo, 3 havo en 
3 atheneum/gymnasium, bij lesuitval, met een logboek. 
De leerlingen laten deze uren aftekenen bij een daartoe bevoegde medewerker.
De school voert verder een actief beleid om het ziekteverzuim van haar medewerkers 
te minimaliseren. In de afgelopen jaren heeft de school door dit beleid steeds méér 
onderwijstijd gerealiseerd dan wettelijk vereist.

4.8 Ziek- en betermelden

Ziekmelding
Bent u ouder of verzorger en is uw kind ziek, dan geeft u dit telefonisch voor 9.30 
uur door aan de receptie van school (0497-513043).
Wordt uw kind tijdens schooluren ziek, dan meldt hij/zij zich bij de receptie.
Vervolgens belt uw kind u om toestemming te vragen naar huis te gaan. Is uw kind 
thuis aangekomen, dan geeft u dit telefonisch door aan de receptie. 
Eerstejaars leerlingen dienen altijd door ouders of verzorgers te worden opgehaald
bij de receptie.
Wanneer uw kind na het weekend nog steeds ziek is, dan geeft u dit op maandag-
ochtend voor 9.30 uur telefonisch door aan de receptie.

Betermelding
Is uw kind weer beter, dan geeft u dit telefonisch of persoonlijk door aan de receptie 
voor 9.30 uur. 
Zonder tegenbericht van ouders/verzorgers staan leerlingen op maandag automatisch
weer beter in Magister.

4.9 Verlof 

De Leerplichtwet kent twee vormen van verlof:
Verlof wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoor-
beeld een huwelijk, begrafenis of jubileum. Gekochte tickets, vakantie op uitnodiging
of een goedkopere reis kunnen boeken zijn geen gewichtige omstandigheden. Ouders 
moeten kunnen aantonen dat er sprake is van gewichtige omstandigheden. Over 
aanvragen tot tien schooldagen verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de 
directie van de school. Over verlof van meer dan tien schooldagen beslist de leerplicht-
consulent van de gemeente. U moet het verzoek voor verlof schriftelijk indienen bij de 
leerlingcoördinator. 

Vakantieverlof (ten hoogste 10 schooldagen). Als ouders kunnen aantonen dat zij in 
geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen gaan en afhankelijk zijn van het 
inkomen dat zij verdienen in de schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aan-
vragen. De aanvraag moet minstens 6 weken voorafgaand aan de vakantie ingediend 
zijn bij de leerlingcoördinator. De directie beslist over het toekennen van het vakantie-
verlof. Wij hebben als school de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente 
te informeren bij ongeoorloofd schoolverzuim rondom schoolvakanties (een dag eerder
op vakantie gaan of een dag later terugkomen).

4.10 Verzuimbeleid

We voeren een actief beleid om ongeoorloofd verzuim en regelmatig te laat komen 
tegen te gaan. Daarmee sluiten we aan bij het landelijk beleid om het risico op 
vroegtijdige school- uitval van leerlingen tegen te gaan. Hierbij werken we nauw
samen met de leerplichtambtenaar van de gemeenten. We bestraffen geconstateerd 
ongeoorloofd verzuim en/of regelmatig te laat komen en melden dit, indien nodig,
aan deze functionaris. Deze kan de leerling en zijn ouders oproepen en zo nodig
bestraffen met een geldboete of taakstraf.

4.11 Vakantiedata

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn na overleg met het basisonderwijs de volgende
vakantiedata/vrije dagen vastgesteld:
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie  4 t/m 8 maart 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart  30 en 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag  10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019

De regionale vakantiedata kunnen afwijken van het landelijk advies.
Wilt u een vakantie vastleggen voor een schooljaar waarvan de vakantiedata niet in 
deze schoolgids staan, dan is het goed om eerst contact op te nemen met de school. 
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Mavo
Havo-kansklas
Havo/atheneum
Atheneum
Gymnasium

Mavo-niveau
Havo-niveau
Havo/vwo-niveau
Vwo-niveau
Vwo-niveau

4.12 Keuzeproces

Leerlingen moeten op gezette tijden keuzes maken met betrekking tot hun verdere 
schoolloopbaan. Wordt het mavo, havo of vwo? Wel of niet met een extra vak?
Is het niet beter om dat ene vak te wisselen met een ander? Op school spelen mentoren,
vakdocenten en vooral de decanen een belangrijke rol in dit keuzeproces.

Brugperiode
Onze school kent een éénjarige brugklas. De plaatsing in de verschillende niveaus 
gebeurt op basis van de adviezen van de basisschool. Je kunt instromen op de volgende 
niveaus:

De gymnasiasten volgen onderwijs in de klassieke talen. De atheneumleerlingen
kunnen kiezen voor een talentstroom, evenals de mavo- en havoleerlingen. Na het 
eerste leerjaar komen leerlingen op de afdeling terecht waarvan de school op grond 
van resultaten, werkhouding en gedragskenmerken inschat dat ze daar het beste op 
hun plaats zijn.

Leerlingen die bevorderd worden naar het tweede leerjaar maken een keuze in de 
kunstvakken. Zie voor verdere toelichting hierop de lessentabel van het betreffende 
leerjaar (par. 4.6). In de loop van het eerste leerjaar ontvangen de leerlingen hierover 
uitleg van hun mentor.
Leerlingen die naar 2 mavo, 2 havo of 2 atheneum worden bevorderd, kunnen op dat 
moment ook nog hun keuze voor een van de talentstromen herzien (voor zover dat 
organisatorisch haalbaar is voor de school). Daarna kan er niet meer worden gewisseld.
Klassen tellen maximaal 32 leerlingen. Bij de indeling van de eerste klassen wordt zo 
mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leerlingen.

Mavo
De mavo-afdeling bestaat uit vier leerjaren en geeft aansluiting op het hoogste
niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 4). Ook zijn er - onder voor-
waarden - goede doorstromingsmogelijkheden naar 4 havo (zie 5.7). In het derde 
leerjaar zijn er naast de verplichte vakken keuzemogelijkheden. In het vierde leerjaar 
kiest elke leerling een profiel. Er zijn vier profielen: economie, techniek, groen, zorg 
en welzijn. Ieder profiel heeft verplichte vakken en keuzevakken. De leerlingen 
maken in het examenjaar een profielwerkstuk.

Bovenbouw havo
De bovenbouw van de havo-afdeling bestaat uit twee leerjaren en geeft aansluiting
op het hoger beroepsonderwijs. Vanuit 5 havo kan een leerling doorstromen naar het 
hoger beroepsonderwijs (hbo) of naar 5 vwo.
Om dit laatste mogelijk te maken moet de leerling rekening houden met de voor-
waarden die geformuleerd zijn in 5.7 onder ‘5 havo naar 5 vwo’.
Vanaf het vierde leerjaar volgt een leerling één van de vier profielen van de Tweede 
Fase: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of 
Natuur & Techniek. Ieder profiel heeft verplichte vakken en keuzevakken; leerlingen 
maken in het examenjaar een profielwerkstuk.

Bovenbouw vwo
De bovenbouw van het atheneum en het gymnasium bestaat uit drie leerjaren en 
geeft aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs. Vanaf het vierde leerjaar volgt 
een leerling één van de vier profielen van de Tweede Fase: Cultuur & Maatschappij,
Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. 
Ieder profiel heeft verplichte vakken en keuzevakken; leerlingen maken in het 
examenjaar een profielwerkstuk.
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Ook in de bovenbouw havo en vwo hebben leerlingen de mogelijkheid om een extra 
vak te kiezen. De belangstellende leerlingen kiezen dit extra vak in klas 3. Een extra 
vak wordt doorgaans niet ingeroosterd; de leerling moet dit vak in principe geheel 
zelfstandig kunnen verwerken.
• Deelname is alleen mogelijk na een positief oordeel van de docentenvergadering.
• Een extra vak wordt voor de duur van de hele Tweede Fase gekozen.
• Tussentijdse wisseling van extra vak is niet mogelijk.
Op alle afdelingen geldt dat voor leerlingen met een extra vak geen extra groep wordt 
geformeerd wanneer daardoor het maximum van 32 leerlingen wordt overschreden. 
Dit betekent dat de leerling met het extra vak in zo’n geval de lessen niet kan volgen.

Algemeen
In leerjaren waarin dit aan de orde is moet ná de tweede rapportperiode de keuze 
van schooltype en/of profiel bekend zijn. Uitgangspunten bij de keuze dienen te zijn: 
de aanleg van de leerling, zijn bijzondere belangstelling en zijn voorkeur voor een 
bepaalde beroepsrichting. Mentoren en/of schooldecanen helpen bij het maken van 
de keuze. De school geeft ook een advies.

* Na de tweede rapportperiode zijn wijzigingen in de opgegeven keuze niet zonder 
meer mogelijk. Wensen daartoe worden op een wachtlijst gezet; na de overgangs-
vergaderingen  wordt bekeken welke wensen gerealiseerd kunnen worden met het 
oog op beschikbare plaatsen.

4.13 Leermiddelen

Leermiddelen (schoolboeken en educatieve software/licenties)  worden in het 
Nederlands voortgezet onderwijs gratis beschikbaar gesteld. In hoofdstuk 9.2 leest u 
hoe de bestelling daarvan moet plaatsvinden.

4.14 Roken

Er mag nergens in het gebouw en op het schoolterrein gerookt worden. Het gebruik van 
elektronische sigaretten wordt als roken beschouwd en is dus ook in het gebouw en op 
het schoolterrein verboden.

4.15 Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs is tijdens schooltijden en/of tijdens schoolactivitei-
ten (bijvoorbeeld excursies) niet toegestaan. Tevens mogen leerlingen en personeel 
niet onder invloed de lessen volgen en hun werk doen. Ook op schoolfeesten wordt er 
geen alcohol geschonken. Wanneer drugsbezit of -gebruik wordt geconstateerd, dan 
wordt dit bij de buurtbrigadier gemeld.

MAVO

Mavo 4
Mavo 3
Mavo 2

VWO
Atheneum 6 Gymnasium 6
Atheneum 5 Gymnasium 5
Atheneum 4 Gymnasium 4
Atheneum 3 Gymnasium 3
Atheneum 2 Gymnasium 2

HAVO

Havo 5
Havo 4
Havo 3
Havo 2

MBO (niveau 4) HBO WO

Mavo 1 Havo/Atheneum 1 Ath 1 Gymnasium 1Havo-kans 1

Doorstroommogelijkheden
Doorstroommogelijkheden tussen de schooltypen zijn gewaarborgd door afstemming 
van lessentabellen, studieboeken, leerstofplanning, toetsing en begeleiding.
Daardoor kunnen leerlingen in uitzonderlijke gevallen ook in de loop van het school-
jaar veranderen van schooltype. Voorwaarden zijn dat er gegronde redenen voor zijn 
en dat de organisatie het toelaat (zie hiervoor 5.6 en 5.7).

Wisseling van vak
Wanneer een leerling in de loop van de eerste periode tot de conclusie komt dat hij 
wil wisselen van vak, dan is dat alleen bij hoge uitzondering nog mogelijk. Het moet 
organisatorisch inpasbaar zijn en er moet een duidelijke reden voor zijn. Wisseling 
van vak vindt plaats in goed overleg tussen de leerling, de ouders en de school. 
Uiteindelijk beslist de afdelingsleider. 

* Na de herfstvakantie is in het algemeen geen wijziging van het pakket meer mogelijk.

Extra vak(ken) in de bovenbouw
In de mavo-afdeling hebben de leerlingen van 4 mavo de mogelijkheid een extra vak
te kiezen. De belangstellende leerlingen kiezen dit extra examenvak aan het einde 
van 3 mavo.

Er wordt gekozen uit de vakken die als profiel- en/of keuze-examenvak worden
aangeboden. Het kan voorkomen dat een extra vak niet (volledig) ingeroosterd 
kan worden wegens roostertechnische beperkingen. In overleg met de afdelingsleider 
wordt aan het begin van 4 mavo bekeken of het reëel is dat een leerling het extra vak 
gaat volgen. 
• Deelname is alleen mogelijk na een positief oordeel van de docentenvergadering.
• Een extra vak wordt voor de duur van het hele jaar gekozen.
• Tussentijdse wisseling van extra vak is niet mogelijk.
• LO2 of een kunstvak kan alleen gevolgd worden als extra vak indien dit volledig  
 kan worden ingeroosterd.
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4.16 Protocol overlijden

De school beschikt over een draaiboek dat aangeeft hoe er gehandeld wordt indien 
onverhoopt een leerling of personeelslid plotseling overlijdt.

4.17 Bedrijfshulpverlening

Het Rythovius College heeft de bedrijfshulpverlening op orde volgens de regels die 
daarvoor zijn gesteld. Er zijn voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners. 
Geregeld wordt er geoefend, bijvoorbeeld door het houden van ontruimingsoefeningen.

4.18 Medicijnverstrekking en medisch handelen

Het Rythovius College heeft een beleid met betrekking tot medicijnverstrekking en 
medisch handelen. Medisch handelen en medicijnverstrekking door medewerkers 
vindt plaats aan de hand van de protocollen en instructies die daarin zijn opgenomen. 
Het betreffende beleidsdocument is terug te vinden op de schoolsite.

Accent op jouw talent!
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5. Toelating Bevordering Examen

5.1 Toelating

In augustus 2018 stromen er 206 leerlingen uit Eersel, Bergeijk en 
omliggende gemeenten in in het eerste leerjaar.
De plaatsing op onze school gebeurt op basis van advies van de basisschool. 

5.2 Bevordering

Aan het eind van het schooljaar wordt de leerling al dan niet bevorderd op grond 
van zijn eindcijfers. Dit gebeurt aan de hand van de bevorderingsnormen.
Overstappen van het ene naar het andere schooltype valt onder toelating.
In een aantal gevallen is bespreking nodig. 
Een vergadering van docenten, van wie de betrokken leerling dat schooljaar les 
heeft gehad, beslist dan over het wel of niet bevorderen. Hierbij worden naast de 
eindcijfers ook: inzet en bijzondere omstandigheden zoals langdurige ziekte of 
verhuizing tijdens het schooljaar, meegewogen.
Het is om die reden dus niet uitgesloten dat over twee leerlingen met een volkomen 
gelijk eindrapport toch verschillende beslissingen genomen worden.

5.3 Cijfers en toetsen 

De cijfers van alle toetsen die gedurende een periode respectievelijk het schooljaar 
zijn gegeven tellen mee in het rapportcijfer respectievelijk het eindcijfer.
De vakdocent stelt de rapportcijfers en het jaarcijfer vast. De rapportcijfers zijn 
afgerond op één cijfer achter de komma. Het jaarcijfer wordt uitgedrukt in een 
geheel getal (zie ook de inleidende tekst bij 5.5). 
Rapportcijfers kunnen gebaseerd zijn op cijfers voor proefwerken, mondelinge 
en schriftelijke overhoringen, werkstukken, spreekbeurten, practica en andere 
opdrachten. 

De regels met betrekking tot het afnemen van toetsen zijn opgenomen in het 
Schoolstatuut.
Dit is gepubliceerd op de Rythovius-site en kan op de administratie worden ingezien.

Gijs Daris
1 havo-kansklas

Zijn lievelingsvak is drama. Toch heeft hij niet voor de 
kunststroom gekozen. “In de havo-kansklas wil ik eerst 
laten zien dat ik havo aankan. Ik wil geen energie in 
extra dingen stoppen. 
Het mooie is dat het Rythovius allerlei leuke dingen 
organiseert voor leerlingen die geen stroom kiezen. 
Een wandeling via een app door Eersel, een Hou van 
Holland-dag met quizjes over Brabant en Nederland.
En de leukste: zwemmen in het Vennenbos. Dat mag 
nog wel een keer.
Als ik volgend jaar op het havo zit, kan ik altijd nog de 
kunststroom kiezen. Het toneelstuk dat we nu oefenen,
is heel leuk om te doen.” Sport zou ook kunnen,
trouwens, want Gijs is wielrenner en leeft het liefst in 
een sportomgeving. “Mijn droom is om sportarts te zijn. 
Dan kan ik altijd bezig zijn met sport en bewegen.” 
Nog wensen Gijs? “De biologiedocent geeft 20 minuten 
les, dan hebben we 10 minuten ‘vrij’, daarna weer 20 
minuten les. En we hebben inspraak in wat we doen. 
Zoiets zou ik wel in elke les willen.” 

“Havo, vwo en dan 
sportarts worden.”

Havo-kansklas
Voor leerlingen van wie bij aanmelding nog 
niet duidelijk is of zij het best het mavo-niveau 
of het havo-niveau kunnen volgen, kan de 
havo-kansklas een uitkomst zijn. Leerlingen 
krijgen les op havo-niveau. Zo ontdekken 
school en leerling in de praktijk welk niveau 
(mavo of havo) haalbaar is. Na het eerste jaar 
wordt er dan, op basis van prestaties en
mogelijkheden van de leerling, gekozen voor
2 mavo of 2 havo (talentstroom/ regulier).
Talentstroom: Leerlingen van de havo-kansklas
kunnen net als leerlingen van mavo kiezen 
uit de twee talentstromen Kunst en Sport (2 
uur). Anglia: Indien leerlingen van de brugklas 
gemotiveerd zijn, kunnen zij deelnemen aan 
Anglia. Zo ook de leerlingen uit de havo-
kansklas.
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5.4 Rapporten

Alle leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rapport. Aan het eind van het 
schooljaar worden zowel de cijfers van de laatste (3e) periode als de jaarcijfers 
(eindcijfers) per vak gerapporteerd.

5.5 Toelatings- en bevorderingsnormen

De overgangsnormen/ toelatingsnormen zijn altijd gebaseerd op cijfers van het
eindrapport (jaarcijfers). Waar er in de bevorderingsnormen sprake is van een gemid-
delde wordt bedoeld: het jaargemiddelde op basis van de onafgeronde jaarcijfers 
afgerond op één decimaal.
Waar er in de bevorderingsnormen sprake is van verliespunten worden deze bepaald 
op basis van de afgeronde jaarcijfers (uitgedrukt in hele cijfers) volgens de volgende 
tabel.

 cijfer verliespunten
 5 1
 4 2
 lager dan 4 3

Het kan voorkomen dat een leerling voldoet aan de reguliere overgangsnorm
maar dat de docentenvergadering toch anders adviseert. Ouders zijn dan niet 
verplicht dit advies te volgen maar het geeft wel aan hoe de vakdocenten de kansen 
van die leerling in het gewenste schooltype inschatten. Algemeen uitgangspunt 
is dat een leerling niet doubleert in leerjaar 1. Bij hoge uitzondering kan hiervan 
worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de overgangsvergadering.

Bevorderingsnorm 1 mavo naar 2 mavo

Bevorderd:
• minimaal 6,0 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, gs, ak, wi, bi, lb
EN
• maximaal 2 verliespunten over alle vakken

Bespreking:
• minimaal 5,5 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, gs, ak, wi, bi, lb
EN
• maximaal 4 verliespunten over alle vakken

Afgewezen: 
• lager dan een 5,5 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, gs, ak, wi, bi, lb
EN/OF
• meer dan 4 verliespunten over alle vakken 

Toelatingsvoorwaarden 1 mavo naar 2 havo

• Minimaal 8,0 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, gs, ak, wi, bi, lb
• Geen verliespunten

Bevorderingsnormen van leerjaar 1 havo/vwo naar leerjaar 2  
De overgang van leerjaar 1 naar 2 havo – vwo wordt beoordeeld op basis van 3 
onderdelen:
a norm op basis van cijfers
b determinatie (m.b.v. toetsen tekstbegrip)
c beoordeling van de studiehouding

Daarbij geldt dat niveau tekstbegrip (b) en werkhouding (c) worden bekeken indien 
een leerling in bespreking is. 

Voor het gemiddelde wordt van de vakken Nederlands, klassieke talen (bij 
gymnasium), Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie 
en levensbeschouwing het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers bepaald 
en afgerond op één decimaal.

Bevorderingsnorm 1 havo-kansklas

Bevorderd 2 havo:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN 
• maximaal 1 verliespunt

Bespreking 2 havo:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN 
• maximaal 3 verliespunten

Afgewezen:
• gemiddelde lager dan 6,0
EN/OF
• meer dan 3 verliespunten

Bevorderd 2 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 8,0
• geen verliespunt

De vergadering beslist of de leerling die niet bevorderd is naar 2 havo wordt 
toegelaten tot 2 mavo.
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Bevorderingsnorm 1 havo-atheneum

Bevorderd 2 havo:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN
• maximaal 1 verliespunt

Bespreking 2 havo:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN 
• maximaal 3 verliespunten

De vergadering beslist of de leerling die niet bevorderd is naar 2 havo wordt 
toegelaten tot 2 mavo.

Bevorderd 2 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 7,5
EN
• maximaal 1 verliespunt.

Bespreking 2 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN
• maximaal 3 verliespunten.

Afgewezen:
• gemiddelde lager dan 6,0
EN/OF
• meer dan 3 verliespunten

Bevorderingsnorm 1 atheneum-gymnasium

Bevorderd 2 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN
• maximaal 1 verliespunt.

Bespreking 2 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN 
• maximaal 3 verliespunten

Bevorderd 2 gymnasium:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN
• maximaal 1 verliespunt (niet voor klassieken)

Bespreking 2 gymnasium:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN 
• maximaal 3 verliespunten (niet voor klassieken)

Afgewezen:
• gemiddelde lager dan 6,0
EN/OF
• meer dan 3 verliespunten

De vergadering beslist of de leerling die niet bevorderd is naar 2 atheneum wordt 
toegelaten tot 2 havo.

Bevorderingsnorm 2 mavo naar 3 mavo

Bevorderd:
• minimaal 6,0 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, Du, gs, ak, ec, wi, ns, bi, lb
EN
• maximaal 2 verliespunten over alle vakken

Bespreking:
• minimaal 5,5 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, Du, gs, ak, ec, wi, ns, bi, lb
EN
• maximaal 4 verliespunten over alle vakken

Afgewezen: 
• lager dan een 5,5 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, Du, gs, ak, ec, wi, ns, bi, lb
EN/OF
• meer dan 4 verliespunten over alle vakken 

Toelatingsvoorwaarden 2 mavo naar 3 havo

• Minimaal 8,0 gemiddeld over de vakken: Ne, En, Fa, Du, gs, ak, ec, wi, ns, bi, lb
• Geen verliespunten

Bevorderingsnorm van leerjaar 2 naar 3 havo/vwo

De overgang van leerjaar 2 naar 3 havo/vwo wordt beoordeeld op basis van 
3 onderdelen:
a norm op basis van cijfers
b determinatie (m.b.v. toetsen tekstbegrip) 
c beoordeling van de studiehouding 

Daarbij geldt dat niveau tekstbegrip (b) en werkhouding (c) worden bekeken indien 
een leerling in bespreking is. 
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Voor het gemiddelde wordt van de vakken Nederlands, klassieke talen (bij gymnasium), 
Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, Duits, natuurkunde 
en levensbeschouwing het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers bepaald en 
afgerond op één decimaal. 

Bevorderingsnorm van 2 havo naar 3 havo en 3 atheneum

Bevorderd 3 havo:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN 
• maximaal 1 verliespunt

Bespreking 3 havo:                                                                                                                                            
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN       
• maximaal 3 verliespunten

Afgewezen:
• gemiddeld lager dan 6,0
EN/OF
• meer dan 3 verliespunten

Bevorderd 3 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 8,0
EN   
• geen verliespunt                             

De vergadering beslist of de leerling die niet bevorderd wordt naar 3  havo toegelaten 
wordt tot 3 mavo

Bevorderingsnorm van 2 atheneum naar 3 atheneum en van 2 gym naar 3 gym 

Bevorderd 3 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN
• maximaal 1 verliespunt

Bespreking 3 atheneum:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN      
• maximaal 3 verliespunten

Bevorderd 3 gymnasium:
• minimaal gemiddeld een 7,0
EN
• maximaal 1 verliespunt (niet voor klassieken)

Bespreking 3 gymnasium:
• minimaal gemiddeld een 6,0
EN      
• maximaal 3 verliespunten (niet voor klassieken)

Afgewezen:
• gemiddeld lager dan 6,0
EN/OF
• meer dan 3 verliespunten

De vergadering beslist of de leerling die niet bevorderd is naar 3 atheneum/gymnasium 
wordt toegelaten tot 3 havo.

Bevorderingsnorm 3 mavo naar 4 mavo

Bevorderd:
• minimaal 6,0 gemiddeld over de examenvakken
EN
• maximaal 1 verliespunt in het eindexamenpakket
EN
• maximaal 2 verliespunten over alle vakken

Bespreking:
• minimaal 5,5 gemiddeld over de examenvakken
EN 
• maximaal 2 verliespunten in het eindexamenpakket
EN 
• maximaal 4 verliespunten over alle vakken

Afgewezen: 
• Lager dan 5,5 gemiddeld over de examenvakken
EN/OF
• 3 of meer verliespunten in het examenpakket
EN/OF 
• 5 verliespunten of meer over alle vakken 

Bevorderingsnorm 3 mavo naar 4 havo

• geen opstroommogelijkheid
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Toelatingsvoorwaarden 3 havo naar 4 mavo

Ten minste 6,0 gemiddeld over alle examenvakken die men op de mavo wil gaan
volgen. In alle andere gevallen komt een leerling in bespreking.

Bevorderingsnorm 3 havo naar 4 havo

• Leerlingen kiezen in het derde leerjaar een examenprofiel.
• Alle vakken tellen even zwaar mee.
• Voor de overgangsnorm wordt het aantal verliespunten bepaald.

Bevorderd:
• 0 t/m 2 verliespunten

Bespreking:
• 3, 4 of 5 verliespunten en ten minste 6,3 gemiddeld over alle vakken

Afgewezen:
• 3, 4 of 5 verliespunten en minder dan 6,3 gemiddeld over alle vakken
OF
• 6 of meer verliespunten

Toelatingsvoorwaarden 3 havo naar 4 vwo

• Leerlingen kiezen in het derde leerjaar een examenprofiel.
• Een leerling van 3 havo komt in bespreking voor toelating tot 4 vwo (of tussen- 
 tijds toelating tot 3 vwo tot uiterlijk aan het einde van de tweede periode) indien 
 voldaan is aan de volgende criteria:

• Tenminste 8,0 gemiddeld voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels en
 wiskunde.
• Tenminste 7,5 gemiddeld over het gehele (eind)rapport.
• Géén onvoldoende jaarcijfer (in geval van toelating aan het einde van het
 schooljaar)/geen onvoldoende voortgangscijfer (in geval van tussentijds toelating).
• Positieve advisering van de vakdocenten.
• Positieve advisering ten aanzien van de profielkeuze.
• De leerling is niet al eerder in 3 havo gedoubleerd.

Let op: Na de bespreking gaat er een advies naar de toelatingscommissie, die de
uiteindelijke beslissing neemt.

Bevorderingsnorm 4 havo naar 5 havo

• Alle vakken tellen even zwaar mee. 
• Voor de overgangsnorm wordt het aantal verliespunten bepaald.

Bevorderd:
• 0 t/m 2 verliespunten waarvan maximaal 1 in de kernvakken Ne, En, wa of wb

Bespreking:
• 2 verliespunten in de kernvakken
OF
• 3 of 4 verliespunten

Afgewezen:
• 3 verliespunten in de kernvakken
OF
• 5 of meer verliespunten

Bevorderingsnorm 3 atheneum/gymnasium naar 4 atheneum/gymnasium

• Leerlingen kiezen in het derde leerjaar een examenprofiel.
• Alle vakken tellen even zwaar mee.
• Voor de norm wordt het totale aantal verliespunten bepaald.

Bevorderd:
• 0 t/m 2 verliespunten

Bespreking:
• 3, 4 of 5 verliespunten en ten minste 6,3 gemiddeld over alle vakken

Afgewezen:
• 3, 4 of 5 verliespunten en minder dan 6,3 gemiddeld over alle vakken
OF
• 6 of meer verliespunten
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Bevorderingsnorm 4 atheneum/gymnasium naar 5 atheneum/gymnasium 

• Alle vakken tellen even zwaar mee. 
• Voor de overgangsnorm wordt het aantal verliespunten bepaald.

Bevorderd:
• 0 t/m 2 verliespunten waarvan maximaal 1 in de kernvakken Ne, En, wa of wb of wc

Bespreking:
• 2 verliespunten in de kernvakken
OF
• 3 of 4 verliespunten

Afgewezen:
• 3 verliespunten in de kernvakken
OF
• 5 of meer verliespunten

Bevorderingsnorm 5 atheneum/gymnasium naar 6 atheneum/gymnasium

• Alle vakken tellen even zwaar mee.
• Voor de overgangsnorm wordt het aantal verliespunten bepaald.

Bevorderd:
• 0 t/m 2 verliespunten waarvan maximaal 1 in de kernvakken Ne, En, wa of wb of wc

Bespreking:
• 2 verliespunten in de kernvakken
OF
• 3 of 4 verliespunten

Afgewezen:
• 3 verliespunten in de kernvakken
OF
• 5 of meer verliespunten

Accent op jouw talent!
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5.6 Tussentijdse overstap

Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen, bij hoge uitzondering, overstappen naar 
een andere afdeling. De overstap moet organisatorisch mogelijk zijn en kan alleen in 
de eerste rapportperiode naar aanleiding van de behaalde resultaten én na uitvoerig 
overleg plaatsvinden. De overstap is bedoeld voor leerlingen die op dat moment 
duidelijk niet op de juiste plaats zitten.

We hanteren hierbij de volgende regels:
a. Er wordt bekeken of de leerling redelijke kansen heeft op de nieuwe afdeling.
b. De docentenvergadering spreekt zich uit over de kansen op de nieuwe afdeling,
 gelet ook op de gemiste stof en/of gemiste vakken.
c. De leerling en de ouders dienen achter de overstap te staan. De leerling moet
 bereid zijn een eventueel tekort aan kennis/vaardigheden weg te werken.
d. De afdelingsleiders van de afdeling waaruit de leerling vertrekt en 
 de afdeling waar de leerling heen wil beslissen uiteindelijk of een leerling mag 
 overstappen.
e. De behaalde cijfers tot het moment van de overstap (die behaald zijn in de 
 afdeling die men verlaat) vervallen, tenzij anders wordt afgesproken.
f. Een leerling die gedurende het schooljaar veranderd is van afdeling, kan alleen   
 bevorderd worden of doubleren op basis van bespreking in de docentenvergadering.

5.7 Toelatingen tot de andere afdelingen

4 mavo naar 4 havo
Toelatingseisen:
1. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een mavo-diploma.
2. Maximaal 1 onvoldoende examencijfer.
3. Tenminste 40,8 punten voor de 6 examenvakken.
 - Hierbij wordt uitgegaan van de cijfers, afgerond op 1 decimaal achter de komma.
 - Het vak maatschappijleer wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
4. Een leerling die op 3m of 4m gedoubleerd is, komt altijd in bespreking. Deze
 bespreking vindt plaats aan het einde van roosterperiode 3, na de herkansingen.   
 De uitkomst van deze bespreking is bindend, ongeacht de uitslag van het examen.

Aanvullende voorwaarden:
1. Zonder 2e moderne vreemde taal (Duits /Frans) in het mavo-pakket kan op de 
 havo geen C & M profiel gekozen worden.
2. Zonder wiskunde in het mavo-pakket kan alleen het C & M profiel op de havo
 gekozen worden. (Mits is voldaan aan voorwaarde 1.)
3. In overleg met de decanen wordt een vakkenpakket samengesteld. Bij afwijkingen  
 bepalen de afdelingsleiders, in overleg met de vakdocenten en decaan,    
 of een leerling met het gekozen pakket de overstap mag maken.
4. Een leerling is verplicht om zich naast aanmelding voor de havo ook voor een   
 andere studie aan te melden.

Procedure:
1. De aanmelding vindt plaats in februari van het examenjaar.
2. De beoordeling van de aanmelding vindt plaats op basis van de cijferlijst van
 roosterperiode 3.
3. Leerlingen die niet voldoen aan de toelatingseis 3 (zie hierboven) komen in
 bespreking. Deze vindt plaats aan het einde van periode 3. De uitkomst van deze
 bespreking is bindend, behalve als er later wordt voldaan aan onderstaand punt 4.
4. Leerlingen die zijn aangemeld voor de havo en die in de bespreking werden
 afgewezen, kunnen alsnog worden toegelaten tot de havo, mits ze na het Centraal 
 Schriftelijk Eindexamen gemiddeld een 6,8 hebben behaald. Hierbij wordt
 uitgegaan van de afgeronde eindcijfers. Het vak maatschappijleer wordt hierbij   
 buiten beschouwing gelaten, evenals de vakken rekenen, kunstvakken I en 
 lichamelijke opvoeding I.
 
5 havo naar 5 vwo
De school biedt havo- leerlingen de mogelijkheid over te stappen naar het vwo.

Toelatingseisen:
1. De kandidaat dient in het bezit te zijn van een havo- diploma.
2. De onafgeronde schoolexamencijfers van de 7 examenvakken (Nederlands, Engels,  
 de vier profielvakken en het keuze-examenvak) en het combinatiecijfer na 
 schoolexamenweek drie, moeten minimaal 7 gemiddeld zijn. 
3. Een cijfer lager dan een 6 binnen de kernvakken is niet toegestaan.

Toelatingsprocedure
1. De aanmelding vindt plaats in februari van het examenjaar.
2. De kandidaten worden besproken in een vakdocentenvergadering. 
 Deze vergadering brengt een voorlopig advies uit.
3. Na de uitslagvergadering van tijdvak 1 en in geval van herprofilering, 
 na tijdvak 2, volgt een definitief en bindend besluit.

Aanvullende voorwaarden:
1. De kandidaat dient zich, als vangnet, aan te melden voor een andere vervolg- 
 opleiding (HBO, MBO, etc)
2. De kandidaat die een havo-examen heeft afgelegd in het C&M-profiel moet 
 wiskunde als keuze-examenvak hebben gehad.
3. Combinatiecijfer.
• levensbeschouwing:
 Het cijfer voor het vak levensbeschouwing in havo telt voor een door de docent te 
 bepalen percentage mee in het schoolexamencijfer van dit vak. Het eindcijfer
 levensbeschouwing vormt 1/3 deel van het combinatiecijfer.
• maatschappijleer: 
 De leerling maakt een aanvullende opdracht. Het cijfer voor deze opdracht telt samen  
 met het Havo eindcijfer voor een door de docent te bepalen percentage mee in het 
 eindcijfer. Het eindcijfer maatschappijleer vormt 1/3 deel van het combinatiecijfer.
• profielwerkstuk:
 De kandidaat maakt in klas 6vwo opnieuw een profielwerkstuk. Het eindcijfer 
 vormt 1/3 deel van het combinatiecijfer.
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De kandidaat dient zich ervan bewust te zijn dat op het vwo een tweede moderne 
vreemde taal (naast Engels) verplicht is. Indien de kandidaat op havo geen tweede 
moderne vreemde taal heeft gevolgd, zal de gemiste stof zelfstandig ingehaald
moeten worden. De vakdocent bepaalt of er over de gemiste stof toetsen dienen te 
worden gemaakt die vervolgens meetellen in het jaarcijfer. 

De leerling start in 5vwo met de opbouw van het examendossier vwo. 

4 vwo naar 4 havo
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen, bij hoge uitzondering, overstappen naar
een andere afdeling. De overstap moet organisatorisch mogelijk zijn en kan alleen in
de eerste rapportperiode naar aanleiding van de behaalde resultaten én na uitvoerig
overleg plaatsvinden. De overstap is bedoeld voor leerlingen die op dat moment
duidelijk niet op de juiste plaats zitten.

5 vwo naar 5 havo
Toelating is alleen mogelijk aan het einde van het schooljaar: de leerling heeft het
gehele programma van 5 vwo gevolgd en start dan aan het begin van het nieuwe
schooljaar in 5 havo.

Voorwaarden voor toelating zijn:
• De leerling houdt hetzelfde profiel.
• Bepaalde onderdelen van het schoolexamen 4 havo moeten worden ingehaald,
 zodat voldaan kan worden aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het
 schoolexamen. Dit gebeurt in overleg met de vakdocenten.

5.8 Eindexamen

Het eindexamen bestaat voor mavo, havo en atheneum/gymnasium uit twee delen: 
een schoolexamen en een centraal examen. De inrichting van het schoolexamen 
wordt, rekening houdend met de daarvoor geldende voorschriften, door de school 
zelf vastgesteld en neergelegd in het PTA, het programma van toetsing en afsluiting.
De kandidaten van 3 mavo, 4 mavo, 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo krijgen
het PTA uiterlijk op 1 oktober uitgereikt. Na het afnemen van  de toetsen van het 
schoolexamen wordt voor elk vak een cijfer vastgesteld (afgerond op 1 decimaal 
achter de komma). Nadat  het schoolexamen is afgerond, vindt het centraal examen 
plaats. Ook hiervoor wordt een cijfer vastgesteld (afgerond op 1 decimaal achter de 
komma). Is er voor een vak zowel een schoolexamen als een centraal examen dan is 
het eindcijfer van het examen het gemiddelde van de cijfers van het schoolexamen 
en het centraal examen, afgerond naar het dichtstbij gelegen hele getal, waarbij 
vanaf 0,50 naar boven wordt afgerond. Wordt er voor een vak geen centraal examen 
afgenomen dan is het cijfer voor het schoolexamen ook het eindcijfer. 

Het schoolexamen wordt op de mavo-afdeling in het 3e en 4e leerjaar afgenomen.
De grote toetsen vinden in 4 mavo in drie tijdvakken plaats: steeds aan het einde van 
een periode. Het profielwerkstuk wordt apart beoordeeld. Voor het behalen van een 
diploma is vereist dat dit werkstuk met een voldoende gewaardeerd is.

Het schoolexamen wordt op de havo-afdeling in het 4e en 5e leerjaar en op de
vwo-afdeling in het 4e, 5e en 6e leerjaar afgenomen.
De leerlingen van 5 havo en 6 atheneum/gymnasium maken een profielwerkstuk. 
In dit werkstuk laat de leerling zien dat hij in staat is zelfstandig onderzoek te doen 
met behulp van kennis en vaardigheden uit één of meer examenvakken. Voor dit
profielwerkstuk krijgt hij een punt dat meetelt in het combinatiecijfer (zie 5.10 en 
5.11). De opgaven van het centraal examen worden vastgesteld door een (door de 
minister ingestelde) commissie.

Examenwerk wordt door de eigen leraar beoordeeld. Daarna doet een docent van 
een andere school een tweede beoordeling. Vervolgens wordt de eindscore in overleg 
vastgesteld. De uitslag wordt in juni vastgesteld. Elke kandidaat mag voor één vak 
het centraal examen opnieuw maken (zie 5.12).
De herkansingsregeling met betrekking tot het schoolexamen staat in het PTA vermeld.

5.9 Eindexamennorm mavo

De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd is geslaagd indien hij:
1. voor het centraal examen een gemiddelde score  van minimaal 5,5 gehaald heeft.
 Met een gemiddelde van 5,49 is hij gezakt.
2. voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer tenminste een 5 gehaald heeft.
3. voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger gehaald heeft.
OF
 voor één vak het eindcijfer 5 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn.
OF
 voor één vak het eindcijfer 4 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn, 
 waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
OF
 voor 2 vakken het eindcijfer 5 behaald heeft en alle andere eindcijfers tenminste 6 
 zijn en één tenminste 7 of hoger is.
4. voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken I uit het gemeenschappelijk 
 deel en het profielwerkstuk de kwalificatie voldoende of goed gehaald heeft.
5. deelgenomen heeft aan de rekentoets. Het cijfer telt niet mee, maar komt wel op 
 de cijferlijst te staan.

Voor het vak Maatschappijleer vindt alleen schoolonderzoek plaats en geen centraal 
examen. Maar het vak telt wel mee voor de uitslag van het examen (regel 3).
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5.10 Eindexamennorm havo

In het havo is een kandidaat geslaagd indien hij:
1. voor het centraal examen een gemiddelde score van minimaal 5,5 gehaald heeft.
 Met een gemiddelde van 5,49 is hij gezakt.
2. aan de Kernvakkenregel voldaan heeft.
 Bij havo geldt dat de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde 
 maar één 5 mogen bevatten. Heeft de leerling geen wiskunde, dan mag hij niet 
 meer dan één 5 halen voor de vakken Nederlands en Engels. 
 Het vak Wiskunde D telt bij deze regel niet mee.
3. voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger gehaald heeft.
OF
 voor één vak het eindcijfer 5 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn.
OF
 voor één vak het eindcijfer 4 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn 
 én het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6,0 is.
OF
 voor twee vakken het eindcijfer 5 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of 
 hoger zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6,0 is.
OF
 voor één vak het eindcijfer 4 en voor een ander vak het eindcijfer 5 gehaald heeft 
 en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers 
 tenminste een 6,0 is.
4.  Lichamelijke opvoeding met de waardering voldoende of goed afgesloten heeft.
5. deelgenomen heeft aan de rekentoets. Het cijfer telt niet mee, maar 
 komt wel op de cijferlijst te staan.

Eén van de meewegende cijfers voor het eindcijfer is het combinatiecijfer. Dit is het 
gemiddelde, uitgedrukt in een heel cijfer, van het schoolexamen levensbeschouwing, 
het schoolexamen maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het cijfer 
voor het profielwerkstuk (elk van deze deelcijfers is vooraf afgerond op een heel getal).
De deelcijfers mogen afzonderlijk niet lager zijn dan een 4 en tellen even zwaar mee 
in het combinatiecijfer.

5.11 Eindexamennorm vwo

In het vwo is een kandidaat geslaagd indien hij:
1. voor het centraal examen een gemiddelde score van minimaal 5,5 gehaald heeft.
 Met een gemiddelde van 5,49 is hij gezakt.
2. aan de Kernvakkenregel voldaan heeft.
 Bij vwo geldt dat de eindcijfers van de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
 maar één 5 mogen bevatten.
 Het vak Wiskunde D telt bij deze regel niet mee.
3. voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger gehaald heeft.
OF
 voor één vak het eindcijfer 5 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn.
OF
 voor één vak het eindcijfer 4 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger   
 zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6,0 is.
OF
 voor twee vakken het eindcijfer 5 gehaald heeft en alle andere eindcijfers 6 of
 hoger zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste een 6,0 is.
OF
 voor één vak het eindcijfer 4 en voor een ander vak het eindcijfer 5 gehaald heeft
 en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn én het gemiddelde van alle eindcijfers
 tenminste een 6,0 is.
4. de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding met de
 waardering voldoende of goed afgesloten heeft.
5. deelgenomen heeft aan de rekentoets. Het cijfer telt niet mee, maar komt wel op 
 de cijferlijst te staan.

Eén van de meewegende cijfers voor het eindcijfer is het combinatiecijfer. Dit is het 
gemiddelde van de schoolexamencijfers, uitgedrukt in een heel cijfer van: 
-het schoolexamen levensbeschouwing, het schoolexamen maatschappijleer en
het cijfer voor het profielwerkstuk (elk van deze deelcijfers is vooraf afgerond op
een heel getal).
De deelcijfers mogen afzonderlijk niet lager zijn dan een 4 en tellen even zwaar mee 
in het combinatiecijfer.

5.12 Herkansing centraal examen

Een leerling kan in juni het centraal schriftelijk examen van één van zijn vakken
opnieuw doen. Daarbij maakt het niet uit of deze leerling geslaagd of gezakt is of dat 
het cijfer voldoende of onvoldoende was.
Het hoogste van de beide cijfers telt. Het cijfer van het schoolexamen blijft staan.
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6.1 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten die we ondernemen om de kwaliteit van 
het onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar 
te maken. De belangrijkste doelen die de school wil bereiken zijn terug te vinden 
in hoofdstuk 2 van deze schoolgids. In het Schoolplan vindt u hier een uitgebreide 
versie van. De mate waarin resultaten worden gerealiseerd wordt beschreven in dit 
hoofdstuk. Schoolplan en schoolgids vormen zo een onderdeel van het kwaliteits-
beleid.

6.2 Onderzoek naar kwaliteit

Om de kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, vinden er op allerlei 
terreinen en resultaatgebieden kwaliteitsonderzoeken plaats. De wijze van onderzoek 
kan per resultaatgebied verschillen. De notitie ‘Kwaliteitszorg’ doet verslag van 
de uitkomsten. Hieronder enkele voorbeelden van onderzoeksmethodieken die we
hanteren om de kwaliteit binnen de verschillende resultaatgebieden te meten.
- De waardering door het personeel meten we onder andere aan de hand van 
functioneringsgesprekken, medewerkertevredenheidsonderzoek en enquêtering op 
onderdelen.
- De waardering door de leerlingen meten we onder andere aan de hand van overleg 
in het leerlingenbestuur en de leerlingengeleding van de MR. Daarnaast maken we 
gebruik van enquêtering op onderdelen, leerlingenpanels, tevredenheidsonderzoek, 
LED (leerlingen evalueren docenten), veiligheidsmonitor en gesprekken van de 
schoolleiding met leerlingen uit afzonderlijke jaarlagen.
- De waardering door de ouders meten we jaarlijks  via een oudertevredenheids- 
onderzoek. Eenmaal per jaar vindt er een ouderpanel plaats onder voorzitterschap 
van de conrector onderwijs. Daarnaast maken we gebruik van enquêtering op onder-
delen, klachten- en incidentenregistratie en van gegevens verkregen uit persoonlijke 
gesprekken. 
- De waardering door de omgeving meten we door op onderdelen te enquêteren en 
door zitting te nemen in netwerkoverleg met collega-scholen, primair onderwijs, 
gemeente, zorginstellingen, vervolgonderwijs en andere partners, zoals het regionale 
bedrijfsleven.
Naast deze vormen van intern kwaliteitsonderzoek vindt er periodiek (al dan niet op 
uitnodiging van de directie) extern kwaliteitsonderzoek plaats. Dat gebeurt onder 
andere door de onderwijsinspectie. De school legt ook externe verantwoording af 
via Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl). Dit project zorgt ervoor dat 
eenduidige kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de school beschikbaar is 
voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden.

6. Kwaliteitszorg

Fé Kuijken
Brugklas Kunststroom

“Dankzij mijn ouders stond het Rythovius in groep 8
bovenaan mijn lijst. Ze zijn zo enthousiast! Dat werd 
ik ook in de pre-colleges, vooral in de lessen dans en 
drama. Ik heb al toneel-, zang- en gitaarles, dus in die 
lessen voelde ik me goed thuis. De kunststroom, die 
wilde ik kiezen. Het mooie is dat anderen weer kiezen 
voor science, de sportstroom of Anglia. Er zijn voor 
iedereen mogelijkheden. 
De kunstvakken zijn mijn favoriete vakken. Een van
de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de TOP-
avond. We hebben een dans uitgevoerd op het thema 
aankomen en vertrekken op school. Best lastig om dat 
in dans uit te drukken, maar het ging goed. 
Met twee vriendinnen heb ik ook auditie gedaan
voor een optreden. We hebben een cupsong gedaan.
De auditie ging al goed, dus we mochten door.”

TOP in TOP-avond staat voor Talent Op het Podium.

“Als je ervoor knokt, 
kom je waar je wilt komen.”

De Kunststroom
In het rooster van de Kunststroom staan twee 
extra uren voor de kunstvakken per week, die
opgenomen zijn naast de andere vakken.
De vakken van de Kunststroom zijn dans,
drama, handvaardigheid, muziek en tekenen. 
Een belangrijk doel van de Kunststroom is om je 
creativiteit te ontwikkelen en om belangstelling 
te kweken voor cultuur in brede zin. Je krijgt
alle ruimte om je te verdiepen in verschillende 
disciplines en je mogelijkheden te verbreden.
Je doet mee aan workshops, bezoekt exposities, 
concerten, voorstellingen, je werkt aan producties
en kunt je talent binnen en buiten de school 
exposeren.
Om het leren buiten de les te bekostigen vragen 
we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar. In 
leerjaar twee en drie verdiep je dit accent op jouw 
kunsttalent in één van de vakateliers: tekenen, 
handvaardigheid, dans of drama.
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6.3 Instroomgegevens

Op het Rythovius College zaten in schooljaar 2017-2018 1282 leerlingen.
De instroom voor het eerste leerjaar bedroeg dat jaar 236 leerlingen.
Het advies van de basisschool vormt het belangrijkste criterium voor de toelating 
en uiteindelijke plaatsing. Verder kunnen daarbij een rol spelen: de gegevens van 
het leerlingvolgsysteem, de uitslag van de Cito-eindtoets en eventuele aanvullende 
testgegevens.

Aantal leerlingen schooljaar 2017/2018
• mavo (1 t/m 4) 325
• havo/vwo-onderbouw (1 en 2) 379
• havo/vwo-bovenbouw (3 t/m 6) 578
• totaal 1282

Het Rythovius College is in principe de school voor leerlingen uit Eersel, Bergeijk en 
omliggende gemeenten.

Afkomst leerlingen 2017/2018
• Gemeente Eersel 591
• Gemeente Bergeijk 544
• Gemeente Bladel 124
• Overige gemeentes 23

6.4 Door- en uitstroom 

Voor doorstroompercentages en slagingspercentages zie www.scholenopdekaart.nl 

Voor informatie over het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat 
(voortijdig schoolverlaten, VSV) verwijzen we u naar www.vsvverkenner.nl. 

6.5 Resultaten

Elk jaar publiceert de inspectie de onderwijsresultaten op internet. Daarop staan de 
resultaten van scholen vermeld, plus informatie over examenresultaten, doorstroom 
en doubleren. 
Op de volgende pagina in deze schoolgids treft u de onderwijsresultaten 2018 aan, 
waarin informatie bij elkaar staat over het schooljaar 2016-2017. 
Meer onderwijsresultaten zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.
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7.1 Bij wie kunt u terecht?

De mentor van uw zoon/dochter is in principe het directe aanspreekpunt binnen
de school. Het staat ouders en leerlingen altijd vrij contact op te nemen met de
leerlingcoördinator. Verder kent de school ouderavonden naar aanleiding van de
rapporten en de voorlichtingsavonden inzake keuzemomenten
van leerlingen. Ouders kunnen contact opnemen:
• met mentoren over de leerprestaties en de emotionele ontwikkeling van hun kind;
• met de leerlingcoördinator voor bijv. verlofaanvragen;
• met de afdelingsleider over algemene zaken;
• met de administratie als het gaat over administratieve aangelegenheden.

7.2 Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een belangrijk orgaan binnen de school. In deze raad 
zitten vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De rector is adviseur, 
de rector heeft géén stemrecht.
De Medezeggenschapsraad kent veel instemmings- en adviesbevoegdheden die in 
het zogeheten ’medezeggenschapsreglement’ benoemd zijn. 
De raad vergadert in principe acht maal per jaar. De zittingen zijn openbaar.
De agendapunten en namen van de leden van de Medezeggenschapsraad vindt u op 
de website. Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de 
samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Dit reglement staat 
op de website van de school.

7.3 Leerlingenbestuur (LLB)

Ieder jaar kiezen de leerlingen een leerlingenbestuur. Dit bestuur behartigt de
belangen van alle leerlingen. Daarnaast probeert het de voorzieningen voor de 
leerlingen up-to-date en aantrekkelijk te houden. Ook organiseert het LLB diverse 
buitenschoolse activiteiten (zoals de schoolbals) en assisteert het bij school-
activiteiten en feestelijkheden. Het LLB is een overlegpartner van de schoolleiding
en de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad met betrekking tot
bovenstaande onderwerpen. Het LLB vergadert wekelijks. Het wordt begeleid door 
een mentor (medewerker van de school).

7. Overleg en Medezeggenschap

Arsham Davdi
1 mavo

Het had weinig gescheeld of Arsham had op een andere
school gezeten. “Ik had mijn keuze eigenlijk al gemaakt.
Na de Open Dag hier was ik om. De sfeer was goed, ik 
kreeg een goede indruk, mocht werken met microscopen.
Leuk allemaal. En heel dichtbij, want ik woon in Eersel. 
Ook een voordeel. In overleg met mijn ouders heb ik 
toen voor het Rythovius gekozen. Mijn vrienden gingen 
naar een andere school, dat is wel jammer. Maar ik 
vind nog steeds dat ik de goede keuze heb gemaakt. 
Een van de leukste vakken is geschiedenis. Misschien 
ook wel een beetje omdat onze klas een fijne docent 
heeft. Mijn lievelingsvakken zijn wiskunde en lichame-
lijke oefening, vooral wiskunde. Werken met getallen, 
net zo lang puzzelen tot ik het probleem heb opgelost. 
Alleen als het niet anders kan, vraag ik hulp aan de 
docent. 
School zou nog leuker zijn geweest als we ook op mavo 
de sciencestroom hadden kunnen kiezen. Helaas.
De sportstroom had gekund, maar ik sport liever buiten
school. Op school wil ik vooral leren. Nee, volgend jaar 
kies ik denk ik weer geen stroom.”

“Blij dat ik toch voor
het Rythovius heb gekozen.”
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8.1 Medewerkers

Om het team bekwame, bevoegde, betrokken docenten compleet te houden hebben 
we enerzijds een goed doordacht en professioneel aannamebeleid ontwikkeld.
Anderzijds is er veel aandacht voor een aantrekkelijk werkklimaat, met inbegrip van 
voldoende faciliteiten.
Van medewerkers verwachten we dat zij over meer dan voldoende competenties 
beschikken en dat zij deze zo nodig actief uitbouwen. Als professionals die zich
dagelijks bezighouden met de ontwikkeling van aan hen toevertrouwde leerlingen 
geven zij zelf het voorbeeld door zich continu te ontwikkelen.

Namen en E-mailadressen

Rector
mevr. M. van den Hurk MSc mvdhurk@rythovius.nl 

Conrector onderwijs
dhr. T. Hogendorp MEL thogendorp@rythovius.nl

Conrector bedrijfsvoering
dhr. drs. D. Paradiso dparadiso@rythovius.nl

Afdelingsleider mavo
mevr. C. Janssen cjanssen@rythovius.nl

Afdelingsleider havo
mevr. drs. M. van den Boogaart mvdboogaart@rythovius.nl

Afdelingsleider vwo
dhr. B. Schoenmakers MSc bschoenmakers@rythovius.nl

Leerlingcoördinator mavo
mevr. L. Ashton lashton@rythovius.nl

Leerlingcoördinator havo-kansklas 1,
havo/atheneum klas 1, havo klas 2 en 3
dhr. M. Zegers mzegers@rythovius.nl

Leerlingcoördinator havo bovenbouw (klas 4 en 5)
dhr. S. van de Laar MEd svdlaar@rythovius.nl

8. Medewerkers

Menno de Wit
1 havo/atheneum, science

Als het aan Menno had gelegen, had hij dit jaar op
het gymnasium gezeten. “M’n cito was goed, alleen 
begrijpend lezen niet. Daarom zit ik nu op havo/
atheneum. Maar ik mag wel de Latijnse lessen volgen,
heb ik met school afgesproken. Want als mijn punten 
goed zijn, ga ik toch naar het gymnasium. Nu ik de 
lessen volg, weet ik helemaal zeker dat ik dat wil. 
Latijn is het leukste vak dat ik heb!”
Geluk bij een ongeluk: omdat Menno (nog) niet naar
het gymnasium kon, mocht hij een talentstroom 
kiezen. Dat is science geworden. “Sport en kunst 
zijn niet mijn ding. Science wel. Van lego een auto 
bouwen die op zonne-energie loopt. Echt leuk! Thuis 
hebben we zonne-panelen dus ik wist er wel iets van, 
maar als je dan met je team zo’n auto mag maken… 
Op dit moment sta ik een 9,2 voor Latijn en heb 
ik goede punten voor de andere vakken. Alleen 
Nederlands en Frans moeten beter. Als dat lukt ga ik 
volgend jaar naar het gymnasium. Dan kan science 
niet meer. Lukt het niet, dan kan ik mooi weer
science kiezen.

“Alleen Latijn is
leuker dan science.”

Sciencestroom
In de Sciencestroom krijg je naast 2 uur Techniek 
in de brugklas nog 2 uur Onderzoek & Ontwerpen 
(O&O). In de tweede en de derde klas krijg je 2 uur 
O&O. Het vak combineert de harde en de zachte
kant van techniek, dus het nadenken over en
maken van oplossingen voor technische problemen, 
bijvoorbeeld het ontwerpen van een speeltoestel.
Je leert ook een presentatie geven, filmpje maken
of verslag schrijven. Afhankelijk van het soort 
project werk je in het technieklokaal, het sciencelab 
of juist met computers. In een groepje ben je bezig 
met een project. Je kunt met science starten in de 
brugklas, maar ook nog in het tweede jaar. Als je 
voor de Sciencestroom kiest ga je mee op excursies 
en bedrijfsbezoeken. Je hebt één keer per schooljaar 
een activiteitenweek die over een speciaal onder-
werp gaat.
Om activiteiten buiten de les te bekostigen vragen 
we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar. Tot 
en met de derde klas ligt er een accent op dit talent.
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Leerlingcoördinator vwo onderbouw (klas 1 t/m 3)
mevr. S. Donker sdonker@rythovius.nl

Leerlingcoördinator vwo bovenbouw (klas 4 t/m 6)
mevr. K. Smans ksmans@rythovius.nl

Ondersteuningscoördinator
mevr. P. de Graaff MSEN pdgraaff@rythovius.nl

Orthopedagoog
mevr. drs. M. van Herpen mvherpen@rythovius.nl

Vertrouwenspersoon leerlingen 
mevr. B. Kamps bkamps@rythovius.nl
dhr. J. Findhammer MEd jfindhammer@rythovius.nl

Leerlingbegeleiders
mevr. M. Bosman MSc mbosman@rythovius.nl
mevr. P. d. Graaff MSEN pdgraaff@rythovius.nl
mevr. M. Schipper mschipper@rythovius.nl

Anti-pest-coördinator 
mevr. drs. M. van Herpen mvherpen@rythovius.nl

Leerlingcoaches
mevr. L. Bazen lbazen@spectrumbrabant.nl
mevr. M. Bosman MSc mbosman@rythovius.nl
mevr. A. Brouwers abrouwers@rythovius.nl
mevr. drs. M. Croonen mcroonen@rythovius.nl
mevr. M. Gilsing MSEN mgilsing@rythovius.nl
mevr. P. de Graaff MSEN pdgraaff@rythovius.nl

Remediale hulp (w.o. dyslexie)
mevr. M. Gilsing MSEN mgilsing@rythovius.nl
mevr. S. van den Heuvel svdheuvel@rythovius.nl

Decanen 
mevr. E. Biemans ebiemans@rythovius.nl
mevr. N. den Braber  ndbraber@rythovius.nl
 
Examensecretaris
mevr. ir. A. Heuer aheuer@rythovius.nl

8.2 Vaksecties

De vakdocenten komen regelmatig bijeen om de gang van zaken in hun vak te 
bespreken: vakontwikkelingen, vakwerkplan (leerstof), werkvormen, proefwerken, 
leerboeken, hulpmiddelen. Iedere vaksectie heeft een voorzitter. Er is periodiek 
overleg tussen secties en directie. Mocht u contact willen hebben met één van de 
docenten dan kunt u hiervoor via de school een afspraak maken.

Nederlands
mevr. drs. M. Benink mbenink@rythovius.nl
mevr. D. van Deelen dvdeelen@rythovius.nl
dhr. J. Findhammer MEd jfindhammer@rythovius.nl
mevr. A. van Gelder MAEd avgelder@rythovius.nl
dhr. K. Gevers kgevers@rythovius.nl
mevr. B. Kamps bkamps@rythovius.nl
mevr. M. Nijhuis mylenen@rythovius.nl
mevr. drs. M. Timmer mtimmer@rythovius.nl
mevr. C. Tondeur ctondeur@rythovius.nl

Latijn/ Grieks
mevr. drs. K. Smans ksmans@rythovius.nl
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Duits
dhr. drs. R. van den Boogaart rvdboogaart@rythovius.nl
mevr. drs. M. van den Boogaart mvdboogaart@rythovius.nl
mevr. J. van der Hoeven jvdhoeven@rythovius.nl
mevr. J. Hoppenbrouwers  jhoppenbrouwers@rythovius.nl 
mevr. drs. H. Morselt hmorselt@rythovius.nl
dhr. J. Müller jmueller@rythovius.nl

Engels/  Anglia
mevr. K. Ahmad kahmad@rythovius.nl 
mevr. L. Ashton lashton@rythovius.nl
mevr. C. Auguste cauguste@rythovius.nl
mevr. drs. S. van Gorp svgorp@rythovius.nl
mevr. drs. A. van Rooy avrooy@rythovius.nl
mevr. M. Westerbeek mwesterbeek@rythovius.nl
mevr. E. Willems ewillems2@rythovius.nl

Frans
mevr. drs. M. Croonen mcroonen@rythovius.nl
mevr. M. Gilsing MSEN mgilsing@rythovius.nl
dhr. P. Hageman phageman@rythovius.nl
mevr. B. Ooms MEd booms@rythovius.nl
mevr. S. Roothans sroothans@rythovius.nl
mevr. J. Weijmer jweijmer@rythovius.nl

Geschiedenis en staatsinrichting 
dhr. drs. V. Arts varts@rythovius.nl
dhr. L. Leemans lleemans@rythovius.nl
dhr. drs. R. Notermans MEd rnotermans@rythovius.nl
dhr. F. Snijders fsnijders@rythovius.nl

Aardrijkskunde 
dhr. S. van Boxtel svboxtel@rythovius.nl
mevr. A. Groeneveld agroeneveld@rythovius.nl
mevr. M. Jasper mjasper@rythovius.nl
dhr. S. van de Laar MEd svdlaar@rythovius.nl

Economische wetenschappen  
dhr. drs. A. van Haperen tvhaperen@rythovius.nl
dhr. B. Schoenmakers MSc bschoenmakers@rythovius.nl
mevr. R. Sipaan rsipaan@rythovius.nl
mevr. T. van der Stek tvdstek@rythovius.nl

M & O (Management & Organisatie)
en Bedrijfseconomie
dhr. J. van der Steen jvdsteen@rythovius.nl

Wiskunde
mevr. M. Adriaansen madriaansen@rythovius.nl
mevr. M. Bosman MSc mbosman@rythovius.nl
mevr. ing. E. van den Broek evdbroek@rythovius.nl
dhr. R. Dijstelbloem rdijstelbloem@rythovius.nl
mevr. M. Jasper mjasper@rythovius.nl
mevr. M. de Kort MEd mdkort@rythovius.nl
mevr. C. Loderus cloderus@rythovius.nl
dhr. P. Pluijms MEd ppluijms@rythovius.nl
dhr. P. Stokkermans pstokkermans@rythovius.nl
dhr. M. van Turnhout MEd mvturnhout@rythovius.nl
dhr. J.P. Wijnen jwijnen@rythovius.nl

Natuurkunde
mevr. ir.  A. Heuer aheuer@rythovius.nl
dhr. J. Mennes jmennes@rythovius.nl
dhr. R. van der Stokker rvdstokker@rythovius.nl
dhr. M. Zegers mzegers@rythovius.nl

Scheikunde
dhr. J. Mennes jmennes@rythovius.nl
mevr. K. Meulenbroeks kmeulenbroeks@rythovius.nl
dhr. R. van der Stokker rvdstokker@rythovius.nl
dhr. ir. H. Wouters MEd hwouters@rythovius.nl

Techniek
mevr. I. Benne ibenne@rythovius.nl
dhr. R. Dijstelbloem rdijstelbloem@rythovius.nl

O & O (Onderzoek & Ontwerpen)
mevr. I. Benne ibenne@rythovius.nl
mevr. M. Jasper mjasper@rythovius.nl
dhr. R. van der Stokker rvdstokker@rythovius.nl
dhr. M. Zegers mzegers@rythovius.nl

O & P (Onderzoek  &  Presentatie)
dhr. B. van Zanten bvzanten@rythovius.nl

Biologie
mevr. A. Brouwers abrouwers@rythovius.nl
dhr. drs. M. Creemers mcreemers@rythovius.nl
mevr. P. van der Kruijssen pvdkruijssen@rythovius.nl
dhr. R. van Oorschot MEd rvoorschot@rythovius.nl
dhr. B. Schaeken bschaeken@rythovius.nl

Dans
mevr. A. de Kok adkok@rythovius.nl
mevr. R. Willems rwillems@rythovius.nl
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Drama
mevr. N. den Braber  ndbraber@rythovius.nl
mevr. M. Berden mberden@rythovius.nl
mevr. H. Smoorenburg hsmoorenburg@rythovius.nl

Muziek 
dhr. C. Wouters cwouters@rythovius.nl
mevr. C. Loderus cloderus@rythovius.nl

Tekenen/ Handvaardigheid/ Beeldende vormgeving
dhr. K. van Dillen kvdillen@rythovius.nl
mevr. N. Henselmans nhenselmans@rythovius.nl
mevr. C. van den Hurk cvdhurk@rythovius.nl
mevr. M. van den Hurk MSc mvdhurk@rythovius.nl
mevr. M. Kuijpers mkuijpers@rythovius.nl
mevr. I. Notermans inotermans@rythovius.nl

Lichamelijke Opvoeding en BSM
mevr. S. Donker sdonker@rythovius.nl
dhr. drs. H. Lavrijsen hlavrijsen@rythovius.nl
mevr. A. Meijers ameijers@rythovius.nl
mevr. L. Meulenbroeks lmeulenbroeks@rythovius.nl
dhr. S. Stuifmeel sstuifmeel@rythovius.nl
mevr. R. Veraa rveraa@rythovius.nl
dhr. F. van de Voort fvdvoort@rythovius.nl

Levensbeschouwing
dhr. A. Keijzer MEd akeijzer@rythovius.nl
mevr. drs. R. Weima rweima@rythovius.nl
mevr. mr. drs. D. Woestenberg dwoestenberg@rythovius.nl

Maatschappijleer
dhr. B. van Zanten bvzanten@rythovius.nl

Filosofie
dhr. drs. V. Arts varts@rythovius.nl

8.3 Onderwijsondersteunend personeel

Financiële administratie
mevr. E. Antonis eantonis@rythovius.nl
mevr. R. Schepens rschepens@rythovius.nl

Leerlingenadministratie
mevr. A. Blox ablox@rythovius.nl
mevr. N. Fabrie nfabrie@rythovius.nl
e-mailadres: administratie@rythovius.nl

Facilitair medewerkers
dhr. B. van der Aalst bvdaalst@rythovius.nl
mevr. D. Bierens dbierens@rythovius.nl
mevr. N. Clasquin nclasquin@rythovius.nl
mevr. T. van der Looij tvdlooij@rythovius.nl
dhr. M. Maas mmaas2@rythovius.nl
dhr. T. Mollen tmollen@rythovius.nl
dhr. H. Timmermans htimmermans@rythovius.nl
mevr. H. Verstappen haverstappen@rythovius.nl
mevr. E. van de Wiel evdwiel@rythovius.nl

Personeelsfunctionaris
mevr. M. Zieren mzieren@rythovius.nl

ICT
mevr. L. Albers 
dhr. E. van der Velden 
e-mailadres: systeembeheer@rythovius.nl

Applicatiebeheerder Magister
dhr. ir. V. Thomasse MEd vthomasse@rythovius.nl

Functionaris gegevensbescherming
dhr. ir. V. Thomasse MEd vthomasse@rythovius.nl
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Roosterzaken
mevr. L. Berendsen lberendsen@rythovius.nl
dhr. drs. R. van den Boogaart rvdboogaart@rythovius.nl
mevr. M. de Kort MEd mdkort@rythovius.nl
e-mailadres: roosterkamer@rythovius.nl

Technisch-onderwijsassistenten
dhr. P. Alewijns palewijns@rythovius.nl
mevr. R. Baas rbaas@rythovius.nl
mevr. C. Geudens cgeudens@rythovius.nl
mevr. ing. J. Zwerink jzwerink@rythovius.nl

Instructeurs
dhr. P. van Duuren pvduuren@rythovius.nl
dhr. W. Houbraken whoubraken@rythovius.nl
mevr. T. Vogels tvogels@rythovius.nl

Mediatheek
mevr. J. Liebregts jliebregts@rythovius.nl
mevr. H. Verstappen hverstappen@rythovius.nl

Boekencoördinatoren
mevr. E. Helmer ehelmer@rythovius.nl
mevr. A. Schoo aschoo@rythovius.nl
e-mailadres:  boekenfonds@rythovius.nl

Accent op jouw talent!
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9.1 Facultatieve bijdrage, het Rythoviuspakket

Het Nederlands onderwijs is gesubsidieerd onderwijs. Onze school biedt echter extra 
voorzieningen aan en activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en 
die dan ook niet door het ministerie van OC en W betaald worden. Deze activiteiten 
betreffen met name de door de school georganiseerde buitenlesactiviteiten en vak-
gebonden excursies. Deze programmaonderdelen hebben een stimulerend effect op 
het onderwijsproces en de motivatie. De school vraagt hiervoor een bijdrage.
Hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, acht de school het voor het effectief volgen
van het onderwijs zeer gewenst dat het hele Rythoviuspakket wordt afgenomen (zie 
bijlage 3). Ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen om onderdelen uit het pakket
af te nemen. De ouders/verzorgers, die een of meerdere onderdelen willen weglaten, 
dienen dit voor het begin van het schooljaar schriftelijk kenbaar te maken aan de 
school door middel van het invullen van de bijbehorende overeenkomst. Wanneer 
er geen overeenkomst aan het begin van het schooljaar door de school is ontvangen, 
wordt ervan uitgegaan dat het gehele pakket wordt afgenomen.

9.2 Leer- en werkboeken en overige schoolmaterialen

De schoolboeken worden gratis beschikbaar gesteld. De firma Iddink verzorgt de
levering. Ouders/leerlingen bestellen de benodigde boeken rechtstreeks bij Iddink 
aan de hand van de boekenlijst die de school heeft vastgesteld. De school en Iddink 
stellen ouders en leerlingen tijdig schriftelijk op de hoogte van procedures en data 
die daarbij van belang zijn. Het boekenfonds van het Rythovius stelt een aantal
boeken beschikbaar. Deze boeken worden aan het begin van het schooljaar via de 
school aan de leerlingen verstrekt.

De volgende zaken zijn in de bestelregeling van belang:
• De bestellingen moeten vóór de grote vakantie plaatsvinden i.v.m. tijdige levering.
• De bestelling vindt plaats op: www.iddink.nl. Schoolbestelcode: PVSMGTVQ.
• TNT-post biedt de bestelde boeken in de laatste vakantieweek aan op het huisadres.
• Wie gedurende het schooljaar van pakket wisselt, levert alle boeken op school in. 
 De school stuurt vervolgens de boeken terug naar Iddink. Hiervoor wordt € 10,-
 als tegemoetkoming voor de afhandelings- en verzendkosten in rekening gebracht.
• Ook boeken voor een eventueel extra vak in de Tweede Fase zijn in beginsel gratis.
 Als de leerling echter met dit vak stopt vóórdat hij examen daarin heeft afgelegd,
 dan worden de kosten voor deze boeken wel in rekening gebracht.
• Leermiddelen zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachine zijn niet gratis.
• De contactpersonen op school zijn de boekencoördinatoren (zie pagina 76).

9. Financiële zaken
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Verder zijn er natuurlijk kosten voor zaken zoals: schrijfbehoeften, een stevige
schooltas, een goede fiets, deugdelijke regenkleding en sportkleding. Wegens
uniformiteit voor de vakken Handvaardigheid en Tekenen wordt het tekenblok
Canson Art Dummy A4 100 grams aanbevolen. Dit tekenblok is gemakkelijk te
bestellen via Iddink, samen met uw bestelling voor de schoolboeken. Voorschriften
met betrekking tot benodigde sportkleding ontvangen de leerlingen van de sectie LO.

9.3 iPad in brugklas

In schooljaar 2018-2019 verwachten we dat de brugklassers van het Rythovius College
een iPad mee naar school nemen om te gebruiken in de les. In de les leren leerlingen 
hoe ze op een creatieve en veilige manier met hun iPad kunnen omgaan en welke 
apps ze goed kunnen gebruiken. De iPad is een hulpmiddel in de les waarmee ze de 
stof actiever en meer naar persoonlijke behoefte kunnen verwerken.
De school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de firma Amac.
Amac biedt het Rythovius de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden een iPad
te kopen of te leasen. Leerlingen en ouders van het Rythovius kunnen gebruik maken
van de condities van deze samenwerking als ze daar de iPad bestellen. Speciaal voor
de brugklasleerlingen van het Rythovius College heeft Amac een webshop ingericht.
De Amac-webshop is alleen toegankelijk met een inlog-account, zie www.rythovius.nl. 

9.4 Grafische rekenmachine 

De leerlingen van 4 vwo en 4 havo hebben voor het wiskundeprogramma een zgn.
’grafische rekenmachine’ nodig. Vanwege de instructie is het noodzakelijk dat alle leer-
lingen met wiskunde over hetzelfde apparaat beschikken n.l. de Casio CFX 9860 II (SD)
(of de Casio FX-CG20 met kleurenscherm). Beide hebben een verplichte examenstand
en zijn goedgekeurd voor het gebruik op het examen. De school heeft een overeen-
komst gesloten met de firma Scheepstra Rekenmachines. Hierdoor krijgen ouders/
leerlingen een aanzienlijke korting als ze daar de grafische rekenmachines bestellen. 
De leerlingen krijgen in juni van het 3e leerjaar het bestelformulier uitgereikt tijdens 
de lessen wiskunde. Na uw bestelling worden de rekenmachines op school geleverd 
en uitgereikt in de eerste les wiskunde van het schooljaar.

9.5 Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Dit bestaat uit een aansprakelijkheids-,
een reis- en een ongevallenverzekering op basis van secundaire dekking.
Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of
de ouders) aangesproken wordt. Als deze de kosten niet vergoedt, is een beroep
mogelijk op de schoolverzekering. 

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn
(docenten, vrijwilligers of bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge

van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles
wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schade-
vergoedingsplicht bij verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een 
bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verant-
woordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen
(kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn op-
geborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buiten-
landse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden
kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen annuleringsverzekering. Vindt u de
dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor
andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade door een ongeval gedurende schooltijden 
en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onder-
weg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste 
weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. 
Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder deze verzekering.

9.6 Sponsoring

De school doet alleen een beroep op bij de school betrokken sponsoren voor speciale
gelegenheden en/ of festiviteiten (jubileum van de school, jaarboek van de leerlingen,
etc.). Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 
bevat gedragsregels die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid.
U kunt het opvragen bij de schooladministratie of downloaden op www.omo.nl.

9.7 Stichting Leergeld

In Nederland leven ruim 300.000 kinderen in gezinnen met een inkomen rond de
bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig met
andere kinderen meedoen. Geen schoolkamp, niet met excursie, geen sportclub
of kunstzinnige vorming. Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken
sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen.
Om te voorkomen dat kinderen aan de kant blijven, kunnen ouders een aanvraag
indienen voor bekostiging van (buiten)schoolse activiteiten bij Stichting Leergeld
Veldhoven en De Kempen. Nadere informatie over de Stichting Leergeld Veldhoven en
De Kempen of informatie over het indienen van een aanvraag kunt u vinden op
www.leergeldveldhovendekempen.nl.
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Rythovius gaat voor gezond
Onze school heeft in 2014 als eerste in Zuidoost-Brabant het vignet 
Gezonde School behaald met het themacertificaat Bewegen & Sport.
In 2015 is ook het themacertificaat Voeding behaald.
Dit is in 2018 verlengd en beloond met het behalen van de Gouden 
Kantineschaal. Het is het teken dat we structureel werken aan het 
verbeteren van de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers.
Dat de school werkt aan een betere gezondheid draagt bij aan 
betere schoolprestaties, minder school-uitval en een gezondere 
leefstijl.

Voor meer informatie zie www.gezondeschool.nl

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor 
voortgezet onderwijs in, voornamelijk, Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium 
tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed 
onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de 
leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de 
maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een 
grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het 
versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaal-
voordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig 
blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft 
richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. 
‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar 
leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samen-
werken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is 
om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier 
invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, 
een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023. U vindt het plan op 
www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

10.1 Het Rythovius en OMO

Het Rythovius College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. 
De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur.

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen uit de regio die bij onze 
school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school 
en is een klankbord voor de rector. 
In de raad van advies hebben zitting:
Dhr. P. Baas   Mevr. A. Jongbloet
Dhr. R. Coppens   Dhr. G. Smetsers (voorzitter)
Mevr. M. Dokter   Dhr. W. Wouters

De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is de heer
Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken: 
Spoorlaan 171, Postbus 574, 5000 AN Tilburg
Telefoon: 013-5955500, E-mail: omo@omo.nl

10. Ons Middelbaar Onderwijs
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10.2 De inspectie van het onderwijs en het meldpunt 
vertrouwensinspecteurs

Het Rythovius College valt onder de inspectie van het onderwijs, regio Zuidoost
Brabant. Website: www.onderwijsinspectie.nl. E-mail: info@owinsp.nl

Met vragen of klachten over het onderwijs kunt u bellen met: 0800-8051 (gratis)
Voor meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering 
en/of extremisme kunt u bellen met: 0900-1113111 (lokaal tarief).

10.3 Vereniging OMO

De vereniging heeft een ledenraad. Daarin zitten ouders van leerlingen en twee 
afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad 
beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van 
toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de 
maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

Alle ondergenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie.
U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl (behalve het leerlingenstatuut en het
schoolmanagementstatuut van de school).

10.4 Managementstatuut OMO

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de 
raad van bestuur en de rector.

10.5 Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de
overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen, als afgeleide van
het managementstatuut.

10.6 Reglement voor de raden van advies OMO

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie 
tussen de rector en de raad van advies.

10.7 Privacyreglement OMO 

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacygerela-
teerde zaken kan met de school contact gezocht worden via de functionaris gegevens-
bescherming. De school voert in lijn hiermee een actief beleid ten aanzien van het 
vragen om toestemming voor gebruik beeldmateriaal.

10.8 Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, 
die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de 
vereniging.

10.9 Het leerlingenstatuut (schoolstatuut)

Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten 
en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.

10.10 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de 
behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot 
examenzaken en toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.
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10.11 Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie 
en geweld (waaronder pesten) en discriminatie

De raad van bestuur van de vereniging heeft deze regeling vastgesteld ter bevordering 
van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

10.12 Klachtenregeling OMO

Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over 
gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeelsleden, schoolleiding 
of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling 
genomen als er op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.
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Afdelingsleider Functionaris die verantwoordelijk is voor
 personeel en onderwijs binnen de afdeling.
Atheneum  Afdeling van het vwo.
Bespreking Een leerling kan volgens de normen niet direct
 worden bevorderd, de overgangsvergadering
 discussieert over hem/haar en beslist dan met
 meerderheid van stemmen.
Bevoegd Gezag Bestuur van de school: Ons Middelbaar Onderwijs
Bevorderingsnormen Regels op grond waarvan een leerling wordt
 bevorderd of afgewezen.
Boekencoördinator Contactpersoon voor alle zaken die te maken
 hebben met de boekenvoorziening.
Brugklas Leerjaar 1. Wisseling van afdeling is nog mogelijk.
Conrector bedrijfsvoering  Lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor
 (organisatie van) de bedrijfsvoering.
Conrector onderwijs Lid van de schoolleiding, verantwoordelijk voor 
 (organisatie van) het onderwijs.
C(S)E Centraal (Schriftelijk) Eindexamen.
Dyslexie Problemen hebben met lezen en spellen.
Examenvak Vak waarin een leerling examen doet, een
 schoolexamen en een landelijk CSE.
Faalangst Niet geloven in eigen kunnen, bang zijn te
 mislukken. De school helpt de leerling daarmee
 om te gaan.
Gymnasium Afdeling van het vwo met als extra examen KCV
 en de klassieke talen Latijn en/of Grieks.
Havo Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs.
Inspectie voor het Onderwijs Houdt namens de minister van OCW toezicht op
 de scholen.
Kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Leerlingcoördinator Functionaris die verantwoordelijk is voor de
 dagelijkse gang van zaken voor leerlingen.
Leerlingvolgsysteem Systematisch gerangschikte informatie over de
 leerling.
Leerweg Een afstudeermogelijkheid van het voorbereidend 
 middelbaar beroepsonderwijs te weten:
 - mavo (ofwel theoretische leerweg) 
 - gemengde leerweg
 - kaderberoepsgerichte leerweg
 - basisberoepsgerichte leerweg
LLB Leerlingenbestuur, groep gekozen leerlingen die
 de belangen van de leerling behartigt. 
Magister Leerlingenadministratiesysteem.

Bijlage 1

Begrippenlijst 
Lijst van termen en afkortingen



9190

Mavo Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
Mentor Docent die belast is met de speciale zorg voor een
 klas of een groep leerlingen.
MR Medezeggenschapsraad bestaande uit evenveel
 ouders en leerlingen als leden van het personeel.
 Komt een aantal malen per jaar bijeen en volgt
 kritisch het schoolbeleid en heeft advies- en
 instemmingsrecht.
MRT Motorische remedial teaching. Bewegingshulp
 aan leerlingen met een bewegingsachterstand.
OMO Ons Middelbaar Onderwijs. Vereniging die het
 Bevoegd Gezag is van de school.
Onderbouw De eerste twee leerjaren van mavo en de eerste  
 drie leerjaren van havo, atheneum en gymnasium.
Onderwijsresultaten Een overzicht van de resultaten van de school, 
 plus informatie over examenresultaten, 
 doorstroom en doubleren. Het overzicht wordt 
 uitgegeven door de Inspectie van het Onderwijs.
Overgangsvergadering Vergadering die beslist of een leerling bevorderd
 of afgewezen wordt.
Profiel h avo/vwo Een samenhangend vakkenpakket in de boven- 
 bouw havo/vwo, te weten:
 - Cultuur en Maatschappij,
 - Economie en Maatschappij,
 - Natuur en Gezondheid,
 - Natuur en Techniek.
Profiel mavo Een samenhangend vakkenpakket in leerjaar 4 
 van de mavo te weten:
 - Economie
 - Groen
 - Techniek
 - Zorg en welzijn
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting
Raad van Advies Adviesgroep voor beleid.
Rapportperiode Periode van ongeveer een derde schooljaar
 waarover aan de ouders schriftelijk wordt
 gerapporteerd over de leerprestaties van hun kind.
Rector Eindverantwoordelijke schoolleider.
Revisievergadering Vergadering die in bepaalde gevallen bijeen wordt
 geroepen als een overgangsvergadering een foute
 procedure heeft gevolgd.
Roosterperiode Ongeveer een kwart schooljaar, waarvoor een   
 apart lesrooster geldt.
Rythoviuspakket Een verzameling van extra voorzieningen en
 activiteiten die de school, in het belang van
 de leerlingen en ten behoeve van een goede
 voortgang van het leerproces, aanbiedt.

Schooldecaan Functionaris die verantwoordelijk is voor
 studie- en beroepskeuzebegeleiding.
Schoolexamen Het onderdeel van het examen dat door de school
 wordt afgenomen.
Schoolpas Identiteitskaart uitgegeven door de school.
Schoolstatuut Document met de rechten en plichten van
 leerling, medewerker en ouder.
Sectie Leraren die les geven in hetzelfde vak.
Spreekuur Vooraf geplande tijdstippen waarop de ouders op
 school de mentor kunnen spreken over de
 prestaties van hun kind.
Studieles Les in klas 1 en 2 waarin leerling leert de studie
 efficiënt te organiseren.
SOVA Sociale vaardigheids training. Hulp aan leerlingen
 die moeilijk met (veel) anderen kunnen omgaan.
Tweede Fase De hoogste klassen van havo en vwo.
Talentstroom Een stroom waarin leerlingen extra lessen volgen op
 het gebied van science of kunst en cultuur of sport.
Uitstroom Leerlingen die de school met of zonder diploma
 verlaten.
Vakatelier Atelier voor dans, drama, muziek, tekenen en 
 handvaardigheid in leerjaar 2 en 3 als invulling 
 voor de talentstroom kunst.
Vaksectie Zie sectie.
Vakkenpakket Vakken die een leerling kiest.
Vertrouwenspersoon Functionaris die de leerling helpt in geval van
 seksuele intimidatie, agressie of geweld.
Vwo Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
 Leidt op voor de studie aan de universiteit.
Wo Wetenschappelijk Onderwijs. De universiteit.
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Preambule

De wet op het voortgezet onderwijs verplicht Ons Middelbaar Onderwijs om een 
klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens
de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over
gedragingen en beslissingen van het bestuur of het personeel.
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie. Door de klachtenregeling 
ontvangen het bestuur en de school signalen die hen kunnen ondersteunen bij het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 
Met de klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs streven we daarom naar
een zorgvuldige behandeling van klachten. Zo wordt niet alleen het belang van de 
betrokkenen gediend, maar ook het belang van de school.
Het spreekt voor zich dat klachten op een behoorlijke manier worden afgehandeld. 
Daarbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling 
in acht. Als een klacht die is ingediend onterecht blijkt te zijn, zullen het bestuur 
en de directie van de school zich inspannen om de betrokkene indien nodig zo goed 
mogelijk te rehabiliteren.
Elke school heeft een voorfase klachtbehandeling. Deze voorfase biedt de mogelijk-
heid een klacht op school af te handelen. Pas als daar geen oplossing uit volgt kan
de klacht officieel ingediend worden bij de klachtencommissie.
Ons Middelbaar Onderwijs heeft één klachtencommissie ingesteld voor de klachten-
regeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld 
(waaronder pesten) en discriminatie. Het adres van de klachtencommissie is:
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Het telefoonnummer is 013-5944446, 
e-mail: omo@wispa.nl.

Bijlage 2

Klachtenregeling 
Ons Middelbaar Onderwijs

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs bestaan drie typen klachten. Voor elk type 
klacht geldt een aparte regeling, bestaat een bevoegde instantie en is de voorfase 
klachtbehandeling wel of niet van toepassing.

Algemene klachten
Klachtafhandeling dient primair op schoolniveau plaats te vinden. Indien het niet 
lukt om op school de zaak op te lossen dan kan de klager alsnog besluiten om de 
klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene 
klacht pas in behandeling nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is 
doorlopen.

Persoonlijke integriteit
Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, te weten seksuele intimidatie, 
agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat 
zij niet afgehandeld worden via de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. 
Deze klachten gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met toepassing van 
de “Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder 
pesten) en discriminatie”.

Leerlingkwesties
De voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is evenmin van toepassing bij
kwesties rondom de toelating, bevordering/afwijzing tot een volgend leerjaar, 
schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen en onregelmatigheden bij het 
eindexamen. Deze zaken worden ook niet doorverwezen naar de klachtencommissie, 
maar in bezwaar en beroep behandeld door de rector of directeur/ regionale 
commissie op de wijze zoals vermeld is in het “Reglement bezwaar en beroep in 
leerlingenzaken”.

Klachtenbehandeling OMO

 Toepasselijke Voorfase  Bevoegde
 regeling klachtbehandeling Instantie
  op schoolniveau
Algemene klachten Klachtenregeling Voorfase Rector/directeur 
  van toepassing klachtencommissie
Persoonlijke integriteit Regeling ter Voorfase Klachtencommissie
 voorkoming van niet van toepassing
 seksuele intimidatie,
 agressie, geweld
 (waaronder pesten)
 en discriminatie
Leerlingkwesties Reglement bezwaar Voorfase Rector/directeur 
 en beroep in niet van toepassing regionale commissie 
 leerlingenzaken
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Toelichting voorfase klachtbehandeling op schoolniveau

Elke school wil klachten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht zich echter toch een 
klacht voordoen, dan moet deze klacht op een effectieve manier worden opgelost. 
De school gaat er hierbij van uit dat klachten in de regel van eenvoudige aard zijn 
en in principe binnenschools kunnen worden opgelost. De school hanteert bij de 
afhandeling van klachten de volgende uitgangspunten:
• Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een mondelinge 
 klacht kan tegen een ieder worden geuit. De persoon binnen de school die de 
 klacht ontvangt heeft de verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. 
 Deze fase is informeel.
• Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste instantie geuite 
 mondelinge klacht, of kunnen direct zijn ingediend zonder dat de klager eerst 
 informeel contact heeft gehad met de aangeklaagde.
• Schriftelijke klachten worden ingediend bij de rector/directeur, die ervoor zorgt 
 dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt daarbij is dat de klacht wordt 
 afgehandeld door de betrokkene/aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is,
 door zijn direct leidinggevende.

De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. Hierbij staat 
bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder behoorlijke afhandeling 
van een klacht wordt in ieder geval verstaan:
• Het verstrekken van voldoende informatie aan de klager
• De klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten
• Eventueel informatie vragen aan derden
• Afhandeling binnen redelijke termijn.
Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie de klacht is 
ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een behoorlijke afhandeling 
in acht te worden genomen.

De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke mededeling 
van de rector/directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat de bevindingen 
en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht. Indien de klacht door 
bemiddeling is opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied.

De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan 
de klachtencommissie van Ons Middelbaar Onderwijs.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
b. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 2;
c. klager: een leerling, een ouder/voogd/verzorger, een lid van het personeel;
d. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde dan wel het
 nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde;
e. aangeklaagde: (een lid van) het personeel, het bevoegd gezag;
f. bevoegd gezag: raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs;
g. rector/directeur: persoon die door de raad van bestuur in deze functie is benoemd.

Artikel 2: Instelling en taken klachtencommissie
1. Er is één klachtencommissie voor de scholen van het bevoegd gezag die de klacht
 onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert;
2. De klachtencommissie geeft advies aan het bevoegd gezag over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
3. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct 
 betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van 
 een klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding 
 van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet 
 nadat betrokkene zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd;
4. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag 
 uit van haar werkzaamheden.

Artikel 3: Samenstelling klachtencommissie
1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. 
 Voorts zijn er een plaatsvervangende voorzitter en twee plaatsvervangende leden;
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de (plaatsvervangende) voorzitter 
 en de (plaatsvervangende) leden;
3. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden kunnen geen 
 deel uitmaken van het bevoegd gezag en niet werkzaam zijn voor of bij het 
 bevoegd gezag.

Artikel 4: Zittingsduur
1. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden 
 benoemd voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar voor 
 maximaal 2 perioden;
2. De (plaatsvervangende) voorzitter en de (plaatsvervangende) leden kunnen op 
 ieder moment ontslag nemen.

Artikel 5: Indienen van een klacht
1. De klager dient een klacht in bij de rector/directeur, die er voor zorgt dat de klacht 
 wordt behandeld op schoolniveau. De afronding van de klacht geschiedt door een 
 schriftelijke mededeling van de rector/directeur aan de klager, waarin wordt 
 aangegeven wat de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de
 ingediende klacht en hoe op de klacht zal worden gereageerd.
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2. De klager kan de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie, nadat 
 de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau, zoals bedoeld in het vorige lid, 
 is doorlopen. De klachtencommissie neemt een klacht pas in behandeling na 
 afronding van deze voorfase.
3. De klacht dient binnen 60 werkdagen na de gedraging of beslissing bij de 
 klachtencommissie te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie de termijn 
 wenst te verlengen;
4. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd 
 gezag de klager naar de klachtencommissie;
5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan, verwijst de ontvanger 
 de klager aanstonds door naar de klachtencommissie. De ontvanger is tot 
 geheimhouding verplicht;
6. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend;
7. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, 
 de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een 
 klacht onderzoekt en wat de aard van de klacht is;
8. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen 
 door een gemachtigde.

Artikel 6: Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, 
deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde en het bevoegd gezag mee.

Artikel 7: Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk bij de klachtencommissie ingediend en ondertekend;
2. De klacht bevat ten minste: a. de naam en het adres van de klager; 
 b. de dagtekening; c. een omschrijving van de klacht;
3. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het tweede lid, wordt de klager in 
 de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook 
 dan nog niet voldaan aan het gestelde in het tweede lid, dan kan de klacht 
 niet-ontvankelijk worden verklaard;
4. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit aan de klager, de 
 aangeklaagde en het bevoegd gezag schriftelijk en met redenen omkleed gemeld.

Artikel 8: Vooronderzoek / vereenvoudigde behandeling / schriftelijke behandeling
1. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling
 van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe
 deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. 
 Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd 
 gezag vereist.
2. Totdat de klager en de aangeklaagde zijn uitgenodigd om op een hoorzitting van
 de commissie te verschijnen, kan de voorzitter het onderzoek naar de klacht 
 sluiten indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is omdat de commissie 
 kennelijk onbevoegd is of de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk
 ongegrond of kennelijk gegrond is.
3. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager en de aangeklaagde kan
 de behandeling van de klacht schriftelijk geschieden. In dat geval wordt de klager  
 in de gelegenheid gesteld te reageren op het door de aangeklaagde ingediende 

 verweerschrift, waarna de aangeklaagde in de gelegenheid wordt gesteld te 
 dupliceren op de door de klager ingediende conclusie van repliek.

Artikel 9: Hoorzitting
1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de 
 aangeklaagde tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden 
 gesteld te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na 
 ontvangst van de klacht;
2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, 
 tenzij de klachtencommissie anders bepaalt.
3. De klager en de aangeklaagde kunnen zich hierbij laten bijstaan door raadslieden;
4. Van elke hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Het verslag bevat: a. de namen 
 en de functie van de aanwezigen; b. een zakelijke weergave van wat over en weer 
 in de zitting is gezegd;
5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en een lid van de commissie.

Artikel 10: Advies
1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het 
 advies;
2. De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd 
 gezag, onder toevoeging van het verslag van de hoorzitting, binnen vier weken 
 nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken 
 worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie schriftelijk en
 met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag;
3. De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al 
 dan niet gegrond zijn van de klacht. De klachtencommissie stuurt het advies en 
 het verslag van de hoorzitting in afschrift aan de klager en de aangeklaagde;
4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de 
 door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Artikel 11: Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste de helft van het aantal 
leden van de klachtencommissie, en de voorzitter aanwezig zijn.

Artikel 12: Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de 
behandeling van een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan 
zijn.

Artikel 13: Beslissing op advies
Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het 
bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, en de klachtencommissie schriftelijk 
gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij 
naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. Deze termijn kan 
met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd 
gezag schriftelijk en met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de 
klachtencommissie.
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Artikel 14: Openbaarheid
1. De rector/directeur legt deze regeling op de school (en haar nevenvestigingen) ter 
 inzage;
2. De rector/directeur stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling, 
 door middel van publicatie in de schoolgids.

Artikel 15: Seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en
discriminatie.
Een klacht die betrekking heeft op seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder 
pesten) en discriminatie dient afgehandeld te worden via de Regeling ter voorkoming 
van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie van 
Ons Middelbaar Onderwijs en niet via deze klachtenregeling. De voorfase klacht-
behandeling op schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing.

Artikel 16: Toelating/bevordering/schorsing/verwijdering leerlingen en 
onregelmatigheden bij eindexamen
De klachtencommissie is niet bevoegd en deze klachtenregeling is niet van 
toepassing indien het gaat om kwesties met betrekking tot de toelating, bevordering/
afwijzing tot een volgend leerjaar, schorsing, definitieve verwijdering van leerlingen 
en onregelmatigheden bij het eindexamen. Deze zaken worden niet doorverwezen 
naar de klachtencommissie, maar behandeld door de rector of directeur/regionale 
commissie op de wijze zoals vermeld in het reglement bezwaar en beroep in 
leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs. De voorfase klachtbehandeling op 
schoolniveau is op deze zaken niet van toepassing.

Artikel 17: Overige bepalingen
1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012;
2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag;
3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Ons Middelbaar 
 Onderwijs”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van bestuur van Ons Middelbaar 
Onderwijs op 15 november 2011.

Accent op jouw talent!



101100

1. Het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs, zijnde het Bevoegd Gezag van het
 Rythovius College, vertegenwoordigd door de eindverantwoordelijk schoolleider.

 verder te noemen: “de school”

 en 

2. De ouder/verzorger; zijnde de wettelijk vertegenwoordiger / debiteur van 
 (dan wel bij meerderjarigheid van de leerling, de leerling zelf): 

naam leerling:
   
adres:  
 
postcode:
 
woonplaats:

verder te noemen: “de wettelijk vertegenwoordiger”

in aanmerking nemende

• dat de wettelijk vertegenwoordiger (bij meerderjarigheid van de leerling: de 
 leerling) de leerling (zich) heeft ingeschreven bij de school, welke inschrijving 
 door de school is aanvaard;

• dat de school naast het verzorgen van het reguliere, op diplomering gerichte 
 onderwijs zich tevens sterk maakt voor een verdieping van het onderwijs door 
 middel van diverse activiteiten, welke ten doel hebben de maatschappelijke en
 persoonlijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen;

• dat door genoemde activiteiten volgens artikel 27 lid 2 Wet op het Voortgezet
 Onderwijs (VWO) een overeenkomst voor een bijdrage in genoemde kosten 
 gesloten kan worden;

• dat deze bijdrage vrijwillig is, voor zover dit in het bijgaande overzicht is 
 aangegeven, zodat deze overeenkomst, voor zover deze niet als verplicht is 
 aangemerkt, niet behoeft te worden aangegaan, doch wanneer deze overeenkomst 
 is ondertekend er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen
 bijdrage door de wettelijk vertegenwoordiger bestaat;

Bijlage 3

Overeenkomst Rythoviuspakket 
schooljaar 2018-2019 

• dat het de wettelijk vertegenwoordiger bovendien vrij staat de overeenkomst 
 slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden diensten en
 activiteiten aan te gaan;

• dat de wettelijk vertegenwoordiger het van belang acht dat de leerling naast
 het reguliere onderwijs tevens deelneemt aan de hierna genoemde, door de school 
 verzorgde activiteiten, van de door de school aangeboden diensten gebruik maakt
 en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen;

• dat de wettelijk vertegenwoordiger door het aangaan van deze overeenkomst
 eveneens gehouden is de daarin opgenomen bijdrage aan de school volledig en
 tijdig te voldoen,

verklaren te zijn overeengekomen:

1. De wettelijk vertegenwoordiger wenst de leerling gebruik te laten maken van c.q. 
 deel te laten nemen aan de volgende diensten en activiteiten, waarvan een
 uitgebreide beschrijving is opgenomen in de schoolgids.

2. De wettelijk vertegenwoordiger betaalt het hiervoor vermelde totaalbedrag 
 uiterlijk 31 december 2018 door middel van door de school verstrekte facturen. 
 Het niet intekenen op een dienst of activiteit dan wel niet (tijdige) betaling van de
 daaraan verbonden kosten betekent dat de leerling van de desbetreffende dienst 
 of activiteit is uitgesloten.

3. De rector kan de verschuldigde bijdrage op verzoek van de wettelijk vertegen- 
 woordiger geheel dan wel gedeeltelijk kwijtschelden.

4. Deze overeenkomst wordt voor de duur van één schooljaar aangegaan.

5. De ouders/ verzorgers zijn op de hoogte van het feit, dat wanneer zij kiezen voor
 het niet deelnemen aan enige activiteit vallend onder het Rythoviuspakket hun
 zoon/ dochter uitgesloten wordt van de betreffende activiteit. In dat geval wordt 
 vervangend werk op school aangeboden.

Aldus overeengekomen en opgemaakt te 

d.d.

wettelijk vertegenwoordiger / debiteur

eindverantwoordelijk schoolleider
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Financiën/Rythoviuspakket 2018-2019

Lijst van activiteiten per leerjaar

Leerjaar Activiteit Kosten           Wel/ geen   
   Rythoviuspakket deelname 
1 mavo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
 havo activiteiten leren buiten de les ** 32 euro  wel / geen
 atheneum buitenschoolse sportactiviteiten  -  n.v.t.
 gymnasium kluisje -  n.v.t.
  Totaal 60 euro

2 mavo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
 havo activiteiten leren buiten de les ** 48 euro  wel / geen
 atheneum buitenschoolse sportactiviteiten  -  n.v.t.
 gymnasium kluisje -  n.v.t.
  Totaal 76 euro

3 mavo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
  activiteiten leren buiten de les ** 44 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten  -  n.v.t.
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 72 euro

3 havo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen 
 atheneum activiteiten leren buiten de les ** 42 euro  wel / geen
 gymnasium buitenschoolse sportactiviteiten  -  n.v.t.
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 70 euro

4 mavo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
  activiteiten leren buiten de les ** 45 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten 16 euro  wel / geen
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 89 euro

4 havo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
  activiteiten leren buiten de les ** 45 euro  wel / geen
  buitenschoolse activiteiten  -   n.v.t.
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 73 euro

4 atheneum collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
 gymnasium activiteiten leren buiten de les ** 45 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten  -  n.v.t.
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 73 euro

Leerjaar Activiteit Kosten           Wel/ geen   
   Rythoviuspakket deelname
5 havo collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
  activiteiten leren buiten de les ** 18 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten 16 euro  wel / geen
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 62 euro

5 atheneum collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
 gymnasium activiteiten leren buiten de les ** 18 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten 16 euro  wel / geen
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 62 euro

6 atheneum collectieve activiteiten van de school * 28 euro  wel / geen
 gymnasium activiteiten leren buiten de les ** 41 euro  wel / geen
  buitenschoolse sportactiviteiten 16 euro  wel / geen
  kluisje -  n.v.t.
  Totaal 85 euro

* zoals: activiteiten van het leerlingenbestuur, vieringen, mediatheek, schoolpasje, cultuurpas,
 Rythovius-planner onderbouw, jaarboek eindexamen en examengala.
** hier wordt het solidariteitsbeginsel gehanteerd: de totale kosten van de leren buiten de les 
 activiteiten van dat jaar worden gedeeld door het aantal leerlingen in dat leerjaar.

• Als de leerling  wordt toegelaten tot het Anglia-project dan dient er daarvoor een bedrag 
 van € 100,- in schooljaar 2018-2019 betaald te worden. U ontvangt t.z.t. een aparte rekening.
• Als een leerling deelneemt aan de science-, sport- of cultuurstroom dan dient er daarvoor een 
 bedrag van € 150,- per schooljaar betaald te worden. U ontvangt daarvoor t.z.t. een aparte rekening.
 

naam leerling:

leerlingnummer:

leerjaar:

verschuldigd bedrag:



Colofon

Tekst:
Rythovius College en Jack Tinnemans, Het Hoofdstation, Eindhoven

Fotografie:
Odette Beekmans, Thea van der Looij

Vormgeving:
vanRixtelvanderPut ontwerpers, Eindhoven

Drukwerk:
Drukkerij Gielen, Bergeijk

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitgave augustus 2018
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