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Onderwijs // Dakpanklas Coevorden
Dakpanklas
Om je alle ruimte te geven te groeien, zit je in het eerste en tweede leerjaar in een
zogenaamde dakpanklas. Dakpanklassen zijn klassen waar twee niveaus samenkomen. In
Coevorden hebben we de volgende klassen:
atheneum/gymnasium;
havo/vwo;
mavo/havo;
kaderberoepsgericht (kb)/ mavo;
basisberoepsgericht (bb)/ kaderberoepsgericht (kb);
praktijkonderwijs.
Kun je meer aan en kom je het beste tot je recht in een aparte vwo klas? Dan bieden wij jou een
vwo-klas met gymnasium. Leerlingen in het praktijkonderwijs gaan niet naar een dakpanklas.
In de dakpanklas krijg je altijd onderwijs op het niveau, dat aansluit bij jou en het advies dat de
basisschool je heeft gegeven. Dat doen we door je meer lesstof te geven of juist meer uitleg en
extra oefening. In de klas werk je ook samen met elkaar aan opdrachten en huiswerk. Je docenten
beoordelen je op twee niveaus en we houden samen de vorderingen goed in de gaten. Zo kunnen
we er voor blijven zorgen dat jij altijd het onderwijs krijgt dat bij jou past.
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Onderwijs // Gymnasium Coevorden
Gymnasium Coevorden
Het gymnasium is één van de twee routes van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
(VWO). Het VWO leidt je op voor een vervolg in het wetenschappelijk onderwijs (de universiteit).
Bijzonder aan het gymnasium is het bestuderen van de klassieke talen (Grieks en Latijn) en de
geschiedenis en cultuur van de klassieke oudheid. Het gymnasium is dan ook bedoeld voor
leerlingen die belangstelling hebben voor talen en geschiedenis en die het belangrijk vinden om
kritisch na te denken.
Ook leer je op ons gymnasium programmeren, beeldende kunst en vorming en onderzoeken &
ontwerpen aan.
Dit natuurlijk allemaal naast de wettelijk verplichte vakken.
Wanneer je ook in leerjaar 3 Grieks en Latijn blijft volgen en in één van deze vakken examen doet
en slaagt, behaal je het gymnasium-diploma.
Als je daarbij ook nog kiest voor het vak onderzoeken & ontwerpen, haal je naast je gymnasiumdiploma ook nog een technasium-diploma.
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Onderwijs // Atheneum Coevorden
Atheneum Coevorden
Het atheneum is één van de twee routes van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO).
Het VWO leidt je op voor een vervolg in het wetenschappelijk onderwijs (de universiteit).
Naast alles wat wettelijk verplicht is leer je op ons atheneum ook nog programmeren, beeldende
kunst en vorming en onderzoeken & ontwerpen.
Als je in de bovenbouw kiest voor een profiel met het vak onderzoeken & ontwerpen, haal je naast
je atheneum-diploma ook nog een technasium-diploma.
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Onderwijs // Havo Coevorden
Havo Coevorden
De havo is de opleiding waar hoofd en handen samenkomen: denken én doen. De havo leidt je in
vijf jaar op tot een diploma dat recht geeft op een plek in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je start
in een tweejarige dakpanklas en kiest in de bovenbouw voor één van de profielen Cultuur &
Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.
De eerste jaren gebruiken we niet alleen om veel te leren, maar ook om te ontdekken welke van de
vier profielen het beste bij jou past, zodat je in leerjaar 3 een goede keuze kan maken.
Naast alle wettelijk verplichte vakken krijg je ook nog les in programmeren, beeldende kunst en
vorming (bkv) en onderzoeken & ontwerpen (o&o). Na leerjaar 2 kies je vervolgens tussen bkv en
o&o. Programmeren is er nog voor iedereen.
Als je in de bovenbouw kiest voor een profiel mét het vak o&o, ga je op voor een havo-diploma met
technasium.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden
Vmbo beroepsgerichte leerweg basis en kader
Op De Nieuwe Veste vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen. Daarom hebben we
voor de onderbouwleerlingen van ons vmbo een speciale huiskamer ingericht.
Deze huiskamer is de thuisbasis voor onze leerlingen. Hier leren ze, werken ze en hebben ze een
eigen plek waar ze gekend worden en waar ze de ruimte hebben om samen te werken of om zich
juist in alle rust terug te trekken en alleen te werken aan hun weektaken.
De beroepsgerichte leerwegen bieden kleinschalig onderwijs aan alle leerlingen die praktisch bezig
willen zijn. Daarbij zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes. De lessen worden
afgewisseld met (vak)excursies, projecten en stages.
In het derde leerjaar kiest een leerling zijn of haar profiel. Leerlingen kunnen op De Nieuwe Veste
kiezen uit:
D&P - Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE - Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)
Z&W - Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)
BWI - Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek,
werkplaats of op kantoor).
Uiteraard kunnen wij een profiel alleen aanbieden als er voldoende aanmeldingen voor zijn.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // Mavo met gemengde leerweg
Mavo met gemengde leerweg
Op de mavo combineer je theorie en praktijk. Dit betekent dat je zowel theoretische als praktische
vakken volgt.
We geven je de ruimte om via allerlei opdrachten en te ontdekken waar je goed in bent en wat je
leuk vindt, zodat je later een goede keuze kunt maken.
In de dakpanklas kader/mavo zit je in een speciale huiskamer. Dit is een plek waar je leert, waar je
gekend wordt en waar je de ruimte hebt om samen te werken of je juist in alle rust kan
terugtrekken om zelf te werken aan je weektaken.
Onze mavo bereidt je goed voor op zowel het mbo als een doorstroom naar de havo.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // Mavo met gemengde leerweg
// Vakken
Vakken
Een mavo-leerling combineert een beroepsgericht vak met zes algemene vakken. In de gemengde
leerweg heeft de leerling een combinatie van vijf algemene vakken met een beroepsgericht vak.
Andere vakken, naast LOB, zijn: Nederlands, Engels, informatiekunde, lichamelijke opvoeding,
wiskunde, rekenen, kunst en cultuur, geschiedenis, natuur- en scheikunde, biologie, muziek, Duits.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // Mavo met gemengde leerweg
// Stages en praktijkervaring
Stages en praktijkervaring
Hoe gaat het eraan toe in een echt bedrijf? De ontdekkingstocht naar het beroep dat past loopt via
LOB, stages en praktijkervaring opdoen.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB
BB en KB
Op het vmbo gaat het vooral om beroepen; om welke beroepen er zijn, welk beroep bij welke
leerling past en welke keuzes nodig zijn voor het beroep. De leerling leert beroepsvaardigheden
direct vanaf het eerste leerjaar en ontdekt waar de voorkeur ligt: op creatief, technisch of zorgzaam
gebied.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // Onderwijs op
maat
Onderwijs op maat
In de onderbouw stroomt de leerling in op een niveau. Vanaf dat moment kijken de coach, de
vakdocent, de leerling en de ouder(s) samen naar de ontwikkeling voor ieder vak.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // Leerdoelgericht
werken
Leerdoelgericht werken
De leerling, vakdocent en coach werken samen aan de eigen leerdoelen van de leerling. De leerling
weet voor ieder vak wat de verwachting (het leerdoel) is en bepaalt zelf hoe deze te bereiken.
Een voorbeeld. De leerling ziet digitaal welke opdracht(en) voor Nederlands gemaakt moeten
worden. De leerling beslist zelf of hiervoor instructie nodig is. Zo ja, dan schuift de leerling aan bij
de instructie van de vakdocent of vraagt persoonlijk om uitleg. Als het kan, werkt de leerling
zelfstandig en sluit de opdrachten af met een toets.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // De les LOB
De les LOB
LOB betekent loopbaanoriëntatie en -begeleiding en is direct vanaf leerjaar 1 een vast onderdeel
van het lesprogramma. Leerlingen ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden door
praktijkopdrachten te maken en deze te bespreken met de vakdocent/coach.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // Vakken
Vakken
Andere vakken, naast LOB, zijn: Nederlands, Engels, informatiekunde, lichamelijke opvoeding,
wiskunde, rekenen, kunst en cultuur, geschiedenis, natuur- en scheikunde, biologie, muziek, Duits.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // Stages en
praktijkervaring
Stages en praktijkervaring
Hoe gaat het eraan toe in een echt bedrijf? De ontdekkingstocht naar het beroep dat past loopt via
LOB, stages en praktijkervaring opdoen.
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Onderwijs // Vmbo Coevorden // BB en KB // Meer praktijk met
Leerwerktraject
Meer praktijk met Leerwerktraject
Het leerwerktraject biedt meer praktijk en minder theorie in combinatie met LOB. Het
leerwerktraject is er vanaf het derde leerjaar.

Pagina 19 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Onderwijs // PRO Coevorden
PRO COEVORDEN
Ons hoofddoel is jou op te leiden tot een volwaardige deelnemer aan onze toekomstige
maatschappij. Binnen het praktijkonderwijs heb je minder te maken met theorie, proefwerken en
examens dan binnen andere onderwijsvormen.
Een ander duidelijk verschil is dat onze groepen kleiner zijn, gemiddeld 12 leerlingen per leerjaar.
Door de kleinere groepen is een individuele aanpak van jouw leerroute mogelijk.
Iedereen krijgt bij ons onderwijs op maat. Vaak werkt er niemand op hetzelfde moment uit
hetzelfde boek binnen hetzelfde vak. Veel praktijkopdrachten zijn afgestemd op jou.
Wanneer je bijvoorbeeld hovenier wilt worden ben je bij ons bezig met het vak groen, wil je lasser
worden dan kun je een cursus lassen volgen.
Wil en kun je naar een vervolgopleiding, krijg je de mogelijkheid om bij ons Entree Niveau 1 te
halen. Wil je uitstromen naar werk, dan kun je bij ons allerlei certificaten halen die je later in je werk
kunt gebruiken.
Hebben wij bepaalde faciliteiten niet op school, dan zoeken wij de samenwerking met andere
scholen of bedrijven op. Door middel van diverse stages stellen wij je in de gelegenheid veel in de
praktijk te leren.
Koken, sociale vaardigheden, voor jezelf zorgen, Nederlands en rekenen zijn onderdelen van ons
onderwijs die iedereen bij ons krijgt aangeboden, ook dit op basis van jouw eigen behoeften en
mogelijkheden. Je kiest zelf (in overleg met je leraren) jouw lessen en doelen. Je hebt een eigen
rooster, een eigen aanpak, eigen afspraken en doelen en je kunt rekenen op veel persoonlijke
aandacht van leuke, aardige en vriendelijke docenten.
Als je bij ons het gebouw binnenloopt staan de lokaaldeuren open en zie je de leerlingen aan het
werk. In de pauzes zie je de leerlingen in de kantine achter de bar staan, wordt er gevoetbald of
gewoon gezellig gekletst met elkaar. Wij stralen een combinatie van vertrouwen, gezelligheid,
persoonlijkheid en hard werken uit.
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Onderwijs // PRO Coevorden // Breekweek
Breekweek
PRO Coevorden heeft voor iedere vakantie een speciale themaweek: de breekweek. De leerlingen
gaan met elkaar aan de slag met leuke thema-opdrachten. De opdrachten kunnen in of buiten het
schoolgebouw zijn. De breekweek is altijd een week waar leerlingen en docenten naar uitkijken.
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Onderwijs // PRO Coevorden // Eigen lesrooster
Eigen lesrooster
In het lesrooster van de leerling staan 16 lessen in het rooster die iedere leerling volgt. Hierna
blijven 17 lesuren over. Deze keuzeuren mag de leerling zelf kiezen. De leerling maakt op de
maandagochtend het eigen rooster. Voor elk keuzeuur is er altijd theorie, zorg & welzijn en
techniek & groen mogelijk. De mentor en vakdocent kijken mee en overleggen met de leerling.
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Onderwijs // PRO Coevorden // Gezellig
Gezellig
In de groepen is er ruimte en tijd voor extra gezelligheid, zoals het vieren van verjaardagen,
gezamenlijk koken en uitstapjes maken.
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Onderwijs // PRO Coevorden // LOB: De loopbaanoriëntatie en
-begeleiding
LOB: De loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Tijdens de lesuren LOB is er volop aandacht voor beroepen, de profielkeuze en stagevaardigheden.
Leerlingen ontdekken wat ze kunnen en leuk vinden door praktijkopdrachten te maken. Die
opdrachten bespreekt de leerling met de docent. LOB begint met de orieumlntatie: wie ben je zelf,
wat kun je goed, wat vindt je leuk. Daarna is er begeleiding: welke beroepen zijn er en wat zijn de
vaardigheden die nodig zijn. De volgende stap is de voorbereiding op de externe stage met een
caroussel; de leerling gaat bij een aantal bedrijven kijken. Uiteindelijk is er dan de stage; de
hoeveelheid stagedagen per week verschilt per leerling. Steeds wordt gekeken wat past bij de
leerling.
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Onderwijs // PRO Coevorden // Profielkeuze
Profielkeuze
Aan het eind van leerjaar twee maakt de leerling een profielkeuze.
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Onderwijs // PRO Coevorden // Stages en stagevaardigheden
Stages en stagevaardigheden
Op de werkplek is het beroep heel dichtbij. Daar gebeurt alles en is veel te leren; stages zijn dus
belangrijk. Voor de stagevaardigheden is er een goede samenwerking met bedrijven in de buurt.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg
DOELGERICHT LEREN Hardenberg
Bij Doelgericht Leren horen begrippen als login, logout, flexmoment en instructiemoment. Het is
belangrijk dat iedere leerling leert wat nodig is. En dat kan de leerling mede zelf bepalen!
Er is onderwijs in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de mavo, de
havo en het atheneum (vwo tot en met het vijfde leerjaar).
Er gebeurt veel! Met het profiel Dienstverlening en Producten in het vmbo, twee fasen vwo, de
praktijkmogelijkheden in het Regionaal Techniekcentrum (RTC) en het professionele kooklokaal bij
het Alfa College en technasiumopdrachten zoals First Lego League is er een continue vooruitgang.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Dit is
Doelgericht leren
Dit is Doelgericht leren
Het lesrooster bestaat uit instructie- en flexmomenten. De instructiemomenten van een vak liggen
vast, de flexmomenten kan de leerling zelf bepalen. De lestijden zijn iedere dag in principe van
08.30 uur tot 15.00 uur. Samen met leeftijdsgenoten is er een stamgroep en een eigen persoonlijke
leerroute.
De lesdag begint ’s ochtends een aantal keren per week met de login. Samen met de mentor
bespreekt de leerling de schooldag en legt dit vast. De instructiemomenten van een vak duren een
half uur en staan vast in het rooster. De flexmomenten van een vak worden heel gemakkelijk online
vastgelegd. Vervolgens gaat de leerling aan de slag met de verwerking, onder begeleiding van de
vakdocenten.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Dakpanklas
Dakpanklas
Om je alle ruimte te geven te groeien, zit je in het eerste en tweede leerjaar in een
zogenaamde dakpanklas. Dakpanklassen zijn klassen waar twee niveaus samenkomen. In
Hardenberg hebben we de volgende klassen:
bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kader advies)
km-klassen (voor leerlingen met een kaderadvies en mavo advies)
mh-klassen (voor leerlingen met hoog mavo en havo advies)
hv-klassen (voor leerlingen met een havo en vwo advies)
Pas na het tweede leerjaar wordt de keuze gemaakt voor vmbo, havo of vwo.

Pagina 29 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg //
Thuiswerkarm onderwijs
Thuiswerkarm onderwijs
Het onderwijs is thuiswerkarm. Tijdens de instructie krijg de leerling uitleg over de theorie van de
vakdocent. Door deze uitleg weet de leerling precies welke flexlessen nodig zijn. In een flexles
wordt de lesstof verwerkt en worden de opdrachten gemaakt en de toetsen geleerd. De vakdocent
geeft in de flexles antwoord op vragen.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Sport en
Bewegen
Sport en Bewegen
Het onderwijs is thuiswerkarm. Tijdens de instructie krijg de leerling uitleg over de theorie van de
vakdocent. Door deze uitleg weet de leerling precies welke flexlessen nodig zijn. In een flexles
wordt de lesstof verwerkt en worden de opdrachten gemaakt en de toetsen geleerd. De vakdocent
geeft in de flexles antwoord op vragen.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Vmbo met
profiel Dienstverleningen en Producten
Vmbo met profiel Dienstverleningen en Producten
Het gloednieuwe vmbo profiel Dienstverlening en Producten zet in op 21st Century Skills die in alle
beroepen van pas komen. Deze brede actuele opleiding draait om communicatie, samenwerking,
creativiteit, onderzoeken en ICT. Aan het eind van leerjaar 2 kunnen leerlingen (basis, kader en
gemengde leerweg)kiezen voor dit profiel.
De mogelijkheid voor leerlingen om vaardigheden en praktijkervaring op te doen is uitgebreid met
de samenwerking met het Regionaal Techniekcentrum en het mbo in de buurt. En de leerlingen
gaan naar verschillende bedrijven waar ze de vaardigheden leren van de vakmensen.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Mavo
Mavo
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen,
aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Leerlingen kunnen na het tweede leerjaar
kiezen voor de reguliere mavo of de gemengde leerweg.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Havo
Havo
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis
opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals
economie, biologie en natuurkunde. En er zijn technasiumopdrachten.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Vwo
(atheneum)
Vwo (atheneum)
Het atheneum heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de
basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er
profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. En er zijn technasiumopdrachten.
Op de locatie in Hardenberg kan de leerling door tot en met het vijfde leerjaar.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Twee fasen
vwo
Twee fasen vwo
Een goede havo-leerling met meer in zijn mars kan, vanaf 4 havo, vakken op vwo-niveau getoetst
krijgen. Met deze mogelijkheid van gepersonaliseerd leren is voor deze leerlingen het havo-, als ook
het vwo-diploma binnen handbereik.
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Onderwijs // DOELGERICHT LEREN Hardenberg // Technasium
opdrachten
Technasium opdrachten
Het Technasium brengt opdrachten via het vak onderzoeken en ontwerpen (o&o). De opdrachten
zijn meestal afkomstig van bedrijven en kunnen heel divers zijn. Het gaat altijd om het zoeken met
elkaar en individueel naar een technische oplossing van een vraagstuk. In wedstrijdverband is er de
First Lego League: een internationale scholenwedstrijd met items als samenwerken en
robotprogrammeren.
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Onderwijs // SOMtoday
SOMtoday
SOMtoday: dit is dé digitale (leer)plek voor leerlingen. En ook voor ouders die willen zien hoe kun
kind presteert en wat er gebeurt.
Leerlingen loggen in en:
schrijven zich in voor de flexuren (loc Hardenberg)
zien wat ze voor een bepaald vak moeten doen;
ontvangen extra informatie buiten de normale lessen. Het kan bijvoorbeeld gaan om toetsen,
digitale exemplaren van op papier uitgereikte informatie, extra uitleg of verwijzingen naar
interessante sites;
stellen vragen aan de docent;
leveren verslagen of werkstukken digitaal in.
Ouders loggen in en:
zien nieuws, rooster, huiwerk, cijfers, vakken en afwezigheid van/over hun kind(eren).
Inloggen: https://dnv.somtoday.nl
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Onderwijs // iPad
iPad
Natuurlijk is de iPad onmisbaar in de les! Het is een aanvullend leermiddel dat perfect past bij de
boeken en werkboeken die er ook zijn. De iPad wordt steeds meer gebruikt in de les voor
opdrachten en voor het plannen van lessen en vakken. In het eerste leerjaar krijgt de ouder bericht
over de aanschaf van een iPad.
Er zijn drie opties:
De ouder koopt zelf een iPad via de leverancier van school.
De ouder huurt een iPad van de school en betaalt deze in drie jaar af, waarna de iPad eigendom is.
De ouder koopt of huurt niet. De leerling kan dagelijks een leen-iPad krijgen.
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Onderwijs // Kwaliteit
Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk om dagelijks basiskwaliteit te bieden. Daar hebben onze leerlingen recht
op. In aanvulling op de eisen die vanuit de Inspectie van het Onderwijs aan ons worden gesteld,
hebben we in het schoolplan beschreven wat we onder deze basiskwaliteit verstaan. Het realiseren
van deze ambities vereist zorgvuldig kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement omvat alle
activiteiten die erop gericht zijn de kwaliteit van ons onderwijs te onderzoeken, op orde te brengen
en te houden, openbaar te maken en de realisatie van de doelen te bevorderen. Wij stimuleren een
onderzoekende houding bij onze medewerkers en verwachten van hen dat zij structureel de
kwaliteit van hun eigen activiteiten analyseren. Wij gaan actief in gesprek met belanghebbenden,
zoals leerlingen en ouders en betrekken hen bij de schoolontwikkeling.
Reflectie en feedback zijn effectieve middelen om kwaliteitsverbetering teweeg te brengen.
Daarom vragen wij periodiek feedback van onder andere leerlingen en ouders in de vorm
tevredenheidonderzoeken. Wij rapporteren jaarlijks in ons bestuursverslag over de uitkomst van
deze onderzoeken. Bent u benieuwd hoe onze leerlingen en ouders ons waarderen? Bekijk dan de
tevredenheid van leerlingen en ouders via Scholen op de kaart. De site bevat veelzijdige informatie
over onze school op het gebied van onderwijs en resultaten en biedt de mogelijkheid onze school
te vergelijken met andere scholen.
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Onderwijs // Onderwijsresultaten
Onderwijsresultaten
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoekt of
onze leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau, of wij voldoen aan de wet- en regelgeving
en of wij onze onderwijsresultaten en financiën op orde hebben. In het toezicht van de Inspectie
van het Onderwijs spelen de onderwijsresultaten (de resultaten van onze leerlingen en hun
voortgang in ontwikkeling) een belangrijke rol.
Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u onze onderwijsresultaten bekijken en
vindt u informatie over de toezichtarrangement en toezichthistorie van onze onderwijssoorten.
Op de website van Scholen op de kaart bevat veelzijdige informatie over onze school op het gebied
van onderwijs en resultaten en biedt de mogelijkheid onze school te vergelijken met andere
scholen.
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Onderwijs // Toetsing en examinering
Toetsing en examinering
Toetsing is een middel om informatie te verzamelen over de kennis, vaardigheden en houding van
een leerling doorgaans aan de hand van één of meerdere opdrachten. In het toetsbeleid hebben
wij onze visie en ons beleid op toetsing beschreven. De eisen waarop het werk van een leerling
wordt beoordeeld, zijn beschreven is het toetsreglement. Het eindexamen is een belangrijk
moment in de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het is niet alleen het sluitstuk van het
voortgezet onderwijs, maar ook de start van een nieuwe en spannende periode in het leven.In ons
reglement van toetsing en afsluiting staan de regels en bepalingen met betrekking tot het
eindexamen.
Klik hier voor meer informatie over toetsing en examinering.
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Onderwijs // Gezonde school
Gezonde school
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren en ervaren dat ze een bijdrage kunnen leveren aan
hun eigen gezondheid en die van anderen. Dit betekent dat wij leerlingen bewust willen maken van
een gezonde levensstijl. Samen met ouders hebben wij een belangrijke rol in de opvoeding van
kinderen. Zeker als het gaat om gezondheid. Tijdens lessen leren leerlingen over gezond eten en
ons kantineaanbod sluit hierbij aan.
Als gezonde school werken wij volgens de richtlijnen gezondere kantines die zijn opgesteld door het
voedingscentrum. Iedere dag kunnen leerlingen verse producten kopen: broodjes, fruit, smoothies.
Leerlingen kunnen alleen gezond kiezen en ontdekken, dat er ook dan heel veel is om van te
genieten. Een gezondere leefstijl biedt diverse voordelen, zoals het beter kunnen presteren en een
fitter gevoel. Het verbeteren van het welbevinden van de leerling is de drijfveer om de gezonde
school verder uit te bouwen.
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Onderwijs // Ouders
Ouders
Wie mee wil praten en denken krijgt daarvoor alle ruimte. Heel graag zelfs! Er zijn verschillende
manieren dit structureel en actief te doen: via de ouderraad, als klassenouder of als platformouder.
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Onderwijs // Ouders // Ouderraad
Ouderraad
In de ouderraad denkt en doet een ouder mee in de school. Deze inbreng wordt gewaardeerd en
serieus genomen. In de OR-vergaderingen zijn schoolse zaken aan de orde die via ouders en
leerlingen op de agenda kunnen komen. Leden van de ouderraad bieden regelmatig een helpende
hand en springen bij waar dat kan. Ze vervullen bijvoorbeeld een aanvullende rol bij
informatiemomenten, beroepenmarkten en diploma-uitreikingen. De ouderraad vraagt voor haar
actviteiten een vrijwillige bijdrage van ouders via de schoolkosten. Deze bijdrage komt geheel ten
goede aan de leerlingen.
Ervaren wat het is deel uit te maken van de OR?
Neem contact op!
Ouderraad algemeen: secretariaatOR@sgdnv.nl
Ouderraad Hardenberg: ouderraadhardenberg@sgdnv.nl
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Onderwijs // Ouders // Klassenouder
Klassenouder
Een klassenouder is de stem van de ouders en kan en mag allerlei schoolse zaken op de agenda
zetten. Bij voorkeur zijn er voor iedere klas twee klassenouders.
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Onderwijs // Ouders // Ouderplatform
Ouderplatform
Nieuwe onderwijsontwikkelingen en -vormen kunnen eigenlijk maar op één plek daadkrachtig
getest worden: in de lessen met de leerlingen. Bij deze testperiodes zijn ouders, naast leerlingen en
docenten, een belangrijke klankbordgroep. Er zijn speciale ouderplatforms waarbij ouders
constructief samenwerken met de andere partijen om onderwijsvernieuwingen te introduceren en
te perfectioneren.
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Onderwijs // Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Wij hebben een medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van
de school en komt ongeveer tien keer per jaar bijeen. De leden worden gekozen door alle ouders,
leerlingen en personeel van de school en vertegenwoordigen hun eigen achterban. De
medezeggenschapsraad is een belangrijke gesprekspartner als het gaat om ons beleid. Voor een
aantal onderwerpen vraagt het College van Bestuur advies of instemming aan de raad voordat een
besluit genomen wordt. De wettelijke taken van de medezeggenschapsraad staat in de Wet
medezeggenschap scholen.
Contact opnemen met de medezeggenschapsraad kan via: secretariaatMR@sgdnv.nl
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Onderwijs // Leerlingenraad
Leerlingenraad
De leerlingenraad mag zich bemoeien met uiteenlopende zaken van leerlingen. Er is overleg met de
directeur of coördinator zodat de ingebrachte punten verder aan de orde kunnen komen.
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Onderwijs // Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Voortgezet onderwijs in Nederland is voor iedere leerling (en ouder) gratis. Toch vragen we om een
bijdrage. Waarom eigenlijk?
Wij organiseren activiteiten en zorgen voor voorzieningen waar geen (of onvoldoende) vergoeding
van de overheid tegenover staat. Wij vinden ze wel heel belangrijk en zelfs onmisbaar: de
‘schoolkosten 3’. Wij vragen voor deze kosten een vrijwillige bijdrage.
Hieronder leest u:
welke items onder schoolkosten 3 vallen
een toelichting over elk item
wat de gevraagde bedragen zijn
hoe u de bijdrage kunt voldoen
wat de schoolkosten 1 en 2 zijn
overige informatie
de meeste gestelde vragen over de schoolkosten met antwoord
Welke items vallen onder schoolkosten 3
het cultuurprogramma met de Cultuurkaart van CJP
de activiteiten van de ouderraad
de gezamenlijke activiteiten
de kopieerkosten van het lesmateriaal
de materiaalbenodigdheden
de (Aura)bibliotheek
de collectieve verzekeringen
het technasium vanaf 3 havo en 3 vwo
de verschillende specifieke activiteiten per opleiding en leerjaar
De volgende items zijn ook vrijwillig, maar nadat het item is gekozen ontstaat een
betalingsverplichting.
Het gaat om:
een device
de eendaagse excursie (inclusief kennismakingskamp vmbo klas 1 en mavo-GL klas 3)
de meerdaagse excursie
de huur van een kluisje locatie Coevorden
het jaarboek voor de examenleerling

Een toelichting op elk item
Cultuurprogramma met Cultuurkaart van CJP
Cultuur is belangrijk. Het betekent voor iedereen wel iets. Cultuur is overal om ons heen.
Daarom ontvangt iedere leerling via de mentor een eigen cultuurkaart van het CJP. Met deze kaart
kan de leerling aantrekkelijke voordelen krijgen. Op voorstellingen en exposities, maar ook bij
modewinkels. Op de website CJP.nl is alles hierover te vinden. Ouders krijgen, van het CJP, een brief
via de leerling met informatie over het gebruik en de vele voordelen van de Cultuurkaart.
Dankzij de Cultuurkaart kunnen leerlingen ook nog eens genieten van een breed en aantrekkelijk
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cultureel aanbod. Een greep uit alle culturele activiteiten: Cult Clashdagen, theatervoorstellingen,
workshops Cultuurhuis Kasteel op 3, Podiumavond, Kunstdag, gastlessen, entreegelden musea,
schrijvers in de klas.
Voor het hele cultuurprogramma wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze kunt
voldoen.
Activiteiten ouderraad
De ouderraad zet zich in voor leerlingen én ouders. Alle ouders worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse ouderavond waar vaak een actueel thema op een leuke manier centraal staat. Op diverse
belangrijke momenten speelt de ouderraad een rol: tijdens de infoavonden en open dag, bij
schoolfeesten en diploma-uitreikingen. Als het nodig is, draagt de ouderraad financieel bij aan
extra’s voor leerlingen zoals schoolshirts.
De ouderraad vraagt voor haar activiteiten een bijdrage. U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt
voldoen.
Activiteiten voor iedereen
Ieder schooljaar zijn er activiteiten waar leerlingen aan meedoen en die veel plezier opleveren.
Zoals bijvoorbeeld de gedichtenwedstrijd, excursie Westerbork, project Middeleeuwen, C-day (de
activiteitenochtend voor de kerstvakantie) en de laatste schooldag. Voor de organisatie van
activiteiten voor iedereen wordt een bijdrage gevraagd. U krijgt bericht hoe u deze bijdrage kunt
voldoen.
Kopieerkosten lesmateriaal
Voor de lessen is het regelmatig nodig kopieën te maken. Voor toetsen en extra lesmateriaal die bij
het vak horen, maar ook voor programmaboekjes die leerlingen krijgen en gebruiken voor
projecten en excursies.
Voor deze kopieerkosten wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt
voldoen.
Materiaalbenodigdheden
Alle leerlingen maken gebruik van spullen die aanwezig zijn. Dat kan verf zijn, een hamer of een
zaag. Of een (chemische) stof om een proefje mee te doen. De bijdrage voor
materiaalbenodigdheden wordt besteed aan de praktijkvakken en creatieve vakken. U ontvangt
bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.
(Aura)Bibliotheek
Iedereen kan boeken lenen in de school! Boeken lenen gaat met de Aura Library en het
zelfscansysteem. De Aura Library is een app waarmee boeken kunnen worden opgezocht,
gereserveerd en verlengd. De boeken zijn op school beschikbaar en worden uitgeleend via een
zelfscansysteem.
Voor vmbo: in lokaal 211. Voor havo/vwo: in het Litterarum.
Om het aanbod van leesmateriaal actueel te houden, wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt
bericht hoe u deze bijdrage kunt voldoen.
Collectieve verzekeringen
Ook de school heeft zich verzekerd, voor het geval dat. Voor alle leerlingen is er een collectieve
ongevallenverzekering, en voor excursies een reis- en annuleringsverzekering.
Voor deze verzekeringen wordt een bijdrage gevraagd. U ontvangt bericht hoe u deze bijdrage kunt
voldoen.
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Specifieke activiteiten en zaken per opleiding en leerjaar
Voor de verschillende opleidingen en leerjaren zijn er activiteiten en zaken die zorgen voor een
plezierige en leerzame schooltijd. De bijdragen die hiervoor gevraagd worden, vindt u in uw eigen
overzicht in iDEALnet.nl. Met daarbij de omschrijving waar het bedrag aan wordt besteed.
Dit kunnen zijn: een tekenetui, de beroependoedag, de beroepen-/opleidingenmanifestatie, de
loopbaanoriëntatie, het materiaal voor praktijklessen, de Politieke Jongerendag.
Aanschaf device in het eerste leerjaar
Een eigen device is in de les een belangrijk extra hulpmiddel. Er kan een compacte, handzame
laptop (Coevorden) of iPad (Hardenberg) met korting worden aangeschaft via Studywise. De school
geeft een korting.
Eendaagse excursies
Even geen les in een lokaal, maar erop uit voor een excursie. Deze afwisseling is altijd welkom. Een
excursie is niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Iedere afdeling organiseert eigen excursies die
van tevoren goed voorbereid worden met een duidelijk programma.
Een aantal weken voordat een excursie plaatsvindt, ontvangt u bericht met informatie over de
excursie met daarbij de kosten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind meegaat. Is dit niet het geval, dan
kunt u dit aangeven. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een mailbericht met informatie over de
betaling.
Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat en u daarom de bijdrage niet betaalt, is uw kind niet vrij.
De school zorgt voor een alternatief programma.
Meerdaagse excursies
Een excursie is niet alleen een ontspannend uitje, maar levert ook tal van leermomenten op. De
mix van gezellig en wat opsteken blijkt een goede combinatie. De meerdaagse excursie levert een
onvergetelijke ervaring op! Iedere afdeling organiseert eigen excursies die van tevoren goed
voorbereid worden met een duidelijk programma.
U ontvangt bericht met informatie over de meerdaagse excursie. U geeft zelf aan of uw kind
meegaat. Na aanmelding ontvangt u een mailbericht met informatie over de betaling en de nog
openstaande kosten (is afhankelijk van de reissom en wat u al betaald heeft via het
spaarbedrag). Wanneer uw kind niet deelneemt aan de meerdaagse excursie en tijdig is afgemeld,
ontvangt u het reeds gespaarde bedrag terug. Als u aangeeft dat uw kind niet meegaat en u de
bijdrage niet betaalt, is uw kind niet vrij. De school zorgt voor een alternatief programma.
Technasium vanaf 3 havo en 3 vwo
In het derde leerjaar kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor technasiumonderwijs. Met het
technasium hebben leerlingen een voorsprong in het vervolgonderwijs wanneer ze kiezen voor een
technische vervolgopleiding: de opgedane kennis biedt voordelen die anderen niet hebben.
Technasiumonderwijs vraagt om diverse investeringen in ICT. Ook zijn er regelmatig
bedrijfsbezoeken, omdat de werkopdrachten van echte bedrijven komen. Leerlingen krijgen de
kans mee te doen aan internationale wedstrijden zoals First Lego League en aan onderlinge
wedstrijden zoals de Top-Award en Eureka-cup. Hiervoor vragen wij een bijdrage.
U ontvangt bericht hoe u de bijdrage kunt voldoen.
Kluisje Coevorden
U kunt voor uw kind een kluisje huren, dit mag, maar hoeft niet. In het kluisje kan de leerling eigen
spullen opbergen, zodat ze niet kwijt raken. Na betaling van het huurbedrag, krijgt uw kind een
sleutel. Bij verlies of het niet inleveren van de kluissleutel wordt € 5,00 in rekening gebracht. U krijgt
bericht hoe u het huurbedrag van € 12,50 per schooljaar kunt voldoen.
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Voor de voorwaarden voor het gebruik van een kluisje leerjaar 1 en 2 en de voorwaarden voor
gebruik van een kluisje leerjaar 3 klik hier.
Jaarboek
Het jaarboek is een bijzondere blijvende herinnering voor eindexamenkandidaten. Zit uw kind in
het eindexamenjaar? Dan ontvangt u bericht of u een jaarboek wilt bestellen. Elke leerling die een
jaarboek besteld èn betaald heeft, ontvangt bij de diploma-uitreiking een jaarboek.

Dit zijn de gevraagde bedragen
De bedragen per opleiding en leerjaar voor schooljaar 2020-2021 zijn:
Sector Hardenberg, klik hier
Vwo Coevorden, klik hier
Havo Coevorden, klik hier
Vmbo Mavo Coevorden, klik hier
Vmbo Beroepsgerichte Leerwegen Coevorden, klik hier
Praktijkonderwijs Coevorden, klik hier
Zo kunt u de bijdrage voldoen
De betaling van de schoolkosten gaat via iDEALnet.nl*. Daarmee kunt u veilig en snel alle
schoolkosten bekijken, en regelen. Wat zijn uw voordelen?
U heeft een duidelijke overzichtelijke gezinspagina voor alle schoolkosten met altijd een
actueel overzicht
U kunt eigen keuzes maken: welke zaken via school aanschaffen of zelf aanschaffen en
welke (vrijwillige) bijdragen wel of niet betalen
U betaalt gemakkelijk met een directe betaalmogelijkheid via iDEAL (of u maakt het bedrag
zelf over door bij betaalwijze te kiezen voor handmatige overschrijving)
U kunt bij vragen gebruik maken van een gratis online en telefonische helpdesk.
Hoe kunt u inloggen?
De ouder die debiteur is, ontvangt eenmalig thuis een brief met informatie over hoe ingelogd kan
worden bij iDEALnet.nl.
Wat zijn de schoolkosten 1 en 2?
De schoolkosten 1 zijn gratis voor ouders/verzorgers
De soort schoolkosten 1 wordt door de overheid vergoed. Daaronder vallen: leerboeken,
werkboeken, project- en tabellenboeken, examentrainingen en –bundels, eigen leermateriaal van
de school en bijbehorende cd’s en dvd’s, gelicentieerd digitaal lesmateriaal.
De schoolkosten 2 zijn kosten voor rekening van de ouders
Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is het aan de ouder zelf de aanschaf te doen.
Hieronder vallen:
grafische rekenmachine Numworks vanaf 4 havo en 4 vwo
grafische rekenmachine Casio fx-CG50 vanaf 4 havo/vwo (locatie Hardenberg)
vakkleding voor VMBO leerjaar 3 en 4 (PIE / BWI)
Korte toelichting per onderdeel
grafische rekenmachine Numworks vanaf 4 havo en 4 vwo
In het vierde leerjaar havo en vwo is bij het vak wiskunde de aanschaf en het gebruik van een
grafische rekenmachine nodig:
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voor locatie Coevorden: Numworks
voor locatie Hardenberg: Casio fx-CG50
U ontvangt bericht of u een grafische rekenmachine via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit
te willen, kunt u het gevraagde bedrag betalen. Als u niet via school een grafische rekenmachine
aanschaft, dient u dit zelf te doen.
Vakkleding voor leerjaar 3 en 4 VMBO (PIE / BWI)
In het derde en vierde leerjaar VMBO (PIE / BWI) gelden er voor de praktijklessen
veiligheidsvoorschriften waarvoor de volgende vakkleding nodig is: werkschoenen, werkbroek,
shirt. U ontvangt bericht of u de vakkleding via school wilt aanschaffen. Als u aangeeft dit te willen,
kunt u het gevraagde bedrag betalen.
Als u niet via school de vakkleding aanschaft, dient u dit zelf te doen.
Overige informatie
Instemming MR met bedragen
De hoogte van de schoolkosten is door de directie vastgesteld. De oudergeleding van de MR heeft
ingestemd met deze bedragen. De Nieuwe Veste heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet
onderwijs’ ondertekend en zet zich actief in voor beheersbare en transparante kosten voor
ouders/verzorgers.
Kwijtscheldingsregeling schoolkosten
De school hanteert de volgende kwijtscheldingsregeling:
De school verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijke
vertegenwoordiger, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde schoolkosten
(uitgezonderd het spaarbedrag meerdaagse excursie):
Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 110% van de voor de wettelijke
vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm;
Indien op de wettelijke vertegenwoordiger aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing is verklaard;
Indien anders aantoonbare financiële problemen zijn, dit ter beoordeling van de directie.
Indien u in aanmerking wenst te komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de
schoolkosten, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met een document waaruit
blijkt dat u aan één van de hierboven gestelde voorwaarden voldoet. U ontvangt altijd bericht of het
verzoek gehonoreerd wordt. Uw verzoek stuurt u per mail naar j.veneman@sgdnv.nl of per post
naar:
De Nieuwe Veste
t.a.v. mevrouw J. Veneman
Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden
Gemeente Coevorden heeft Kindpakket
Heeft uw gezin een gezamenlijk inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum en bent u
woonachtig in de gemeente Coevorden? Dan kunt u voor de aanschaf van een laptop of andere
schoolgerelateerde kosten een beroep doen op het Kindpakket. U kunt een aanvraag indienen via
doemeepas@coevorden.nl. De gemeente beoordeelt daarna de aanvraag.
Gemeente Hardenberg heeft Sociaal Cultureel Fonds
Ouders/verzorgers met een minimuminkomen die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg,
kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Sociaal Cultureel Fonds. Hiermee
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kunt u de schoolkosten betalen. Om dit te regelen gaat u naar Sociaal Cultureel Fonds
Gemeente Emmen heeft Participatiewebshop
Inwoners van de gemeente Emmen met een laag inkomen kunnen de schoolkosten van De Nieuwe
Veste voldoen via het persoonlijk tegoed van de participatieregeling schoolgaande kinderen in de
participatie webshop. Voor het overzicht in de webshop klik hier. De Nieuwe Veste is toegevoegd
onder onderwijs/Locatie leverancier/Coevorden. Woont u in de gemeente Emmen en maakt u geen
gebruik van de webshop, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Neemt u dan contact
op met de gemeente Emmen, afdeling VR.

Vragen?
Meest gestelde vragen over schoolkosten
Ik ben mijn inlogcodes voor iDEALnet kwijt.
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman,
0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl
Ik weet niet hoe ik moet inloggen bij iDEALnet.
Met vragen over inlogcodes of hoe in te loggen, kunt u contact opnemen met mevrouw Veneman,
0524 593800 of via mail j.veneman@sgdnv.nl
Hoe weet ik dat er een betaling klaarstaat in iDEALnet?
U ontvangt een mailbericht welke betaling klaarstaat in iDEALnet.
Krijg ik het reeds betaalde spaarbedrag terug als mijn kind niet deelneemt aan de meerdaagse
excursie?
Wanneer u tijdig aangeeft dat uw kind niet meegaat met de meerdaagse excursie ontvangt u het
reeds betaalde spaarbedrag terug.
Ben ik verplicht een vrijwillige bijdrage te betalen?
Het gaat om een vrijwillige bijdrage die u niet verplicht bent te betalen. Gevolg kan zijn dat een
activiteit niet meer plaats kan vinden wanneer er niet voldoende financiële middelen voor zijn. Voor
de bijdrage voor een excursie geldt, dat bij niet betalen uw kind niet meegaat. Er is dan een
alternatief programma op school.
De huur van het kluisje is toch een vrijwillige bijdrage?
De huur van het kluisje valt onder schoolkosten 3 omdat het vrijwillig is om een kluisje te nemen.
Neemt uw kind een kluisje dan bent u verplicht om de huur voor het kluisje te voldoen. Het bedrag
voor de huur van het kluisje wordt via iDEALnet bij u in rekening gebracht.
Als het antwoord op uw vraag hierboven niet bij staat, kunt u contact opnemen met de school,
telefoonnummer 0524 593800.
*Als wij uw e-mailadres niet hebben, ontvangt u alle informatie via de post.

Pagina 55 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Talentontwikkeling // Talentregeling
Talentregeling
Wij geven ruimte aan talent. Leerlingen die buiten de schoolmuren aan hun talent op topniveau
willen werken kunnen dit doen via de talentregeling. Klik hier voor de talentregeling
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Talentontwikkeling // LOB
LOB
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en - begeleiding. Voor iedere leerling is LOB waardevol!
Visie op LOB
Onze visie op LOB houdt in dat we de leerling willen voorbereiden op een leven lang keuzes maken
in de snel veranderende studie- en beroepswereld. Dat is meer dan het traditionele decanaat dat
leerlingen begeleidde bij concrete keuzes voor profiel en studie. Om dit te bereiken willen we de
leerlingen zo bedreven mogelijk maken in de vijf loopbaancompetenties. Dat doen we door LOB
vorm te geven in een doorlopende leerlijn, vanaf de brugklas tot en met de overstap naar het
vervolgonderwijs. We kunnen dat natuurlijk niet alleen, want het gaat om het voorbereiden van de
leerlingen op het werken en studeren buiten/na de school. Daarom zoeken we waar mogelijk
actieve samenwerking met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven, zodat we leerlingen concrete
ervaringen kunnen bieden en werken we samen met ouders waarvan er velen concrete ervaringen
uit de beroepspraktijk kunnen aandragen.
Waarom is LOB belangrijk?
Kiezen is niet altijd even makkelijk. LOB geeft richting en draagt bij aan het maken van een bewuste
keuze.
De invulling van de LOB-uren varieert. Er zijn bijvoorbeeld beroepsopdrachten, gastlessen,
bedrijfsbezoeken en beroepenmarkten.
In de sector havo vwo Coevorden werken leerlingen aan de keuzes met behulp van digitale LOBmethodes, dit zijn: http://denieuweveste.dedecaan.net/ of https://www.qompas.nl/.
De verschillende keuzemomenten zijn regelmatig onderwerp van gesprek. De leerling praat met de
mentor en decaan; de ouders worden uitgenodigd voor informatieavonden.
LOB zorgt voor een passende toekomst!
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Talentontwikkeling // Activiteiten Coevorden
Activiteiten Coevorden
Leerlingenvereniging
Voor eersteklassers is Covordia actief. De leerlingen hoeven zich niet aan te melden; ze zijn direct
lid. Onder leiding van een docent organiseren oudere leerlingen de activiteiten,
zoals een film-, gala- en discoavond op school. Plezier maken met elkaar staat voorop. School is de
leerlingenvereniging voor de hogere klassen. Een groep leerlingen en een aantal docenten vormt
het bestuur. School organiseert leuke dingen buiten schooltijd.
Excursies
Bijna alle leerlingen gaan een keer op excursie. Excursies zijn onderdeel van een vak en zijn niet
alleen een leuke afwisseling, maar ook een zinvolle aanvulling. In de voorjaarsvakantie wordt een
reis naar Polen en een wintersportreis georganiseerd. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven.
Mavo/havo/vwo
Leerlingen gaan onder andere naar Kamp Westerbork, Corpus, Bataviawerf, Münster. De werkweek
staat bol van het ervaren van een andere cultuur. Voor leerlingen is het een actieve
ontdekkingstocht. Uit de enthousiaste reacties blijkt dat veel leerlingen een onvergetelijke belevenis
en ervaring rijker zijn.
De vierde klassen havo en atheneum Coevorden gaan op excursie naar een wereldstad in de week
voor de meivakantie. Leerlingen maken in september/oktober de keuze voor de bestemming. De
gymnasiasten gaan in het vierde of vijfde leerjaar een week naar Rome.
Vmbo BB en KB
In het vierde leerjaar beroepsgerichte leerwegen Coevorden is er een meerdaagse reis naar het
buitenland.

Projecten
Een project is leuk om aan te werken. Samen met anderen gaan leerlingen aan de slag met een
opdracht die in een afzienbare tijd resultaat oplevert. Of een leerling komt terecht in de
Middeleeuwen (alle eerste klassen). Andere voorbeelden van bijzondere activiteiten zijn ‘schrijver in
de klas’, een theatervoorstelling en de verkeersmarkt.
Beroepenwedstrijden vmbo
Een aantal leerlingen van de opleidingen bouwtechniek en metaal kan meedoen aan
beroepenwedstrijden. Deelnemers moeten binnen een bepaalde tijd een opdracht uitvoeren. Dat
kan zijn een bank metselen of het timmeren van een plantenrek met traditionele verbindingen.
Goede leerlingen kunnen tijdens de wedstrijd hun vakmanschap tonen en bovendien een leuke
prijs winnen.
Sporten
Twee dagen in het jaar kunnen leerlingen hun prestaties meten op sportief gebied: ieder leerjaar
heeft een eigen sportdag en aan het eind van het schooljaar is er een gezamenlijke buitensportdag.
Maar ook zijn er andere sportactiviteiten. Eerdere jaren konden leerlingen bijvoorbeeld waterskiën,
persluchtduiken en deelnemen aan een voet- en volleybaltoernooi.
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Talentontwikkeling // Anglia/Delf/Goethe Coevorden
Anglia/Delf/Goethe-certificaat Coevorden
Veel meer Engels, Frans en Duits
Anglia is een internationaal systeem met Engels op verschillende niveaus. De lessen van de
vakdocent Engels zijn gevuld met schrijven, lezen en spreken. Je kennis van Engels vergroten helpt
je enorm bij een stage in het buitenland, tijdens een vakantie of bij een vervolgstudie. Voor
wie meer Engels wil is er Anglia op de hoogste twee niveaus.
Vergelijkbaar met Anglia is er voor leerlingen meer Frans via Delf en meer Duits via het Goethecertificaat.
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Talentontwikkeling // Activiteiten Hardenberg
Activiteiten Hardenberg
Activiteitencommissie
Na de lessen zijn er naschoolse activiteiten: de kans voor leerlingen om elkaar en medewerkers van
school in een andere sfeer beter te leren kennen. Maar ook is het een manier voor leerlingen
interesses uit te breiden of te verdiepen. De activiteitencommissie bestaat uit leerlingen en
docenten. Leerlingen kunnen meedoen aan een tafeltennistoernooi, een ‘droppilla’, een grote
schoolavond en een gamesavond om maar eens wat te noemen.
Excursies
Bijna alle leerlingen gaan een keer op excursie.. Excursies zijn onderdeel van een vak en zijn niet
alleen een leuke afwisseling, maar ook een zinvolle aanvulling. In de voorjaarsvakantie wordt een
reis naar Polen en een wintersportreis georganiseerd. Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven.
Klas 1 heeft een activiteitenweek rondom en in school, klas 2 gaat een week naar Vlieland en klas 3
een dag naar Amsterdam.
Werkweek
De werkweek staat bol van het ervaren van een andere cultuur. Voor leerlingen is het een actieve
ontdekkingstocht. Uit de enthousiaste reisverslagen in het Jaarboek van de eindexamenleerlingen
blijkt dat veel leerlingen met plezier op werkweken terugkijken. Klas 4 gaat een week naar Parijs en
klas 5 naar Berlijn.
Sporten
Tijdens de sportdag kiezen de leerlingen zelf: wordt het een bekend onderdeel of gaan ze voor het
avontuur met een onbekend sportonderdeel? Verder organiseren de l.o.-docenten het hele jaar
door extra sportactiviteiten in het naschoolse sportuur zoals een voetbaltoernooi, een
volleybaltoernooi en een achtste triatlon.
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Talentontwikkeling // Activiteiten PRO Coevorden
Activiteiten PRO Coevorden
Excursies
Niet iedereen weet wat hij later wil gaan doen. Dat kan soms best lastig zijn. Daarom zijn er
excursies voor leerlingen om uit te zoeken wat het beste bij de leerling past. Dit is in groep I en 2.
De meeste excursies horen bij een vak, zoals het bezoeken van een timmerfabriek, autobedrijf of
verzorgingstehuis. Ook worden gezellige en leerzame uitstapjes georganiseerd.
Sporten
Alle leerlingen doen mee aan een jaarlijkse sportdag.
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Talentontwikkeling // Burgerschap en participatie
Burgerschap en participatie
Wij bevorderen actief burgerschap en sociale integratie op vier gebieden:
schoolcultuur;
lessen en projecten;
internationalisering;
leerlingparticipatie.
Wij zijn een brede scholengemeenschap waar mensen met verschillende culturen, geloven,
opleidingen en achtergronden elkaar ontmoeten. Onze schoolcultuur is open, inclusief, heterogeen
en democratisch en wij houden rekening met verschillen.
Wij besteden tijdens onze lessen bij alle vakken en in alle leerjaren aandacht aan burgerschap
(democratische rechtstaat, omgaan met conflicten, maatschappelijk handelen en omgaan met
verschillen).
Daarnaast wordt burgerschap vormgegeven binnen projecten. Deze projecten kunnen binnen
vakken en mentorlessen worden georganiseerd, maar kunnen ook vakoverstijgend en schoolbreed
zijn. In het kader van internationalisering organiseren wij buitenlandse reizen en internationale
uitwisselingen.
Wij vinden betrekken de leerlingen bij onze school en zorgen dat ze invloed kunnen uitvoeren op
het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Dit doen we onder andere door:
leerlingen te laten meewerken aan (school)activiteiten;
leerlingen te laten participeren in overlegorganen zoals leerlingpanels en de
Medezeggenschapsraad;
commissies van leerlingen voor activiteiten op het gebied van cultuur, muziek of sport;
enquêtes af te nemen onder leerlingen, bijvoorbeeld over tevredenheid en sociale
veiligheid;
leerlingen te vragen om andere leerlingen als mentor of tutor te begeleiden.
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Talentontwikkeling // Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen kan in Dalen bij Center Parcs De Huttenheugte. De Nieuwe Veste maakt graag gebruik
van de mogelijkheden in de buurt. Daarom kunnen leerlingen van De Nieuwe Veste na 16.00 uur
zwemmen bij De Huttenheugte voor € 5 per persoon in plaats van € 9,50 (geldt niet tijdens
vakanties en op feestdagen). De spelregels zijn: vooraf reserveren via www.dagjehuttenheugte.nl
en schoolpas meenemen en bij de receptie van De Huttenheugte laten zien.

Pagina 63 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Talentontwikkeling // Technasium havo en vwo Coevorden
Technasium havo en vwo Coevorden
Is het technasium de mooiste plek in school?
Voor de havo- en vwo-leerlingen die gekozen hebben voor het Technasium is dat zeker het geval.
Zij komen op deze plek voor bèta-onderwijs dat zich richt op creativiteit, ondernemendheid,
samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en procesen kennisgericht werken.
Centraal staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Leerlingen werken in teamverband
projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Het begint met projecten
gedurende twee periodes.
Die doen ze in kleine groepjes. Samenwerken is belangrijk; het team werkt aan oplossingen voor
kleine en grote problemen van bedrijven en organisaties. Het onderzoek doen leerlingen op en
buiten school. Aan het eind is er een presentatie van het resultaat voor het bedrijf of de
organisatie. Na het eerste leerjaar kiezen leerlingen of ze verder willen in het technasium en het
vak O&O.
Doordat technasiumleerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen,
onderwerpen en vraagstukken binnen de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een
weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Binnen het technasiumonderwijs
ontwikkelen leerlingen de competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek.
Technasiumeerlingen hebben een voorsprong bij hun vervolgopleiding; technische kennis biedt
voordelen die anderen niet hebben.
Het technasium beschikt over een eigen moderne werkruimte. Na de meest recente aanpassing is
deze plek nog meer een ruimte met alle nodige faciliteiten voor onderzoek en ontwerpen. De
inrichting nodigt leerlingen uit om na te denken en hun creativiteit aan te spreken.
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Talentontwikkeling // Cultuurhuis Coevorden
Cultuurhuis Coevorden
De Nieuwe Veste maakt gebruik van het Cultuurhuis Coevorden. Op deze plek midden in het
centrum van Coevorden wordt de creativiteit van leerlingen aangesproken. Onze leerlingen komen
daar voor lessen beeldende en kunstzinnige vorming en muziek en kunnen er werken aan hun
opdrachten.
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Ondersteuning // Zorgcoördinator
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator coördineert de werkzaamheden met de betrekking tot de ondersteuning van
leerlingen binnen de school en is aangesteld als aanspreekpunt bij pesten.
De zorgcoördinator overlegt regelmatig met de leerlingbegeleiders, de leerlingcoördinatoren en
specifieke begeleiders, onderhoudt de contacten met externe instanties en is voorzitter van het
Zorgadviesteam.
Het Zorgadviesteam bestaat uit interne en externe deskundigen, zoals de schoolarts, de
schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de schoolagent.
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Ondersteuning // Leerlingbegeleider
Leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider is dichtbij
Als een leerling niet genoeg heeft aan de basiszorg van de mentor en vakdocenten, helpt de
leerlingbegeleider. Als de leerlingbegeleider niet weet welke hulp het beste geboden kan worden,
legt hij de vraag voor aan het Zorgadviesteam. Dat doet hij in overleg met de ouders. Het
Zorgadviesteam bestaat uit interne en externe deskundigen, zoals de schoolarts, de
schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de schoolagent. Samen proberen ze tot
een goede oplossing voor de leerling te komen.
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Ondersteuning // Leerlingcoördinator
Leerlingcoördinator
De leerlingcoördinator let op
De leerlingcoördinator van de afdeling houdt in de gaten dat iedereen zich aan de geldende regels
houdt, houdt het verzuim van de leerlingen in de gaten en heeft regelmatig contact met de
leerplichtambtenaar. De coördinator zorgt voor tevreden ouders en leerlingen en draagt bij aan
een veilige en nette school.
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Ondersteuning // Mentor
Mentor
De mentor maakt het persoonlijk
Iedere mentor kent de leerlingen van de mentorgroep. Tijdens oudermomenten leert de mentor
ook de ouders kennen. De mentor is het eerste aanspreekpunt binnen de school. Contact zoeken
kan via de mail of via het telefoonnumer van de school. Tijdens lessen is de mentor telefonisch niet
bereikbaar.
De mentor heeft tijd voor de leerling, voor persoonlijke begeleiding en adviezen.
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Ondersteuning // Decaan
Decaan
De decaan geeft richting
De decaan helpt bij het zoeken naar de meest passende vervolgopleiding. Voor de één is dit
gemakkelijker dan voor de ander. De decaan begeleidt de leerling bij het maken van de juiste keuze
voor de leerroute na het leerjaar waarin een richting of een
profiel moet worden gekozen.
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Ondersteuning // Vakgerichte begeleiding Coevorden
Vakgerichte begeleiding Coevorden
De vakdocent zorgt voor de vakspecifieke vaardigheden en is er voor leerling die hulp nodig heeft
bij het vak. Op verzoek van de vakdocent, de mentor, de leerling of de ouders kan een leerling extra
hulp krijgen in een bepaald vak.
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Ondersteuning // Specifieke begeleiding Coevorden
Specifieke begeleiding Coevorden
Een leerling kan extra begeleiding nodig hebben, zodat leren gemakkelijker gaat en de leerling
zich beter gaat voelen.
De specifieke begeleiding die wordt aangeboden is:
FRT faalangstreductietraining
DRT remediale hulp voor leerlingen met dyslexie
NT2 Nederlands als tweede taal
SVT sociale vaardigheidstraining
Dyscalculie remediale hulp voor leerlingen met dyscalculie
Rots en Water weerbaarheidstraining.

Pagina 72 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Ondersteuning // TOPsUPport Hardenberg
TOPsUPport Hardenberg
TOPsUPport is een centrale ruimte met werkplekken en een coupé waar leerlingen kunnen werken.
De leerling vindt hier rust en krijgt extra hulp. Als het nodig is, krijgt de leerling specifieke
begeleiding.
Dit kan zijn:
• dyslexiebegeleiding
• BOF-training (beter omgaan met faalangst)
• remedial teaching voor leerlingen met LWO
• sociale vaardigheidstraining (buiten de school)
• remediale hulp voor leerlingen met dyscalculie
• motorische remedial teaching
• begeleiding bij gedragsproblemen
• leerlingbegeleiding.
Als ouder bestaat de mogelijkheid om bij bijzondere omstandigheden via school een afspraak te
maken met de jeugdarts.
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Ondersteuning // Pitstop Coevorden
Pitstop Coevorden
PITSTOP geeft rust
Pitstop verzorgt een korte stop en soms wat langer, afhankelijk van wat de leerling nodig heeft. De
leerling die bijvoorbeeld tijdes de lesdag overprikkeld raakt vindt hier even rust. En dit is ook de
plek voor de leerling die de overgang thuis-school moeilijk vindt en op een rustige manier de
schooldag wil beginnen, of een leerling die om medische redenen niet in de normale les mee kan
doen.
Een leerling hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn op de Pitstop, dit kan op afgesproken
momenten zijn of op momenten met toestemming van de docent. Binnen de Pitstop kan de
leerling een Reboundtraject volgen.
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Ondersteuning // Time-Out Coevorden
Time-Out Coevorden
In het Time-Out protocol staat hoe de zaken bij Time-Out verlopen.
Heeft een leerling vragen of is hij uit de les verwijderd? Dan meldt hij zich bij Time-Out.
De medewerkers van Time-Out houden de absentieregistratie bij. Het is de plek waar briefjes,
ingevuld en ondertekend, ingeleverd kunnen worden.
Als een leerling ziek wordt in de loop van de schooldag, meldt hij zich bij Time-Out.
Klik hier voor het Time-Out protocol
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Ondersteuning // Medicijnverstrekking en medisch handelen
Medicijnverstrekking
Als een leerling onder schooltijd medicijnen moet gebruiken dan zorgt de leerling daar zelf voor. In
bijzondere gevallen kan besloten worden, dat een medewerker van Time-out (Coevorden) of
Topsupport (Hardenberg) medicijnen verstrekt. In dat geval dienen de ouders een formulier voor
medicijnverstrekking in te vullen en te ondertekenen. De Time-out of Topsupport medewerker
houdt een overzicht bij van de dagen en tijden waarop het medicijn is verstrekt.

Medisch handelen
Als ouders aan ons vragen om onder schooltijd een medische handeling te verrichten dan nemen
wij contact op met de schoolarts en/of het Noordelijk Expertise Centrum Specialistisch Onderwijs.
Zij kunnen ons van advies voorzien en eventueel ondersteuning geven.
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Ondersteuning // Gezondheidsonderzoeken GGD
Gezondheidsonderzoeken GGD
De GGD jeugdgezondheidszorg biedt verschillende diensten aan, zoals gezondheidsonderzoeken,
adviezen van jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten en vaccinaties.
In de tweede klas en de vierde klas van De Nieuwe Veste komt GGD jeugdgezondheidszorg in de
klas voor een gezondheidsonderzoek. De leerlingen ontvangen hier van tevoren informatie over via
de post. Op school vullen leerlingen de digitale vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ in. Hierin staan
vragen over gezondheid, eten, beweging, seks, roken, drinken en drugs maar ook of iemand lekker
in zijn vel zit. Daarnaast worden de leerlingen gemeten en gewogen. Na het invullen van de
vragenlijst krijgen leerlingen meteen een paar adviezen. Ze kunnen doorklikken naar betrouwbare
websites met informatie. Soms wordt een leerling uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdarts
of jeugdverpleegkundige.
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Ondersteuning // Zorgadviesteam
Zorgadviesteam
Het zorgadviesteam (ZAT) bestaat onder andere uit de intern begeleider,
de jeugdarts/-verpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. De expertise van de professionals
kan, na overleg met ouders/verzorgers, worden ingeschakeld ter ondersteuning van de leerling.
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Ondersteuning // Aanmelding en toelating
Aanmelding en toelating
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar, totdat zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar
worden. Als ouder bent u vrij in de keuze van de school waar uw kind onderwijs volgt. Wij zijn als
openbare school algemeen toegankelijk. Bij ons is toelating de regel en weigering de uitzondering.
U leest hier meer over in ons aanmeldings- en toelatingsbeleid. Klik hier als u uw kind wilt
aanmelden voor onze school.
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Ondersteuning // Privacy en leerlinggegevens
Privacy en leerlinggegevens
Wij verwerken algemene persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders, bijvoorbeeld naam,
adres, woonplaats, telefoonnummers, geslacht en geboortedatum. Indien het noodzakelijk is voor
het geven van onderwijs en ondersteuning verwerken wij gevoelige en bijzondere
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over iemands gezondheid. Wij
verwerken de persoonsgegevens van voor het geven van onderwijs en ondersteuning, bijvoorbeeld:
het inschrijven van een leerling bij ons op school;
het geven van onderwijs en persoonlijke begeleiding aan een leerling;
het monitoren van de ontwikkeling van een leerling.
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Klik hier voor meer informatie over privacy en leerlinggegevens.
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Ondersteuning // Bevorderingsnormen
Bevorderingsnormen
In onze bevorderingsnormen hebben wij beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd naar
een volgend leerjaar. Wij beschikken ook overs over regels voor de maximale verblijfsduur van
leerlingen op onze school en regels voor de overgang van mavo naar havo en van havo naar vwo.
Klik hier voor onze bevorderingsnormen.
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Ondersteuning // Veiligheid
Veiligheid
Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwd en vernieuwend.
Wij zijn een school waar leerlingen en medewerkers zich veilig voelen en waar ze zich gekend en
herkend weten.
Daarom voeren wij een actief veiligheidsbeleid, is onze zorgcoördinator aangesteld als
aanspreekpunt bij pesten en monitoren we jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen.
In ons veiligheidsbeleid geven we weer hoe wij dit organiseren en hebben wij gedragscodes
opgenomen voor de omgang met leerlingen en verschillende uitingsvormen van ongewenst gedrag,
zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.
De codes hebben tot doel om ongewenst gedrag binnen de school in welke vorm dan ook te
voorkomen en te bestrijden.
Klik hier voor ons veiligheidsbeleid.
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Ondersteuning // Anti-pestbeleid
Anti-pestbeleid
Wij gaan pesten actief tegen en hebben afspraken gemaakt in het anti-pestbeleid. De belangrijkste
afspraken zijn:
in het eerste leerjaar besteden wij aandacht aan het voorkomen en omgaan met
pestgedrag;
in het tweede en derde leerjaar bespreekt de mentor het onderwerp pestgedrag in de
mentorklas;
in de hogere leerjaren is het onderwerp van gesprek als daar aanleiding toe is.
De zorgcoördinator is aangesteld als aanspreekpunt bij pesten.
Ons anti-pestbeleid is opgenomen in het veiligheidsbeleid. De sancties voor het niet naleven van
het anti-pestbeleid zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.
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Ondersteuning // Klachtenregeling
Klachtenregeling
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar u moeite mee heeft. De gebeurtenissen hebben
meestal betrekking op de dagelijkse gang van zaken in de school en worden in onderling overleg op
een juiste wijze afgehandeld. Als het door de aard van de gebeurtenis niet mogelijk is of als
de gebeurtenis niet op de juiste is afgehandeld, kan gebruik worden gemaakt van de
klachtenregeling.
Klik hier voor meer informatie en de klachtenregeling.
Wij hebben een interne contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon aangesteld als
aanspreekpunt voor klachten en om te zorgen dat klachten niet escaleren, maar volgens de
correcte klachtroutes worden opgelost.
Klik hier voor meer informatie en de contactgegevens.
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Ondersteuning // Bezwaar
Bezwaar
Binnen De Nieuwe Veste worden dagelijks beslissingen genomen. In sommige gevallen is een
beslissing een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, bijvoorbeeld beslissingen over
de toelating, de bevordering of het schorsen of verwijderen van een leerling. In dat geval geldt de
klachtenregeling niet, maar kan binnen zes weken na dagtekening van de beslissing schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur.
Klik hier voor meer informatie.
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Ondersteuning // Klokkenluidersregeling
Klokkenluidersregeling
Wij beschikken over een klokkenluidersregeling. De regeling biedt rechtsbescherming en
vertrouwelijkheid als uw positie binnen de school op het spel staat als bekend wordt dat u degene
bent die een ernstige misstand heeft aangekaart. De vertrouwenspersoon integriteit kan u
informatie en advies geven, ondersteuning bieden bij het vermoeden van een misstand en u wijzen
op de juiste routes.
Klik hier voor meer informatie over de klokkenluidersregeling en de vertrouwenspersoon
integriteit.
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Ondersteuning // Commissie van beroep examens
Commissie van beroep examens
Een lid van de directie kan een maatregel nemen bij onregelmatigheden tijdens enig deel van het
examen of bij afwezigheid zonder geldige reden tijdens enig deel van het examen. Als u het oneens
bent met de maatregel dan kunt u in beroep gaan bij de commissie van beroep examens. Klik hier
voor meer informatie.
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Wegwijs // Leerlingstatuut en afspraken
Leerlingstatuut en afspraken
Op De Nieuwe Veste werken wij volgens drie kernwaarden: veilig, vertrouwd en vernieuwend.
In het leerlingenstatuut beschrijven wij de rechten en plichten van onze leerlingen.
Om er voor te zorgen, dat iedereen (leerlingen én medewerkers) binnen de school zich veilig voelt
en we op basis van vertrouwen kunnen werken aan vernieuwend onderwijs hebben we een aantal
afspraken gemaakt waar iedereen zicht aan houdt. Klik hier voor de afspraken en de gedragscode
ICT gebruik.
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Wegwijs // Onderwijstijd
Onderwijstijd
In het voortgezet onderwijs geldt een urennorm per onderwijssoort van:
1000 uur voor het praktijkonderwijs;
3700 uur voor het vmbo;
4700 uur voor de havo;
5700 uur voor het vwo.
Binnen de urennorm is ruimte voor maatwerk per leerling. Dit omdat sommige leerlingen genoeg
hebben aan minder onderwijstijd en andere leerlingen juist meer onderwijstijd nodig hebben. Er is
ook ruimte voor de invulling van de onderwijstijd. Wij hebben binnen de school afspraken gemaakt
over de activiteiten die meetellen voor de onderwijstijd. In onze lessentabellen staat per
onderwijssoort hoeveel lesuur per week aan een bepaald vak wordt besteed. De Inspectie van het
Onderwijs ziet erop toe of wij de minimum hoeveelheid onderwijstijd halen.
Klik hier voor onze lessentabellen.
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Wegwijs // Lesuitval
Lesuitval
Lesuitval is niet te vermijden en kan ontstaan door ziekte of afwezigheid van docenten of door
organisatorische zaken zoals begeleiding van docenten bij excursies en werkweken waardoor zij op
dat moment geen lessen kunnen verzorgen. Ook lesuitval als gevolg van schoolexamens,
nascholingen en rapportvergaderingen is niet altijd te voorkomen. Bij langdurige afwezigheid van
docenten proberen we zo snel mogelijk tot vervanging over te gaan.
Om te voldoen aan de onderwijstijd is het aantal geplande uren in het jaarrooster hoger dan het
verplichte aantal uren waardoor bij een (klein) percentage lesuitval het uiteindelijke aantal
gerealiseerde uren nog steeds binnen de vereiste norm valt.
In de klassen 1 en 2 en waar mogelijk klas 3 worden uitgevallen lessen waar mogelijk vervangen,
uitgezonderd lessen op het eerste of laatste uur. Omdat leerlingen met studiewijzers werken,
kunnen ze in principe door met de lesstof. Lessen die worden vervangen, worden niet per definitie
in mindering gebracht op de onderwijstijd.
In de klassen 3 en hoger worden uitgevallen lessen in principe niet vervangen. Leerlingen kunnen in
de daartoe bestaande studieruimtes zelfstandig doorwerken aan hun taken. Deze uren worden
gedeeltelijk meegerekend als onderwijstijd.
Bij (meerdaagse) activiteiten voor een specifieke doelgroep, die soms relatief veel lesuitval kunnen
veroorzaken voor een andere groep leerlingen, wordt, indien nodig, gewerkt met een speciaal
aangepast rooster. Roosterwijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de leerlingen.
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Wegwijs // Verzuim
Verzuim
Wij zijn verplicht om alle leerlingen te registreren die te laat komen of afwezig zijn. Wij hebben de
regels beschreven in het veiligheidsbeleid. Wij informeren ouders bij te vaak te laat komen of
veelvuldige afwezigheid. Om veelvuldig verzuim te voorkomen hebben wij de volgende afspraken
gemaakt:
melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts na afwezigheid van tien schooldagen
achtereen;
melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts bij drie ziekmeldingen binnen drie maanden.
Na een melding bij de leerplichtambtenaar/schoolarts neemt een medewerker van de GGD contact
op met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim treffen wij samen met de
leerplichtambtenaar maatregelen.
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Wegwijs // Verlof
Verlof
Leerlingen moeten de school moeten bezoeken als er onderwijs wordt gegeven en mogen niet
zomaar wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. In onze
verlofprocedure staan de uitzonderingen, de daarbij behorende regels en de aanvraagprocedure
beschreven. Wij gaan er vanuit dat afspraken met de tandarts, huisarts of specialist zoveel mogelijk
buiten schooltijd worden gemaakt.
Verlofprocedure
Formulieren:
Verlofaanvraag
Absent geweest
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Wegwijs // Strafbare feiten
Strafbare feiten
Wij doen aangifte bij de politie bij de constatering van een strafbaar feit in het gebouw of op het
schoolterrein. Op verzoek van de politie kunnen leerlingen gehoord worden, zonder toestemming
vooraf van de ouders. Op het schoolterrein hangen bewakingscamera’s. Beelden van deze camera’s
zullen, als daar aanleiding toe is, aan de politie worden overhandigd. Er worden geen beelden
getoond aan betrokken partijen.
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Wegwijs // Schorsing leerling
Schorsing leerling
Wij kunnen een leerling voor maximaal vijf schooldagen schorsen. Dit houdt in, dat wij de leerling
tijdelijk de toegang tot bepaalde of alle lessen ontzeggen. Dit betekent niet dat de leerling vrij heeft
van school. Wij blijven verplicht de leerling onderwijs te geven, bijvoorbeeld door extra huiswerk.
Wij maken hierover afspraken met de leerling en ouders.Als wij in overleg zijn over verwijdering van
een leerling kan de leerling voor een periode langer dan vijf schooldagen worden geschorst. Bij een
schorsing langer dan één dag worden de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in
kennis gesteld. Klik hier voor meer informatie.
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Wegwijs // Verwijdering leerling
Verwijdering leerling
Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel. Daarom maken wij voorafgaand aan
een beslissing tot verwijdering een zorgvuldige belangenafweging. Het gaat om de afweging tussen
het belang van de leerling om op onze school te blijven en het belang van onze school bij
verwijdering van de leerling. De verwijdering van een leerling is gebonden aan strikte voorwaarden
en is uitsluitend mogelijk als een andere school bereid is om de leerling toe te laten. Als wij in
overleg zijn over verwijdering van een leerling kan de leerling worden geschorst.
Er zijn twee reden om te beslissen tot verwijdering van een leerling namelijk het niet kunnen
voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling of ernstig wangedrag van de leerling of ouders. Klik
hier voor meer informatie.
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Wegwijs // Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Wij zijn verplicht om signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij
Veilig Thuis. Na een melding, stelt Veilig Thuis een onderzoek in en zorgt indien nodig voor passend
hulpverlening. Veilig Thuis doet aangifte bij de politie wanneer het belang van het kind of de ernst
van de gemelde feiten daar aanleiding toe geeft.
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Wegwijs // Verzekering en aansprakelijkheid
Verzekering en aansprakelijkheid
Collectieve verzekering
Voor alle leerlingen is een collectieve ongevallenverzekering, een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve reis- en annuleringsverzekering
afgesloten.
Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering is van toepassing tijdens het verblijf op school gedurende de
gebruikelijke lesuren, maar ook tijdens het komen en gaan naar school, met een maximum van een
uur voor en een uur na schooltijd. Deze verzekering geldt ook voor alle activiteiten (schoolfeesten,
ouderavonden e.d.) die door de school worden georganiseerd, mits medewerkers van school
toezicht houden.
Aansprakelijkheidsverzekering
De school heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade toegebracht aan derden.
Deze verzekering geldt alleen als de aansprakelijkheid niet via andere verzekeringen geregeld is.
Een stagiair wordt tijdens het uitvoeren van zijn stage gezien als ondergeschikte (werknemer) van
de stagegever en is daarmee verzekerd via de bedrijfsaansprakelijkheid en ongevallenverzekering
van het stagebedrijf. De schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kan op de WA
verzekering van de ouders/verzorgers worden verhaald. De school is niet aansprakelijk voor
beschadigingen en vermissingen van eigendommen van leerlingen.
Doorlopende collectieve reis- en annuleringsverzekering
Een doorlopende reisverzekering verzekert de leerling voor financiële gevolgen van risico’s die de
leerling mogelijk loopt. Bijvoorbeeld kosten voor hulpverlening en schade door beschadiging of
diefstal van bagage. Ook is er een doorlopende annuleringsverzekering voor alle leerlingen.
Ook voor ouders
Ouders die als begeleiders deelnemen aan schoolactiviteiten kunnen aanspraak maken op dezelfde
verzekeringen.
Melding ongeval of aangebrachte schade
Ieder ongeval of aangebrachte schade dient altijd gemeld te worden. Dit kan bij de vakdocent, de
mentor, de conciërge of de receptie.
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Wegwijs // Contact met ouders
Contact met ouders
Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij de mentor, de (vak)docent, de
decaan, de teamcoördinatoren of de sectordirecteur. Maar ook zijn er andere momenten waarop
ouders in verbinding staan met de school, bijvoorbeeld:
voor het bezoeken van de beroepenmarkt;
via tevredenheidonderzoeken onder ouders;
in oudergesprekken;
via (nieuws)brieven;
via de website www.denieuweveste.nl;
via SOMtoday.
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Wegwijs // Gescheiden ouders
Gescheiden ouders
Wij hebben te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Voor de informatieverstrekking is het
voor ons van belang om te weten of beide ouders nog met het gezag zijn belast.
Als beide ouders gezag hebben, voorzien wij beide ouders gelijkelijk van informatie.
Als slechts één ouder belast is het met het ouderlijk gezag dan voorzien wij de ouder die belast is
met het gezag van informatie. De ouder met gezag dient de ouder zonder gezag te informeren over
belangrijke zaken die het kind aangaan, waaronder de voortgang van het kind op school. Als een
ouder zonder gezag ons verzoekt om informatie over de voortgang van zijn kind dan zijn wij
verplicht om deze informatie te verstrekken. Wij informeren de met het gezag belaste ouder
hierover.
Wij hebben een zelfstandige informatieplicht. Dit betekent, dat verzet van een ouder nooit een
reden kan zijn voor weigering van informatie aan de andere ouder. Dat geldt in principe ook voor
verklaringen van advocaten of van therapeuten die informatievoorziening in het belang van het
kind ontraden. Alleen met een rechterlijke beschikking of als het belang van het kind zich daartegen
verzet, wijken wij af van onze informatieplicht.
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Wegwijs // Adres- en e-mailwijzigingen
Adres- en e-mailwijzigingen
De school blijft graag op de hoogte van een wijziging in adresgegevens van de leerling en/of ouders.
Voor het doorgeven is er het formulier adreswijziging:
https://www.denieuweveste.nl/Ouders/Verhuizen
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Wegwijs // Kluisje
Kluisje
Vanaf het eerste leerjaar kunnen leerlingen de beschikking krijgen over een kluisje. Dit is handig en
voorkomt dat spullen zoekraken of ontvreemd worden. Leerlingen doen er goed aan waardevolle
spullen niet onbeheerd achter te laten.Let erop dat de sleutel iedere dag meegenomen wordt naar
school!
Sleutel kwijt? Dan is er tegen betaling van € 5 een nieuwe sleutel.
De bijdrage voor het kluisje is voor de locatie Coevorden opgenomen in de schoolkosten. Het huren
van een kluisje locatie Coevorden is vrijwillig. Als gekozen wordt voor het gebruik van een kluisje,
ontstaat er een betalingsverplichting voor het huurbedrag.
Voor een kluisje gelden speciale regels. Wij controleren het kluisje jaarlijks steekproefsgewijs en/of
bij een concrete aanleiding op de aanwezigheid van verboden voorwerpen, zoals alcohol, drugs,
vuurwerk, wapens. De controles worden altijd uitgevoerd in aanwezigheid van twee medewerkers
onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De politie kan bij de kluiscontrole aanwezig zijn
ter assistentie, maar mag zonder huiszoekingsbevel niet zelf een kluisje openen.
Klik hier voor de voorwaarden gebruik van een kluisje leerjaar 1 en en en vanaf leerjaar 3
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Wegwijs // Lestijden Coevorden
Lestijden Coevorden
Het actuele rooster staat op SOMtoday waar leerlingen en ouders kunnen inloggen.
Iedere les duurt 45 minuten.
Voor leerjaar 1 en 2 zjin de lestijden:
(de eerste bel gaat om 08.10 uur)
1e lesuur 08.15 - 09.00 uur
2e lesuur 09.00 - 09.45 uur
pauze 09.45 - 10.00 uur
3e lesuur 10.00 - 10.45 uur
4e lesuur 10.45 - 11.30 uur
5e lesuur 11.30 - 12.15 uur
pauze 12.15 - 12.45 uur
6e lesuur 12.45 - 13.30 uur
7e lesuur 13.30 - 14.15 uur
8e lesuur 14.15 - 15.00 uur
9e lesuur 15.00 - 15.45 uur
Voor leerjaar 3, 4, 5, 6 zijn de lestijden:
(de eerste bel gaat om 08.10 uur)
1e lesuur 08.15 - 09.00 uur
2e lesuur 09.00 - 09.45 uur
3e lesuur 09.45 - 10.30 uur
pauze 10.30 - 10.45 uur
4e lesuur 10.45 - 11.30 uur
5e lesuur 11.30 - 12.15 uur
6e lesuur 12.15 - 13.00 uur
pauze 13.00 - 13.30 uur
7e lesuur 13.30 - 14.15 uur
8e lesuur 14.15 - 15.00 uur
9e lesuur 15.00 - 15.45 uur
Indien er een 10e lesuur is dan geldt na het 7e lesuur:
8e lesuur 14.15 - 15.00 uur
pauze 15.00 - 15.15 uur
9e lesuur 15.15 - 16.00 uur
10e lesuur 16.00 - 16.45 uur
Er kunnen lesvervangende activiteiten plaatsvinden buiten de reguliere lesdagen, lestijden en
leslocaties. De schoolleiding kondigt dit minimaal 10 schooldagen van tevoren aan.

Pagina 102 van de 116

PDF gegenereerd op: 24-09-2020 14:52

Wegwijs // Lestijden PRO Coevorden
Lestijden PRO Coevorden
De lestijden zijn:
Maandag 08.15 - 12.15 uur - 12.45 - 15.00 uur
Dinsdag 08.15 - 12.15 uur - 12.45 - 15.00 uur
Woensdag 08.15 - 12.15 uur - 12.45 - 15.00 uur
Donderdag 08.15 - 12.15 uur - 12.45 - 15.00 uur
Vrijdag 08.15 - 12.15 uur - 12.45 - 15.00 uur
Er kunnen lesvervangende activiteiten plaatsvinden buiten de reguliere lesdagen, lestijden en
leslocaties. De schoolleiding kondigt dit minimaal 10 schooldagen van tevoren aan.
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Wegwijs // Lestijden Hardenberg
Lestijden Hardenberg
Een lesuur duurt 30 minuten.
1e lesuur 08.30 - 09.00
2e lesuur 09.00 - 09.30
3e lesuur 09.30 - 10.00
4e lesuur 10.00 - 10.30
pauze 10.30-10.50
5e lesuur 10.50 - 11.20
6e lesuur 11.20 - 11.50
pauze 11.50 - 12.10
7e lesuur 12.10 - 12.40
8e lesuur 12.40 - 13.10
pauze 13.10 - 13.30
9e lesuur 13.30 - 14.00
10e lesuur 14.00 - 14.30
11e lesuur 14.30 - 15.00
12e lesuur 15.00 - 15.30
Er kunnen lesvervangende activiteiten plaatsvinden buiten de reguliere lesdagen, lestijden en
leslocaties. De schoolleiding kondigt dit minimaal 10 schooldagen van tevoren aan.
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Wegwijs // Vakanties
Vakanties

2020-2021
Herfstvakantie
maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020
Ganzenmarkt
maandag 9 november 2020
Studiedag (leerlingen zijn vrij)
dinsdag 10 november 2020
Kerstvakantie
maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
maandag 22 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag + Tweede Paasdag
vrijdag 2 april 2021 tot en met maandag 5 april 2021
Meivakantie
maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + vrijdag erna
donderdag 13 mei 2021 + vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
maandag 24 mei 2021
Zomervakantie
maandag 12 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021
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Wegwijs // Ontruiming
Ontruiming
In het geval van een ontruiming is een sirene te horen. In ieder lokaal hangt naast deuitgang een
plattegrond. Hierop staat de te volgen vluchtroute aangegeven. De instructieis de ontruiming rustig
en ordelijk te laten verlopen. Iedereen gaat in klassenverband en onder begeleiding naar het op de
plattegrond aangegeven verzamelpunt.
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Wegwijs // Rooster
Rooster
Voor het rooster loggen leerlingen en ouders met hun eigen account in op SOMtoday.
Inloggen: https://dnv.somtoday.nl
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Wegwijs // Schoolpas
Schoolpas
Iedere leerling heeft een schoolpas. Hiermee kunnen bijvoorbeeld producten in de gezonde
schoolzaal worden gekocht. Het tegoed op de kaart kan op school worden opgewaardeerd. Dat
gaat heel gemakkelijk in twee stappen met de eigen pinpas.
Opwaarderen van de schoolpas kan ook via myNetPay.
Handleiding opwaarderen schoolpay via myNetPay
1. Aanmelden bij myNetpay
2. Klik op volgende link om aan te melden: http://opwaarderen.denieuweveste.nl
3. Ga naar het inlogkader voor het invullen van gebruikersnaam en wachtwoord
4. De gebruikersnaam voor leerlingen met het leerlingnummer
5. De gebruikersnaam voor medewerkers is de afkorting
6. Het wachtwoord is het wachtwoord dat gebruikt wordt op school om in te loggen
Na inloggen zijn er vier mogelijkheden:
opwaarderen, kaart blokkeren, mijn transacties, contact.
Opwaarderen
Klik op de knop 'Opwaarderen'.
Klik op de knop 'Koop Nu' met het bedrag naar keuze.
Selecteer de juiste bank en klik op “Selecteer deze optie”.
Ter controle is de de gemaakte keuze van het bedrag te zien. Als deze klopt, klik op 'Betaal nu'.
De iDEAL-pagina van de bank verschijnt.
Na afronding van de betaling wordt het tegoed bijgeschreven op het NetPay systeem en is de
schoolpas opgewaardeerd met het gekozen bedrag.
Kaart blokkeren
Met deze optie kan de kaart geblokkeerd worden bij bijvoorbeeld verlies of diefstal.
Mijn transacties
Hier is het huidige tegoed te zien en een overzicht van alle transacties.
Contact
Voor vragen.
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Wegwijs // Cultuurkaart
Cultuurkaart
De cultuurkaart is echt een aanwinst!
Iedere leerling ontvangt via de mentor een eigen Cultuurkaart, de CJP pas. Met deze pas kan de
leerling aantrekkelijke voordelen krijgen.
Ouders krijgen van het CJP een brief via hun zoon of dochter.
De informatie staat ook op: https://www.cjp.nl/.
Via de pas kan de school een divers en gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten organiseren.
De kaart zelf bevat geen tegoed.
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Wegwijs // Gymlesbenodigheden
Gymlesbenodigheden
Kleding
Voor de gymlessen is passende sportkleding nodig: een shirt, een sportbroek en sportschoenen. Dit
geldt zowel voor de binnen- als buitenlessen. Zaalschoenen mogen geen zolen hebben die afgeven.
Vanwege de hygiëne is het advies na een gymles te douchen. De leerling heeft daarvoor een
handdoek nodig.
Sieraden en waardevolle spullen
Tijdens de lessen is het dragen van sieraden niet toegestaan. Het advies is om sieraden en andere
waardevolle spullen voor de gymles in het kluisje te leggen (als de leerling deze heeft) of om ze
thuis te laten. Waardevolle spullen die toch mee worden genomen naar de les kunnen het beste in
de sportzaal gelegd worden, omdat daar het meeste toezicht is. De leerling blijft zelf
verantwoordelijk voor de spullen en kan de school of schoolleiding niet aansprakelijk stellen bij
eventuele schade of vermissing. De school vergoedt geen schade, ook al zijn de spullen in de
gymzaal afgegeven. Het dragen van een bril in de gymles is voor eigen risico.
Buitenschoolse sportactiviteiten
Bij het deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten gelden dezelfde regels als tijdens de
gymlessen.
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Wegwijs // Secretariaat
Secretariaat
De medewerker van het sectorsecretariaat kan antwoord geven op algemene vragen over de
opleiding, specifieke formulieren of administratieve afwerking van zaken.
Het secretariaat voor de locatie Coevorden en Hardenberg is te bereiken via:
secretariaat@sgdnv.nl.
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Wegwijs // Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling (het College van
Bestuur), is de werkgever van het College van Bestuur en is het klankbord voor het College van
Bestuur.
Klik hier voor meer informatie.
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Wegwijs // College van Bestuur
College van Bestuur
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs en bepaalt het beleid van de
organisatie in samenwerking met het directieteam, de Medezeggenschapsraad en de Raad van
Toezicht. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en externe
belanghebbenden over het beleid, de kwaliteit van het onderwijs en onderwijsresultaten.
Klik hier voor meer informatie.
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Wegwijs // Inspectie van het Onderwijs
Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoekt of
onze leerlingen onderwijs krijgen van voldoende niveau.
U kunt bij de Inspectie van het Onderwijs terecht voor klachten over de kwaliteit van ons onderwijs
of de Onderwijsinspectie en meldingen van onwenselijke situaties.
Website: www.owinsp.nl
Telefoonnummer loket onderwijsinspectie: 088-6696060
Telefoonnummer vertrouwensinspecteur: 0900-1113111 (lokaal tarief)
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Wegwijs // Locatiegegevens
Locatiegegevens
Locatie Van Heeckerenlaan 2
7742 AB Coevorden
Postadres: Postbus 240
7740 AE Coevorden
T 0524 593800
tijdens avondactiviteitenT 0524 593865
Locatie Piet Heinstraat 1
7772 ZJ Hardenberg
Postadres: Postbus 82
7770 AB Hardenberg
T 0523 262170
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Wegwijs // Leenfiets
Leenfiets
Voor leerlingen die niet met de fiets naar school komen, is het mogelijk een fiets te lenen. Deze fiets
kan gebruikt worden voor activiteiten onder schooltijd. Bijvoorbeeld om naar het Cultuurhuis of
naar de sportvelden te gaan.
Er is een formulier met daarin de voorwaarden. Het ingevulde en ondertekende formulier moet
ingeleverd worden bij Time Out.
Via deze link is het formulier te openen (en te printen):
https://www.denieuweveste.nl/Ouders/Leenfiets_Coevorden
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