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Voor u ligt de schoolgids van het Reeshof College van 

Stichting Onderwijsgroep Tilburg (basisberoepgerichte 

leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor het 

schooljaar 2018-2019 (hierna: het Reeshof College). U 

leest hier waar het Reeshof College voor staat, hoe wij 

onze onderwijszaken organiseren en wat u van ons kunt 

verwachten. ln de gids vindt u onder andere ook informa-

tie over schooltijden, contactgegevens en dagelijkse 

praktische zaken.

Op de onderwijslocatie Reeshof College worden alle leer-

wegen van het  vmbo aangeboden. Onderwijsgroep Tilburg 

(OGT) biedt op deze onderwijslocatie binnen het vmbo 

onderwijs de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met 

leerwegondersteunend onderwijs aan.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg (SOVOT) 

biedt op deze onderwijslocatie binnen het vmbo onderwijs 

de gemengde en theoretische leerweg aan.

Sinds september 2010 verzorgt ons Reeshof College op deze 

onderwijslocatie vmbo-bb en kb onderwijs. In de school 

jaren 2010-2011 en 2011-2012 werd gewerkt in een tijdelijk 

gebouw aan de Klarenbeekstraat. Inmiddels is ons Reeshof 

College in leerjaren volgroeid en werken er dagelijks vele 

leerlingen aan hun toekomst. Het nieuwe gebouw biedt alle 

mogelijkheden om in deze tijd op een goede manier vmbo 

onderwijs te verzorgen. Dit nieuwe en goed uitgeruste 

gebouw is belangrijk, echter onderwijs draait op de eerste 

plaats om mensen. De basis van ons onderwijs ligt bij het 

bieden van een veilige leeromgeving, waar leerlingen , hun 

ouders/verzorgers en medewerkers op een respectvolle en 

fijnemanier met elkaar omgaan.

Voorwoord

Op het Reeshof College bieden we kansen aan leerlingen en 

stellen ook duidelijk onze kaders. Wij geven invulling aan 

het onderwijs, de leerling mag dit onderwijs ondergaan en 

ervan genieten en zo zichzelf ontwikkelen voor de toe-

komst. Een toekomst die meer kansen en mogelijkheden 

biedt wanneer leerlingen een goede opleiding hebben 

genoten. Een goede opleiding die wij als school waardevol 

vinden, en waarin wij vinden dat ouders/verzorgers ook 

graag met de school samenwerken om aan de ontwikkeling 

van hun kinderen een nog betere gestalte te kunnen geven. 

Binnen het Reeshof College wordt deze opleiding verzorgd 

door een onderwijsteam met verstand van onderwijs én 

hartvoor leerlingen.

Het Reeshof College ziet het als haar taak om leerlingen 

een optimale scholing te geven, wetende dat niet elke 

leerling hetzelfde is en op dezelfde manier leert. Het Rees-

hof College doet haar best in het geven van deze optimale 

scholing, maar dat kunnen we niet alleen. Ouders/ver-

zorgers, leerlingen, de school, maar ook de sport- en 

vrijetijdsverenigingen hebben daarbij een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Alleen als deze partijen goed 

samenwerken lukt het om leerlingen hun capaciteiten 

maximaal te laten benutten.

Namens alle medewerkers van het Reeshof College wens ik 

uw zoon/dochter een fijn en succesvol schooljaar toe. 

Daarnaast ga ik uit van een constructieve samenwerking 

met alleouders/verzorgers.

Esger van Baest, 

directeur Reeshof College
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Contactgegevens Reeshof College

Bestuur

Schoolleiding

E

E

E

E

Adres: Warmondstraat 240, 5036 BV Tilburg

Postadres: Postbus 1330, 5004 BH Tilburg 

Algemeen emailadres: info@reeshofcollege.nl 

Website: www.reeshofcollege.nl 

Twitter: @reeshofcollege – Het Reeshof College

Telefoonnummer Reeshof College: 013 578 47 70

Het Reeshof College is een school van en ressorteert onder 

Stichting Onderwijsgroep Tilburg. Het College van Bestuur 

van Onderwijsgroep Tilburg  bestaat uit: dhr. F.P.A. van der 

Westerlaken (voorzitter) en dhr. drs. C.P.J.M. Govers. 

dhr. E. van Baest, directeur

 evbaest@reeshofcollege.nl

mevr. D. van de Guchte, teamleider 1ste jaar

 dvdguchte@reeshofcollege.nl 

dhr. S. Bostelaar, teamleider 2de jaar

 sbostelaar@reeshofcollege.nl 

dhr. P. Tonnaer, teamleider 3 en 4 bb/kb

 ptonnaer@reeshofcollege.nl  

In het geval van zij-instroom kunt u zich richten tot de 

teamleider van betreffend leerjaar/afdeling.

In geval van nood kunt u buiten kantooruren contact 

opnemen op nummer: 06 239 731 63.

Belangrijke gegevens

Vertrouwenspersoon intern

E

Vertrouwenspersoon extern

T

E

Inspectie van het onderwijs

T

E

mevr. M. Broeksteeg

 mbroeksteeg@reeshofcollege.nl  

mevr. I. van Hezewijk

 06 546 472 12

 irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

Het Reeshof College van Stichting Onderwijsgroep Tilburg  

valt onder de inspectie van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap.

Postbus 7447, 4800 GK Breda.

 076 524 44 77

U kunt informatie vragen bij:

 info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl 

U kunt de inspectie ook bellen: 0800 8051 (gratis)
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Vakantierooster 2018-2019

Ziek en beter melden

Eerste schooldag: maandag 20 augustus 2018

Herfstvakantie: maandag 15 t/m 

vrijdag 19 oktober 2018

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018

t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 4 t/m 

vrijdag 8 maart 2019

Tweede Paasdag: maandag 22 april 2019

Meivakantie: maandag 22 april t/m 

vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Zomervakantie: maandag 8 juli t/m 

vrijdag 16 augustus 2019

Wanneer een Leerling ziek is en niet in staat is om naar 

school te komen of er is een plotseling doktersbezoek nood-

zakelijk, verwachten wij dat u als ouder/verzorger dit tus-

sen 08.00 en 08.30 uur telefonisch meldt via 013 578 47 70. 

Het plotselinge doktersbezoek moet dezelfde dag, door het 

invullen van een absentiebriefje, schriftelijk worden beves-

tigd. Wanneer de leerling beter is en weer naar school komt, 

moet u dit als ouder/verzorger ook tussen 08. 00 en 08. 30 

uur telefonisch doorgeven aan de school via bovenstaand 

telefoonnummer.

Bij het ziek, dan wel beter melden, krijgt u veelal een leer-

ling uit leerjaar 3 of 4 aan de telefoon. Deze leerling doet 

praktijkervaring op door mee te werken in de school.

Graag uw begrip voor hun leerproces.

Verlof voor speciale gebeurtenissen, dokters-, tandarts-, 

orthobezoek, e.d., moet altijd ruim van tevoren, door het 

volledig invullen van een absentiebriefje, schriftelijk bij de 

teamleider worden aangevraagd. Op de website kunt u 

onder de knop 'RC Leerlingen' bij 'Ziek/beter melden en 

verlof' het absentiebriefje downloaden en printen. Verlof 

achteraf aanvragen is een onwenselijke situatie en is niet 

toegestaan.

Wij gaan ervan uit dat afspraken met bijvoorbeeld de huis-

arts of tandarts zoveel mogelijk buiten de aangegeven 

schooltijden worden gepland. Wij kunnen géén rekening 

houden  met  verplichtingen  die  leerlingen  vrijwillig aan-

gaan binnen de lestijden (denk hierbij onder andere aan 

bijbaantjes).

Als uw adres, telefoonnummer of emailadres verandert, 

wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven? U kunt een email 

sturen naar info@reeshofcollege.nl of de wijziging per-

soonlijk melden aan de teamleider van uw zoon of dochter.

Verlof

Wijzigingen  persoonlijke gegevens
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1.1 Wie zijn wij

1.2 Onze visie

Het Reeshof College is een school waar mensen trots op zijn 

en waar zij met plezier naar toe gaan. Het is een school die 

midden in de omgeving en de maatschappij wil staan. Onze 

samenleving bestaat uit mensen van verschillende afkomst 

en levensovertuiging, met diverse waarden en normen. Op 

het Reeshof College is iedereen welkom. Wij zijn een school 

waar mensen, ondanks hun verschillen, respectvol met 

elkaar omgaan en waar zij veilig kunnen leren en werken. 

We streven ernaar dat zichtbaar wordt dat zij zich verant-

woordelijk voelen voor de leefomgeving in en buiten de 

school. We willen dat het Reeshof College een plek is waar 

leerlingen met plezier naar toe gaan en later met goede 

herinneringen op terugkijken. Dat kunnen we alleen berei-

ken als Leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en alle 

anderen die bij de school betrokken zijn, bereid zijn om 

respectvol met elkaar om te gaan en bovenstaande uit-

gangspunten onderschrijven.

Op het Reeshof College staan in het onderwijs de praktische 

leerstijl, uitgestelde keuze, brede beroepsoriëntatie en 

loopbaanbegeleiding centraal. Leerlingen in het voortgezet 

onderwijs moeten vaak erg vroeg kiezen welke opleiding 

en/of richting zij na het vmbo gaan volgen. Op het Reeshof 

College kunnen leerlingen dat keuzemoment tot halver-

wege het derde leerjaar uitstellen. Er wordt gezorgd voor 

een lesprogramma waarin leerlingen degelijk onderwijs 

krijgen in algemeen vormend onderwijs (avo). Daarnaast 

maken zij breed kennis met de verschillende richtingen 

waaruit later gekozen kan worden. Dat zorgt ervoor dat de 

uiteindelijke keuze bewuster wordt gemaakt en de kans op 

teleurstellingen vermindert. Veel vmbo-leerlingen preste-

ren het beste als er op school een combinatie van theorie en 

1 | Het Reeshof College

praktijk aangeboden wordt. Dat zorgt ervoor dat onderwijs 

leuk, aantrekkelijk en motiverend blijft. 'Leren door te 

doen' is belangrijk. We leggen daarvoor contacten met 

bedrijven en organisaties in de buurt en daarbuiten. Maar 

ook de school zelf is voor ons een oefenplaats waar leer-

lingen in praktijksituaties kunnen leren. leder individu is 

uniek en ieder heeft bijzondere kwaliteiten. Wij bieden 

leerlingen de gelegenheid om ook binnen de school hun 

talenten uit te bouwen en nieuwe talenten te ontdekken. 

Hiervoor maken wij binnen het rooster bewust ruimte. Niet 

alleen in praktijklokalen, maar ook door goed te kijken 

naar hoe en op welke plaatsen in de school zij een 

praktische inbreng kunnen hebben.

Leerlingen leren voor nu en voor hun toekomst, voor een 

goede baan. Maar ook om een zinvolle bijdrage te leveren 

aan de samenleving. Het onderwijs heeft in dit ontwik-

kelingsproces een belangrijke functie. 

Het Reeshof College wil leerlingen door goede loopbaan- 

begeleiding, het aanleren van kennis, vaardigheden en at- 

titudes, een basis geven voor hun toekomstige opleidingen 

en beroep(en). Het meegeven van beroepsbeelden en bij-

behorende beroepshoudingen is daarom een belangrijk 

speerpunt van de school. Het zoeken en realiseren van 

aanknopingspunten met de praktijk binnen en buiten de 

school is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Leerlingen 

worden hierdoor gemotiveerd en meer betrokken bij hun 

onderwijs. Het Reeshof College wil in dit proces samen- 

werken met ouders/verzorgers en maatschappelijke orga- 

nisaties. Het Reeshof College staat voor: 'meer dan een 

diploma'.

1.3 Onze missie
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2.1 Een samenwerking tussen twee schoolbesturen

Op de locatie het Reeshof College wordt onderwijs 

aangeboden voor alle niveaus van het vmbo (basisberoeps-

gericht, kaderberoepsgericht, gemengd-theoretisch en 

theoretisch). De besturen van de Stichting Onderwijsgroep 

Tilburg en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Tilburg (SOVOT) hebben de handen ineen geslagen om dit 

mogelijk te maken. Op deze locatie is een school van de 

Onderwijsgroep Tilburg (zelfstandige vestiging) en een 

school van het Beatrix College van de SOVOT (neven-

vestiging) gevestigd. Onderwijsgroep Tilburg verzorgt de 

basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en biedt leerweg-

ondersteunend onderwijs. SOVOT verzorgt de gemengde en 

theoretische leerweg. Binnen de kaders van de wettelijke 

mogelijkheden wordt waar mogelijk samengewerkt. Deze 

locatiegebonden samenwerking tussen de beide autonome 

onderwijsorganisaties is gebaseerd op het gezamenlijke 

uitgangspunt dat onderwijsvoorzieningen doelmatig wor-

den gebruikt en er geen bekostiging wordt verworven die 

gericht is op bekostigingsmaximalisatie. Voor leerlingen en 

hun ouders dient duidelijk te zijn aan welke school onder-

wijs wordt gevolgd. En ook de medezeggenschap van perso-

neel, leerlingen en ouders/verzorgers is, op het niveau van 

het eigen bevoegd gezag, geborgd.

Wanneer een leerling binnen de onderwijslocatie Reeshof 

College overstapt van basis- of kaderberoepsgerichte 

leerweg naar de gemengde of theoretische leerweg of 

andersom, wordt hij of zij uitgeschreven bij de ene en direct 

weer ingeschreven bij de andere onderwijsinstelling. De 

school werkt vanuit 'één locatiegedachte'. De schoollocatie-

regels zijn voor alle leerlingen gelijk, of zij nu ingeschreven 

staan bij de Onderwijsgroep Tilburg of SOVOT. De directeur 

van het Reeshof College is namens Onderwijsgroep Tilburg 

en de SOVOT belast met en verantwoordelijk voor de uit-

voering van het beleid van de beide scholen. De nauwe 

samenwerking tussen Onderwijsgroep Tilburg en de SOVOT 

bevordert een goede doorstroming naar zowel mbo als havo-

4, waarbij de doorstroom naar het mbo voor ons de 

koninklijke weg is.

2 | Organisatie

2.2 Organisatie van het onderwijs

De schoolleiding bestaat uit de directeur en teamleiders. 

De namen en e-mailadressen vindt u aan het begin van de 

schoolgids, in het hoofdstuk 'belangrijke gegevens'.

 

De docenten zijn binnen de school op twee manieren 

werkzaam: via teams en via vakgroepen. Elke afdeling 

heeft een vast team docenten van verschillende vakken en 

leergebieden. Deze groep docenten verzorgt hoofdzake-

lijk de lessen aan de leerlingen. Tegelijkertijd zijn ze 

mentor van de leerlingen. Samen met de teamleider zijn zij 

verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief goed 

onderwijs aan en begeleiding van de groep leerlingen van 

hun team. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor 

leerlingen en ouders/verzorgers. De teamleider stuurt zijn 

team op het behalen van de vereiste resultaten. Daarnaast 

kan contact worden gezocht met de teamleider van de 

betreffende afdeling.

Voor het vormgeven van de inhoud van een specifiek vak of 

leergebied zijn de vakgroepen verantwoordelijk. Een vak-

groep bestaat uit onderwijsgevenden van hetzelfde leer-

gebied of vak. Zij is verantwoordelijk voor de onderwijs-

inhoud van het betreffende vak of leergebied. Deze 

docenten zorgen ervoor dat kerndoelen en eindtermen 

worden behaald. Zij geven vorm aan de wijze waarop het 

onderwijs wordt aangeboden, kiezen de methode, het les- 

materiaal en de leermiddelen.

Teams en vakgroepen vormen samen het fundament van 

onze onderwijsorganisatie. Zij worden hierbij ondersteund 

door het onderwijsondersteunend personeel. Binnen het 

onderwijsondersteunend personeel gaat het om instruc- 

teurs, (technisch)onderwijsassistenten, remedial teacher, 

zorgcoördinator, maatschappelijk werker, schoolloopbaan- 

begeleider, roostermaker, intern begeleider, administra-

tieve medewerkers  en conciërges.
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Kenmerkend voor het onderwijs op het Reeshof College is 

een brede oriëntatie op beroepen, gekoppeld aan goede 

loopbaanbegeleiding. Leerlingen kiezen hierbij niet vroeg-

tijdig voor een beroepsrichting zoals op veel andere scholen 

voor VMBO maar worden bewust breder opgeleid. 

Om te voldoen aan de nieuwe norm voor het VMBO is er in 

het schooljaar 2017-2018 in leerjaar 3 een vernieuwing 

doorgevoerd genaamd Nieuw VMBO. Hierbij zijn de beroeps-

gerichte afdelingsprogramma's vervangen voor uitstroom-

richtingen. Deze aanpassing zorgt voor meer ruimte voor 

maatwerk voor leerlingen, een betere aansluiting bij regio-

naal onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De leerlingen 

zullen uiteindelijk in leerjaar 4 de school uitstromen in de 

richting Dienstverlening en Producten. 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de 

school: www.reeshofcollege.nl  

Leerlingen die van de basisschool naar het Reeshof College 

komen, kunnen instromen in een basis+/kader klas. 

Het eerste schooljaar is voor iedereen een talentenjaar. 

Leerlingen worden uitgedaagd op een zo hoog mogelijk 

niveau te presteren. Vanaf de eerste schooldag start de 

basis+/kader klas met onderwijs op het niveau van de 

kaderberoepsgerichte leerweg. De resultaten van de leer-

lingen volgen we nauwlettend. Zowel ouders/verzorgers als 

leerlingen betrekken we bij de leervorderingen.

Gelijktijdig met het tweede rapport (medio maart) neemt 

het docententeam per leerling een besluit met betrekking 

tot de prognose voor het volgende leerjaar. We sturen een 

brief naar leerlingen en ouders/verzorgers om ze daarvan 

op de hoogte te brengen. Op verzoek van de mentor, leerling 

en/of ouders/verzorgers bespreken we de prognose in een 

persoonlijk gesprek.

Aan het einde van het eerste leerjaar worden de leerlingen 

op basis van hun resultaten geplaatst in een 2basis/kader 

klas. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt op basis 

3.1 Instroom en doorstroom

3 | Onderwijs

van de resultaten een verdere splitsing gemaakt richting 

3basis of 3kader. Het Reeshof College streeft ernaar om 

leerlingen goed voor te bereiden op hun eindexamen waar-

bij de mogelijkheid om te diplomeren op meer dan enkel de 

verplichte vakken zoveel mogelijk wordt benut. Daarnaast 

steken we in het vierde leerjaar veel energie in een goede 

doorstroom naar mbo. In overleg met de mbo-scholen 

worden door de schooljaren heen diverse activiteiten 

gepland om een goede doorlopende leerlijn voor leerlingen 

mogelijk te maken.

Ons onderwijs is opgebouwd uit vier naast elkaar lopende 

ontwikkelingslijnen: 

A. Algemene vakken en leergebieden:

De leerling vindt de onderstaande vakken terug op zijn 

rooster: Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen (soms 

geïntegreerd binnen het vak wiskunde), en vanaf leerjaar 3 

krijgen alle leerlingen het vak maatschappijleer. In leerjaar 

1, leerjaar 2 en de eerste helft van leerjaar 3 gaat het om 

de volgende leergebieden: Mens & Maatschappij, Mens & 

Natuur, Mens & Creativiteit (met daarin de deelgebieden 

muziek, theater, kunst en sport) en Mens & Toekomst 

(loopbaanbegeleiding).

Halverwege leerjaar 3 worden de leergebieden terugge-

bracht naar de eindexamenvakken:

- Leergebied Mens & Maatschappij: 

economie, aardrijkskunde en geschiedenis;

- Leergebied Mens & Natuur: 

biologie en NSK1 (natuurkunde);

- Leergebied Mens & Creativiteit: 

tekenen en LO2 (beide zijn examenvakken op vmbo-tl).

3.2 Inhoud van het onderwijs
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B. Competenties:

De samenleving vraagt van leerlingen dat zij naast het be-

heersen van kennis, beschikken over een aantal basiscom-

petenties. Hiermee kunnen zij in steeds wisselende situa-

ties voldoen aan de primaire eisen die burgerschap, oplei-

ding en beroep stellen. Er wordt voortdurend gewerkt aan 

de ontwikkeling van de competenties binnen de elementen 

persoonlijkheid, zelfredzaamheid, sociale vaardigheid, om-

gevingsbewustheid en een professionele beroepshouding. 

Het Reeshof College garandeert een goede aansluiting op 

het middelbaar beroepsonderwijs.

C. Mens & Toekomst

Vanaf het eerste leerjaar besteden we op zeer intensieve 

wijze aandacht aan loopbaanoriëntatie. De leerlingen wor-

den daarbij uitgedaagd op zoek te gaan naar hun passies en 

kwaliteiten. De bedoeling hiervan is dat zij zichzelf steeds 

beter leren kennen en daardoor beter en zelfbewuster rich-

ting kunnen geven aan hun ontwikkeling en keuze voor ver-

volgonderwijs en beroepsrichting. In het leerplan houden 

we uitdrukkelijk rekening met onderwijsactiviteiten die 

gericht zijn op kennismaking met en verdieping hierop.

Leerlingen gaan al vanaf leerjaar 1 op eendaagse snuffel-

stages, krijgen gastlessen en nemen deel aan excursies. In 

leerjaar 1 en 2 wordt het leergebied Mens & Toekomst ge-

geven. Vanaf leerjaar 3 krijgen zowel de basis- als de kader-

leerlingen 12 praktijklessen in de vakken commercie, 

dienstverlening en technologie. 

D. Ondersteuning en ontdekking:

Op het Reeshof College willen we de leerlingen onder- 

steunen en begeleiding geven binnen vakken die een extra 

zwaarte kennen in de examenjaren. Daarom wordt er extra 

geïnvesteerd in de begeleiding van de vakken Nederlands, 

Engels, wiskunde en rekenen.

Daarnaast geloven we op het Reeshof College dat iedere 

leerling geboeid is door verschillende activiteiten die niet 

altijd een direct verband hebben met de inhoud van het 

onderwijs. Bijvoorbeeld in een bepaalde sport, hobby of 

vrijetijdsbesteding. Het Reeshof College stimuleert leer- 

lingen om deze interesses verder te ontwikkelen. Daarom 

zetten we naast het vaste programma in op deze interes-

ses, passies en talenten van leerlingen.

Wij zorgen voor een zorgvuldige registratie van de vorde- 

ringen van leerlingen op de verschillende leerlijnen in ons 

registratiesysteem Magister. De resultaten van de alge- 

mene vakken en leergebieden worden beoordeeld met een 

cijfer. Daarnaast maken leerlingen bij de start de eerste 

toets van het leerlingvolgsysteem zoals dat door CITO is 

ontwikkeld. Aan het einde van leerjaar 1 en halverwege 

leerjaar 2 maken zij ook de daarbij behorende toets van het 

leerlingvolgsysteem van CITO. Op deze wijze kunnen wij 

ook op een objectieve wijze volgen wat het niveau van 

leerlingen is.

De gezamenlijke vorderingen komen regelmatig aan de 

orde in de gesprekken van mentoren met de leerling en in 

de voortgangsgesprekken van mentoren met ouders/ 

verzorgers en de leerling. In het derde leerjaar wordt een 

start gemaakt met het Programma van Toetsing en 

Afsluiting. De zwaarte van het Programma van Toetsing en 

Afsluiting ligt in het eindexamenjaar.

3.3 Beoordeling en toetsing

11





Het Reeshof College kiest bij het inrichten van de leerling-

begeleiding voor een begeleidingsstructuur die zo dicht 

mogelijk bij de leerling staat. Gezamenlijke verantwoor-

delijkheid van leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijs-

gevend en onderwijsondersteunend personeel speelt hierin 

een wezenlijke rol. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

vormen van begeleiding die het Reeshof College biedt en op 

de mensen die daarbij betrokken zijn. 

Studiebegeleiding

De begeleiding van de studie van leerlingen is nodig om hen 

zo zelfstandig en zelfverantwoordelijk als mogelijk aan het 

leren, werken en studeren te krijgen. Het leerlingvolg- 

systeem 'Magister' speelt in dit proces een belangrijke rol. 

Via dit leerlingvolgsysteem leggen docenten de vorderingen 

van de leerlingen vast. In de eerste plaats ligt de bege- 

leiding van de leerling bij de vakdocenten. Daarnaast heeft 

elke leerling een mentor. In leerjaar 1 en 2 zien de leer- 

lingen vier keer per week hun mentor. In leerjaar 3 en 4 

treffen ze hun mentor drie keer in de week. De mentor is 

voor de leerling en ouders/verzorgers het eerste aan- 

spreekpunt. Dit geldt zowel voor persoonlijke als schoolse 

zaken. De mentor is ook de persoon die een aantal algemene 

zaken met de leerlingen bespreekt. Zoals de manier waarop 

wij met elkaar omgaan op het Reeshof College en hoe de 

leerlingen zich vaardigheden eigen maken als plannen en 

samenwerken. Ook verstrekken zij informatie over studie 

en beroep. In geval van een hulpvraag kan de mentor een 

leerling binnen het team bespreken en doorverwijzen naar 

het zorgteam. 

Sociaal-emotionele begeleiding

De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling is in 

belangrijke mate bepalend voor de manier waarop een 

leerling nu en straks in de maatschappij staat. Het gaat 

erom dat de leerlingen als individu goed in hun vel zitten en 

prettig, in een veilige omgeving, kunnen leren op de school. 

Leerlingen kunnen door allerlei oorzaken (tijdelijk) vermin-

derde leerprestaties leveren. Het Reeshof College verwacht 

van haar onderwijsgevenden dat zij deze achterblijvende 

4.1 Begeleiding
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prestaties signaleren en daarop actie ondernemen. Mocht 

een team een leerling doorverwijzen naar het zorgteam, 

dan kunnen er leerlingbegeleiders ingeschakeld worden  

bij het oplossen van individuele problemen op sociaal-

emotioneel gebied. De leerlingbegeleiders geven op ver-

zoek van teams trainingen in sociale vaardigheden. Bijvoor-

beeld trainingen om beter te leren omgaan met faalangst. 

Keuzebegeleiding

Bij de keuzebegeleiding gaat het om het vormen en ont- 

wikkelen van het zelfbeeld van leerlingen, het informeren 

over doorstroommogelijkheden na het Reeshof College, het 

geven van beroepsbeelden en bijbehorende beroepshou- 

dingen, en dergelijke. Op basis hiervan kunnen leerlingen 

een gerichte keuze maken ten aanzien van een uit- 

stroomrichting halverwege leerjaar 3 en de mogelijkheden 

daarna. Bij de keuze van het leertraject wat het beste bij 

de leerling past, wordt ook gebruik gemaakt van testen. 

Deze testen worden op school afgenomen. Het kan voor-

komen dat  er  ook  individuele testen worden afgenomen. 

Dit zal in alle gevallen gebeuren na overleg met ouders/ 

verzorgers en mentor. Mochten ouders/verzorgers meer 

informatie wensen over de testen of bezwaren hebben 

tegen de afname van testen bij hun zoon/dochter, dan 

dienen zij daarvoor contact op te nemen met de teamleider 

van desbetreffend leerjaar.

De schoolloopbaanbegeleider is: 

mevr. M. Wonnink, mwonnink@reeshofcollege.nl

Er is sprake van drie zorglijnen.

Eerstelijns zorg: De mentor en de docenten signaleren 

problemen en zijn betrokken bij het opstellen en het 

uitvoeren van de begeleidingsplannen. Zij plannen acties 

op individueel niveau en op groepsniveau. De mentor is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de begeleidings- 

plannen voor leerlingen binnen het vmbo basis en kader die 

recht hebben op Leerweg Ondersteunend Onderwijs 

(lwoo).

4.2 Zorg
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Tweedelijns zorg: De zorgcoördinator, remedial teacher,   

de schoolmaatschappelijk werker en mogelijk andere 

gespecialiseerde ondersteuners, zorgen voor noodzakelijke 

onderzoeken en ondersteunen bij het voorbereiden, maken 

en het uitvoeren van begeleidingsplannen. 

Derdelijns zorg: Wanneer hulpvragen meer deskundigheid 

vereisen dan de begeleidingscapaciteit van de school kan 

bieden, wordt een beroep gedaan op externe begeleiding. 

Elke leerling op het Reeshof College heeft een mentor. De 

mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Dat is 

één van de redenen om in leerjaar 1 en 2 vier keer per week 

een mentorcontact in te roosteren. Er is op deze manier veel 

contact tussen de mentor en de leerling. De mentor is 

verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van 

zijn mentorleerlingen, voert begeleidingsgesprekken met 

zijn mentorleerlingen individueel en met de klas. De mentor 

is ook degene die gesprekken voert met ouders/verzorgers 

van de leerling.

Binnen het Reeshof College vervullen de teamleiders ook de 

rol van antipestcoördinator. Zij coördineren mogelijkheden 

en middelen om eventueel pestgedrag te reduceren. Het 

Reeshof College heeft een pestprotocol. Dit kan worden op-

gevraagd bij de schoolleiding.

Tussen de eerste- en tweedelijnszorg en tussen de tweede 

en derdelijns zorg bevindt zich het zorgteam. Dit is een 

team voor intern overleg over leer-, gedrags- en sociaal- 

emotionele problemen van leerlingen. Er worden leerlingen 

besproken waarover meerdere betrokkenen zich zorgen 

maken. In dat overleg, onder leiding van de zorgcoördinator, 

bespreekt men de door de mentoren aangemelde leer- 

lingen, stelt men gezamenlijk een aanpak vast en spreekt 

men af wie welke acties onderneemt. Het gaat hierbij om 

een georganiseerde bespreking van problemen waarbij in 

een gezamenlijk overleg, hulp en begeleiding ingezet kan 

4.2.1 De mentor

4.2.2  Antipestcoördinator

4.2.3 Zorgteam

worden. Dit als aanvulling op het handelen van de mentor 

en de docenten. In dit overleg worden ook de ouders/ 

verzorgers betrokken.

Het zorgteam van het Reeshof College bestaat uit:

- vacature: zorgcoördinator;

- mevr. D. van de Guchte, mevr. L. van Elten 

mevr. M. de Weerd, mevr. E. Pruijn en mevr. G. Staps: 

leerlingenbegeleiders;

- mevr. N. Holleman en mevr. M. Elenbaas: 

remedial teachers;

- mevr. E. van der Vorst; schoolmaatschappelijk werker. 

Het zorgteam kan de hulp soms zelf bieden of zij kunnen uw 

zoon/dochter begeleiden naar andere hulp.

Het Reeshof College heeft, zoals u hierboven heeft gele- 

zen, een zorgcoördinator. Op basis van de begeleidings- 

vragen van leerlingen maakt zij, samen met de mentor, 

begeleidingsplannen. De zorgcoördinator is verantwoor- 

delijk voor de continuïteit en samenhang van de leerlingen- 

zorg op het Reeshof College.

Bij leerlingen met een lwoo-indicatie (leerwegondersteu- 

nend onderwijs) is zij betrokken bij de intake, de aanvraag 

voor indicatie en voor de verdere invulling van onder- 

steuning.

Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie bieden wij 

faciliteiten aan die vermeld staan op een dyslexie of 

dyscalculiepas. Deze faciliteiten zijn opgesteld volgens de 

richtlijnen van het dyslexieprotocol voor het voortgezet 

onderwijs. Daarnaast bieden wij geïntegreerde begelei-

ding in de vorm van:

- remedial teaching in kleine groepjes op het gebied van 

taal en wiskunde, zowel binnen als buiten de klas;

- coaching en ondersteuning van collega's die te maken 

hebben met leerlingen met leerproblemen en leer-

stoornissen.

4.2.4 Zorgcoördinator

4.2.5 Remedial teacher
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4.2.6 Zorgadviesteam (ZAT)

4.2.7 Vertrouwenspersoon

E

Het kan voorkomen dat de hulp van het zorgteam niet 

voldoende verbetering brengt in de situatie van uw zoon/ 

dochter. De school kan dan, in overleg met u, uw zoon/ 

dochter aanmelden bij het zorg- en adviesteam (ZAT). In het 

ZAT werken verschillende deskundigen samen en deze groep 

mensen komt periodiek bijeen. Het team kan bestaan       

uit een medewerker van de jeugdgezondheidszorg, een 

(school)maatschappelijk werker, een opvoedingsdeskundi-

ge en een leerplichtambtenaar.

Wie wanneer aan een gesprek deelneemt, is afhankelijk van 

de situatie. Het ZAT kan zelf hulp bieden of uw zoon/ 

dochter begeleiden naar andere hulp. Het kan ook aan-

vullend onderzoek uitvoeren en u begeleiden bij het 

aanvragen van een indicatie voor specialistische hulp. Alle 

informatie die aan het ZAT wordt gegeven en daar wordt 

besproken, is en blijft vertrouwelijk. Het ZAT werkt onder 

eindverantwoordelijkheid van de directeur.

Het kan voorkomen dat een leerling een onderwerp niet met 

de mentor wil of kan bespreken. Bijvoorbeeld doordat de 

leerling last heeft van ongewenst gedrag of ongewenste 

omgangsvormen. Het gaat hier vaak om problemen die te 

maken hebben met machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik 

verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, 

gebruik van geweld en pesten. Omdat de school ook in die 

gevallen hulp wil bieden, heeft het Reeshof College een 

vertrouwenspersoon. Zij biedt een luisterend oor en zet een 

eventueel noodzakelijk begeleidingstraject in werking. Zij 

heeft een geheimhoudingsplicht.

De interne vertrouwenspersoon is:

mevr. M. Broeksteeg

 mbroeksteeg@reeshofcollege.nl  

4.2.8 Externe vertrouwenspersoon

T

E

4.2.9 Samenwerking binnen de zorg

4.3 Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

mevr. I. van Hezewijk

 06 546 472 12

 irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  

Om klachten te melden over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, pesten, discri-

minatie, extremisme kunt u contact opnemen met meld-

punt vertrouwensinspecteurs 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Het Reeshof College werkt samen met partners in de stad, 

ook op het gebied van leerlingenzorg. Zo participeert de 

school actief in het Samenwerkingsverband Midden- 

Brabant.

1. Portvolio: het netwerkoverleg zorgcoördinatoren en 

ondersteunende groepen als de Veilige School en de regie-

groep Reeshof.

2. Wijkteams van de gemeente; dit vindt plaats via het 12+ 

team. Deze samenwerking is, sinds de transitie jeugdzorg, 

nog volop in ontwikkeling.

Het Reeshof College biedt leerwegondersteunend onder-

wijs (lwoo) aan. Wij kunnen adequate begeleiding bieden 

aan leerlingen met leerachterstanden (max. 2 jaar), die 

kunnen functioneren in een klas van ongeveer 25 leer-

lingen.
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De ondersteuning wordt aangeboden binnen de klas door 

een docent, onderwijsassistent en eventueel remedial tea- 

cher. Onder begeleiding gaat de leerling aan de slag met 

opdrachten die hem of haar helpen bij het zo goed mogelijk 

volgen van het onderwijs. Wij kunnen geen leerwegonder- 

steunend onderwijs aanbieden aan:

- leerlingen die het beste functioneren in kleine groepen;

- leerlingen waarbij ondersteuning van leerachterstanden 

individueel en veelal buiten de klas moet plaatsvinden;

- leerlingen die extra zorg nodig hebben op sociaal-

emotioneel gebied.

Bij een leerling met leerwegondersteuning zal bekeken 

worden of het Reeshof College de tools in huis heeft om deze 

leerling adequaat te begeleiden en of zij denkt dat de 

leerling in staat is op het Reeshof College een diploma te 

halen. Dit beoordeelt de toelatingscommissie.

Als een leerling door ziekte de school langere tijd niet kan 

bezoeken, blijft de school verantwoordelijk voor de voort- 

zetting van het onderwijsprogramma. Daarbij kan de school 

ondersteuning vragen van externe partners met expertise 

op dit gebied. Deze partners hebben medewerkers in dienst 

die samen met de school afspraken kunnen maken met de 

leerling en de mentor over de manier waarop de onderwijs- 

ondersteuning vorm krijgt. Deze vorm van ondersteuning 

geldt in beginsel voor leerlingen waarvan mag worden ver- 

wacht dat zij langer dan drie weken ziek blijven. Contacten 

met Ondersteuning Zieke Leerlingen verlopen altijd via 

school. Ouders/verzorgers kunnen dus niet rechtstreeks 

contact opnemen met de stichting.

Het Reeshof College is in beginsel bereid leerlingen met een 

beperking toe te laten. Zoals bij iedere aangemelde leerling 

het geval is, wordt ook bij een leerling met een beperking 

een onderzoek ingesteld door de toelatingscommissie van 

de school. Uitgangspunt bij dit onderzoek is steeds de vraag 

4.4 Onderwijs aan langdurig zieke leerlingen

4.5 Onderwijs aan leerlingen met een beperking

of de school kan voldoen aan de vraag naar begeleiding van 

de leerling. Daarnaast wordt gekeken of de leerling moge- 

lijkheden heeft om een opleiding aan het Reeshof College 

met succes af te ronden. Bij het toelatingsonderzoek wordt 

alle relevante informatie betrokken zoals onderzoeksrap- 

porten, testen en medische dossiers. Bij de toelatings-

procedure staat de hulpvraag van de leerling centraal. De 

school stelt zichzelf de vraag wat die hulpvraag betekent 

voor aspecten van het pedagogisch en didactisch klimaat, 

de leerlingenzorg, de vereiste professionele ondersteuning 

intern en eventueel extern, de contacten met ouders/ 

verzorgers, en tenslotte de materiële omstandigheden en 

het gebouw. 

Leerlingen hebben de gelegenheid om twee keer per week 

deel te nemen aan het huiswerkbegeleidingsuur. Buiten het 

rooster om, tussen 16.00-17.00 uur, kunnen zij huiswerk 

maken onder begeleiding van de onderwijs assistenten. Het 

huiswerkuur is niet vrijblijvend. Als een leerling komt, 

moet hij ook echt aan de slag. Hij heeft een huiswerkkaart 

om bij te houden waar hij aan werkt en wat hij heeft 

gedaan.

In het rooster staan in de leerjaren 1 en 2 lesuren begelei-

ding (B-uur) ingepland. Tijdens deze uren krijgen leerling-

en extra begeleiding in een vak waar zij ondersteuning bij 

nodig hebben. In deze B-uren wordt extra geïnvesteerd in 

de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit heeft te 

maken met de verzwaarde eisen in de examenjaren binnen 

deze drie vakken. Op basis van de gegevens van het aan-

meldingsdossier en de resultaten bij toetsen, wordt be-

sloten voor welk vak een leerling begeleidingsuren gaat 

volgen. De B-uren worden per periode opnieuw bekeken en 

ingedeeld.

4.6 Overige zorg en begeleiding

4.6.1 Huiswerkbegeleiding

4.6.2 Begeleiding in de vakken Nederlands, Engels en 

wiskunde
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Het Reeshof College is een onderdeel van de samenleving en 

wil dat ook zijn. Het meest natuurlijke onderdeel van haar 

omgeving is stadsdeel de Reeshof en de omliggende wijken 

en dorpen. Wij zoeken en staan open voor contacten met de 

maatschappelijke omgeving. De leerlingen waarvoor wij 

onderwijs verzorgen leven, wonen, spelen en werken hier. 

Zonder contact met anderen wordt de school een eiland en 

juist dát willen wij niet zijn. Contact met maatschappelijke 

organisaties vinden wij belangrijk. Wij geloven dat door 

gebruik te maken van elkaars mogelijkheden, samenwer-

kingsverbanden kunnen ontstaan die vruchtbaar zijn voor 

met name de leerlingen. We beseffen dat we daarbij steeds 

moeten zoeken naar een evenwicht in taken en verant-

woordelijkheden.

Op een school is het belangrijk dat iedereen zich aan een 

aantal gedragsregels houdt. Alleen dan kan iedereen op een 

veilige manier werken en leven in een gebouw waarvoor 

allen verantwoordelijkheid dragen. De opgestelde regels en 

afspraken bieden structuur, rust en regelmaat. Dit bevor-

dert de veilige sfeer en de omgang met elkaar. Leerlingen 

ontvangen aan het begin van het schooljaar de afspraken op 

papier. Deze afspraken zijn, samen met het totale leerling-

enreglement en leerlingenstatuut, te vinden op de website 

van de school. Strafbare feiten worden gemeld bij de 

politie.

Het Reeshof College is een school waar leerlingen en mede-

werkers op een veilige manier moeten kunnen leren en 

werken. Machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discrimina-

tie, agressie of pesten worden niet geaccepteerd. Zodra 

leerlingen of ouders/verzorgers vermoeden dat hiervan 

sprake is, kunnen zij in gesprek gaan met de mentor, de 

teamleider, de interne of externe vertrouwenspersoon of de 

directeur. We zullen met de uiterste zorgvuldigheid met 

deze meldingen omgaan en niet schromen de eventueel 

noodzakelijke maatregelen te nemen.

5.1 Procedures en afspraken

Er zijn grenzen!

5 | School in de samenleving

Bij (vermoedens van) een zedenmisdrijf wordt de vertrou-

wensinspecteur van het ministerie van Onderwijs op de 

hoogte gesteld. Als wij vermoeden dat er bij een leerling 

sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, 

melden wij dat bij Veilig Thuis Midden-Brabant.

Personeelsleden van het Reeshof College verdienen res- 

pect. Van leerlingen wordt verwacht dat zij aanwijzingen 

en opdrachten van personeelsleden opvolgen, ook buiten 

de lessen. Bij brutaal gedrag zullen ouders/verzorgers 

altijd op de hoogte worden gesteld en indien noodzakelijk 

voor een gesprek worden uitgenodigd.

Het Reeshof College heeft een prachtig gebouw met mooi 

meubilair. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij zorg-

vuldig omgaan met de materialen en het meubilair op 

school. Indien een leerling eigendommen van de school 

heeft beschadigd of vernield, krijgen de ouders/verzorgers 

hiervan de rekening. Alcohol, drugs, vuurwerk en wapens 

zijn ten strengste verboden, laat staan het handelen hierin. 

Als een leerling zich niet houdt aan de algemene gedrags- 

regels zal hij of zij altijd ter verantwoording worden 

geroepen. Dit kan door een gesprek met de docent of de 

mentor, de teamleider of de directeur. De genomen straf-

maatregelen worden tijdens dit gesprek bekend gemaakt. 

Bij een ernstig vergrijp kan de schoolleiding één of meer-

dere dagen schorsen of overgaan tot een verwijdering van 

onze school.

De medezeggenschapsraad heeft het Schoolreglement 

vastgesteld. De vereenvoudigde versie van het school- 

reglement ontvangt elke leerling aan het begin van het 

schooljaar en het volledige reglement is te vinden op de 

website van de school.

In het leerlingenstatuut worden de rechten en plichten van 

leerlingen op school geregeld. De volledige tekst is terug te 

vinden op de website van de school.

5.2 Schoolreglement

5.3 Leerlingenstatuut
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5.4 Veiligheid

Het Reeshof College hecht veel waarde aan de veiligheid op 

school. Binnen en buiten de school wordt op beperkte wijze 

gebruik gemaakt van cameratoezicht. De camera's dienen 

vooral een preventief doel. In geval van nood kunnen 

camera's ons ook helpen bij het opsporen van daders van 

overtredingen. Gemaakte opnames kunnen worden overge- 

dragen aan politie en justitie voor verder onderzoek. In 

termen van aantasting van de privacy achten wij de 

voordelen van het cameratoezicht voor alle betrokkenen 

binnen onze school groter dan de eventuele nadelen die dit 

toezicht meebrengt.

De school beschikt over kluisjes om belangrijke of waarde- 

volle spullen in op te bergen. Hoewel de ouders/verzorgers/ 

leerlingen via de ouderbijdrage een kluisje in bruikleen 

hebben, blijven ze eigendom van de school. Uit het oogpunt 

van veiligheid kunnen wij als school besluiten de kluisjes te 

openen en de inhoud te controleren. Bij verlies van de 

kluissleutel kan de leerling tegen betaling van € 10,- bij de 

conciërge een nieuwe kluissleutel aanvragen. De controle, 

zoals vernoemd bij de kluisjes, geldt ook voor opberg- 

mogelijkheden bij bromfietsers op het terrein van de 

school. Tijdens zo'n controle bestaat de mogelijkheid dat 

leerlingen worden gefouilleerd. De politie controleert met 

enige regelmaat de fietsen van de leerlingen, teneinde na te 

gaan of fietsen afkomstig zijn van diefstal.

Op school wordt geleerd. Niet alleen leerlingen maar ook 

medewerkers leren dagelijks in de communicatie met hun 

leerlingen en met elkaar. Deze lerende houding is erg 

belangrijk en we stimuleren daarom het volgen van cur- 

sussen en opleidingen. Om de leerlingbegeleiding verder te 

professionaliseren werken wij met videofeedback. Met een 

camera worden dan in de klas opnamen gemaakt, die 

worden gebruikt om de betreffende medewerker (of een 

student van de opleiding) meer inzicht te geven in de 

gevolgen van zijn handelen. Voor u als ouders/verzorgers is 

het van belang te weten dat deze opnamen enkel en alleen 

gebruikt worden in het nagesprek tussen de begeleider en 

de student of medewerker. De opnamen worden nooit aan 

anderen  getoond  zonder  toestemming  van  alle  betrok-

kenen. Na afloop van het begeleidingstraject worden de 

opnamen gewist. Mocht u problemen hebben met of vragen 

hebben over deze gang van zaken, dan kunt u contact 

opnemen met de directeur.

De leerplichtwet schrijft onder andere voor welke regels 

gelden met betrekking tot aan- en afwezigheid en verlof. 

Als uw kind wegens ziekte of om een andere reden de lessen 

niet kan volgen, moet u dit de school laten weten. Verzuim 

is één van de belangrijkste redenen voor het niet behalen 

van een diploma. Jongeren zijn in Nederland verplicht om 

tussen 5 en 17 jaar volledig dagonderwijs te volgen aan een 

erkende school. Deze verplichting geldt tot het einde van 

het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar wordt. Daarna geldt de 

partiële leerplicht, ook wel kwalificatieplicht genoemd. 

Jongeren moeten voldoen aan de kwalificatieplicht als zij:

- nog geen 18 jaar zijn;

- nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt geldt: een 

diploma havo, vwo of mbo niveau 2. Ouders/verzorgers zijn 

ervoor verantwoordelijk dat hun kind staat ingeschreven op 

een school en ook daadwerkelijk naar school gaat. Op basis 

van de leerplichtwet is schoolbezoek verplicht. De ge-

meente houdt, via de zogenaamde leerplichtambtenaar, 

toezicht op de naleving van deze regel. Wij houden ons 

strikt aan de leerplichtwet en wij verwachten van leer-

lingen en ouders/verzorgers dat zij dat ook doen.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim melden wij altijd aan de leerplicht- 

ambtenaar van de gemeente waar de leerling staat inge- 

schreven. Onder ongeoorloofd verzuim valt ook het veel- 

vuldig 'te laat' op school of 'te laat' in de les komen. Als een 

leerling te laat komt, nemen wij uiteraard maatregelen. 

Elke keer 'te laat' komen, wordt geregistreerd als het ver- 

zuim van één les.

Bij niet gemelde afwezigheid nemen wij telefonisch con- 

tact met ouders/verzorgers op en werken wij met brieven 

aan ouders/verzorgers met daarin 'openstaande absenties'. 

5.5 De leerplichtwet
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In geval van overtreding van de Leerplichtwet kan een geld-

boete of zelfs een taakstraf worden opgelegd. Voor infor-

matie of advies kunnen ouders/verzorgers altijd contact 

opnemen met de leerplichtambtenaar. In geval van spijbel-

en kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het opmaken 

van een proces verbaal of het opleggen van een HALT-straf.

Verlof buiten de vakanties

Een verzoek om verlof voor een leerling buiten de reguliere 

vakantieperiodes dient altijd schriftelijk, minstens twee 

weken van tevoren, en met opgaaf van reden te worden 

gedaan bij de teamleider van desbetreffende leerling. Extra 

verlof mag worden toegekend in geval van:

- verhuizing;

- gebeurtenissen in de familie

(huwelijk, jubilea in de eerste lijn);

- uitzonderlijke situaties waarin de vakantie van de 

ouders/verzorgers buiten de schoolvakanties valt;

- medische of sociale indicatie.

Van de termijn van twee weken kan in incidentele gevallen 

worden afgeweken (bijvoorbeeld bij overlijden of dringend 

doktersbezoek). Als wij twijfelen over een bepaalde aan- 

vraag, overleggen wij met de afdeling leerplicht van de 

gemeente.

De wet regelt ook wanneer er in ieder geval géén verlof mag 

worden verleend. Dit is het geval bij:

- extra verlof binnen twee weken na afloop van de 

zomervakantie;

- een  afwijkend  vakantierooster  van  andere  gezins- 

leden;

- beperkte boekingsmogelijkheden bij reizen;

- het  willen  benutten  van  goedkope  buitenseizoen- 

prijzen;

- het willen vermijden van de grote vakantiedrukte;

- een gebrek aan mogelijkheden om vluchten en/of 

accommodaties  te  boeken  binnen  de  vastgestelde 

vakantieperiode.

Voor alle leerlingen geldt dat bij verre reizen, ook bij- 

voorbeeld naar het land van herkomst, de vakantie volledig 

dient te worden gepland binnen de officiële vakantie- 

periode. De school past deze regels onverkort toe. Aan-

vragen die buiten de regels vallen, worden door ons niet 

gehonoreerd.

Met ingang van 2018 is er in Nederland de wet op de privacy 

vastgesteld. (AVG) Het Reeshof College heeft deze wet en 

regelgeving toegepast op de wijze waarop zij data gebruikt 

en opslaat. 

Meer informatie omtrent deze regeling is te vinden op de 

website van onze school: www.reeshofcollege.nl 

5.6 Privacy
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6.1 Lestijden

Op het Reeshof College gelden lesuren/-blokken van 30, 45, 

90 minuten. Bij de praktijkvakken in leerjaar 3 en 4 is een 

combinatie van bovenstaande mogelijk.

Dagrooster

08.30 uur – 09.15 uur 1e lesuur

09.15 uur – 10.00 uur 2e lesuur

10.00 uur – 10.15 uur ochtendpauze

10.15 uur – 11.00 uur 3e lesuur

11.00 uur – 11.45 uur 4e lesuur

11.45 uur – 12.15 uur 5e lesuur + lunchpauze I 

12.15 uur – 12.45 uur 6e lesuur + lunchpauze II

12.45 uur – 13.30 uur 7e lesuur

13.30 uur – 14.15 uur 8e lesuur

14.15 uur – 14.30 uur middagpauze

14.30 uur – 15.15 uur 9e lesuur

15.15 uur – 16.00 uur 10e lesuur

16.15 uur – 17.00 uur 11e lesuur

 

Het aangaan van verplichtingen buiten de school (bijvoor- 

beeld een bijbaantje of lidmaatschap van een sportclub) is 

pas mogelijk na het 11e lesuur. In principe duren de 

dagroosters uiterlijk tot 16.00 uur. Daarnaast bestaat de 

mogelijkheid dat een leerling om diverse redenen moet 

overwerken (nakomen). Hiervan is de eindtijd vastgesteld 

op 17.00 uur. Roosters worden nogal eens, en soms op korte 

termijn, aangepast. Aanvangstijden van de lessen, en ook 

de laatste lesuren, kunnen daarbij over de gehele week 

veranderen. In leerjaar 3 én 4 kunnen er ook lessen op het 

11e lesuur worden geroosterd.

6 | Lestijden, lessentabel, lesmateriaal en buitenschoolse activiteiten

6.2 Onderwijstijd

6.3 Lesmateriaal

6.3.1 Boeken

Het Reeshof College voldoet in ruime mate aan de wette-

lijke eisen van onderwijstijd die door het ministerie is vast-

gesteld. Daarbij is het volgende van belang:

- er zijn geen aparte proefwerkweken in leerjaar 1 en 2;

- leerjaar 3 kent aan het eind van het schooljaar een 

centrale toetsweek;

- leerjaar 4 kent drie centrale toetsweken;

- het schooljaar start meteen na de zomervakantie;

- bij lesuitval bieden we zo veel mogelijk een alternatief.

Het kan voorkomen dat door ziekte of een ongeluk de lessen 

van een docent voor langere tijd uitvallen. Binnen twee 

weken zoeken we dan naar een alternatief. Hierdoor kan 

het voorkomen dat leerlingen voor een bepaald vak een 

andere docent krijgen.

De schoolboeken zijn in het schooljaar 2018-2019 gratis. Dit 

geldt alleen voor de reguliere leermiddelen. Ondersteu- 

nend lesmateriaal zoals woordenboeken, rekenmachines 

en atlassen, blijven voor rekening van ouders/verzorgers. 

Bij de start van het schooljaar ontvangen leerlingen        

het boekenpakket voor 2018-2019 thuis via de post         

(indien besteld in de maand juni/juli). Leerlingen zijn er 

zelf verantwoordelijk voor dat zij via internet voor het 

juiste leerjaar en het juiste niveau hun boekenpakket 

aanvragen op www.vandijk.nl. De boeken dienen aan het 

einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Als zij 

in goede staat zijn, worden er geen kosten in rekening 

gebracht.
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Bij het gebruik van schoolboeken gelden de volgende regels:

- de boeken moeten met zorg worden vervoerd en 

behandeld;

- boeken moeten zo spoedig mogelijk na ontvangst 

worden gekaft;

- in de tekstboeken mag niet worden geschreven, ge- 

krast of getekend;

- voor boeken die niet met de nodige zorg zijn behan- 

deld, betalen ouders/verzorgers een schadebedrag;

- bij verlies of beschadiging/vernieling van een boek 

betalen ouders/verzorgers de aanschaf van een nieuw 

exemplaar.

Naast de studieboeken dient de leerling gedurende het 

schooljaar ook over een aantal andere zaken te beschikken 

om zo op een verantwoorde wijze aan het onderwijsproces 

te kunnen deelnemen. Deze staan beschreven in een brief 

die ouders/verzorgers jaarlijks vóór de zomervakantie    

ontvangen. Nieuwe leerlingen in de brugklas of als zij-

instromers in een hoger leerjaar ontvangen bij de 

kennismaking in de maand juni een soortgelijke brief. Het 

gaat bijvoorbeeld om schrijfmaterialen, schriften, mappen, 

woordenboeken, rekenmachine, tekendoos (leerjaar 1) of 

aanvulling op de tekendoos (leerjaar 2 t/m 4) en 

sportkleding. Materialen die langer dan één jaar meegaan 

(woordenboeken, boeken, rekenmachine, sportkleding, 

tekendoos) kunnen uiteraard ook in de hogere klassen 

worden gebruikt en hoeven niet elk jaar opnieuw te worden 

aangeschaft.

Er worden door de school gedurende het schooljaar diverse 

activiteiten georganiseerd die voor een deel buiten het 

schoolgebouw plaatsvinden. Tijdens buitenschoolse activi- 

teiten zijn de normale schoolregels en schoolafspraken van 

toepassing tenzij de schoolleiding hierover anders beslist.

6.3.2 Andere leermaterialen

6.4 Buitenschoolse activiteiten

6.4.1 Snuffelstages

6.4.2 Excursies

6.4.3 Sportdagen

6.4.4 Zomerproject leerjaar 1

Vanaf het eerste leerjaar lopen leerlingen een aantal dagen 

snuffelstage in bedrijven en organisaties. Het doel is leer- 

lingen kennis te laten maken met de dagelijkse gang van 

zaken in de beroepspraktijk. Vanaf het derde leerjaar zijn 

deze snuffelstages steeds meer gericht op de uitstroom- 

richtingen waaruit een leerling kan kiezen.

Wij willen leerlingen uit alle klassen deel laten nemen aan 

een aantal excursies. Regelmatig wordt er een bezoek 

gebracht aan bedrijven of organisaties in de omgeving. 

Excursies en stages zijn een verplicht onderdeel van het 

leerprogramma. Aan deze excursies zijn in beginsel geen 

extra kosten verbonden. De school betaalt de extra kosten 

onder andere uit de vrijwillige ouderbijdragen. Leerlingen 

waarvan de ouders/verzorgers geen ouderbijdrage hebben 

betaald, kunnen niet mee op de excursies die niet verplicht 

zijn voor het examenprogramma. Zij krijgen een alter- 

natief programma op school aangeboden.

Elk leerjaar, uitgezonderd leerjaar 4, heeft een sportdag. 

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden voor leerlingen om 

deel te nemen aan sportactiviteiten zoals stedelijke 

schooltoernooien.

Alle eerstejaars leerlingen gaan aan het begin van het 

schooljaar drie dagen op zomerproject. De kosten 

bedragen € 125,-. De ouders/verzorgers worden tijdens de 

eerste ouderavond geïnformeerd over de activiteiten en 

het doel hiervan.
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7.1 Cijfers, studiehouding, doorstroom en rapportage

Alle docenten verwerken de cijfers en rapportages van de 

leerlingen in ons leerlingvolgsysteem Magister*. Ook worden 

er beoordelingen (o/m/v/g) betreffende de studiehouding 

verwerkt. De studiehouding wordt twee keer, halverwege en 

aan het eind, per periode ingevoerd. Op basis van cijfers en 

studiehouding kunnen wij de vorderingen van leerlingen 

goed volgen en hierover communiceren met ouders/ verzor- 

gers en leerlingen.

Leerlingen krijgen aan het einde van iedere periode een 

rapport mee naar huis. Om te kunnen controleren of de leer- 

ling dit rapport thuis heeft afgegeven, vragen wij ouders/ 

verzorger dit rapport te ondertekenen en vervolgens mee 

terug te geven naar school. Ouders/verzorgers die tussen- 

tijds inzicht willen hebben in de prestaties van hun zoon of 

dochter, kunnen door het inloggen met een persoonlijk 

wachtwoord deze zelf raadplegen in Magister. Leerlingen 

van leerjaar 1 en 2 krijgen bij de start van periode 3 (medio 

maart) een doorstroomprognose mee naar huis. Aan het eind 

van leerjaar 1 en 2 wordt de doorstroom vastgesteld in het 

laatste teamoverleg.

* aan het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder/ 

verzorger een handleiding Magister.

7 | Cijfers en rapporten

7.2 Individuele gesprekken

Ouders/verzorgers kunnen te allen tijde gedurende een 

afspraak met de mentor of met de vakdocent praten over 

de vorderingen van hun zoon of dochter. Daarvoor hebben 

de meeste docenten iedere week een vast spreekmoment. 

Afspraken dienen bij voorkeur rechtstreeks via het email- 

adres van de desbetreffende docent te worden gemaakt.

Naast dit spreekmoment zijn er enkele data gereserveerd 

waarop docenten met meerdere ouders/verzorgers achter 

elkaar een gesprek kunnen voeren (10-minutengesprek- 

ken). Deze data worden bij de eerste informatieavond aan 

de ouders/verzorgers bekend gemaakt.

Een en ander vergt een sterke mate van betrokkenheid van 

de ouders/verzorgers bij het leerproces van hun kind. Wij 

vragen ouders/verzorgers, samen met de school, alert te 

blijven op een goede voortgang. Daarnaast verwachten wij 

dat de ouders/verzorgers zelf initiatief nemen, als zij daar-

toe aanleiding zien, om contact te zoeken met school. De 

ervaring leert dat de belangstelling en betrokkenheid van 

het thuisfront één van de meest essentiële voorwaarden is 

voor goed studerende leerlingen op school.
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8.1 Toelating op onze school

Bij toelating tot het talentenjaar van het Reeshof College 

toetst de toelatingscommissie het dossier op de volgende 

onderdelen inzake plaatsbaarheid en zorgvraag:

- het advies van de basisschool;

- de gegevens van het leerlingvolgsysteem (score A/B/C/ 

D/E) van de basisschool;

- de uitslagen van een schoolvorderingstoets die een 

leerling op de basisschool heeft gemaakt; 

- het resultaat van een psychologisch onderzoek dat 

(eventueel) heeft plaatsgevonden.

Leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar wor-

den beoordeeld aan de hand van de volgende documenten:

- onderwijskundig rapport van de toeleverende school;

- resultaten van de toeleverende school;

- advisering door de toeleverende school.

En daarnaast vindt er een intakegesprek plaats en kan de 

(potentiële) leerling deelnemen aan een meeloopdag.

Tot slot speelt binnen de toelating nog een rol of de leerling 

past binnen de zorgbreedte van de school. De eventuele 

extra zorg van een leerling met leerachterstanden wordt op 

het Reeshof College in de klas gegeven door het inzetten van 

een remedial teacher of onderwijsassistent. Dit gebeurt bij 

de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Maar in sommi-

ge gevallen kunnen beperkingen (in lichamelijke zin, in 

termen van gedrag, zware vormen van dyslexie, etc.) die 

zorgbreedte overstijgen, waardoor een leerling niet toe-

laatbaar is. Wij kunnen aan leerlingen die extra zorg nodig 

hebben bij ernstige sociaal-emotionele problematiek niet 

de begeleiding en het onderwijs bieden die noodzakelijk 

zijn. Het Reeshof College vormt geen kleine groepen voor 

leerlingen die niet kunnen leren en functioneren in regu-

liere groepsgrootte van 25 leerlingen. 

8 | Toelating, determinatie en bevordering

Per leerling zal bekeken worden of het Reeshof College de 

tools in huis heeft om de leerling adequaat te begeleiden en

of wij denken dat de leerling in staat is op het Reeshof 

College een diploma te halen.

De plaatsingscommissie van de school brengt aan de direc- 

teur een advies uit over de toelaatbaarheid van aangemel- 

de leerlingen. De directeur neemt hierover een eindbe- 

sluit. Vervolgens wordt zorgvuldig bekeken in welke klas 

leerlingen geplaatst worden. Ouders/verzorgers worden 

hierover geïnformeerd. 

Het Reeshof College verwelkomt ieder schooljaar maxi-

maal 185 nieuwe eerstejaars leerlingen. Indien zich meer 

dan 185 leerlingen aanmelden die voldoen aan de aanmel-

dingseisen en die passen binnen de zorgbreedte van de 

school, zal de school over moeten gaan tot loting. In de acht 

jaar dat de school bestaat, heeft de school twee keer 

moeten loten.

De procedure bij eventuele loting is te vinden op de 

website. In het kort geldt:

- De directeur stelt het aantal beschikbare plaatsen bb en 

kb vast.

- Daarnaast zal minimaal 80% van deze plaatsen zijn 

gereserveerd voor kinderen uit het stadsdeel Reeshof 

en 20% voor kinderen uit het overige deel van Tilburg en 

de randgemeenten.
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8.2 Determinatie: wat gebeurt er aan het eind van het 

eerste leerjaar?

Aan het eind van het eerste leerjaar wordt door het docen- 

tenteam vastgesteld of een leerling doorstroomt naar 

leerjaar 2. Het besluit van het docententeam is bindend.

Uiteraard spelen cijfers een belangrijke rol in dit zogenoem- 

de determinatieproces. Hierbij dient echter te worden 

bedacht dat cijfers een redelijke, maar geen allesomvat- 

tende indicator zijn van wat een leerling kan en kent.

Cijfers hebben vaak betrekking op het vermogen om uit het 

hoofd geleerde zaken te reproduceren. Of leerlingen de stof 

ook daadwerkelijk begrijpen, kunnen toepassen en er in een 

wat breder verband (combinatie met andere vakken en 

leergebieden) een betekenis aan kunnen geven, is naast de 

cijfers een belangrijk onderdeel in het leerproces van de 

leerling.

Door omstandigheden (zoals ziekte of een sterfgeval in de 

familie) kan een leerling in een bepaalde periode onver- 

wacht laag presteren. Dergelijke omstandigheden worden 

meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.

Doorzettingsvermogen, werklust, ambitie en leerdiscipline 

zijn belangrijke onderdelen van de studiehouding van een 

leerling. Deze studiehouding is van groot belang voor het 

vervolgtraject dat een leerling na leerjaar 1 op onze school 

gaat doorlopen. Werklust en ambitie kunnen compensatie 

bieden voor op het eerste oog niet toereikende intellec- 

tuele capaciteiten. Omgekeerd kunnen leerlingen die be- 

schikken over de gewenste intellectuele capaciteiten door 

een gebrek aan werklust en ambitie bij de keuze voor een 

bepaald studieniveau onderpresteren. Hoewel in het be- 

oordelen van dit soort zaken altijd een subjectief element 

zit en er  dus  voorzichtig  mee  moet  worden omgegaan, 

willen wij dit soort aspecten toch niet buiten beschouwing 

laten.

Daarnaast spelen bij de determinatie nog een rol:

- adviezen van de vakdocenten;

- de uitslag van afgelegde testen;

- de ontwikkeling van de basiscompetenties;

- de voortgang binnen de uitstroomprogramma's;

- de ambitie van de leerling;

- de verwachting van de ouders/verzorgers.

Als leerlingen eenmaal op het Reeshof College zitten, is het 

onze doelstelling dat leerlingen aan het eind van elk 

schooljaar bevorderd worden naar het volgende leerjaar. 

Doubleren is alleen mogelijk onder bijzondere omstandig-

heden. Persoonlijke factoren spelen hierbij veelal een 

belangrijke rol. Aan doubleren zitten onderstaande voor-

waarden:

- een leerling mag hetzelfde leerjaar maar één keer 

overdoen;

- een leerling mag niet in twee opeenvolgende leerjaren 

blijven zitten.

Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden moet de 

leerling van school af en proberen ergens anders onderdak 

te vinden. Bij de vraag of een leerling bevorderbaar is, spe-

len de cijfers en, in veel gevallen, de studiehouding de 

belangrijkste rol.

8.3 Bevordering
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8.3.1 Bevordering naar leerjaar 4

Een leerling begint aan het laatste jaar van zijn opleiding, 

als er een gerede kans* is dat hij/zij het diploma zal be- 

halen. Een leerling die niet aan die norm voldoet, wordt 

speciaal besproken. Daarbij worden de vorderingen in zijn 

opleiding en de daaruit voortvloeiende kans van slagen 

afgewogen. Deze bespreking leidt tot een uitspraak over de 

studievoortgang voor deze leerling.

De norm die we hanteren bij deze bespreking is de slaag/ 

zakregeling van de opleiding. Daarbij beschouwen we de 

behaalde resultaten per vak als eindresultaten. Bij een 

specifiek vakkenpakket hanteren we de norm voor de vak- 

ken van dat pakket**.

Dit komt er in principe op neer dat de leerling moet vallen in 

een van de vier onderstaande groepen:

1. alle vakken voldoende afgerond (6 of hoger)

2. 1 x 5 en de overige vakken 6 of hoger

3. 2 x 5 en de overige vakken minimaal 6 en minstens 1 x 7 

of hoger

4. 1 x 4 en de overige vakken minimaal 6 en minstens 1 x 7 

of hoger

Daarnaast moet de leerling voor Nederlands minimaal het 

cijfer 5 hebben behaald en moet de rekentoets met een 

voldoende worden afgesloten.

* Bij de afweging of er een gerede kans op succes is, spelen 

meerdere factoren een rol. De combinatie van intelligentie, 

leervoorwaardelijke kwaliteiten en specifieke motivatie 

hebben geleid tot de plaatsing van een leerling in een 

bepaalde opleiding en in een bepaald examentraject.

**Bij zowel de basis- als de kaderberoepsgerichte opleiding 

wordt het praktijkvak twee keer meegeteld en is derhalve 

het zevende vak. 
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Ouders/verzorgers kunnen op diverse manieren meepraten 

en meedenken over de gang van zaken op school. Wij praten 

in deze over partnerschap. Immers, in de relatie die wij met 

elkaar aangaan kennen wij twee soorten rollen: 'te gast' en 

'partners'. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de op- 

voeding van uw kind. U gaat over bijvoorbeeld voedsel en 

kleding, over hoe laat naar bed (en hoe laat er weer uit!) en 

welke sportclubs er bezocht worden. Daar gaat de school 

niet over. Soms hebben we misschien een mening over één 

van deze onderwerpen, maar het is in de eerste plaats uw 

terrein. De school is verantwoordelijk voor de opleiding. 

Dan gaat het over zaken als de manier waarop de school 

georganiseerd is, welke docent er voor welke klas staat, hoe 

de gebouwen ingericht worden, etc. Hier heeft de school 

haar zeggenschap. Dit betekent dat vragen vrij staat, maar 

ook dat het besluit bij de school ligt.

Daar waar opvoeding en opleiding elkaar raken, zijn ouders 

en school partners. Hier moeten we op elkaar kunnen reke- 

nen, om de gezamenlijke doelstelling, uw kind zoveel moge-

lijk te laten leren, te kunnen bereiken. Waar ouders en 

school effectief samenwerken, ontstaat 'pedagogische 

kracht'. Hoe meer uw kind deze ervaart, des te succesvoller 

zal hij of zij op school zijn.

Op het Reeshof College hechten we sterk aan een open, 

fatsoenlijke en respectvolle communicatie. Dit geldt tussen 

leerlingen, tussen docenten en leerlingen, tussen mede- 

werkers onderling en natuurlijk geldt dit ook voor de 

communicatie met ouders/verzorgers vanuit school. Van de 

zijde van ouders/verzorgers verwachten we hetzelfde in 

hun communicatie met medewerkers van de school.

Ouders/verzorgers kunnen voor ons een belangrijke bij- 

drage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs van onze school. Naast enkele formele gele- 

dingen stellen wij de betrokkenheid van enthousiaste ou- 

ders/verzorgers tijdens buitenschoolse activiteiten, zoals 

excursies en sportdagen, erg op prijs.

9 | Ouders en school
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9.1 Invloed en medezeggenschap

9.1.1 De medezeggenschap

9.1.2 Ouderklankbordgroep

9.1.3 Juniordirectie

De Medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging 

van ouders/verzorgers en personeel van de school. Deze 

vertegenwoordigers worden gekozen door hun achterban. 

De directeur van de school vertegenwoordigt het bevoegd 

gezag in het overleg met de MR. Wettelijk is vastgelegd in 

welke zaken de MR de schoolleiding van advies kan dienen 

en voor welke beleidsbeslissingen de instemming van de MR 

vereist is. Voor verdere informatie over taken, bevoegd-

heden en vergaderingen van de Medezeggenschapsraad 

kunt u terecht bij de secretaris van de MR. Onderwerpen, 

acties en besluiten n.a.v. MR-vergaderingen worden gepu-

bliceerd op de website. De volledige notulen van de MR 

kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de MR. De 

MR komt acht maal per jaar bijeen.

De Ouderklankbordavond heeft als doel om op deze avond 

samen met ouders onderwerpen te bespreken die in de 

school in ontwikkeling zijn of die een fase van evaluatie 

doormaken. Het gaat daarbij om de behoefte van leer-

lingen, ouders/verzorgers en school om op elkaar af te 

stemmen. Ook de gevolgen die het schoolbeleid heeft op de 

thuissituatie willen we graag bespreekbaar maken.

De Juniordirectie is een orgaan waarin leerlingen zijn 

vertegenwoordigd. De Juniordirectie behartigt de belang-

en van alle leerlingen en vormt daarmee de brugfunctie 

tussen de leerlingen en de school. De Juniordirectie heeft 

meerdere keren met de directie een werklunch. In deze 

werklunch wordt de Juniordirectie gevraagd mee te denken 

over schoolbeleid en worden door de leerlingen allerlei 

nieuwe ideeën naar voren gebracht. De Juniordirectie 

wordt daarbij begeleid door een tweetal docenten.



Geschillencommissie vmbo-scholen

Elke leerling en/of ouder/verzorger die van mening is dat 

zijn/haar klacht over een gedraging of beslissing van direc-

tie of personeel onvoldoende is afgehandeld, kan zijn/haar 

klacht in laatste instantie indienen bij de Geschillencom-

missie vmbo-scholen van Stichting Onderwijsgroep Tilburg 

waar het Reeshof College onder ressorteert. De wijze van 

behandeling ligt vast in het reglement van de geschillen-

commissie. Dit reglement is via de website te raadplegen 

(www.onderwijsgroeptilburg.nl)

9.1.4 Vragen

9.2 Klachten

Ouders/verzorgers met vragen kunnen altijd contact 

opnemen met de school. Dit gaat het eenvoudigst via de 

mentor of via de administratie van de school. Het kan voor-

komen dat er vragen zijn waar de school geen antwoord op 

weet of wellicht zijn er vragen die ouders/verzorgers liever 

niet aan de school stellen. Dit is voor de landelijke organisa-

ties van ouders een reden geweest om een vraagbaak in     

te stellen, genaamd 5010. Ouders/verzorgers kunnen de 

vraagbaak raadplegen, op werkdagen van 10.00-15.00 uur 

(vakanties uitgezonderd), via een gratis telefoonnummer: 

0800 5010. Daarnaast kan contact worden opgenomen via de 

website: www.50tien.nl.

In een school gaat het om mensenwerk en daarbij kan er 

weleens wat mis gaan. Het is belangrijk dat er een klimaat is 

waarin dit uitgesproken wordt. Een klacht is niet leuk, maar 

kan ook een ongevraagd advies zijn. Klachten worden 

binnen het Reeshof College serieus genomen. We gaan er 

zorgvuldig mee om. Als leerlingen of ouders/verzorgers een 

klacht hebben, zijn er ruime mogelijkheden om die te uiten. 

We hebben liever dat ze met ons worden besproken dan dat 

ze tegen anderen worden verteld.

1. In eerste instantie kunnen ouders/verzorgers en leer- 

lingen terecht bij de mentor of bij de betrokken(en) zelf 

(bijvoorbeeld een docent). In de meeste gevallen is door 

een open gesprek de lucht geklaard.

2. Mocht het niet mogelijk zijn om in onderling overleg tot 

een oplossing te komen, dan staat de deur van de team- 

leider open om met ouders/verzorgers en leerlingen te 

spreken over hetgeen zij onjuist vinden binnen het reilen en 

zeilen van de school. Mocht dit niet het gewenste resultaat 

hebben dan zal de directeur in gesprek gaan met de 

ouders/verzorgers. Veruit de meeste ongenoegens over de 

dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling 

overleg tussen ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en 

schoolleiding op een juiste wijze worden opgelost.
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Artikel 5 Behandeling van de klacht

- Na ontvangst van een klacht stelt de klachtencommissie 

het college van bestuur in kennis van het feit dat zij een 

klacht onderzoekt.

- De commissie onderzoekt de klacht door klachtindiener 

en aangeklaagde in eerste instantie buiten elkaars aan-

wezigheid te horen. Dit horen geschiedt zo mogelijk 

binnen 5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 10 werk-

dagen nadat de klacht bij de commissie is ingediend. 

- Klachtindiener en aangeklaagde kunnen zich bij het 

verhoor door raadslieden laten bijstaan.

- Op verzoek van de klachtindiener, de aangeklaagde of 

de klachtencommissie kan bij het verhoor van de 

klachtindiener en/of aangeklaagde een vertrouwens-

persoon aanwezig zijn.

- Indien de commissie dit noodzakelijk acht, kan zij, met 

inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, 

andere personen die bij de kwestie betrokken zijn, 

horen.

- De klachtencommissie maakt van het totale onderzoek 

procesverbaal op. Het procesverbaal van de verhoren 

wordt ter kennis gebracht van klachtindiener c.q. aan-

geklaagde. De aangeklaagde wordt in de gelegenheid 

gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren.

- De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen 

schriftelijk aan het college van bestuur, zo mogelijk 

binnen één maand nadat de klacht is ingediend. In het 

rapport geeft de commissie in ieder geval aan of de 

klacht gegrond of ongegrond is gebleken. Klachtin-

diener en aangeklaagde ontvangen een afschrift van 

het rapport.

- De klachtencommissie geeft het college van bestuur 

haar advies met betrekking tot de te treffen maat-

regelen.

- De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de 

belangen van alle direct betrokkenen, de grootst moge-

lijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van 

een klacht.

- De leden en plaatsvervangende leden van de klachten- 

commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

zaken die zij in hun hoedanigheid als commissielid ver-

nemen. De plicht tot geheimhouding geldt niet ten aan-

zien van het college van bestuur en ten aanzien van 

klachtindiener, aangeklaagde en raadslieden van 

partijen.

Klachtenprocedure ongewenst gedrag Onderwijsgroep 

Tilburg 

Onderwijsgroep Tilburg, waar het Reeshof College onder 

valt, kent een Regeling klachtenprocedure ongewenst 

gedrag. Deze regeling biedt alle betrokkenen bij de school 

die menen geconfronteerd te zijn met handelingen, acties, 

gedragingen of uitlatingen ten aanzien van seksuele intimi-

datie, discriminatie, racisme, agressie, extremisme of 

pesten, de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Artikel 1 Wie kan een klacht indienen?

Er kan een klacht worden ingediend door iedere betrokkene 

bij de school, die meent geconfronteerd te zijn met 

handelingen, acties, gedragingen of uitlatingen ten aanzien 

van seksuele intimidatie, geweld, discriminatie, racisme, 

agressie of pesten. Bij het indienen van een klacht kan      

de hulp en/of ondersteuning gevraagd worden van een 

vertrouwenspersoon.  De  interne  vertrouwenspersoon  is 

mevr. M. Broeksteeg, mbroeksteeg@reeshofcollege.nl.

Artikel 2 Bij wie wordt de klacht ingediend?

De klacht wordt gemeld bij de secretaris van de klachten-

commissie. Voor het postadres: zie artikel 13 van deze 

klachtenprocedure. De secretaris stelt onmiddellijk na 

ontvangst van een klacht de voorzitter van de klachten- 

commissie op de hoogte. Indien een klacht, bestemd voor de 

klachtencommissie, bij een ander orgaan of persoon te-

rechtkomt, dient de ontvanger de klacht direct door te 

spelen naar de secretaris van de klachtencommissie. De 

ontvanger is verplicht tot geheimhouding.

Artikel 3 Hoe moet de klacht worden ingediend?

Een klacht moet schriftelijk en gemotiveerd worden in-

gediend, waarbij moet worden vermeld de naam van de 

aangeklaagde, de datum, het tijdstip, de plaats en de aard 

van de klacht, voorzien van datum, naam en handtekening 

van de klachtindiener.

Artikel 4 Anonieme klachten

Anoniem ingediende klachten worden niet in behandeling 

genomen.
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- Het college van bestuur rapporteert aan de   

betreffende leiding de genomen maatregelen met 

betrekking tot de aangeklaagde en indien van 

toepassing de aangeboden hulp/begeleiding/nazorg 

aan het slachtoffer.

- Het college van bestuur rapporteert met betrekking 

tot beleid ongewenst gedrag en uitvoering daarvan in 

het sociaal jaarverslag.

Artikel 9 Dossiervorming

De klachtencommissie houdt tijdens de behandeling van 

klachten een dossier bij. Dit dossier is ter bescherming van 

de privacy in principe uitsluitend voor de leden van de 

klachtencommissie toegankelijk, met uitzondering van 

klachten die leiden tot een rechtszaak. De secretaris van de 

klachtencommissie beheert het dossier en draagt zorg voor 

vernietiging van het dossier, vijf jaar na afhandeling van de 

klacht.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

Indien er zich omstandigheden voordoen waarin deze pro- 

cedure niet voorziet, dan beslist het college van bestuur. 

Artikel 11 Inwerkingtreding van de klachtenprocedure

De klachtenprocedure ongewenst gedrag Onderwijsgroep 

Tilburg treedt in werking met ingang van de dag nadat de 

klachtencommissie formeel is ingesteld.

Artikel 12 Evaluatie van de klachtenregeling

De klachtenregeling wordt iedere twee jaar geëvalueerd 

door het college van bestuur na overleg met de (Gemeen- 

schappelijke) medezeggenschapsraad vmbo. Indien nodig 

worden wijzigingen aangebracht.

Artikel 13 Postadres klachtencommissie 

Klachten dienen gericht te worden aan: 

Onderwijsgroep Tilburg

T.a.v. secretaris klachtencommissie 

Postbus 1330

5004 BH TILBURG

 

Artikel 6 Intrekken van de klacht

Indien een klachtindiener tijdens de procedure bij de 

klachtencommissie de klacht intrekt, wordt dit door de 

klachtindiener aan de klachtencommissie meegedeeld. De 

klachtencommissie besluit vervolgens of van een verdere 

procedure wordt afgezien of dat de klachtencommissie 

zelfstandig met de procedure doorgaat, eventueel na over-

leg met de vertrouwenspersoon. Het feit dat een student/ 

cursist de school niet meer bezoekt dan wel een personeels-

lid niet meer in dienst is van de werkgever, speelt geen rol 

bij de afwikkeling van een klacht.

Artikel 7 Maatregelen

- Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het rapport en 

het advies van de klachtencommissie besluit het college 

van bestuur, al dan niet na het inwinnen van extern 

advies, omtrent de al dan niet te treffen maatregelen 

ten aanzien van de aangeklaagde en stelt klacht-

indiener en aangeklaagde van het (voorgenomen) 

besluit op de hoogte.

- Indien een onterechte klacht is ingediend, kan het 

college van bestuur besluiten tot het nemen van 

maatregelen naar de klachtindiener.

- Ten aanzien van voorgenomen maatregelen zijn, indien 

het een personeelslid betreft, de bepalingen zoals 

neergelegd in de voorwaarden van de akte van benoem-

ing van toepassing.

- Ten aanzien van voorgenomen maatregelen zijn, indien 

het een leerling betreft, de bepalingen uit het leer-

lingenstatuut van toepassing.

- Het college van bestuur stelt aangeklaagde en klacht- 

indiener op de hoogte van de voorgenomen maat-

regelen. 

Artikel 8 Rapportage

- Indien het College van Bestuur besluit om andere maat- 

regelen te nemen dan geadviseerd door de klachten- 

commissie, dan doet zij dit bij gemotiveerd besluit en 

stelt de klachtencommissie hiervan op de hoogte.
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Onderwijsgroep Tilburg ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht tijdens schooluren en evene- 

menten in schoolverband en gedurende het rechtstreeks 

gaan van huis naar het werk en omgekeerd. De verzekering 

is ook van toepassing tijdens stagewerkzaamheden en 

gedurende het rechtstreeks gaan van huis of feitelijk adres, 

naar het stageadres en omgekeerd.

Onderwijsgroep Tilburg doorlopende reisverzekering

Dit is een verzamelnaam voor het verzekeren van verschil- 

lende categorieën risico's. Het betreft een aanvulling op de 

eigen ziektekostenverzekering indien, als gevolg van onge-

vallen, geneeskundige of tandheelkundige kosten gemaakt 

moeten worden. Daarnaast gaat het om verlies of diefstal 

van bagage en andere persoonlijke eigendommen. Deze 

verzekering is alleen van kracht tijdens activiteiten in 

schoolverband. De dekking vangt aan op het ogenblik dat de 

vaste woning of het feitelijk adres wordt verlaten en 

eindigt zodra de verzekerde er terugkeert. 

Bij diefstal of verlies dient altijd direct aangifte te worden 

gedaan bij de plaatselijke politie. Het alarmnummer bij 

calamiteiten in het buitenland is: +31 (0)205929110 onder 

vermelding van de naam van de school (Onderwijsgroep 

Tilburg) + vermelding van Meeùs Assurantiën. De verze- 

keraar is AMLIN te Amstelveen.

Dekkingsgebied

Deze verzekeringen gelden in de gehele wereld met uitzon- 

dering van de aansprakelijkheidsverzekering: deze is niet 

geldig in de USA en Canada.

Ten slotte benadrukken wij dat de polisvoorwaarden en     

-teksten prevaleren boven deze bovenstaande uitleg.

9.3 Verzekeringen

Onderwijsgroep Tilburg, waar het Reeshofcollege onder 

ressorteert, heeft een aantal verzekeringen afgesloten die 

voor leerlingen van belang zijn.

Onderwijsgroep Tilburg aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade, 

ontstaan in schoolverband en die is toegebracht aan derden, 

is verzekerd. Tijdens verblijf in het buitenland is de      

particuliere aansprakelijkheid secundair verzekerd indien 

schade ontstaat die geen verband houdt met de uitoefening 

van beroep en/of activiteit. Dit wil zeggen dat iedere leer- 

ling geacht wordt zijn eigen aansprakelijkheidsrisico verze- 

kerd te hebben (AVP-verzekering) en dat eerst op deze eigen 

aansprakelijkheidsverzekering   een   beroep   zal   worden 

gedaan.

Onder de verzekering is gedekt de aansprakelijkheid van 

leerlingen tijdens werkoriëntatieprojecten/-opdrachten 

indien deze niet langer duren dan 15 werkdagen en het niet 

gaat om het daadwerkelijk uitvoeren van werkzaamheden 

anders dan het verrichten van eenvoudige werkzaamheden 

onder begeleiding.

Tijdens stages is de basis dat de aansprakelijkheid ligt bij 

het stagebedrijf. De schade is enkel gedekt indien deze niet 

op een andere verzekering verhaalbaar is en indien deze het 

gevolg is van onrechtmatig handelen conform artikel 6:162 

BW, met een maximumbedrag conform de polis.

Meeverzekerd is de aansprakelijkheid van de leerlingen voor 

schade aan het stageadres of aan derden toegebracht 

tijdens stageactiviteiten vanaf het moment dat zij (voor het 

verrichten van de stageactiviteiten) op het stageadres zijn 

aangekomen tot het moment dat zij (na het beëindigen van 

de activiteiten) het stageadres verlaten. Het bovenge-

noemde heeft betrekking op stages die langer duren dan 15 

dagen. Voor de toepassing van deze bepaling dient een 

stageovereenkomst te zijn opgesteld.





   

    In onderstaande tabel zijn de instroomgegevens van de afgelopen schooljaren weergegeven.

2010-2011 48 

2011-2012 50

2012-2013 67 

2013-2014 63 

2014-2015        66 

2015-2016 82

2016-2017 65

2017-2018 73

2018-2019 83

In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens uit leerjaar 1 vermeld.

2011-2012 61 

2012-2013 58 

2013-2014 57 

    2014-2015 56 

      2015-2016 68

2016-2017 70

2017-2018 79

    

    In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens uit leerjaar 2 vermeld.

2012-2013 10 55 

2013-2014 9 58 

2014-2015 14 63 

2015-2016 8 67

2016-2017 13 79 

2017-2018 17 93

 Instroomgegevens

Uitstroomgegevens leerjaar 1

Uitstroomgegevens leerjaar 2

Schooljaar 1 bb+/kb

Schooljaar             2bb/kb

Schooljaar 3bb             3kb

10 | Resultaten
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    In onderstaande tabel zijn de uitstroomgegevens uit leerjaar 3 vermeld.

2012-2013 12 61

2013-2014 14 63 

2014-2015 21 66 

2015-2016 13 69 

2016-2017 15 75 

2017-2018 15 93

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages vermeld.

2013-2014 100% 87%

2014-2015 88% 95%

2015-2016 100% 97,3%

2016-2017 100% 98,7%

2017-2018 100% 97%

In onderstaande tabel is de schoolgrootte van de afgelopen jaren vermeld.

2010-2011 48

2011-2012 116 

2012-2013 219 

2013-2014  311

2014-2015  320

2015-2016 325

2016-2017  329

2017-2018 357

Uitstroomgegevens leerjaar 3

Slagingspercentages

De schoolgrootte

Schooljaar 4bb 4kb

Schooljaar bb kb

Schooljaar Onderwijsgroep

Tilburg leerlingen



11.2 Vrijwillige ouderbijdrage

TOTAAL: € 45,-

Elke school voor voortgezet onderwijs krijgt een bedrag van 

de overheid, waaruit alle kosten voor een schooljaar moe- 

ten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheids- 

bijdrage net voldoende is om het allernoodzakelijkste te 

betalen. Iets extra's kan vanuit die bijdrage vooralsnog niet 

worden bekostigd. Willen wij de leerlingen van het Reeshof 

College dus iets extra's bieden, dan zullen wij de kosten 

daarvan op een andere manier proberen te dekken. Dat 

gebeurt op vrijwel alle scholen, en ook op het Reeshof 

College, via een ouderbijdrage. Het bedrag van deze 

ouderbijdrage is voor iedere leerling hetzelfde, en is door 

de MR voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 45,-.

 

Welke extra dingen doen we van de ouderbijdrage?

Excursies, stages, werkbezoeken e.d. € 15,-

Klassenuitje en kerstviering € 10,-

Kopieerwerk, materiaal via school € 10,-

Kluisjes, aanschaf en onderhoud € 10,-

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Ouders/ 

verzorgers zijn met andere woorden niet verplicht om een 

dergelijke bijdrage te betalen. Alhoewel de ouderbijdrage 

dus een vrijwillige bijdrage is, stellen wij het erg op prijs 

als iedere ouder de bijdrage aan ons wil betalen. Alleen dan 

kunnen wij de extra faciliteiten en activiteiten blijven 

aanbieden. Leerlingen waarvan de ouders/verzorgers geen 

ouderbijdrage betalen, moeten wij helaas van bovenstaan- 

de extra faciliteiten en activiteiten uitsluiten. Deze leer- 

lingen krijgen bijvoorbeeld geen kluisje of gaan niet mee 

op excursie. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018- 

2019 is aan het eind van schooljaar 2017-2018 geïncasseerd 

om in september 2018, bij de start van het nieuwe school-

jaar, bovengenoemde acties te kunnen doorvoeren.

Studeren kost geld, ook op het Reeshof College. Op het 

Reeshof College bestaan de kosten uit: 

- aanschaf van leermiddelen die niet in het pakket zitten 

dat gratis wordt verschaft;

- ouderbijdrage voor activiteiten en faciliteiten;

- kosten zomerproject leerjaar 1;

- kosten tekendoos;

- kosten sportkleding.

Sinds het schooljaar 2009-2010 komen de kosten van de 

boeken voor rekening van de school. Voor de goede orde 

merken wij op dat sommige boeken niet onder de subsidie- 

regeling van de overheid vallen. U moet hier denken aan 

woordenboeken, Binas, Bos-atlas, examenbundels e.d. Ook 

sommige leermiddelen vallen hier niet onder. Hier gaat het 

om o.a. rekenmachine, tekendoos, sportkleding, passer, 

geodriehoek en andere schoolse bureau-artikelen. Deze 

overige leermiddelen moeten voor eigen rekening worden 

aangeschaft. In de laatste schoolmaand ontvangen ouders/ 

verzorgers een brief waarin de 'overige leermiddelen' zijn 

opgenomen. Als deze materialen eenmaal zijn aangeschaft, 

hoeven ze in de daaropvolgende jaren uiteraard niet op- 

nieuw te worden aangeschaft.

De kosten voor een tekendoos bedragen per leerling € 20,-.

De kosten voor sportkleding bedragen, afhankelijk van de 

wens van de leerling, ongeveer € 25,-.

De kosten voor het zomerproject leerjaar 1 bedragen per 

leerling € 125,-.

11.1 Leermiddelen die niet gratis zijn

11 | Financiën
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Week Datum Tijd Activiteit

Algemeen

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

39 28 september 2018 Terugkom oud-lln, fotojaarboek

41 vrijdag 12 oktober 2018 Leerlingen lesvrij (studiedag) + personeeldag 

42 15 t/m 19 oktober 2018 Herfstvakantie

48 donderdag 29 november 2018 Oudergesprekken

51 vrijdag 21 december 2018 Kerstmusical

52+1 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Kerstvakantie

6 zaterdag 9 februari 2019 Open dag Reeshof College 

10 4 t/m 8 maart 2019 Voorjaarsvakantie

11 dinsdag 12 maart 2019 Oudergesprekken

11 12 + 14 maart 2019 Aanmelding groep 8 (nieuwe lln. Reeshof College)

17 + 18 22 april t/m 3 mei 2019 Meivakantie

22 30 + 31 mei 2019 Hemelvaart

24 maandag 10 juni 2019 2e Pinksterdag 

27 maandag 1 juli 2019 Inleveren boeken en kluissleutel

28 maandag 8 juli 2019 Officiële start zomervakantie 2019

34 maandag 19 augustus 2019 Start schooljaar 2019-2020

34 vrijdag 24 augustus 2018 Theatervoorstelling

35 dinsdag 28 augustus 2018 19.00 uur Ouderavond (incl. zomerproject) 

38 dinsdag 18 september 2018 Excursie Archeon

39 maandag 24 september 2018 Theater de brugklassurvival 

40 3 t/m 5 oktober 2018 Zomerproject

44 donderdag 1 november 2018 Stagedag 1

47 maandag 19 november 2018 Theater like

49 dinsdag 4 december 2018 19.00 uur Ouderavond How2behave

3 dinsdag 15 januari 2019 Stagedag 2

13 donderdag 28 maart 2019 Stagedag 3

36 maandag 3 september 2018 Ouderavond 

44 30 + 31 oktober 2018 Stagedag 1.1 en 1.2

3 16 + 17 januari 2019 Stagedag 2.1 en 2.2

13 26 + 27 maart 2019 Stagedag 3.1 en 3.2

36 dinsdag 4 september 2018 19.00 uur Ouderavond

38 woensdag 12 september 2018 Excursie Den Haag

43 dinsdag 23 oktober 2018 19.00 uur Ouderavond Be-Aware

12 18 t/m 22 maart 2019 Stageweek

25 17 t/m 21 juni 2019 Centrale toetsweek

Belangrijke data 2018 - 2019
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Week Datum Tijd Activiteit

Leerjaar 1, 2 en 3

Leerjaar 4

Overleg MR

48 vrijdag 30 november 2018 Rapport periode 1 + Reeshof Courant uit 

9 vrijdag 1 maart 2019 Rapport periode 2 + Reeshof Courant uit

26 24 t/m 26 juni 2019 Activiteitendagen 

27 woensdag 3 juli 2019 Uitreiking rapport periode 3 2018-2019

36 woensdag 5 september 2018 19.00 uur Ouderavond (incl. examens)

44 29 oktober t/m 2 november 2018 CT periode 1

46 donderdag 15 november 2018 Rapport periode 1

47 19 t/m 23 november 2018 Stageweek

48 donderdag 29 november 2018 Herkansing CT periode 1

3 14 t/m 18 januari 2019 CT periode 2

5 donderdag 31 januari 2019 Rapport periode 2

6 dinsdag 5 februari 2019 Oudergesprekken leerjaar 4 

6 donderdag 7 februari 2019 Herkansing CT periode 2

13 25 t/m 29 maart 2019 CT periode 3

14+15+16 Praktijkexamens

Praktijkexamen tekenen

14 vrijdag 5 april 2019 Rapport periode 3

15 donderdag 11 april 2019 Herkansing CT periode 3

16 donderdag 18 april 2019 Akkoordverklaring eindcijfers schoolexamen

16 donderdag 18 april 2019 FINAL PROM

19+20+21 Examen tijdvak 1

23 woensdag 5 juni 2019 Afdeling BB+KB Uitslag ISP tijdvak 1

24 woensdag 12 juni 2019 Uitslag dag examens tijdvak 1

25 17 t/m 21 juni 2019 Herexamens

26 vrijdag 28 juni 2019 Uitslag dag examens tijdvak 2

27 dinsdag 2 juli 2019 Diploma uitreiking

38 maandag 17 september 2018 19.30 uur Overleg MR

45 maandag 5 november 2018 19.30 uur Overleg MR

51 maandag 17 december 2018 19.30 uur Overleg MR

7 maandag 11 februari 2019 19.30 uur Overleg MR

15 maandag 8 april 2019 19.30 uur Overleg MR

21 maandag 20 mei 2019 19.30 uur Overleg MR

25 maandag 17 juni 2019 19.30 uur Overleg MR
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