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De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten
teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen
invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig
is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de
opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw
met nieuwe krachten verrijken.
Rudolf Steiner

Voorwoord

schoolgids 2021-2022 bernard lievegoed college

3

Voor u ligt de schoolgids van het Bernard
Lievegoed College. Het Bernard Lievegoed College,
onderdeel van het Bonnefanten College, verzorgt
voortgezet onderwijs naar het model van vrije
schoolonderwijs in Maastricht. Deze schoolgids
heeft een informatieve functie en geeft zoveel
mogelijk praktische en inhoudelijke informatie.
Al lezend en bladerend geven wij een beeld van
de school en beschrijven we op welke wijze de
school met onderwijs en opvoeding omgaat. Het
betreft o.a. informatie over de doelstellingen en
werkwijzen, de betrokkenheid van ouders en
praktische informatie over roosters, vakanties en
dergelijke. De schoolgids geeft een eerste beeld
van de school met haar algemene en bijzondere
kenmerken.
We vinden het belangrijk dat deze schoolgids voor
iedereen goed leesbaar en te begrijpen is. In de
toon van de schoolgids gebruiken we de formele
aanspreekvorm als we ons tot ouders richten en
‘je/jullie’ wanneer we ons tot leerlingen richten.
Om de tekst leesbaar te houden gebruiken we vaak
het woord ouders. We bedoelen hiermee ouder(s),
verzorger(s) of voogden van leerlingen.
De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld. Onze
school publiceert de schoolgids bij aanvang van het
nieuwe schooljaar via de website.

Het Bernard Lievegoed College is een lerende
organisatie. Een plek waar medewerkers, vanuit
een gedeelde visie, samenwerken en -leren om
de organisatie (en ook zichzelf) te verbeteren.
Door veel te investeren in studie, scholing,
intervisie en begeleiding versterkt de school haar
uitgangspunten en visie.
Het Bernard Lievegoed College maakt deel uit
van de nationale en internationale vrijeschool
beweging. Over de gehele wereld zijn er ruim 800
vrijescholen voor voortgezet onderwijs.
De school profileert zich als een school met
creativiteit en ondernemingszin waar kunst en
cultuur een belangrijke plaats innemen. We
leren de leerlingen om actief en ondernemend
te zijn, zich te kunnen presenteren en verant
woordelijkheid te nemen voor de gemaakte
keuzes. Flexibiliteit, probleemoplossend denken
en handelen zijn vaardigheden die verweven zijn
in ons onderwijs. Ons kunst -en cultuuronderwijs
geeft de leerling de kans om op een andere, meer
creatieve manier, naar de wereld om zich heen te
kijken.
De school is geen traditionele onderwijsinstelling:
de praktijk en de inrichting van het onderwijs
sluiten zoveel mogelijk aan bij de uitdagingen en
kansen die de 21e eeuw ons biedt. Het Bernard
Lievegoed College is in de afgelopen jaren gegroeid
en telt in 2021-2022 ca. 910 leerlingen.
De focus ligt in schooljaar 2020-2024 op de
formatieve cultuur en de leerling beter te
begeleiden in het leerproces middels didactisch
coachen. Dit zijn ook de speerpunten, samen met

het schoolbreed verstevigen van taalbewustzijn en
taalvaardigheid bij leerlingen en docenten, met als
doel onderwijskwaliteit verder te verbeteren.
Een mooie opdracht voor ons als opvoeders en
pedagogen.
Namens het team
Patricia Hanssen, rector
Bernard Lievegoed College
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Alle kopjes in deze
inhoudsopgave zijn actieve
links. Een muisklik en je bent
daar waar je zijn moet!
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In dit hoofdstuk lichten wij onze visie, missie
en waarden toe, geïnspireerd op de vrijeschool
identiteit waarmee het Bernard Lievegoed College
zich profileert.

IDENTITEIT

Het Bernard Lievegoed College is een school op
algemeen bijzondere grondslag. Medewerkers
verbonden aan het Bernard Lievegoed College laten
zich inspireren door het antroposofisch mensbeeld.
Dat wil zeggen dat men zich ervan bewust wil
worden wat ‘het mens zijn’ betekent.
Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed
van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (18611925).
De Vereniging van Vrijescholen (2013) omschrijft
de identiteit van de Vrijescholen in deze tijd als
volgt: De Vrijeschool heeft als uitgangspunt:
onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs
gaat verder dan alleen goed leren lezen of
rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de
persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in
relatie tot de sociale gemeenschap. De Vrijeschool
wil in het leven van een kind van betekenis
zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde
kwaliteiten. De Vrijeschool wil dat het kind deze
kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om

onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van
een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitie,
inventiviteit, originaliteit en creativiteit.
Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de
antroposofie, een visie op de mens als geheel.
Vrijeschoolonderwijs vraagt om situaties waarin
leraren en leerlingen het beste dat ze in huis
hebben laten zien, zich door elkaar laten uitdagen
en elkaar inspireren. Zodat kinderen uitgroeien
tot mensen die zelf betekenis en richting aan hun
leven geven. Die hun eigen plek weten te vinden in
de huidige, snel veranderende samenleving.
Het Bernard Lievegoed College wil bijdragen aan
de ontwikkeling van leerlingen tot authentiek,
oordeelkundig en vrij denkende, voelende en
handelende mensen. Mensen die zich verbinden
met de wereld om hen heen. Mensen die vanuit de
wil, bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen
voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld.

VISIE

Op het Bernard Lievegoed College staat de
persoonlijkheidsvorming van onze individuele
leerling centraal: de ontwikkeling van de leerling
als mens, een basis waar hij z’n leven lang op
kan bouwen. Het Bernard Lievegoed College wil
daarin voor haar leerlingen écht van betekenis zijn.
Creatief denken, authenticiteit en originaliteit zijn
vaardigheden en eigenschappen die wij stimuleren
bij onze leerlingen.
Het leren met je hoofd (denken), hart (voelen)
en handen (willen) is de drie-eenheid van
waaruit wij kijken en ons onderwijs (in)richting
geven. We leren onze leerlingen te beschouwen

alvorens te oordelen, bewust te zijn van de leefen belevingswereld van de ander en eigen keuzes
te maken. We doen dit vanuit respect voor (de
wijsheid en de schoonheid van) de natuur en de
wereld. Onze school is een school van leerlingen,
docenten, onderwijsondersteunende medewerkers
én ouders samen.

‘Respect voor ik, de ander en de wereld.’
MISSIE

‘We leren en leven samen om de ruimte te creëren
waarin onze leerlingen als zelfstandig individu de
wereld open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen
treden.’

WAARDEN

De bevestigende waarden van het Bernard
Lievegoed College zijn:
• Ik doe er toe
• Kunstzinnig kijken & handelen
De onderscheidende waarden van het Bernard
Lievegoed College zijn:
• Jij doet er toe
• Betrokkenheid
• Verantwoordelijkheidsbesef
De unieke waarde van het Bernard Lievegoed
College is:
• Samen in zelfstandigheid

STICHTING VRIENDEN VAN
VRIJESCHOOLONDERWIJS LIMBURG (VVL)
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De VVL speelt sinds het Bernard Lievegoed College
onder het LVO-bestuur valt een belangrijke rol in
het bewaken van de vrijeschoolidentiteit van het
Bernard Lievegoed College. Dit op grond van de
afspraken die tussen LVO en VVL zijn gemaakt
ten tijde van het onderbrengen van het Bernard
Lievegoed College onder het LVO. Daarnaast is de
VVL de inner van de ouderschenkingen en bewaakt
dat de ontvangen gelden ook aangewend worden
voor vrijeschool curriculum (zie pagina 42 voor
meer informatie).

Wij zijn Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs,
kortweg LVO.
Om iedereen die betrokken is bij onze scholen van
informatie te voorzien vragen we ook aandacht
voor de website van LVO (stichtinglvo.nl). Hierop
staan alle regelingen die genoemd worden in deze
schoolgids die gelden voor al onze scholen.
BEVOEGD GEZAG
LVO is het bevoegd gezag. Het college van bestuur
vertegenwoordigt LVO. LVO kent ook een raad van
toezicht.

De VVL staat verder ook aan de wieg van de Vrije
School Parkstad, de andere vrije middelbare school
van LVO in Zuid-Limburg. Voor meer informatie
zie vrijeschoollimburg.nl

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

VISIE STICHTING LIMBURGS VOORTGEZET
ONDERWIJS, BEVOEGD GEZAG

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

Heel de mens heeft waardigheid en ieder mens
staat als één geheel centraal. Al onze leerlingen
en medewerkers tellen mee met al hun menselijke
waardigheden. Vanuit deze gedachte verzorgen we
onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van
de wereld van vandaag en morgen. Onze scholen
staan midden in de samenleving. Zo’n 2750
professionals zetten zich in voor onze leerlingen. Ze
zijn deskundig, professioneel en ervaren.
Onze scholen zijn verbonden met elkaar. We
delen een gezamenlijke visie. De kern van deze
visie wordt gevormd doordat we elkaar en onze
leerlingen vanuit waardering tegemoet treden.

COLLEGE VAN BESTUUR
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevrouw S.M.E. Holtjer-Mols RA, lid
Meer informatie? stichtinglvo.nl of mail naar
info@stichtinglvo.nl

2. De organisatie
Het Bernard Lievegoed College is dynamisch
georganiseerd en medewerkers, ouders en
leerlingen dragen bij aan het ontwikkelen van
de organisatie. Ouders en leerlingen doen dit
via gesprekken met mentoren, de medezeggen
schapsraad, de leerlingenraad, leerlingarena,
ouder -en leerling en tevredenheidsonderzoeken.
Medewerkers doen dat via hun rol en expertise
binnen de organisatie, de vergaderingen, vraag
stukbijeenkomsten, vakgroepbijeenkomsten en
tevredenheidsonderzoeken.

MANAGEMENTTEAM
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De belangrijkste taak van het managementteam
is de borging van lopende processen en ontwikke
lingen binnen de school. De rector is eindverant
woordelijk voor al die processen en de resultaten.
In het weekbericht en op thema-avonden meldt
het managementteam wat de ontwikkelingen zijn
binnen de school.
Het managementteam bestaat uit:
Patricia Hanssen, rector
p.hanssen@stichtinglvo.nl
Sjors van den Dries, teamleider 7,8 en 9
s.vandendries@stichtinglvo.nl
Erik Croes, teamleider 10 tl
e.croes@stichtinglvo.nl
Stéphanie Ruers, teamleider 10/11 havo
s.ruers@stichtinglvo.nl
Ellen van Leeuwen, teamleider 10/11/12 vwo
enm.vanleeuwen@stichtinglvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

Een substantieel deel van de medewerkers
werkzaam aan het Bernard Lievegoed College is
niet verbonden aan de school als docent, maar
ondersteunt dagelijks het onderwijskundig proces
en het organisatieproces.

HET ONDERWIJZEND TEAM

Binnen de school spreken we van een midden
bouwteam (klas 7, 8, 9), een tl-team bovenbouw,

een havo-team bovenbouw en een vwo-team
bovenbouw.
Docenten en mentoren zijn primair verant
woordelijk voor het onderwijs en de begeleiding
van de leerling. Alle leerlingen hebben een vaste
mentor, die het eerste aanspreekpunt vormt voor
leerlingen en ouders. Per team worden leerlingen
en docenten ondersteund door het ondersteunings
team, de leerlingcoördinator en de teamleider.

MENTOREN

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de
leerling en is samen met de leerlingen, ouders en
team verantwoordelijk voor het klassenklimaat
en de individuele ontwikkeling van de leerling. De
mentor verzorgt o.a. het contact met de ouders van
de leerlingen, legt zo mogelijk huisbezoeken af,
zorgt voor de rapportage en verslaglegging, schrijft
de ontwikkelingsschets in het jaargetuigschrift,
verzorgt de teambesprekingen over de klas en
de individuele leerling, het ontwikkelgesprek
en organiseert de werkweek en andere klassen
activiteiten.

DAGCOÖRDINATOR

Naast de mentor die als eerste aanspreekpunt
fungeert, is er ook dagelijks een dagcoördinator
aanwezig. Iedere dag is hij/zij, naast de mentoren
aanspreekpunt voor leerlingen als het gaat
om roostervragen, ziekmeldingen en andere
zaken die op dat moment aandacht vragen.
Leerlingen kunnen ook bij hem/haar terecht als
er werk ingeleverd dient te worden, bijvoorbeeld
periodeschriften. De dagcoördinatoren zijn een
aanspreekpunt voor leerlingen van alle jaarlagen.

LEERLINGCOÖRDINATOR

Elke afdeling/leerjaar heeft een leerlingcoördina
tor. Na de mentor is de leerlingcoördinator voor
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) de contact
persoon bij langdurig of veelvuldig verzuim,
ordezaken en incidenten. De leerlingcoördinator
ondersteunt de teamleider en zit met regelmaat
met de mentoren van zijn of haar afdeling/leerjaar
samen.

ONDERSTEUNINGSTEAM
(voor leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte)
Het ondersteuningsteam van het Bernard
Lievegoed College bestaat uit o.a.: een ortho
pedagoog, dyslexiespecialisten, een counselor,
leerlingcoach, vertrouwenspersonen, schoolmaat
schappelijk werk en vakdeskundig leerlingbege
leiders. Onder leiding van een ondersteunings
coördinator wordt hulp op maat geboden.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 4 Onder
steuningstructuur voor leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte of neem contact op met
de ondersteuningscoördinator R. Kennis via
r.kennis@stichtinglvo.nl

DECANAAT

Bij het kiezen van een vervolgstudie en beroep
worden de leerlingen gedurende hun middelbare
schoolperiode goed voorbereid op de keuzes die
aan het eind van de middenbouw en bovenbouw
gemaakt moeten worden. Alle leerlingen kiezen
aan het eind van de middenbouw (klas 9) een
vakkenpakket dat aansluit bij hun capaciteiten,
interesses en voorkeuren met betrekking tot de
vervolgstudie. Gedurende het examentraject
wordt de leerling begeleid in het kiezen van een

vervolgstudie. De decanen werken nauw samen
met de mentoren en loopbaancoaches die zijn
aangesteld binnen de school en hebben contact met
externe partijen om dit proces te ondersteunen.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
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Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor
het totale Bonnefanten College. Het Bernard
Lievegoed College is een deelraad en is hierin ver
tegenwoordigd door een leerlingen-, ouder- en
personeelsafvaardiging. Ouders zijn vertegen
woordigd in de MR waardoor het Bernard
Lievegoed College geen ouderraad kent. De notulen
van de MR zijn op te vragen bij de voorzitter van de
MR via mr@bernardlievegoedcollege.nl
Uitgebreide informatie over de advies- en
instemmingbevoegdheden van de MR kunt u
vinden via de website infowms.nl. Natuurlijk kunt
u ook uw vragen stellen aan de voorzitter van de
MR via mr@bernardlievegoedcollege.nl

medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich
verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor
een goede vertegenwoordiging van alle LVOscholen en voor zijn eigen informatievoorziening
belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

LEERLINGENRAAD EN PARTICIPATIEBELEID

We vinden het belangrijk dat leerlingen invloed
hebben op hun eigen leerproces en op de manier
waarop we op school dingen organiseren. De
school heeft daarom met instemming van de leer
lingengeleding van de medezeggenschapsraad een
leerlingenparticipatiebeleid vastgesteld. Hierin
wordt beschreven op welke manier leerlingen
invloed uitoefenen.

Ook op bovenschools niveau heeft de wet de mede
zeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Participatie van leerlingen is onder andere terug
te vinden middels de leerlingenraad. Het Bernard
Lievegoed College kent een actieve leerlingenraad.
Hierin nemen klassenvertegenwoordigers uit alle
leerjaren zitting. De rector sluit periodiek aan bij
de vergaderingen van de leerlingenraad en heeft
daarnaast overleg met de voorzitter. Er is een eigen
jaarlijks budget en de raadsleden worden in de
gelegenheid gesteld scholing en vorming op het
gebied van medezeggenschap in het onderwijs te
volgen.

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle
of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de
kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun
beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR
vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een
personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe
hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.
De GMR is op die manier een stichtingsbreed

De school stemt in schooljaar 2021-2022 met in
stemming van de leerlingengeleding van de mede
zeggenschapsraad het leerlingenparticipatiebeleid
vast. In dit participatiebeleid staat onder andere
beschreven hoe de inspraak en betrokkenheid van
leerlingen bij het beleid van de school is geregeld en
hoe de school de leerlingenparticipatie stimuleert
en faciliteert.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

3. Inrichting van
het onderwijs
schoolgids 2021-2022 bernard lievegoed college
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De inrichting van het onderwijs op het Bernard
Lievegoed College is gebaseerd op de vrijeschool
pedagogiek.
We kennen daarin een algemene pedagogiek die
vervolgens toegespitst wordt op de specifieke
vraag van de middenbouw (klas 7 t/m 9) en de
bovenbouw (klas 10 t/m 12) en vervolgens in de
verschillende jaarlagen en opleidingsniveau. Alle
zijn met elkaar verbonden door de doorlopende

leerlijnen en de visie van het hoofd, hart,
handenprincipe waarbij cognitieve, sociaalemotionele en kunstzinnige componenten worden
aangesproken. Om de inrichting goed vorm te
geven, kent de organisatie van de school een
nauw samenwerkend docententeam waarin in
verschillende samenstellingen de zorg om de
leerlingen wordt vormgegeven. Daarbij heeft de
school teams geformeerd rondom de leerlingen die
in de bovenbouw zich specialiseren in de tl, havo
of vwo-leerlingen en in de middenbouw specifiek
rondom de leeftijdsfase. Daarbij is samenwerken
en afstemmen met de onderbouw van belang
om ervoor te zorgen dat de overstap naar de
bovenbouw soepel verloopt.

SCHOOLLOOPBAAN

De leerling start de eerste twee jaar in een hetero
gene klas waar leerlingen met vmbo basis/kader/
tl of tl/havo/vwo basisschooladvies samen een
hechte klas vormen.
MIDDENBOUW
Voor de tl/havo/vwo klas geldt dat zij in het derde
leerjaar (in klas 9) in instructiegroepen gaan
werken voor de zaakvakken. Bij periode, kunst,
muziek, LO en mentoruur zitten de leerlingen
nog in hun stamklas. Voor basis/kader/tl klas
zijn we gestart met een pilotklas. Het verloop van
deze leerroute is nog verder in ontwikkeling. Deze
leerjaren nemen een middenpositie in tussen

schoolloopbaan

middenbouw

klas 7 heterogene groep (b/k/t)

klas 7 heterogene groep (thv)

klas 8 heterogene groep (b/k/t)

klas 8 heterogene groep (thv)

klas 9-10 b/k/t
(in ontwikkeling)

klas 9 heterogene stamklas (thv)*
10 vmbo-tl
(eindexamen)

10 havo

10 vwo

11 havo
(eindexamen)

11 vwo

niveaubepaling
profielkeuze

bovenbouw

12 vwo
(eindexamen)
* In klas 9 zitten de leerlingen voor de zaakvakken in een
instructiegroep, zie bijlage 2.

mbo

hbo

wo

b = basis
k=kader
t=vmbo-tl
h=havo
v=vwo

basisonderwijs en bovenbouw, vandaar dat we dit
de middenbouw noemen.
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BOVENBOUW
In het vierde leerjaar worden nieuwe klassen
gevormd, deze klassen worden op leerroute
gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo-klassen.
Leerlingen die in het vierde jaar aan het vmbo-tl
traject starten kiezen in klas 9 een vakkenpakket
en doen eindexamen in één van de vier profielen:
Techniek, Zorg & Welzijn, Landbouw en Economie.
Voor de pilotklas basis/kader geldt dat wij de
richting Dienstverlening & Producten (D&P)
aanbieden. Leerlingen die in de 10e klas havo en
vwo starten, kiezen in klas 9 een vakkenpakket en
doen eindexamen in één van de volgende profielen:
Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en
Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG)
of Natuur en Techniek (NT). Bij de overgang van
klas 8 naar klas 9 en klas 9 naar klas 10 worden
doorstroomcriteria gehanteerd (zie bijlage 3, 4, 5).
Bovendien zijn er voor het volgen van een extra
vak aanvullende eisen (zie bijlage 6). Leerlingen
worden kansrijk geadviseerd en doubleren is op
het Bernard Lievegoed College in principe niet
mogelijk.

PEDAGOGISCH CONCEPT KUNSTONDERWIJS

Kunstvakken zijn een wezenlijk onderdeel van
het curriculum van onze school en daarbij past de
filosofische uitspraak; ‘Die Kunst und der Mensch
sind untrennbar - keine Kunst ohne Mensch, aber
in gleicher Weise kein Mensch ohne Kunst’. Deze
filosofische uitspraak geldt als onderlegger voor het
onderwijs in alle vakken op onze vrijeschool, maar
bij uitstek voor het onderwijs in de kunstvakken.

De leerlingen krijgen binnen de kunstvakken een
breed spectrum aangeboden dat ontwikkelings
gericht is en zich voor een groot deel afspeelt
buiten de ‘comfortzone’.
Binnen de muzische en ambachtelijke vakken in de
middenbouw ligt het accent op ontwikkeling van
vaardigheden en beleving; gevoel voor schoonheid/
weerstand/doorzettingsvermogen/samenwerking
en grenzen, en natuurlijk ook voor voldaanheid
wanneer op deze gebieden grenzen overschreden
kunnen worden.
In de bovenbouw, de examenklassen, volgt een
leerling om dezelfde redenen een kunstvak in de
bovenbouw en sluit dit af met een examen. Binnen
de examenvakken ligt het accent niet alleen op
ervaring maar vooral ook op de eigen vertaling/
verbeelding van een zelfgekozen concept/gevoel
binnen de examen opdrachten en verbinding met
de theoretische kaders van de examenonderwerpen
Centraal examen.
Wij zijn niet speciaal een school voor leerlingen
met een specifieke kunstvoorkeur; al voelen die
leerlingen zich zeker thuis bij ons. Wij zijn een
school die ernaar streeft dat elke leerling op zijn/
haar eigen wijze het eigenaar/kunstenaarschap
voor zijn/haar eigen leven maximaal kan
ontwikkelen door de breedheid van ons aanbod.

PEDAGOGISCH CONCEPT
PERIODEONDERWIJS

Het onderwijs wordt schoolbreed in thematische
vorm aangeboden, het zogeheten periode
onderwijs. Dit betekent dat de leerlingen drie

weken lang gedurende de eerste twee lesuren vijf
dagen per week intensief met een onderwerp (vak)
bezig zijn. Tijdens het periodeonderwijs creëert de
leerkracht zelf de lesopbouw en -inhoud in relatie
tot de ontwikkelingsfase van de klas en de speciale
eisen die een groep leerlingen stelt. Leerboeken
en methodes hebben een ondersteunende functie
en worden om die reden in deze lessen weinig
gebruikt. Tijdens de periodelessen worden
verschillende werkvormen toegepast: colleges,
individuele verwerking en verslaglegging, klassen
gesprekken/debatten, groepswerk, presentaties
en projecten. Jaarlijks worden nieuwe periodes en
projecten ontwikkeld. De leerlingen werken zelf
de behandelde stof uit in een (periode)schrift, dat
uiteindelijk het eigen leerboek en werkstuk vormt.
Door deze wijze van uitwerken is de leerling beter
in staat om tot een goede en ook kunstzinnige
verwerking van de stof te komen.

PEDAGOGISCH CONCEPT VAKLESSEN

De vaklessen worden in principe in het 3e t/m
het 9e lesuur geroosterd. Gedurende de eerste
twee leerjaren worden de vaklessen in heterogene
groepen gevolgd. Uiteenlopende competenties
worden ervaren, waardoor de leerlingen met
verschillende mogelijkheden en eigenschappen
leren omgaan.
In het derde leerjaar (in klas 9) werken
de leerlingen in instructiegroepen voor de
zaakvakken. Bij periode, kunst, muziek, LO en
mentoruur zitten de leerlingen in hun stamklas.
Na het derde leerjaar volgen de leerlingen alle
vaklessen in hun eigen opleidingsniveau en
leerroute.
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De vakgroepen zijn verantwoordelijk voor de
afstemming tussen de vakken binnen en buiten
hun vakgroep en de doorlopende leerlijn van klas 7
t/m klas 12. De inhoud van de lessen is inhoudelijk
en pedagogisch afgestemd op de ontwikkelingsfase
van de leerlingen waar rekening wordt gehouden
met een evenwichtige verdeling tussen cognitieve,
sociaal-emotionele en kunstzinnige elementen.
Hierdoor wordt het gehele menszijn aangesproken.
In de lessen is aandacht voor executieve functies en
differentiatie op niveau en leerstijl.
We onderscheiden enkele clustergroepen die
verdeeld worden in de volgende vakgroepen:
• Kunst met de vakgroepen tekenen,
handvaardigheid, textiel, drama en muziek
• Mega met de vakgroepen, maatschappijleer,
economie, geschiedenis en aardrijkskunde
• Moderne vreemde talen met de vakgroepen
Engels, Frans en Duits
• Science met de vakgroepen natuurkunde,
scheikunde, biologie en koken
• Lichamelijke opvoeding
• Nederlands
• Wiskunde met specifieke vakgroepen
wiskunde A, B, C en D.

PEDAGOGISCH CONCEPT MIDDENBOUW,
KLASSEN 7,8 EN 9

De eerste drie jaar op het Bernard Lievegoed
College zit de leerling in een heterogene stamgroep
(leerlingen met verschillende leerroutes; vmbo
basis/kader, vmbo-tl, havo en vwo samen in een
klas). Leerlingen leren samen en van elkaar in
onderlinge saamhorigheid en met wederzijdse
aandacht en respect voor elkaar in de steeds

groter wordende wereld om hun heen. De klas is
gekoppeld aan een mentor die de klas de eerste
drie jaar begeleidt. In het derde leerjaar (in klas
9) werken de leerlingen in instructiegroepen
voor de zaakvakken. Bij periode, kunst, muziek,
LO en mentoruur zitten de leerlingen nog in hun
stamklas. Tijdens zowel de periodelessen als in
de vaklessen wordt gedifferentieerd. Dat houdt in
dat de docent lesstof op verschillende cognitieve
niveaus aanbiedt en rekening houdt met de
verschillende leerstijlen van de leerlingen. In het
onderwijs ligt veel nadruk op het ontwikkelen
van competenties als zelfstandigheid, discipline,
doorzettingsvermogen, omgaan met elkaar en
samenwerken. Het idee is dat de leerling in
toenemende mate de verantwoordelijkheid voor
het eigen leren en de eigen ontwikkeling zelf
ter hand neemt. Naarmate de leerling ouder
wordt, duidelijker eigen doelen kan kiezen en
zelfstandiger kan werken, zal de hechte klassen
groep een goede basis vormen voor de leerling
om van daaruit zijn eigen individuele leerweg
te kiezen. Naast het klassikaal onderwijs wordt
intensief gewerkt met groepsopdrachten, projecten
en met individuele opdrachten. Het kunstzinnig
onderwijs staat niet los van het vakonderwijs,
maar is hierin geïntegreerd. Het uitgangspunt
hierin is dat elke leerling uitgedaagd wordt en zich
ontwikkelt.
In klas 7 en 8 krijgt de leerling steeds meer inzicht
in welk opleidingsniveau het beste bij hem of haar
past door het maken van opdrachten en toetsen
op niveau. Tijdens ieder ontwikkelgesprek wordt
samen met leerling, ouders en mentor geëvalueerd
of de leerling op koers ligt voor de gewenste leer

route en wat er eventueel nog nodig is om de
gewenste leerroute te bereiken.
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Eind klas 8 krijgt de leerling een voorlopig
niveauadvies en wordt vastgesteld in welke
instructiegroep de leerling in klas 9 voor de
zaakvakken gaat werken.
In klas 9 krijgen de leerlingen aan het eind van
het eerste trimester het advies tl, havo of vwo
en richten de leerlingen zich op het succesvol
afronden van die leerroute en het behalen van het
vrijeschool eindgetuigschrift.
Voor basis/kader leerlingen is deze leerroute en
opleidingsniveau bepaling nog in ontwikkeling.

LEERROUTE VWO IN KLAS 7 EN 8

Voor leerlingen met het doorstroomadvies vwo en
voor leerlingen met een ander advies (minimaal
havo/vwo) die behoefte hebben aan extra
uitdaging, is er leerroute vwo. Dit is een aanvullend
programma op het basiscurriculum bestaande uit
twee onderdelen.
MODULE WETENSCHAP EN ONDERZOEK
Bij leerroute vwo ruil je een periodeles (1 les per
3 weken) in voor een les van het vak Wetenschap
en Onderzoek. Hier leer je alles over wetenschap,
kritisch denken, out of the box denken en krijg
je de kans om dat wat jíj zelf interessant vindt te
onderzoeken. Daarnaast krijg je in de klassikale
periodelessen een opdracht die ook deze manieren
van denken aanspreekt. Deze opdracht komt in de
plaats van een andere opdracht; het is dus geen
éxtra werk, maar werk dat bij jou past.

EXTRACURRICULAIRE VAKKEN
In leerroute vwo mag je bovendien een keuzevak
gaan volgen. Er zijn drie keuzevakken:
1. Advanced English
Vind je Engels in de klas heel makkelijk? Bij dit vak
verdiep je je verder in de taal en pas je Engels ook
echt toe door praktische opdrachten te bedenken/
uit te voeren.
2. Chinese taal en cultuur
Je leert naast de taal (lezen, schrijven, luisteren en
spreken) ook meer over de Chinese cultuur.

af. Het afsluiten van deze vakken gebeurt in overleg
met mentor en decaan. Ook ouders zullen in dit
proces betrokken worden.
De ruimte die in het rooster ontstaat wordt
ingevuld met extra aandacht voor de eindexamen
vakken. Dit betekent dat iedere leerling 6 lesuren
minder zal volgen, maar daarvoor 3 lesuren
verwacht wordt in de studieklas. Deze uren worden
opgenomen in het rooster. Gedurende deze lesuren
zullen de 9tl leerlingen in de studieklas werken
aan remediërende taken maar ook de executieve
functies zullen aandacht krijgen.

TALENTPROGRAMMA’S MUZIEK

3. Science klas
Hier ga je met verschillende onderwerpen van
natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek aan
de slag; zowel praktisch als theoretisch.

Onze school besteedt samen met het Bonnefanten
College extra aandacht aan muziek door middel
van de Talentprogramma’s muziek. Met in de
middenbouw het ‘MuziekTalent’ traject.

Leerroute vwo start in klas 7 in januari en loopt
door tot het einde van klas 8. Je besteedt zo in
de eerste twee jaar op school een flink deel van
je tijd aan door jouw gekozen onderwerpen en
op een bij jou passende manier. Zo ontwikkel je
vaardigheden om goed voorbereid de overstap naar
de bovenbouw vwo te maken.

MUZIEKTALENT
Een traject voor muzikaal getalenteerde leerlingen
uit leerjaar 1 t/m 3* die graag extra tijd willen
steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied
verder willen ontplooien en kennis willen maken
met alles wat muziek te bieden heeft. Deelnemende
leerlingen musiceren en componeren samen,
nemen deel aan verschillende muzikale activiteiten,
workshops en excursies en treden regelmatig op
diverse podia op. MuziekTalent bereid leerlingen
die de ambitie hebben om van muziek hun beroep
te maken voor op de vooropleidingen in de
bovenbouw.

STUDIEKLAS 9TL

De leerlingen die in klas 9 op tl niveau werken,
sluiten na de herfstvakantie de eerste vakken
af die ze niet meenemen in hun profiel voor het
eindexamen. Zo zullen ze eerst een keuze maken
tussen het vroegtijdig afsluiten van Frans of Duits.
Na de kerstvakantie gaan we nog een stapje verder
en sluiten de leerlingen die dan definitief op tl
niveau werken ook nog de vakken gs/ak of na/sk

*De talentprogramma’s muziek zijn bedoeld voor
leerlingen van het Bonnefanten College en Bernard
Lievegoed College, met een meer dan gemiddeld

muzikaal niveau. Deelname is mogelijk na auditie.
De lessen zijn geïntegreerd in het reguliere les
aanbod en zijn een aanvulling op de muzieklessen
bij de muziekschool of privé-docent. Let op: Er zijn
kosten verbonden aan deze trajecten.
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De talentprogramma’s muziek worden
gecoördineerd door dhr. Marcel van Montfort.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
m.vanmontfort@stichtinglvo.nl. Voor meer
informatie, zie bernardlievegoedcollege.nl onder
het kopje Talentprogramma’s muziek.

PEDAGOGISCH CONCEPT BOVENBOUW,
KLAS 10,11 EN 12

Vanaf het vierde jaar wordt het onderwijs aan
geboden in homogene groepen waardoor een
optimale voorbereiding voor het centraal examen
en afronding vrijeschoolonderwijs wordt gecreëerd.
Naast de voorbereiding op het examen schenken de
vaklessen ook aandacht aan de ontwikkelingsfase
van de 10e klas leerling. Hier is meer aandacht
voor de brede persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkeling van de leerling en voor de filosofische
en culturele achtergronden van onze samenleving.
Differentiatie vindt plaats op leerstijlen en in het
vertragen en versnellen van lesstof. Daarin heeft
de leerling de mogelijkheid om studiepleinuren te
volgen in vakken waar de leerling bij gebaat is.
Individueel excelleren is daarnaast ook mogelijk
bij de eindwerkstukken, (debat-)wedstrijden en
uitwisselingen en projecten in samenwerking met
universiteit en hogeschool. In het voorexamenjaar
worden de leerlingen goed gemonitord. Middels
ontwikkelgesprekken waarbij ouders en leerlingen

aanwezig zijn verzorgt de mentor drie keer per
jaar een terugkoppeling. De rapportcijfers en
reeds behaalde pta-cijfers worden getoetst aan de
examennormen. Na elke pta-week wordt gekeken
welke interventies kunnen helpen om resultaten te
verbeteren. Wanneer een leerling hieraan voldoet,
en ook de verwachting van het team is dat de
leerling het examen gaat halen, stroomt de leerling
door naar het examenjaar.
Wanneer de leerling onder de examennorm scoort
worden er interventies ingezet om de leerling te
stimuleren en te helpen bij het verbeteren van
de resultaten. Wanneer het team vervolgens toch
constateert dat het niet haalbaar is om het examen
met goed gevolg af te leggen, zal een bindend
advies worden gegeven om uit te stromen of het
voorexamenjaar te verlengen. Een mogelijkheid
hierin is het volgen van een maatwerktraject door
het 11h4 traject in te stromen. Na het succesvol
afsluiten van de vmbo-tl opleiding en havoopleiding is doorstroom mogelijk naar een volgend
examentraject. Hiervoor is het van belang om tijdig
het gesprek aan te gaan met de decaan.

TALENTPROGRAMMA’S MUZIEK

In navolging van de talentprogramma’s in de
middenbouw (zie bovenstaand) wordt in de
bovenbouw de vooropleiding conservatorium in
samenwerking met Conservatorium Maastricht
en het voortraject pop/rock in samenwerking
met licentiehouders van Rockacademie Tilburg
aangeboden.
VOOROPLEIDING CONSERVATORIUM
Een traject voor leerlingen uit leerjaar 4,5 havo
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De school is immers bij uitstek de plek waar elke leerling
kennismaakt met de verschillende achtergronden
en culturen van leeftijdgenoten en waar leerlingen
voorbereid worden op deelname aan de samenleving.
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& 5,6 vwo* die een vervolgstudie klassieke
muziek, lichte muziek of docent muziek aan het
conservatorium ambiëren. De lessen, vallend
onder junior Conservatorium Maastricht,
worden gegeven door hoofdvakdocenten van
Conservatorium Maastricht. Voor de afdeling
klassiek is het mogelijk om al op jongere leeftijd
deel te nemen.
VOORTRAJECT POP/ROCK
Een traject voor leerlingen uit leerjaar 4 t/m 6*die
een MBO-of HBO-vervolgstudie pop/rockmuziek
ambiëren. Het traject waarin leerlingen worden
klaargestoomd voor een auditie bij de vervolg
opleiding. De lessen worden verzorgd door licentie
houders van Rockacademie Tilburg.

LESSENTABEL

In de lessentabel is opgenomen welke lessen een
leerling per jaar, per niveau of per profiel volgt.
De lessentabel is te vinden in bijlage 1 lessentabel
schooljaar 2021-2022.

3.1 Burgerschap, stages en
vrijeschoolse activiteiten verder
uitgelicht
BURGERSCHAP

Vanuit de vrije school zijn de waarden hoofd
(denken), hart (voelen) en handen (willen) een
drie-eenheid die elke les aan bod komt. Deze
drie eenheid sluit naadloos aan op de nieuwe
gerealiseerde doelen vanuit Burgerschap. Daarin
staat vermeld dat het voortgezet onderwijs
“actief burgerschap” en “sociale cohesie” moeten

bevorderen door leerlingen de basiswaarden
van de democratische rechtsstaat te tonen. De
termen, gelijkwaardigheid, solidariteit, tolerantie
en verantwoordelijkheid zijn de kern. Deze kern
waarden sluiten bijna één op één aan op de
waarden vanuit de antroposofische waarden ten
aanzien van onderwijs.
Er is een van oudsher grote belangstelling voor de
omgeving binnen de vrijeschool, dit draagt bij aan
verbinding en verbreding met andere culturen.
Hierdoor ontstaat een heterogeen beeld ten
aanzien van de wereld. Wat we de leerlingen op het
Bernard Lievegoed College vanuit ons onderwijs
willen meegeven is dat ze zich verwonderen, open
staan en verbinden met de wereld. Van belang
daarbij is dat dit in gelijke waarde gebeurt met de
overige waarden, zoals solidariteit, tolerantie en
verantwoordelijkheid.
Zoals beschreven staat in het schoolplan
2019 – 2024:
• We hechten waarde aan een respectvolle omgang
met elkaar, onderling als collega’s, maar ook met
onze leerlingen en hun ouders.
• We zijn oprecht geïnteresseerd in (de mens
achter) de leerling en investeren in een goed en
open contact. Dit doen we vanuit de overtuiging
dat ieder mens ertoe doet en ieders mening van
belang is. Zo zorgen de docenten en alle andere
medewerkers voor een vertrouwde, veilige
leeromgeving en dragen ze bij aan het tot groei
en bloei komen van de individuele leerling.
Vanaf schooljaar 2021/2022 zullen leerlingen ook
actief deelnemen aan burgerschap. In elke jaarlaag

staat één burgerschap thema centraal. Hier zullen
leerlingen onder het motto “geen woorden maar
daden” participeren in de lokale samenleving.
Bij goed participeren worden door de leerling
participatiepunten verdiend, die bij het behalen
van het eindgetuigschrift zichtbaar zullen zijn op
de jaarlijkse getuigschriften.

STAGES

Afhankelijk van de richtlijnen omtrent corona zal
de invulling van de stages volgend schooljaar nader
worden bepaald. Vooralsnog geldt het volgende. De
school vindt het heel belangrijk dat de leerlingen al
tijdens hun schoolperiode kennis kunnen maken
met het maatschappelijk leven, zodat kennis niet
tot “boekenwijsheid” beperkt blijft.
De stages zijn een vorm van buitenschools leren.
Het doel van de stages binnen het vrije school
onderwijs is tweeledig. Enerzijds het verwerven
van sociale competenties als zelfstandigheid,
samenwerken, en discipline, anderzijds het
kennismaken met de diverse arbeidssectoren
binnen de maatschappij. De stages zijn ingebed in
het curriculum van de school en gekoppeld aan het
vak maatschappijleer en heeft raakvlakken met de
vakgebieden economie en Nederlands.
Tijdens deze stages krijgen de leerlingen meer
inzicht in zichzelf, hun kwaliteiten en ontwikkel
punten.
Tijdens de stages wordt naast het inhoudelijke, ook
stil gestaan bij hoe de leerlingen zichzelf hebben
gezien. De stages bestaan uit voorbereidende
lessen waarin ze praktische informatie verkrijgen

• de economie stage in klas 9
• de sociale/maatschappelijke stage in klas 10 en
• het aansluiten van de beroepskeuze idealen stage
in klas 11.

VRIJESCHOOLSE ACTIVITEITEN VERDER
UITGELICHT

18
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Het Bernard Lievegoed College kiest ervoor om
vanuit de visie van de vrijeschoolpedagogiek
activiteiten neer te zetten waarbij de ontwikkeling
van de leerling altijd centraal staat. Een aantal
van deze activiteiten wordt hier beschreven om
een beeld te schetsen van de inrichting van ons
vrijeschoolonderwijs.

EINDPRESENTATIE

over de stage. Gedurende deze periode is er een
nauwe samenwerking met het decanaat en LOB
waarbij er vragen centraal staan als wie ben ik en
wie wil ik worden? De voorbereidende fase wordt
gevolgd door de praktijkcomponent. Deze verschilt
per jaarlaag en leerroute, maar bij ieder staat de
stap naar buiten zetten, buiten school, uit het
klaslokaal centraal en wordt de koppeling naar het
“echte” bedrijfsleven centraal. Leerlingen worden
ruim van te voren geïnformeerd en het thema komt
herhaaldelijk terug in de mentoruren.
De school kent een lange traditie met betrekking
tot stages. Voor de vmbo-tl, havo en vwo leerlingen
zijn dat:

In het (voor)examenjaar van de havo en vwo
klassen houden de leerlingen een eindpresentatie.
Deze presentatie wordt schriftelijk verwerkt in
een eindwerkstuk. Iedere leerling kiest een eigen
onderwerp; iets wat de leerling interesseert.
Dat kan iets zijn wat de leerling zelf beleefd heeft,
iets wat er in zijn/haar omgeving aan de hand is
geweest of iets uit een bepaald vakgebied. Nadat de
leerling het onderwerp gekozen heeft, begint er een
tijd waarin over het onderwerp wordt nagedacht.
De leerling gaat het onderwerp verder onderzoeken
en onderbouwen met theorie. Daarnaast is er ook
een persoonlijk onderzoek.
De leerling schrijft, dicht en/of tekent erover.
Misschien wordt er een muziekstuk, een lied of een
dans gemaakt. Het is belangrijk dat het onderwerp
verinnerlijkt wordt.

BIOGRAFIEPERIODE EN EINDGESPREKKEN

Het examenjaar wordt afgesloten met de biografie

periode en het eindgesprek. Tijdens de biografie
periode wordt in een aantal dagdelen teruggeblikt
op de klassenbiografie. Het gaat om het uitwisselen
van herinneringen en ervaringen, zowel mondeling
als schriftelijk. Zo nemen leerlingen de pen ter
hand en schrijven voor elkaar teksten waarin een
wens of karakterisering beschreven staat of waaruit
bewondering blijkt voor een bepaalde kwaliteit.
Tijdens de eindgesprekken blikt de leerling terug
op de individuele schoolcarrière. De leerling
nodigt de mentor en een docent naar keuze uit
om samen een open, vertrouwelijk gesprek als
volwassenen te voeren. Tijdens dit gesprek komen
belangrijke thema’s uit de schoolloopbaan ter
sprake en bestaat ook de mogelijkheid om zaken
uit te spreken zodat de schoolperiode op het
Bernard Lievegoed College goed afgesloten kan
worden en er ruimte is voor het maken van een
nieuwe stap richting de toekomst. De leerling is
vrij om ook zaken uit de privésituatie aan te halen.
Aan het einde van het gesprek leest de mentor de
ontwikkelschets voor en wordt samen gekeken of
deze nog aanpassingen behoeft naar aanleiding van
het zojuist gevoerde gesprek. Het gesprek vindt
bij voorkeur buiten school plaats, in een prettige
omgeving.

WERKWEKEN/EINDREIZEN

Een werkweek staat in het teken van klassen
binding, individuele uitdagingen aangaan en leren
bouwen en vertrouwen op jezelf en elkaar.
In schooljaar 2021-2022 hebben wij het voor
nemen om in klas 9 de werkweek te organiseren en
proberen we de eindreizen voor de eindexamen
leerlingen (10tl, 11havo en 12vwo) door te laten
gaan. Bij aanvang van schooljaar 2021-2022 kijken

we samen met de MR of de eindreizen kunnen
doorgaan en hoe we kunnen borgen dat alle
leerlingen ook kunnen deelnemen aan de eindreis.

JAARFEESTEN
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De jaarfeesten nemen een belangrijke plaats in het
jaarritme in, het zijn bakens gedurende het school
jaar die bijdragen aan de levensbeschouwelijke
opvoeding en algemene ontwikkeling van de
leerlingen. Het vieren van de jaarfeesten draagt
tevens bij aan het besef dat je als individu deel
uit maakt van een groter geheel. Dit is essentieel
voor ons onderwijs dat mensen met elkaar wil
verbinden. Het Bernard Lievegoed College viert
vier jaarfeesten: Sint Michael, Advent, Pasen en
St. Jan.

GROENTEAM

Als school bieden we extra curriculaire activiteiten
aan waarbij leerlingen zich kunnen aansluiten.
Zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen
omgeving zijn belangrijke basisuitgangspunten die
we aan onze leerlingen willen meegeven. We willen
een omgeving zonder rommel, die er aantrekkelijk
en mooi uitziet en daarmee uitnodigt tot verzorgen
We hebben al veel saaie stoeptegels vervangen
door een grasveld met aan de rand hoogstam
appelbomen en we hebben ruimte gemaakt voor
perkjes met bloemen, kruiden en struiken.
Het onderhoud daarvan kost meer tijd, maar het
levert wel meer bewustzijn voor de omgeving
op. We betrekken onze leerlingen ook bij dit
onderhoudswerk.
Daartoe is het groenteam opgericht, waar we de
leerlingen van klas 7 voor motiveren om aan deel te

nemen. Het groenteam werkt in een periode van 3
weken telkens 1 uur (in periodetijd) vooral aan het
onderhoud en nieuwe aanplant. Daarnaast worden
er een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd,
zoals een excursie of een zaai- en plantdag. Deze
activiteiten vinden ook wel buiten schooltijd plaats.
We hopen op deze manier de leerlingen te laten
ervaren hoe leuk het is om buiten in de natuur te
zijn en te werken! Ook het bewustmaken van de
natuur en hun leefomgeving hoort hier natuurlijk
bij. Een extra winstpunt is dat we op deze manier
steeds meer ambassadeurs voor een groene school
omgeving krijgen.

AV-TEAM

Zo kennen we naast het groenteam ook het AVteam (audiovisueel team), dat licht en geluid
tijdens evenementen op school organiseert.
Leerlingen van alle niveaus en van verschillende
jaarlagen kunnen zich hierbij aansluiten en gaan
een verbinding aan met deze verantwoordelijkheid.
Vanaf schooljaar 2021-2022 zal het team zich
ook meer gaan bezighouden met het maken en
produceren van video’s.

4. Ondersteuning
structuur voor
leerlingen met
extra onder
steuningsbehoefte
Het Bernard Lievegoed College kent een onder
steuningsstructuur die gericht is op het bieden van
extra ondersteuning binnen de school en indien
noodzakelijk verwijzingen naar hulp buiten de
school.
Het werk van het ondersteuningsteam (O-team)
strekt zich uit over het gebied van leer- en
gedragsproblemen en of sociaal-emotionele
problemen. Daarnaast verzorgt het O-team in
samenwerking met organisaties als Schoolslag,
de GGD, Mondriaan, Xonar en Team jeugd voor
lichtings- en preventieprogramma’s. Het O-team
staat onder leiding van de ondersteunings
coördinator, Rachelle Kennis. Zij verzorgt de
externe contacten en geeft leiding aan het onder
steuningsteam. Dit team bestaat uit een ortho
pedagoog, een schoolmaatschappelijk werkster,
een begeleider passend onderwijs, vakdeskundig
leerlingbegeleiders, twee dyslexiespecialisten en
een counselor.
De ondersteuningsstructuur doorloopt een aantal
professionele momenten, van PM0 t/m PM4.
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PM0 aanname
PM1 begeleiding op mentorniveau
PM2	hulpvraag tijdens leerlingbespreking,
interventies met het docententeam.
PM3 hulpvraag aan het O-team,
PM4 aanvraag arrangementen extern

de mentor geïnformeerd wanneer hun kind in het
O-team besproken wordt. Ouders ondertekenen
een toestemmingsverklaring of geven mondeling
toestemming indien hun zoon/dochter wordt
besproken in het O-team XL.

De mentor kijkt eerst of de hulpvraag middels
een gesprek met de leerling en ouders opgelost
kan worden (PM1). Wanneer nodig volgen
er binnen PM1 interventies door de mentor.
Mochten de interventies onvoldoende effect
hebben, dan wordt de hulpvraag besproken tijdens
de leerlingbespreking waar alle vakdocenten
meedenken (PM2). Er worden dan interventies
bedacht waar het hele docententeam bij wordt
betrokken.

Door de invoering van passend onderwijs hebben
alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip
zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een
school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling
die extra ondersteuning nodig heeft en die zich
bij een school aanmeldt, een zo goed mogelijk
passende plek in het onderwijs krijgt. Dit doen we
samen met ouders. Die plek kan bij ons op school
zijn of, als onze school niet de juiste begeleiding
kan bieden, op een andere reguliere of speciale
school. In ons schoolondersteuningsprofiel staat
beschreven welke ondersteuning wij kunnen
bieden. Het personeel van onze school en de
ouders van onze leerlingen hebben hierop advies
recht via de medezeggenschapsraad van de
school. Het schoolondersteuningsprofiel wordt
gepubliceerd op onze website. Met vragen over
het SOP kunt u terecht bij onze zorgcoördinator
Rachelle Kennis, r.kennis@stichtinglvo.nl

Mocht na het uitvoeren van deze interventies de
hulpvraag nog steeds aanwezig zijn, dan wordt
de hulpvraag gesteld aan het O-team (PM3).
De ondersteuningscoördinator bekijkt wie de
begeleiding vanuit het O-team gaat uitvoeren.
Het O-team kan eventueel besluiten de leerling
ook ter sprake te brengen in het O-team XL.
In dit O-team, onder voorzitterschap van de
ondersteuningscoördinator, zitten naast de
leden van het interne O-team ook de schoolarts,
een medewerker van de GGZ-instelling Youz en
leerplichtambtenaar.
Het O-team kan besluiten de zorg in de eigen
school te laten plaatsvinden of de leerling door te
verwijzen. Het streven is om in goed overleg met
ouders te komen tot de juiste ondersteuning van
de leerling. Ouders worden dan ook altijd door

PASSEND ONDERWIJS

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen
reguliere en speciale scholen samen regionale
samenwerkingsverbanden.
De scholen in het samenwerkingsverband hebben
afspraken gemaakt over de ondersteuning
aan leerlingen en de bekostiging daarvan. De
basisschool beschrijft vaak wat de gewenste
ondersteuningsbehoefte is bij de overdracht

van de leerling. Bij extra ondersteuning wordt
er vaak een ontwikkelingsperspectief (OPP) of
handelingsplan opgesteld. Het handelingsplan
biedt handvatten waarmee de docent het onderwijs
kan afstemmen op de behoefte van de leerling.
Binnen ons ondersteuningsteam wordt gekeken
welke passende ondersteuning we kunnen bieden
voor de leerling. Voor meer informatie zie ons
ondersteuningsplan.

ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
VOORTGEZET ONDERWIJS

Door de invoering van de Wet passend onderwijs
maken alle scholen deel uit van het samen
werkingsverband van Maastricht e.o., zo ook het
Bernard Lievegoed College. De wijze waarop de
zorg in deze regio vormt krijgt en de verdeling
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van de beschikbare middelen vindt plaats in
het zogenaamde ondersteuningsplan voor het
voortgezet onderwijs. Medezeggenschap op
dit plan is geregeld door de instelling van een
Ondersteuningsplanraad.

Voor meer informatie over passend onderwijs, zie
de volgende websites:
balansdigitaal.nl/onderwijs
oudersonderwijs.nl
passendonderwijsenouders.nl

SAMENWERKINGSVERBAND
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede
onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere
en speciale scholen samen regionale samen
werkingsverbanden. De scholen in het samen
werkingsverband hebben afspraken gemaakt
over de ondersteuning van leerlingen en de
bekostiging daarvan. Onze school maakt deel
uit van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO Maastricht Heuvelland. Het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
VO Maastricht-Heuvelland is een stichting die
statutair is opgericht op 1 november 2013. Het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Maastricht-Heuvelland VO3105 regelt passend
onderwijs ten behoeve van kinderen woonachtig in
Maastricht en vijf heuvellandgemeenten.

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs
is bereikbaar via 088-6050101 of per mail
vraag@oudersenonderwijs.nl of via de website.

School is verantwoordelijk om ieder kind dat zich
bij ons aanmeldt een passende onderwijsplaats
te bieden. In eerste instantie op de eigen school,
maar als dat niet lukt op een school binnen het
samenwerkingsverband of een tussenvoorziening
zoals de schakelklas.

In het ondersteuningsteam wordt na aanmelding
door de mentor overlegd of een leerling in aan
merking komt voor de maatwerkplaats. Zoals de
term maatwerk al doet vermoeden, zal er bij iedere
leerling gekeken worden welke aanpak nodig is om
de leerling verder te helpen in diens ontwikkeling.

MEER INFORMATIE
Als u vragen heeft over wat passend onderwijs
voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de
contactpersoon op onze school: Rachelle Kennis,
r.kennis@stichtinglvo.nl

De leerlingen die in de maatwerkplaats verblijven
hebben een aangepast rooster; hierin staat
welke uren ze in de maatwerkplaats verblijven
en welke in hun eigen klas. Leerlingen worden
daar begeleid door één van de vakdeskundig

MAATWERKPLAATS

De maatwerkplaats is bedoeld voor leerlingen die
vanwege uiteenlopende redenen een aantal lesuren
niet in de reguliere klassensetting kunnen blijven
of leerlingen die een andere leerstrategie toepassen
waardoor ze veel sneller door de stof heengaan
en daardoor meer tijd hebben om zich op andere
taken te focussen.
De maatwerkplaats is ook een plek waar leerlingen
even tot rust en vooral tot zichzelf kunnen komen.
Na bijvoorbeeld ziekte, rouw e.d. hebben leerlingen
soms tijd nodig om tot rust te komen.

leerlingbegeleiders met eventueel ondersteuning
van de orthopedagoog.

DYSLEXIEBELEID

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen
een dyslexiepas. Met de gegevens uit het dossier
(o.a. basisschoolgegevens en dyslexierapport) en
de bijdrage van de betreffende leerling wordt er
samen naar de mogelijkheden gekeken om hun
vorm van dyslexie zo goed mogelijk te ondervangen
en zelfwerkzaamheid te stimuleren.
Op de dyslexiepas staat waar hij/zij recht op heeft.
Deze kaart kan de leerling indien nodig aan de
betreffende docent tonen.
Bij 7e klas leerlingen met opvallende cito scores
wordt in het begin van het schooljaar een
‘signaleringsdictee’ afgenomen. Dit dictee wordt
door onze orthopedagoog gescreend. Bij leerlingen
die bij het dictee veel en opvallende fouten maken,
wordt het dossier goed bestudeerd en wanneer
nodig wordt, in overleg met de leerling en de
ouders, een individuele dyslexiescreeningtest
afgenomen. Afhankelijk van de score van deze
test worden leerling en ouders geadviseerd om
verder onderzoek te laten doen. Wanneer uit het
onderwijskundig rapport blijkt dat deze leerling
meer dan drie maanden extra hulp heeft gehad
op het gebied van spelling of lezen, verwijzen
we ouders direct door voor verder onderzoek.
Wanneer uit het dossier blijkt dat er geen
specifieke hulp geboden is op de basisschool,
adviseren wij ouders om buiten school minimaal
3 maanden remedial teaching (RT) te laten plaats
vinden. Na 3 maanden wordt opnieuw gekeken
of er sprake is van hardnekkige lees- en/of
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spellingsproblemen.
Wanneer dit het geval is verwijzen we de ouders
alsnog door voor verder onderzoek. Op school
wordt geen RT geboden of volledige onderzoeken
gedaan naar dyslexie. Wel hebben we twee
Kurzweil/dyslexiespecialisten in huis. Leerlingen
en ouders kunnen bij hen terecht voor vragen
betreffende dyslexie.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Evenals in de voorgaande jaren zal er weer een
schoolmaatschappelijk werkster aan de school
verbonden zijn. De hulpverlening kan bestaan uit
consultatieve gesprekken met leerlingen, maar ook
met ouders, docenten en andere hulpverleners;
kortdurende hulpverlening en/of verwijzing
naar andere vormen van hulpverlening. De
maatschappelijk werkster is in dienst bij Stichting
Traject. Het schoolmaatschappelijk werk wordt
gesubsidieerd door de gemeente Maastricht.
Leerlingen kunnen bij de mentor of counselor
aangeven dat ze graag een gesprek willen met
onze schoolmaatschappelijk werkster. Dit wordt
gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.
Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld
en dienen hiervoor toestemming te geven.

5. Veiligheid
PESTEN

Op onze school is er plek voor iedereen. Iedere
leerling wordt gezien. We kennen en waarderen
elkaar. Daarom is er op onze school geen plaats
voor pesten. Scholen in het primair-, voortgezeten speciaal onderwijs zijn verplicht om te zorgen
voor een veilige school. Sinds augustus 2015 is
de Wet Veiligheid op school van kracht. Die heeft
tot doel om pesten aan te pakken en de veiligheid
voor leerlingen op school te vergroten. Rachelle
Kennis is het aanspreekpunt in het kader van
pesten en coördineert het beleid in het kader
van het tegengaan van pesten op school. Zij is te
bereiken via r.kennis@stichtinglvo.nl. Onze school
heeft een samenhangende set aan maatregelen om
pesten tegen te gaan, zie het pestprotocol van het
Bernard Lievegoed College op onze website.

MONITOREN VAN DE VEILIGHEIDSBELEVING
VAN LEERLINGEN

Voor het voeren van een gericht veiligheidsbeleid
is het nodig dat we inzicht hebben in de feitelijke
veiligheidsbeleving en de manier waarop de
veiligheid wordt ervaren. Ook vinden we het
heel belangrijk dat iedereen op onze school zich
prettig voelt. We onderzoeken daarom ook het
welbevinden van leerlingen op onze school. Om
hier een actueel en representatief beeld van te
krijgen schrijft de wet voor dat scholen jaarlijks de
veiligheidsbeleving monitoren. We doen dit door
de afname van een online vragenlijst. In die online
vragenlijst staan vragen die betrekking hebben op:

• het vóórkomen van incidenten op school
• vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen
• vragen over het welbevinden van leerlingen.
Voor meer informatie over het veiligheidsbeleid,
zie ook ons schoolveiligheidsplan onder het kopje
“veiligheid” op onze website.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

De school heeft een ‘Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als
wij een vermoeden hebben dat een leerling
mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of

kindermishandeling dan handelen wij zoals
beschreven staat in deze Meldcode. De Meldcode is
te vinden op de website van de school.

MELDINGSPLICHT BIJ ZEDENMISDRIJVEN
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Wanneer het bevoegd gezag weet heeft van een
zedenmisdrijf, dan is zij verplicht hiervan aangifte
te doen bij Justitie. Het personeel is verplicht om
het vermoeden van een zedenmisdrijf te melden
bij het bevoegd gezag. Bij een zedenmisdrijf
gaat het om een strafbaar feit waarbij een
medewerker een minderjarige leerling seksueel
heeft misbruikt of geïntimideerd. Het gaat hier
om een medewerker in de ruimste zin van het
woord, dus niet alleen personeelsleden, maar
ook bijvoorbeeld uitzendkrachten, stagiaires en
schoonmaakpersoneel dat niet in dienst is bij LVO.
Wanneer de rector vermoedt dat er sprake is van
een dergelijk misdrijf, treedt hij meteen in contact
met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg
blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft van
een dergelijk misdrijf, doet de rector aangifte bij
Justitie. De rector stelt de ouders van de betrokken
leerling en de betreffende medewerker vooraf op de
hoogte van de te verrichten aangifte.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD ZUID
LIMBURG (INGEZONDEN DOOR GGD ZL)

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD
Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke
en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4
tot 18 jaar. Als je in de 2e klas van het Voortgezet
Onderwijs zit nodigen zij je uit voor een gezond
heidsonderzoek. Maar je kunt ook zelf contact
opnemen met het team JGZ, als je vragen hebt.

Het team JGZ werkt nauw samen met school
en met andere organisaties in het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). In de tweede klas
krijgen leerlingen een uitnodiging van de jeugd
verpleegkundige voor een gezondheidsonderzoek.
Dit gebeurt op alle middelbare scholen in
Nederland. De jeugdverpleegkundige kijkt naar
de lichamelijke én de geestelijke gezondheid.
Ook praat de leerling met haar over gedrag en
leefgewoonten, zoals eten, roken, alcoholgebruik
en sporten. Het onderzoek vindt op school
plaats en duurt ongeveer 20 minuten. Als de
leerling ergens last van heeft of niet lekker in
zijn vel zit, is het belangrijk dit te melden bij de
jeugdverpleegkundige.
Contact
TEAM JGZ unit Maastricht
Telefoon 043 8506695
infojgz.maastricht@ggdzl.nl

6. Decanaat
en LOB
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding
en is voor onze school niet alleen het maken van
beroeps- en studiekeuzes, maar ook een belangrijk
onderdeel in de ontwikkeling van elk individu. In
de begeleiding van de leerlingen bij het maken van
verschillende keuzes wordt veel waarde gehecht
aan het persoonlijk contact tussen alle betrokkenen
en ervaart de leerling de ruimte om zichzelf te
ontdekken, te groeien en zich voor te bereiden op
de toekomst. Zo wordt in de visie van het Bernard
Lievegoed College ook uitgebreid ingegaan op de
ontwikkeling van talenten wat belangrijk is voor
de bewustwording van het keuzeproces van de
leerling. Door te ontdekken wie je bent, wat je kan
en wat je wil kan een vrije en verantwoorde keuze
gemaakt worden.
De visie van de school staat enigszins onder
druk door het landelijk onderwijsbeleid waarin
de leerling erg vroeg geconfronteerd wordt met
niveauverschillen en het maken van ‘keuzes’. Dit
staat op gespannen voet met de uitgangspunten
van de vrijeschoolpedagogiek, die ervan uitgaat
dat de klas als heterogene groep zolang mogelijk
een geheel blijft. Dat laatste is belangrijk voor de
sociale vorming van de leerling. Het is nodig dat
de leerling in deze periode van de puberteit rust en
zekerheid ervaart in de overgang van middenbouw
(leerjaar 1 t/m 3) naar bovenbouw (leerjaar
4 t/m 6).
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Zo is ervoor gekozen dat de leerling tot het
einde van leerjaar 3 (klas 9) in een heterogene
stamgroep zit en vanaf leerjaar 4 (klas 10) in een
homogene groep werkt. Uitgaand van deze visie
is ervoor gekozen dat LOB eind klas 8, begin klas
9 zichtbaarder wordt; de leerling komt dan voor
het eerst in contact met het decanaat. In klas 7
en 8 zijn de activiteiten die moeten leiden tot het
vergroten van zelfbewustwording geïntegreerd in
het mentoraat.
Om de mentoren hierin te begeleiden en de
kwaliteit in deze te borgen zijn er twee opgeleide
schoolcoaches actief. Zij dragen er ook zorg voor
dat alle medewerkers op dit vlak bijgeschoold zijn
en blijven.
Binnen het begrip LOB wordt onderscheid gemaakt
tussen LOB als onderwijs en LOB als individuele
‘voorziening’. Onder LOB als onderwijs worden
de lesinhoud en het activiteitenplan samengevat
en LOB als individuele ‘voorziening’ omvat de
individuele begeleiding en ontwikkeling van elke
leerling. Dit onderscheid wordt gemaakt om de
LOB-structuur en -taakverdeling binnen school
helder te omschrijven.
In zijn/haar loopbaanontwikkeling ligt de verant
woordelijkheid voornamelijk bij de leerling zelf
en het is onze ambitie dat de leerling er steeds
meer naar toe groeit deze verantwoordelijkheid te
kunnen nemen. Daardoor verschilt de begeleiding
en ondersteuning per leerjaar.

KLAS 7 EN 8

De leerling komt in het 1ste en 2de leerjaar (klas 7
en 8) op een speelse manier in aanraking met LOB

en gaat op onderzoek uit wat de mogelijkheden
zijn in de naaste omgeving. De mentor vervult
een belangrijke rol in deze eerste twee jaren. Aan
het eind van klas 8 introduceren de decanen zich
en wordt er al een eerste opstap gemaakt naar
het LOB-programma van klas 9. Hier is ook in de
lessentabel rekening mee gehouden. Leerlingen
volgen t/m het eerste trimester van klas 9 twee
mentoruren in de week, waarbij in het derde
trimester van klas 8, en het eerste trimester van
klas 9, één mentoruur in het teken staat van LOB.

belevingen. De leerling kan verschillende aspecten
beter in een logisch overzicht plaatsen en ordenen.
Vanuit LOB wordt deze ontwikkeling bevorderd
door de eerste twee ervaringen met de werkvloer
(stages in klas 9 en 10) en de LOB-lessen (klas 9 en
10). De leerling komt nu gerichter in aanraking met
de maatschappij en met keuzemogelijkheden. Voor
de TL-leerling is dit al heel concreet omdat hij/zij
in dit jaar de keus moet maken voor een passende
vervolgopleiding.

KLAS 9

In klas 11 kijkt de leerling met een steeds kriti
schere blik de wereld in en neemt hij/zij een
steeds duidelijker standpunt in. Door vanuit de
ervaringen in combinatie met nieuwe indrukken
te leren kijken kan de leerling beter naar een
duidelijkere keuze toe werken.

In de 9de klas komt het eigene van de persoonlijk
heid steeds meer naar voren; de leerling begint zijn
eigen mening te vormen en te uiten. ‘Het principe
ben IK’ staat voorop en de leerling reageert in
klas 9 impulsief. Zo is de leerling ook impulsief
in het nemen van beslissingen en het maken van
keuzes. Vrienden, ouders en andere factoren uit de
omgeving hebben een grote invloed op de keuze
van de leerling. In de voorbereiding naar het eerste
keuzemoment toe is het daarom belangrijk dat de
9de-klasser ondersteund en begeleid wordt door
school (mentor, decaan, vakdocenten) en door
ouders om een vrije en bewuste keuze te kunnen
maken. In dit schooljaar moet de leerling al een
belangrijke keuze maken t.a.v. het vakkenpakket,
welke nauw samenhangt met de uiteindelijke
niveaubepaling.

KLAS 10

Naar de 10de klas toe raakt de binnen- en buiten
wereld van de leerling steeds meer in evenwicht
en ontwikkelt zich een zekere objectiviteit en
nuancering ten opzichte van verschillende

KLAS 11

KLAS 12

In de 12de klas wordt de vwo-leerling steeds
zelfstandiger. Hij/zij kan zijn/haar eigen
kwaliteiten benoemen en is zo in staat om een
goed gefundeerd oordeel te vormen. In deze fase
neemt de leerling steeds meer de eigen verant
woordelijkheid voor het maken van een keuze. De
begeleiding van school (mentor, decaan) treedt
meer en meer op de achtergrond. Voor loop
baanvragen is de decaan de eerste aanspreek
persoon. De decaan ondersteunt en begeleidt het
keuzeproces van de leerling in samenwerking met
ouders en de mentor. Onderdeel hiervan is het
organiseren van verschillende LOB-activiteiten
binnen en buiten school.

‘We leren en leven samen om de ruimte te creëren
waarin onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld
open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden.’

schoolgids 2020-2021 bernard lievegoed college

25

schoolgids 2021-2022 bernard lievegoed college

26

7. Contacten en
communicatie
tussen school en
ouders
Wij vinden het van belang om nauw contact te
onderhouden met de ouders van onze leerlingen.
Samen vormen we de driehoek: ouder - kind school. Gezamenlijk dragen we de zorg voor
een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de
leerling. Van belang is daarbij dat we goed op
de hoogte zijn van wat er speelt; zowel thuis als
op school. Om deze reden hebben structureel in
ons jaarrooster de volgende contactmomenten
opgenomen: ontwikkelgesprekken, de tafeltjes
middagen en de huisbezoeken (klas 7/8). Naast
deze individuele contactmomenten zijn er ook
verschillende ouderavonden gepland in het jaar.
Ook zijn er gedurende het schooljaar verschillende
presentaties van de leerlingen en hun klasgenoten
te bezoeken. In onze jaarlijkse ouderdialoog
bijeenkomst horen we graag van u wat er speelt:
wat goed loopt en wat nog aandacht verdient.

7.1 Contactmomenten
ouders en school
OUDERAVONDEN

Per schooljaar zijn er drie ouderavonden per klas.
Dan wordt over de sociale gemeenschap van de

klas en de inhoud van het onderwijs gesproken.
Daarnaast wordt er ingegaan op de achtergronden
van de vrijeschoolpedagogiek (leerplan en
lesinhoud) en de ontwikkelingsfasen van de
leerling. Er is daarbij ruimte voor de dialoog,
ouders kunnen zelf ook thema’s inbrengen.
De organisatie van de ouderavonden is in handen
van de mentor. De data zijn terug te vinden op het
jaarrooster.

MENTORAAT MIDDENBOUW EN VWO

Elke klas heeft één of twee mentoren. Deze
verzorgt o.a. het contact met de ouders van de
leerlingen, legt zo mogelijk huisbezoeken af, zorgt
voor de rapportage en verslaglegging, schrijft
de ontwikkelingsschets in het jaargetuigschrift,
verzorgt de teambesprekingen over de klas en
de individuele leerling, het ontwikkelgesprek
en organiseert de werkweek en andere
klassenactiviteiten.
MENTORAAT BOVENBOUW 10TL EN HAVO
De leerling wordt steeds meer eigenaar van zijn
eigen leer- en ontwikkelproces. In de bovenbouw
wordt dat ook zichtbaar doordat de leerling zelf
het vakkenpakket samenstelt. Een bijkomend
feit is dat er daardoor geen sprake meer van een
stamklas zoals in de middenbouw. De mentor in
de bovenbouw kent dan ook een andere rol. Een
mentor in klas 10 begeleidt +/ 10-15 leerlingen.
Vaak zitten deze leerlingen bij meerdere vakken
ook samen in een klas. De taak van de mentor is
om de leerling te begeleiden in het steeds zelf
standiger handelen. Tijdens mentoruren worden
organisatorische zaken besproken, maar is bovenal
aandacht voor de ontwikkeling van de leerling.

Mentoren zullen naast de groepsmentorgesprekken
ook vaker leerlingen individueel spreken.

ONTWIKKELGESPREKKEN VAN KLAS 7 TOT
EN MET EXAMENJAAR

In deze gesprekken gaat de mentor met elke
leerling (en ouders) in gesprek over de ontwikke
ling van de leerling. Een leerling bereidt dit
gesprek grotendeels zelf voor. In dit gesprek komt
de ontwikkeling van de leerling in brede zin aan
de orde. Er wordt dus niet alleen over resultaten
gesproken, maar er wordt ook stilgestaan bij het
leerproces, hoe de leerling zich voelt, wat hij graag
wil en waar hij naartoe wil.

TAFELTJESMIDDAGEN

Naar aanleiding van het rapport na het 1e en
2e trimester kunnen ouders een tien-minutengesprek aanvragen bij een aantal vakdocenten.
Vakdocenten en mentoren kunnen, als daartoe
aanleiding is, ook ouders uitnodigen voor een
gesprek. Ouders kunnen de resultaten van hun
kinderen volgen in Somtoday. De toegangscode
wordt door de administratie uitgereikt.

7.2 Schriftelijke communicatie,
weekbericht en website
SOMTODAY

Somtoday is het softwarepakket dat wij gebruiken
voor onze schooladministratie. Het verwerken van
cijfers, resultaten en feedback is een belangrijk
onderdeel hiervan. Somtoday biedt via het
leerlingenportaal de mogelijkheid om leerlingen
via internet inzage te verschaffen in hun cijfers
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en rooster. Om toegang te krijgen tot de gegevens
moet de leerling inloggen. De inloggegevens zijn
gelijk aan de inloggegevens voor de computer op
school. Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin
van het schooljaar de gegevens toegestuurd door
de schooladministratie. De inloggegevens worden
eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloop
baan geldig.
Het Somtoday Ouderportaal verschaft ouders
rechtstreekse digitale toegang tot diverse gegevens.
Hierbij kunt u denken aan de behaalde resultaten,
afwezigheidsregistratie en rooster. Als u meer
schoolgaande kinderen heeft op het Bernard
Lievegoed College, heeft u maar één account nodig.
Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een
loginnaam en een wachtwoord nodig. Nieuwe
ouders krijgen aan het begin van het schooljaar
deze gegevens toegestuurd door de school
administratie. De inloggegevens worden eenmalig
verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan van
uw kind(eren) geldig. Leerlingen en ouders hebben
een apart account in Somtoday en elk een eigen
inlogcode. Ouders van leerlingen die 18 jaar zijn
of ouder, vragen eerst aan hun zoon of dochter om
toestemming voor het inzien van het ouderportaal,
door een verklaring in te laten vullen. Na inlevering
van deze verklaring bij de schooladministratie,
wordt de ouder alsnog toegang verleend.

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

De school werkt met een elektronische leer
omgeving (ELO) itslearning. De ELO is een
beveiligde ‘virtuele’ omgeving op het internet
waarin leerlingen kunnen leren. Het biedt vele
functionaliteiten zoals het bekijken van huiswerk

en studiewijzers, inleveren van opdrachten,
plannen van werkzaamheden, samenwerken aan
documenten, bestanden opslaan/bewaren en het
versturen van berichten. De ELO van itslearning is
te bereiken via itslearning.nl
Alle leerlingen krijgen aan het begin van het
schooljaar de gegevens toegestuurd door de school
administratie. De inloggegevens worden eenmalig
verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan
geldig.

LEERLING E-MAIL

Alle leerlingen hebben een e-mailadres van school
in Office365 en mogen gratis gebruik maken van
Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint,
Access, Outlook, Publisher, etc.) op maximaal vijf
privé-apparaten. Het is voor de school prettig en
wenselijk dat leerlingen een e-mailadres van school
hebben, zodat de school zeker weer dat het adres
geldig is. Het is altijd mogelijk om het schooladres
te verbinden met het privéadres.
Nieuwe leerlingen krijgen aan het begin van het
schooljaar de inloggegevens. De inloggegevens
voor Office365 zijn tevens de inloggegevens om
op de computers van school in te loggen. Het
wachtwoord kan gewijzigd worden via de website
wachtwoord.stichtinglvo.nl

RAPPORTEN, JAARGETUIGSCHRIFT EN
EINDGETUIGSCHRIFT

De leerlingen van de klassen 7 tot en met 11
(niet-examenklassen) krijgen na het 1e en 2e
trimester een rapportage met informatie over
de werkhouding en de resultaten. Alle periodes
worden naast een cijfer beoordeeld met een

beschrijving van werkhouding en de schriftelijke
verwerking in woorden. De leerlingen in het
examentraject krijgen een overzicht van hun ptacijfers (programma van toetsing en afsluiting). Het
jaargetuigschrift wordt uitgereikt aan het einde
van het schooljaar. Dit zorgvuldig samengestelde
document bevat een uitgebreide schets van de
prestaties van de leerling van het afgelopen
leerjaar. De mentor beschrijft de persoonlijke
ontwikkeling van elke leerling, zowel de cognitieve
ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikke
ling en de werkhouding aan de hand van het vrije
schoolprincipe: hoofd, hart en handen en wordt
ook voorzien van een creatief deel.
INFORMATIEPLICHT AAN OUDERS
NA EEN ECHTSCHEIDING
Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één
van de ouders wonen, en heeft de andere ouder een
zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht
is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het
kind uitoefent.
Na een echtscheiding behouden beide ouders in
beginsel het gezamenlijk gezag en zorgt de school
ervoor dat steeds gelijktijdig aan beide ouders
alle informatie wordt verstrekt. Om dit mogelijk
te maken stuurt de ouder die niet is belast met
de dagelijkse verzorging een schriftelijk verzoek
naar de rector waarin een tweede adres wordt
doorgegeven. Dit is het adres van de ouder die niet
is belast met de dagelijkse verzorging. De school
informeert de andere ouder over een dergelijk
verzoek. Als er twijfel bestaat over de vraag of er
een wijziging heeft plaatsgevonden in het gezag
kan de school het gezagsregister raadplegen.

Een wijziging in het gezag is daarin opgenomen.
De school zal het verzoek honoreren aangezien
zij verplicht is om in het geval van gezamenlijk
gezag steeds gelijktijdig aan de beide ouders alle
informatie te verstrekken.
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Ook ouders die nooit zijn gehuwd, maar wel samen
het gezag hebben, kunnen op dezelfde wijze als
hiervoor omschreven informatie opvragen.
Indien slechts één ouder met het gezag is belast,
dan is deze op grond van de wet verplicht om
de niet met gezag belaste ouder op de hoogte
te houden van belangrijke zaken die het kind
aangaan. Onafhankelijk hiervan kan een ouder
zonder gezag de school ook vragen om hem/
haar te informeren over belangrijke zaken over
het kind of over de verzorging of opvoeding van
het kind. Dit kan door een schriftelijk verzoek
te sturen aan de rector. Op de informatieplicht
aan de ouder zonder gezag kan een uitzondering
worden gemaakt als het belang van het kind zich
verzet tegen het verstrekken van de informatie. De
school moet een eigen afweging over dat belang
maken. De school moet de gezaghebbende ouder
over een verzoek tot informatieverstrekking op
de hoogte brengen. Als de ouder met gezag zich
verzet tegen het verstrekken van informatie aan
de andere ouder of dit niet in het belang van het
kind acht, is dit onvoldoende. Deze ouder zal
dit moeten onderbouwen, bij voorkeur met een
gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van
de informatieplicht is opgenomen. De veiligheid
van het kind speelt een rol bij de afweging of de
school informatie verstrekt.

De rector, Patricia Hanssen is te bereiken op het
volgende adres: p.hanssen@stichtinglvo.nl

7.3 Vertrouwenspersonen en
vertrouwensinspecteur
VERTROUWENSPERSONEN
(zoals bedoeld in de Regeling Vertrouwenspersonen)
De vertrouwenspersoon is het eerste
aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij
klachten over ongewenst gedrag. Het gaat hier om
zaken die vooral op u of op uw zoon/dochter als
persoon betrekking hebben (in tegenstelling tot de
vertrouwenspersoon Integriteit zoals bedoeld in de
meldings regeling vermoeden van misstand).
VERTROUWENSPERSONEN VAN DE SCHOOL
De voor de school aangestelde vertrouwenspersoon
is bereikbaar via het algemene telefoonnummer
van de school. Elke school heeft een of meerdere
vertrouwens personen benoemd. Deze vertrouwens
personen zijn door de schooldirectie aan gesteld
en zijn bereikbaar via het algemene telefoon
nummer van de school of via de mail. Voor
het Bernard Lievegoed College zijn Hermine
Degenaar (h.degenaar@stichtinglvo.nl) en
Kasper Spauwen (k.spauwen@stichtinglvo.nl) de
vertrouwenspersonen.
VERTROUWENSPERSONEN VAN LVO
Mw. A. van Dormalen van Buro van Dormalen is de
vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen.
Mw. Van Dormalen is te bereiken via 06-51615114
of per email avandormalen@burovandormalen.nl
Bezoekadres Buro van Dormalen:

Economiestraat 39
6433 KC Hoensbroek
telefoon: 046-4433012
De Regeling vertrouwenspersonen stichting
LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat,
of te downloaden van stichtinglvo.nl door
‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de
zoekfunctie.

VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT
(zoals bedoeld in de meldingsregeling Vermoeden van misstand)
De vertrouwenspersoon integriteit is het eerste
aanspreekpunt voor ouders of leerlingen die een
melding van een vermoeden van een misstand
willen doen. Het gaat hier om zaken die op LVO als
organisatie betrekking hebben en niet zozeer op u
of uw zoon/dochter als persoon. Daarvoor kunt u
contact opnemen met de vertrouwenspersoon zoals
bedoeld in de Regeling vertrouwenspersonen).
De gegevens van de vertrouwenspersoon
integriteit zijn te vinden op stichtinglvo.nl
door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de
zoekfunctie.
In de Meldingsregeling vermoeden van
misstand staat meer in detail beschreven wat
de vertrouwenspersoon integriteit voor u kan
betekenen.

VERTROUWENSINSPECTEUR

Ouders, leerlingen, medewerkers, directies,
besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de
Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of
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Flexibiliteit,
probleemoplossend
denken en handelen
zijn vaardigheden die
verweven zijn in ons
onderwijs.
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rond de school problemen voordoen op het gebied
van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
• psychisch en fysiek geweld;
• discriminatie en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur is op werkdagen tijdens
kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op
telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).
Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie
de tekst onder het kopje Meldingsplicht bij
zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de rector/
locatiedirecteur wettelijk verplicht contact op te
nemen met de vertrouwensinspecteur.

8. Kwaliteits
ontwikkeling
KWALITEITSONTWIKKELING

We realiseren onze ambities, hieruit blijkt de kwali
teit van ons onderwijs. We stellen ons zelf doelen
en we gaan er samen voor. In het schooljaarplan,
te vinden op onze website, zijn de doelen voor dit
schooljaar vastgelegd. Om dit te bereiken werken
we elke dag aan het best denkbare onderwijs voor
onze leerlingen. Constante kwaliteitsontwikkeling
is daarbij het vertrekpunt. We gebruiken data om
tot inzicht in de kwaliteit te komen en beter te
worden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijk
heid en gebeurt vanuit een waarderend perspec
tief. Iedereen levert daar vanuit zijn of haar rol een
actieve bijdrage aan. De processen die al goed
lopen worden verder versterkt en vanuit een
positieve grondhouding pakken we de onderdelen
op die verbetering behoeven. Kwaliteit van leer
lingen en medewerkers wordt bij het verkennen
van deze mogelijkheden benut. We motiveren
iedereen tot het halen van het best mogelijke resul
taat. Daarmee wordt de school van ons allemaal.
De mening van ouders en leerlingen wordt hierbij
gewaardeerd en we hebben een open en duidelijke
houding.
De ambities en het mensbeeld die in de beleidsvisie
van Stichting LVO worden verwoord, in combinatie
met de schooleigen ambities, vormen het vertrek
punt voor het schoolplan. Het schoolplan sluit
aan bij de visie en de uitstraling van de school

met als speerpunt dat de basiskwaliteit op orde
is en een gezamenlijke verantwoording is. We
zijn trouw aan onze onderwijsvisie, missie en
vrijeschoolse pedagogische inslag en vinden het
belangrijk om deze steeds weer centraal te stellen
zodat de samenhang gewaarborgd blijft. Alles wat
het Bernard Lievegoed College beoogt te doen
is hieraan gelinkt, waarmee we aansluiten bij de
ambities en het mensbeeld die in de beleidsvisie
van Stichting LVO verwoord zijn.
De school streeft ernaar om verschillende activi
teiten op een planmatige, beredeneerde en struc
turele manier op te zetten, uit te voeren en te
borgen. Als leidraad voor het versterken van
processen, het bereiken, borgen en evalueren van
de doelen, wordt gebruik gemaakt van de Demingcycle, waarin de fasen Plan, Do, Check, Act zijn
gedefinieerd. Hierbij worden voortdurend de visie
en de missie van de school centraal gesteld.
De kwaliteit van ons onderwijs wordt niet alleen
bepaald op basis van objectieve, meetbare resul
taten, maar komt ook naar voren in subjectieve
resultaten waarin de vrijeschoolse waarden
(vaardigheidsontwikkeling, socialisatie en
persoonsvorming) benadrukt worden.
Naast concrete meetinstrumenten, zoals tevreden
heidsonderzoeken, diataal toetsen, slagingspercen
tages, onderwijsresultaten en interventielijsten, zijn
hiervoor goede gesprekken nodig tussen leerlingen,
ouders/verzorgers, school en managementteam,
waarbinnen vanuit vertrouwen overlegd en gewerkt
wordt. Voorbeelden hiervan zijn het pedagogischdidactisch overleg, de rapportbesprekingen en
gesprekken met ouders/verzorgers en leerlingen.

slagingspercentages 2020-2021
tl
totaal aantal leerlingen
geslaagd
definitief afgewezen
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76
76
0

havo
100,0%
100,0%
0,0%

73
67
6

vwo
100,0%
91,8%
8,2%

Op de website scholenopdekaart.nl is het meest
actuele overzicht te vinden van de resultaten. Via
onderstaande links kunt u deze bekijken:
Pagina van de school
Slagingspercentage
Tevredenheid

VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN

Iedereen in Nederland moet naar school, vanaf
het vijfde jaar tot het achttiende jaar, tenzij
eerder een startkwalificatie behaald wordt. Een
startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo
niveau 2 of hoger. Wanneer zonder startkwalificatie
het onderwijs wordt verlaten spreek je van een
vroegtijdig schoolverlater (vsv’er). Gedurende het
schooljaar worden de leerlingen gemonitord en
wanneer uitval dreigt zal er in samenwerking met
het ondersteuningsteam, decanen en mentoren
gekeken worden hoe we leerlingen en ouders kunnen
ondersteunen. Het percentage vsv’er op het Bernard
Lievegoed College is als volgt:
vroegtijdige schoolverlaters
2020-2021
middenbouw (klas 7 t/m 9)
vmbo bovenbouw
havo/vwo bovenbouw

0%
0%
0,5%

28
23
5

100,0%
82,1%
17,9%

De ontwikkeling van de leerling als mens, een basis waar hij
z’n leven lang op kan bouwen. Het Bernard Lievegoed College
wil daarin voor haar leerlingen écht van betekenis zijn.

9. Dagelijkse
praktijk en
praktische zaken
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In dit hoofdstuk beschrijven we in eerste instantie
zaken zoals onderwijstijd, lestijden, te-laat-kom
regeling, verzuim- en lesuitvalbeleid. In het
tweede deel van dit hoofdstuk staan we stil bij
de praktische zaken zoals verzekeringen, verlof
aanvragen, schoolboeken e.d. De informatie in
dit hoofdstuk is beknopt en zakelijk. Voor meer
informatie en toelichting is de mentor, voor
leerlingen en ouders, het eerste aanspreekpunt.
Via het weekbericht houden we ouders schriftelijk
op de hoogte van de dagelijkse praktijk. Leerlingen
worden op de hoogte gehouden via itslearning.

9.1 D
 agelijkse praktijk
Onderwijstijd
Bij aanvang van ieder schooljaar kan onze school
voor iedere leerroute aangeven wat de hoeveelheid
geplande onderwijstijd is. Daaronder verstaan wij:
het aantal klokuren dat beschikbaar is voor
onderwijsactiviteiten. Hierbij gaat het niet alleen
om de (vak)lesuren, maar ook om stages, bezoeken
aan culturele activiteiten, excursies, werkweken,
maatwerkactiviteiten, ontwikkelgesprekken e.d.
Deelname aan deze activiteiten is dus verplicht.
Leerlingen moeten minimaal 189 dagen per jaar
onderwijs krijgen.

Als criterium hanteren wij dat de activiteit wordt
uitgevoerd onder pedagogisch-didactische
verantwoordelijkheid van bekwaam onderwijs
personeel. Het onderwijs moet deel uitmaken van
het geplande en verplichte onderwijsprogramma
en er moet op schoolniveau zijn afgesproken welke
soorten onderwijsactiviteiten meetellen als onder
wijstijd. De geplande onderwijstijd wordt derhalve
voor aanvang van het schooljaar ter goedkeuring
voorgelegd aan de MR. Daarnaast ontvangt de
MR jaarlijks een overzicht van de gerealiseerde
onderwijstijd.

ONDERWIJS IN CORONATIJD

We hebben tot op heden nog steeds te maken met
de coronacrisis. In overleg met de VO-raad, andere
vrije scholen, MR en richtlijnen van het RIVM
bepalen we welke koers wij als school uitzetten.
Middels het weekbericht communiceren we steeds
de laatste updates omtrent corona en hoe we als
school omgaan met eventuele veranderingen in
wet- en regelgeving. Wanneer zich knelpunten,
vragen of problemen voordoen voor jullie als
ouders, kan er contact worden opgenomen met de
teamleiders.

LESROOSTER/ ONDERWIJSACTIVITEITEN/
LESUITVAL

Het schooljaar is in 4 kwartalen verdeeld. Voor
elk kwartaal geldt in principe een ander rooster.
Het kan echter zijn dat er vaker aanpassingen
worden gedaan. Het rooster wordt op de website
gepubliceerd bernardlievegoedcollege.nl. Wanneer
in geval van ziekte of afwezigheid van een docent
het rooster moet worden gewijzigd, wordt
geprobeerd tussenuren te vermijden. Aanpassingen

van het dagrooster zijn zichtbaar op de website van
de school. Mocht door omstandigheden pas op een
laat tijdstip blijken dat leerlingen de volgende dag
later op school worden verwacht dan wordt via de
elektronische leeromgeving de klas op de hoogte
gesteld.
Wanneer een les bij lesuitval niet opgevangen kan
worden, probeert de school het rooster zo goed
mogelijk aan te passen en ervoor te zorgen dat
de uren die niet doorgaan opgeschoven worden
naar de randen van de schooldag. Leerlingen
kunnen daarnaast van maandag tot en met
vrijdag van 08:40 tot 16:30 in de STEK werken
onder begeleiding van een medewerker van de
STEK. De lesdag gaat door bij minimaal twee uur
onderwijsactiviteiten. Deze afspraak geldt niet voor
examenleerlingen, zij zijn ook verplicht te komen
bij één uur onderwijsactiviteit. Deze afspraak is
opgenomen in het leerlingreglement.

TUSSENUREN

Tussenuren komen in het reguliere rooster in de
middenbouw in principe niet voor. Vanaf klas
10, in de bovenbouw, wanneer er een profiel
gekozen is, kunnen tussenuren ontstaan vanwege
vakkenkeuzes en clustergroepen. In tussenuren
kunnen leerlingen zelfstandig verder werken in de
STEK.
Het is verstandig om van te voren goed op het
dagrooster te kijken en eventueel extra werk of
boeken mee naar school te nemen. Vanaf klas 10
mogen leerlingen gedurende tussenuren tevens het
schoolplein verlaten.

LESTIJDEN
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Het overzicht van lestijden geeft aan, dat er tot
17:00 uur lessen verzorgd kunnen worden. De
leerlingen dienen er rekening mee te houden dat
ze tot 17:00 uur lessen kunnen hebben en kunnen
tot die tijd in principe geen andere vaste afspraken
plannen.
Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze tijdig en
voor aanvang van de les bij bij het desbetreffende
lokaal aanwezig zijn.

REGULIER LESROOSTER

08:40
10:10
10:30
11:20
12:10
12:40
13:30
14:20
14:30
15:20
16:10

-

10:10
10:30
11:20
12:10
12:40
13:30
14:20
14:30
15:20
16:10
17:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1e en 2e uur (periodelessen)
eerste pauze
3e uur
4e uur
lunchpauze
5e uur
6e uur
derde pauze
7e uur
8e uur
9e uur

In het jaarrooster ziet u dat er af en toe een
verkort lesrooster is opgenomen. Dit in verband
met studiedagen, rapportvergaderingen of in
uitzonderlijke situaties.

VERKORT LESROOSTER (40-min)

08:40
09:50
10:30
10:50
11:30
12:10
12:40
13:20
14:00
14:40

-

09:50 uur
10:30 uur
10:50 uur
11:30 uur
12:10 uur
12:40 uur
13:20 uur
14:00 uur
14:40 uur
15:20 uur

1e en 2e uur (periodelessen)
3e uur
eerste pauze
4e uur
5e uur
lunchpauze
6e uur
7e uur
8e uur
9e uur

VERKORT LESROOSTER (30-min)

08:40
09:45
10:15
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

-

09:45 uur
10:15 uur
10:30 uur
11:00 uur
11:30 uur
12:00 uur
12:30 uur
13:00 uur
13:30 uur
14:00 uur

TE LAAT KOMEN *

1e en 2e uur (periodelessen)
3e uur
eerste pauze
4e uur
5e uur
6e uur
lunchpauze
7e uur
8e uur
9e uur

Leerlingen die te laat in de les komen, melden
zich altijd eerst bij de receptie. Zij dienen zich de
volgende dag om 8:10 te melden. Als leerlingen
verzuimen zich de volgende dag te melden, moeten
zij op de eerst volgende vrijdag 1 uur na schooltijd
zich melden om na te blijven en/of passende
werkzaamheden te doen. Te laat komen wordt in
het leerlingenvolgsysteem geregistreerd en zal bij
frequent voorkomen de aanleiding zijn voor de
mentor om contact op te nemen met leerling en
ouders.

ABSENTIE EN VERZUIMBELEID LEERLINGEN *

Wij vinden het voor de veiligheid van de leerling
van groot belang, dat we op elk moment weten
waar onze leerlingen zich bevinden. Wanneer een
leerling ziek is of om een of andere reden niet naar
school kan komen, moet dit vóór 09:30 uur ’s
ochtends per mail worden gemeld via
receptie@bernardlievegoedcollege.nl
Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/
zij zich bij de dagcoördinator, voordat hij/zij naar
huis gaat. De aanwezigheid van leerlingen wordt
dagelijks geregistreerd. Ouders van leerlingen die
ongeoorloofd verzuimen of van wie de afwezigheid
niet van te voren is gemeld, worden direct na
constatering telefonisch benaderd. Lukt het niet
om de ouders te bereiken dan wordt er een mail
gestuurd. Zorgt u ervoor dat wij altijd kunnen
beschikken over juiste telefoonnummers en
mailadressen?

VERZUIMBELEID LEERLINGEN *

Het verzuimbeleid is erop gericht om absentie
van leerlingen tot een minimum te beperken
en om daarnaast te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. Een goede relatie tussen school,
leerlingen en ouders vormt de basis van een
effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben
hierbij hun eigen rol. Ouders zorgen ervoor dat
hun kind naar school gaat en zij informeren de
school als hun kind afwezig is. De school hanteert
duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken
van verzuim, zodat ouders en leerlingen, maar ook
medewerkers van onze school weten waar zij aan
toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Om een
goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren

* Voor de meest actuele informatie omtrent te laat komen, absentie & verzuimbeleid verwijzen we jullie naar bernardlievegoedcollege.nl/ouders/ziekte-verlof-en-afmelden

wordt hierna beschreven hoe de verzuimaanpak
op onze school is georganiseerd en wat ouders van
school mogen verwachten.
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ZIEKMELDEN
Wanneer een leerling ziek is of om een of andere
reden niet naar school kan komen, moet dit vóór
09:30 uur ’s ochtends telefonisch gemeld worden.
De receptie is voor ziekmeldingen telefonisch
bereikbaar via 043 3509710 van 8:00 tot en met
8:30 uur en van 9:00 tot en met 9:30 uur.
Wanneer een leerling meer dan drie dagen
achtereenvolgens ziek is, krijgt de mentor van de
dagcoördinatoren het verzoek om (telefonisch)
contact op te nemen met de ouders. Tijdens dit
contactmoment worden er een aantal afspraken
gemaakt. Binnen het Bernard Lievegoed
College wordt de methodiek M@ZL als leidraad
gehanteerd voor het ziekteverzuimbeleid. Dagelijks
wordt het verzuim van de leerlingen door de
dagcoördinatoren gecontroleerd.
Op het moment dat een leerling voldoet aan de M@
ZL-criteria vindt er op school een verzuimgesprek
plaats tussen de leerling, de ouders, de mentor en
de verzuimcoördinator.
De M@ZL-criteria zijn:
• elke vierde ziekmelding van de leerling in
twaalf schoolweken, of
• een ziekmelding die zeven aaneengesloten
dagen duurt
ONBEKEND AFWEZIG
Een leerling is onbekend afwezig als hij of zij niet
in de klas is en er geen reden in SOM staat bij de
naam van de leerling voor dat betreffende lesuur.
De docent noteert de leerling als afwezig. De

dagcoördinator neemt gedurende de dag contact
op met de ouders. Als de leerling ziek is of een
andere terechte reden voor absentie heeft, dan
wordt dit in SOM aangepast. Wanneer er wordt
geconstateerd dat een leerling ongeoorloofd
afwezig is bij één of meer lessen, dient de leerling
de gemiste lesuren verdubbeld in te halen. Dit
gebeurt altijd ná de laatste les van de leerling.
Deze afspraak wordt met de dagcoördinator
gemaakt. Goede samenwerking tussen de school,
leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt
escalatie van problemen met en van leerlingen.
Daarom is er structureel en geregeld contact tussen
onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.
TE LAAT KOMEN
Leerlingen die te laat zijn krijgen bij de balie
of dagcoördinator een briefje met vermelding
geoorloofd of niet geoorloofd te laat. Hiermee
krijgen ze vervolgens toegang tot de les. T.a.v.
ongeoorloofd te laat komen gelden de volgende
afspraken:
• Bij 2 keer ongeoorloofd te laat (in één
trimester), melden leerlingen zich ruim voor
aanvang van het eerste lesuur
• Bij 3 keer te laat (in één trimester), neemt de
mentor contact op met de ouders.
LEERPLICHT
De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel
mogelijk preventief te werken. Wanneer er wordt
geconstateerd dat een leerling ongeoorloofd
afwezig is bij één of meerdere lessen of veelvuldig
te laat komt dan volgen daarop door school
ingestelde sancties. Bij veelvuldige herhaling zal
de leerplichtambtenaar worden geïnformeerd.

Een goede samenwerking tussen de school,
leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt
escalatie van problemen met en van leerlingen.
Daarom is er structureel en geregeld contact tussen
onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners
Komend schooljaar zal de leerplichtambtenaar
regelmatig op school aanwezig zijn. Er vindt een
spreekuur plaats waar leerlingen en ouders voor
kunnen worden uitgenodigd. Uiteraard kunnen
ook ouders het initiatief nemen om een afspraak te
maken.
Kamila El Morabit is als leerplichtambtenaar
vanuit de gemeente Maastricht verbonden aan
onze school. Via de mail kunt u haar bereiken,
kamila.elmorabit@maastricht.nl
Als achter het schoolverzuim een achterliggende
problematiek vermoed wordt of geconstateerd
wordt, probeert de leerplichtambtenaar, samen
met de leerling, ouders, verzorgers, school en
instanties, daar wat aan te doen. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om het verwijzen naar de juiste
instantie voor hulpverlening.
Uitgebreide informatie over het verzuimbeleid
is te vinden in het ’Stappenplan Ziekteverzuim’
dat aan het begin van schooljaar naar ouders
gecommuniceerd wordt via het weekbericht. Dit
is ook te vinden op onze website, onder het kopje
ouders.

LEERLINGENSTATUUT, SCHOOLREGLEMENT
EN SCHOOLREGELS

Binnen het Bernard Lievegoed College hechten
we grote waarde aan de kwaliteit van de sociale
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gemeenschap. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de aandacht die we besteden aan
de onderlinge omgangsvormen en de sociale
veiligheid. Wij willen bewustzijn ontwikkelen
voor ieders aandeel in het geheel om zo een
prettig klimaat te verzorgen waarin iedereen zich
gekend en gewaardeerd kan voelen. Belangrijk
hierbij is respect voor het individu, de groep en de
omgeving. Ieders eigenheid dient gerespecteerd
te worden, echter: in de uitingen van deze
eigenheid mogen de grenzen van het fatsoen niet
overschreden worden.
Dit geldt vanzelfsprekend voor het naleven van
de regels, maar ook voor uiteenlopende zaken als
pesten, het maken van kwetsende of discrimi

nerende opmerkingen, agressiviteit en brutaliteit.
Soms kan dit ook aanstootgevende kleding of
openbare intimiteiten betreffen. Gebruik of
bezit van verdovende middelen, vuurwerk en/of
alcohol en het meenemen van wapens is absoluut
verboden.

wijze dragen we zorg voor de leefomgeving op
school en voor de buurt rondom school.

Bij conflicten of het overschrijden van regels is er
altijd gesprek met de betrokken leerling(en) en de
leerlingcoördinator en/of mentor.
Indien nodig zal door de leerlingcoördinator en/of
mentor een passende maatregel genomen worden.
In zwaarwegende situaties worden de ouders op
de hoogte gesteld en volgt er afhankelijk van de
situatie eerst een officiële waarschuwing waarna of
gelijk een schorsing opgelegd kan worden.
Verwijdering van een leerling is altijd de laatste
stap en proberen we samen met de leerling en
ouder te vermijden. De regels met betrekking
tot schorsing en verwijdering vindt u in bijlage 5
‘Schorsing en verwijdering’.

Drie jaar geleden is de zomervakantie met een
week ingekort. Daar komen roostervrije dagen
(studiedagen) voor in de plaats die door het jaar
heen worden ingezet. In het jaarrooster op onze
website kunt u de extra vrije dagen terugvinden.

Om het reilen en zeilen soepel te laten verlopen,
is er, naast het leerlingenstatuut ook een school
reglement vastgesteld voor de school zelf, het bevat
net zoals het leerlingenstatuut rechten en plichten
die gekend en nageleefd dienen te worden.
Dit reglement wordt tweejaarlijks in samenwerking
met de leerlingenraad opgesteld.

CORVEE

Na iedere pauze ruimt een corveeteam de aula,
de overige pauzeruimtes en het plein op. Deze
corveeploegen worden samengesteld in overleg
met de mentoren door de conciërges en leerlingen
worden daarin bij toerbeurt geplaatst. Op deze

9.2 Praktische zaken
vakantierooster

Herfstvakantie
23 t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie	25 december 2021 t/m
9 januari 2022
Carnaval	26 februari t/m 6 maart
2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Koningsdag
27 april 2022
Meivakantie
23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart
26 mei en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie	23 juli t/m 4 september
2022

VERLOF/ ONTHEFFING VAN DE LEERPLICHT

Op grond van artikel 11 en 13a, lid 2 van de leer
plichtwet kan de rector extra verlof verlenen. De
school houdt zich aan de voorwaarden die staan
beschreven in dit artikel en vraagt ook altijd bewijs
te leveren voor de aanvraag. Meer informatie over
de voorwaarden vindt u op het aanvraagformulier.
U dient het verzoek vier weken van te voren
via receptie@bernardlievegoedcollege.nl in te
dienen. U kunt daarvoor gebruik maken van een
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aanvraagformulier, te vinden onze website onder
het kopje ‘Absentie, verlof en afmelden’. De rector
neemt een besluit en houdt daarbij rekening met
de voorwaarden die bij wet zijn vastgelegd. Het
besluit wordt per mail aan de ouders medegedeeld.
Een kopie van de mededeling wordt gearchiveerd
in het leerlingendossier.
Toestemming voor vakantiedagen buiten de
officiële schoolvakanties kan alleen verleend
worden, wanneer een werkgeversverklaring over
handigd wordt, waaruit blijkt dat twee weken
vakantie binnen de schoolvakantie onmogelijk is.
Verlof aansluitend aan de zomervakantie wordt
niet verleend.

SPORT-, DANS- EN ZWEMKLEDING/ VERVOER

Tijdens de gym- en danslessen is het dragen van
sportkleding en -schoenen verplicht. Gymmen en
dansen in dagelijkse kleding beperkt niet alleen in
veel gevallen de beweging, maar is ook, doordat bij
inspanning wordt getranspireerd, onhygiënisch.
We raden ouders dan ook aan hun kinderen
gymkleding en -schoenen mee te geven. Verder
bieden we tevens de mogelijkheid om gebruik te
maken van de douches. Dit is echter niet verplicht.
De school stelt voor alle leerjaren een t-shirt met
BLC-logo tijdens de gym- en danslessen verplicht.
Het t-shirt kan worden besteld via de website van
de school en via iDeal worden betaald. De Stichting
Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/
verzorgers met een inkomen van maximaal 120%
van het bijstandsminimum financiële steun bieden
bij de kosten voor het onderwijs, zie voor meer
informatie leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.

Tijdens de zwemlessen in de achtste klas is het
dragen van zwemkleding verplicht. Voor de meisjes
stellen wij een badpak verplicht en voor jongens
een strakke zwembroek.
Gezien de uitstapjes die leerlingen maken naar
de stad of naar de sportvelden/zwembad, is het
van belang dat de leerlingen op die momenten
in het bezit zijn van een fiets. Leerlingen mogen
op weg naar een uitstapje of op weg naar de
zwemles niet bij elkaar achterop. Leerlingen die
met de trein komen, kunnen een fiets stallen op
school. In de vakanties kan de fiets binnen in het
gebouw worden gestald. Ook is het mogelijk om
een OV-fiets te lenen met de OV-chipkaart. Meer
informatie over de OV-fiets vindt u op ns.nl.

LEERLINGENKLUISJES

Aan het begin van het schooljaar worden leerlingen
in de gelegenheid gesteld om een afsluitbaar kluisje
te huren en daarin persoonlijk spullen te bewaren.
De leerling en zijn/haar ouders tekenen hiertoe een
“huurovereenkomst” en betalen een door de school
vast te stellen huurprijs. De kosten van de huur van
het kluisje bedragen € 20,-. De wens om een kluisje
te huren kan op het keuzeformulier ouderbijdrage
worden aangegeven. Indien de vraag groter is dan
de beschikbare kluisjes wordt voorrang gegeven
aan leerlingen met een lange reisafstand.
Als daar aanleiding toe is, is de rector gerechtigd
om samen met de conciërge in aanwezigheid van
de leerling het kluisje te openen.

SCHOOLBOEKEN

Op grond van de Wet ‘gratis’ schoolboeken (WGS)
worden de schoolboeken aan uw zoon/dochter

ter beschikking gesteld (geleend) door school. De
schoolboeken blijven eigendom van het Bernard
Lievegoed College en worden door een extern
Boekenfonds, Iddink, gereguleerd. De waarde
van het totale boekenpakket is aanzienlijk en
overstijgt, zeker in de bovenbouw van havo en vwo,
het bedrag, dat de school van het Ministerie van
OC&W ontvangt.
De school wil dit lesmateriaal meerdere jaren
gebruiken en gaat er van uit dat de leerling en
ouders er samen op toezien dat er op een correcte
wijze met het lesmateriaal omgegaan wordt.
Ontbrekende, kwijtgeraakte of flink beschadigde
boeken dienen vergoed te worden. Op het moment
van inschrijving bij het Bernard Lievegoed
College ontvangen ouders en leerlingen meer
informatie over Iddink, de bestelprocedure en
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de gebruikersovereenkomst. Aangezien het
boekenfonds extern is uitbesteed, dienen de vragen
rondom de schoolboeken aan Iddink te worden
gesteld via iddink.nl en hun klantenservice-pagina.
Hier vindt u tevens antwoord op veelgestelde
vragen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen
met het algemeen nummer van onze school en
vragen naar onze coördinator leermiddelen.

TEGEMOETKOMING SCHOOLKOSTEN

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan
ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal
120% van het bijstandsminimum financiële steun
bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de
ouderbijdrage, de aanschaf van lesmaterialen zoals
een grafische rekenmachine en deelname aan een
schoolreis.
Een aanvraag doen gaat zo:
1. Ga naar de website van Leergeld >
leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
2. Vul het aanvraagformulier volledig in
3. Klik aan dat u de privacyverklaring
gelezen heeft
4. Klik aan dat u geen robot bent
5. Druk op de knop Verzenden
U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail.
Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken
een intermediair op huisbezoek komt. Zij/hij legt
uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs
van uw inkomen. U kunt bij het invullen van de
aanvraag hulp vragen bij de zorgcoördinator op
school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of
een andere hulpverlener.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans
of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt
u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld.
Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank
waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De
intermediair kan u daar alles over vertellen.

SCHOOLKANTINE

De school heeft grote stappen gezet om een gezond
klimaat te creëren. Dit gaan we in de toekomst
zeker nog verder uitbreiden. Vooralsnog hebben
we in het Atrium een gezonde broodjesautomaat
geplaatst waarbij we tevens letten op duurzaam
verpakkingsmateriaal. Op school is een watertap
aanwezig, zowel binnen als buiten, die voor
iedereen toegankelijk is en waarmee we het
drinken van water bevorderen. Gedurende
coronatijd is onze schoolkantine gesloten geweest,
aangezien we leerlingen nauwelijks tot niet fysiek
konden ontvangen. Hopelijk kunnen we deze in
de toekomst wederom openen, en ons gezonde en
duurzame assortiment uitbreiden met meerdere
producten.

ROKEN

We zijn een rookvrije school. Dat wil zeggen dat
er in het schoolgebouw en op het schoolterrein
niet gerookt mag worden. Dit geldt ook voor
medewerkers, ouders en andere gasten.

WETTELIJKE KADERS TEN AANZIEN VAN
GEBRUIK EN BEZIT VAN ALCOHOL EN DRUGS

Alcohol en drugs worden niet geaccepteerd binnen
en rondom het schoolgebouw. Gezien de huidige
wetgeving is het bezit en gebruik van alcohol
en drugs verboden. Dat geldt voor schooldagen

en activiteiten van de school buiten de normale
schooltijden om (dus ook voor excursies). In het
schoolreglement zijn de gevolgen van het nakomen
van afspraken opgenomen. Het is verboden om
alcohol, cannabisproducten (zoals hasj, wiet
en marihuana) en overige drugs die onder de
Opiumwet vallen te bezitten, te verhandelen of te
gebruiken op school, op het schoolterrein, tijdens
pauzes, tussenuren en buitenschoolse activiteiten,
zoals schoolfeesten, klassenavonden, excursies,
schoolreizen, werkweken en sportdagen.

PARKEREN VAN FIETSEN, ELEKTRISCHE
FIETSEN EN BROMMER

Fietsen en brommers moeten worden gestald
op het schoolplein in de het daarvoor bestemde
parkeervak. Fietsen en brommers mogen
daarbuiten niet geparkeerd worden. Het plein dient
namelijk als toegangsweg voor 112-hulpdiensten.
Zij moeten het gebouw tot op enkele meters
kunnen benaderen.

GEVONDEN KLEDING EN VOORWERPEN

Vrijwel dagelijks blijven er spullen achter op
school. Deze worden door de conciërge verzameld
en telkens een week voor iedere vakantie tentoon
gesteld in het Atrium. Na de vakantie worden de
niet opgehaalde spullen duurzaam verwerkt.

LEERLINGENADMINISTRATIE

De leerlingenadministratie is in de grote pauze
geopend voor de leerlingen. Voor de school is het
belangrijk dat we steeds over de juiste gegevens
van uw zoon of dochter beschikken. Daarvoor zijn
we aangewezen op uw medewerking als ouder.
Adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen

veranderen in de periode dat uw zoon of dochter
bij ons op school zit. Wilt u veranderingen in uw
gegevens s.v.p. zo snel mogelijk doorgeven via
receptie@bernardlievegoedcollege.nl

VERZEKERINGEN
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LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een
aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van
belang de verzekeringen die betrekking hebben
op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die
participeren bij evenementen etc.
Zo is er een collectieve ongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering geldt gedurende
schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en
van school en tijdens excursies, schoolreizen,
evenementen, werkwerken, stages etc. voor zover
die onder verantwoordelijkheid van of door de
school worden georganiseerd. Medische kosten en
een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden
zijn gedekt, tot een bepaald maximum en onder
nader omschreven voorwaarden. Andere schade is
niet gedekt.
Tevens is er een (doorlopende) schoolreis- en
excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule)
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van
de school worden uitgevoerd, op basis van nader
omschreven voorwaarden.
Ten slotte is er een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van
secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat

schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld
moet worden bij de persoonlijke verzekeringen
van de betrokken leerling of ouder. Als deze
verzekering de kosten aantoonbaar niet vergoedt,
om welke reden dan ook, kan de verzekering van de
school worden aangesproken.
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten vindt
uitsluitend plaats via declaratie door de school
met daarvoor bestemde declaratieformulieren.
In geval van schade kunt u contact opnemen met
onze coördinator administratie Fraukje Chermin,
f.chermin@stichtinglvo.nl.
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien
van schade aan of diefstal van privé-eigendommen
uit.

AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS DE STAGE

Bij een stage is het belangrijk een stagecontract
af te sluiten, zie ook modelovereenkomst en
logboek dat uitgedeeld wordt voorafgaand aan
de stageperiode aan leerlingen. Daarnaast moet
elke stagiaire voldoende verzekerd zijn voor
aansprakelijkheid en ongevallen. De aansprake
lijkheidsverzekering van het LVO is bedoeld om
schade te vergoeden die de stagiair op de stageplek
per ongeluk veroorzaakt. Maar dat geldt niet in alle
gevallen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor
het doen en laten van hun medewerkers. In eerste
instantie is de stagebieder verantwoordelijk voor
fouten van de stagiair.
De werkgever kan daarvoor terugvallen op de
aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
Als die verzekering, of de verzekering van de
stagiair zelf, geen of onvoldoende dekking

geeft, kan de aansprakelijkheidsverzekering
van LVO het (financiële) nadeel in sommige
gevallen compenseren. Als een leerling zijn maat
schappelijke stage ten behoeve van een particulier
invult, is hij bijna altijd meeverzekerd op de
particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de
personen op het stageadres.

INCIDENTEN/ONGEVALLENREGISTRATIE

In het kader van de incidentenregistratie willen
we er vanuit de werkgroep Veilige School voor
zorgen dat alle incidenten tijdig en volledig
worden geregistreerd. Allereerst is het natuurlijk
van belang dat incidenten worden doorgegeven
aan de preventiemedewerker, Tom Stoffels. Om
dit gestructureerd te laten verlopen, hebben alle
medewerkers een instructie gekregen. De school
onderscheidt twee soorten incidenten, namelijk:
A. ongevallen/verwondingen waarbij EHBO
nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een leerling
die is flauwgevallen of een leerling heeft zich
verwond, waarbij een pleister plakken niet
voldoende is.
B. meldingsformulier strafbare feiten. Denk aan:
diefstal van fiets/scooter/jassen, maar ook aan
vechtpartijen etc.
De incidenten worden per kwartaal besproken met
de directie van de school. De preventiemedewerker
adviseert de directie dan ook in te nemen
maatregelen.

MELDEN EN REGISTREREN VAN INCIDENTEN
EN ONGEVALLEN

Voor LVO, en vanzelfsprekend ook voor het
Bernard Lievegoed College, is veiligheid een
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belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving
is noodzakelijk voor een goede en gezonde
ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige
werkomgeving is ook nodig voor docenten en de
andere werknemers om hun werk naar behoren en
met plezier te kunnen verrichten.

10. Aanmelding en
toelating

Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever
om de werknemers doeltreffend in te lichten over
de te verrichten werkzaamheden en de daaraan
verbonden risico’s en de te nemen maatregelen
om deze risico’s te voorkomen of te beperken
en de wijze waarop deskundige bijstand is
geregeld. Onder werknemers worden in beginsel
geen leerlingen verstaan, tenzij de leerlingen
verrichtingen doen die vergelijkbaar zijn met
arbeid in de beroepspraktijk.

Wij kunnen leerlingen aannemen van wie op grond
van de prestaties op de basisschool blijkt dat zij de
atheneum of havo leerroute kunnen functioneren
of binnen vier jaar een vmbo-tl diploma kunnen
halen zijn plaatsbaar. Bij leerlingen met een vmbotl advies is het van belang voor het welbevinden
van de leerling dat de leerling een goede werk
houding en concentratievermogen heeft, aangezien
het tempo in een heterogene groep hoger ligt. Dit
schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met een
pilotklas voor leerlingen met een vmbo-basis/
kader/tl advies. Voor deze leerroute is er een
beperkte instroom.

Maar soms gaat het mis en gebeurt er een
ongeluk in de gang of het lokaal, of vindt er een
incident plaats op het schoolplein. LVO heeft een
regeling opgesteld ten aanzien van het melden
en registreren van incidenten, (bijna) arbeids
ongevallen en beroepsziekten. De regeling is er op
gericht alle ongevallen en incidenten op de school
op eenduidige wijze te registreren en zo inzicht
te krijgen in de risico’s voor de leerlingen op de
scholen en voor de werknemers van LVO. In de
mentorles wordt aandacht besteed aan de regeling.
De Regeling melding en registratie incidenten
(bijna) arbeidsongevallen (en beroepsziekten) van
LVO is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door
‘Regeling melding en registratie incidenten’ in te
typen in de zoekfunctie.

PROCEDURE EN CRITERIA

Voor meer informatie en exacte data over de
toelating en aannameprocedure verwijzen
we graag naar onze aannamebrochure die
vanaf medio oktober 2021 te vinden is op
bernardlievegoedcollege.nl.

11. Ouderbijdrage
en schenkingen
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SCHOOLKOSTEN

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode
Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die
onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers
van ouderorganisaties. De gedragscode is te
downloaden op vo-raad.nl door te zoeken op
“Gedragscode Schoolkosten”.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De school kan ouders vragen om mee te betalen
aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die
aanvullend zijn op het normale lesprogramma.
Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouder
bijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrij
willig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de
bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor
kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door
de school gespecificeerde onderdelen van deze
ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouder
bijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter
niet uitgesloten van deelname aan activiteiten
of programma’s die door de school worden
georganiseerd. De hoogte en de wijze van
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met
instemming van het ouderdeel van de mede
zeggenschapsraad tot stand gekomen.

DOOR DE OVERHEID BEKOSTIGDE EN
NIET DOOR DE OVERHEID BEKOSTIGDE
LESMATERIALEN

Schoolboeken worden door de school aan de leer
lingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor
een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken
blijven echter te allen tijde eigendom van de school.
Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorg
vuldige manier met de verstrekte boeken omgaan,
zal op het moment van inschrijving op de school een
gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun
ouders worden gesloten.
Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of
woordenboek, ontvangt de school geen financiële
bijdrage van de overheid. De school is om die reden
niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te
stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke
leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.
door de overheid
bekostigde

niet door de
overheid bekostigde

lesmaterialen

lesmaterialen

• Leerboeken

• Atlas

• Werkboeken

• Woordenboeken

• Projectboeken en

• Agenda

tabellenboeken
• Examentrainingen en
examenbundels
• Eigen leermateriaal

• Rekenmachine
• Sportkleding
• Veiligheidsschoenen
• Gereedschap

bijbehorende cd’s en

• Schrift en multomap

dvd’s

• Pennen en dergelijke

digitaal leermateriaal

We informeren u aan het begin van het
schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind
dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld
of u deze zaken zelf moet aanschaffen, via
de school kunt bestellen of dat de school een
vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.
Meer informatie over de hoogte en opbouw
van de vrijwillige ouderbijdrage en de overige
schoolkosten staan onderstaand gespecificeerd.

OVERZICHT OUDERBIJDRAGE 2020-2021
GESPECIFICEERDE ONDERDELEN VAN DE
OUDERBIJDRAGE, KEUZE
• Kluisjes 20 euro
• Planda 14 euro

• Overall

van de school en

• Licentiekosten van

De linkerkolom van de tabel bevat voorbeelden
van leermiddelen die de school in elk geval
beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor
een vergoeding van de overheid ontvangt.
De rechterkolom bevat voorbeelden van
zaken die ouders zelf op aanwijzing van de
school aanschaffen. Soms worden dergelijke
leermiddelen door de school centraal ingekocht
en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden
(zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage).
Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te
maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar
zij deze lesmaterialen willen kopen.

• Excursies, introductie
kamp, werkweken,
buitenlandse reizen

OUDERBIJDRAGE EINDREIS EXAMENKLASSEN
De bijdrage voor de eindreis worden samen met
ouders en de MR besproken. Bij het vaststellen
van de bijdrage is het uitgangspunt dat de gehele
klas mee kan op eindreis. Daarnaast moet het

verantwoord zijn om op eindreis te gaan en volgen
we de ontwikkeling rondom de Pandemie op de
voet.
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WERKWEKEN
In verband met de pandemie gaan de werkweken
bij aanvang van het schooljaar niet door en bepalen
we in december 2020 klassen eventueel alsnog op
werkweek gaan. Ook hierbij geldt het uitgangspunt
dat alle leerlingen van de klas mee kunnen gaan
en dat het verantwoord moet zijn om enkele dagen
met de leerlingen op pad te gaan.

VRIJWILLIGE OUDERSCHENKING - VVL T.B.V.
HET BERNARD LIEVEGOED COLLEGE

Naast de ouderbijdragen die vanuit de school
worden gevraagd voor een aantal specifieke
kosten is de school dankbaar jaarlijks te mogen
rekenen op de giften van de Stichting Vrienden
van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). Deze
schenkingen zijn noodzakelijk om een volwaardig
vrijeschools onderwijsprogramma te kunnen
verzorgen: de bekostiging van de overheid is
daarvoor ontoereikend. Dit geldt overigens voor
alle vrijescholen in ons land.
Het standaardaanbod van onderwijs en zorg
is niet afhankelijk van de bijdrage van de VVL,
maar dankzij de schenkingen van de VVL is het
mogelijk om de accenten te leggen die passen bij
het vrijeschoolkarakter van het Bernard Lievegoed
College. De schenkingen worden in overleg met
het bestuur van de stichting VVL, aangewend voor
ongesubsidieerde kunstvakken en -materialen,
de intensieve leerlingenzorg en -begeleiding
en coaching en opleiding van docenten in het
vrijeschoolonderwijs en de achtergronden daarvan.

De VVL kan dit bekostigen door schenkingen van
de ouders aan de VVL. LVO heeft met de VVL een
overeenkomst gesloten waarin onder andere is
geregeld dat de VVL waakt over het vrijeschoolse
karakter en de eigen identiteit van de
school. Inmiddels is LVO zelf lid geworden
van de Vereniging van Vrijescholen en heeft
zich daarom ook zelf gecommitteerd aan het
borgen van de vrijeschoolwaarden. Informatie
over giften en schenkingen kunt u opvragen via
schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl

SPONSORBELEID

In toenemende mate is er binnen het onderwijs
aandacht voor sponsoring van bepaalde
activiteiten. De afspraken rondom sponsorbeleid
zijn opgenomen in ons schoolplan 2019-2023 en
zijn terug te vinden in bijlage 8.

12. AVG, beeld
materiaal van
leerlingen en
cameratoezicht
PRIVACY

De school verwerkt informatie van leerlingen die
in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven.
Het doel hiervan is om onderwijs te kunnen
organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast
is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat
de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden
begeleid en waar nodig extra zorg kan worden
geboden. De school respecteert de privacy van
alle leerlingen en ouders/verzorgers en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft zorgvuldig wordt behandeld.
Op het verzamelen en verwerken van gegevens die
herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon/leerling
is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Het doel van de AVG is
onder meer om ervoor te zorgen dat de gegevens
over personen zorgvuldig worden verwerkt en om
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan. Dit
betekent dat de school uitsluitend gegevens van
leerlingen zal verzamelen en verwerken indien
daarvoor een in de AVG genoemde reden/grond
slag aanwezig is of als de betrokken leerling of
ouder(s) hiervoor expliciet toestemming heeft
gegeven. In het laatste geval zal de school ofwel

in het aanmeldformulier ofwel in een separaat
toestemmingsformulier vragen welke gegevens dan
vastgelegd mogen worden (denk bijvoorbeeld aan
foto’s en filmopnames).
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De privacyverklaring van LVO is terug te vinden
op stichtinglvo.nl/privacyverklaring-lvo.
Daarin wordt uitgelegd welke privacygevoelige
leerlinggegevens de school verwerkt en met welk
doel. In de privacyverklaring staat omschreven
welke rechten van betrokkenen er zijn en hoe u
deze rechten kunt uitoefenen. U kunt verzamelde
gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. De
privacyverklaring omschrijft ook hoe u een datalek
kunt melden.
Het college van bestuur heeft daarnaast een
‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vast
gesteld. Daarin wordt uitgebreider toegelicht welke
leerlinggegevens worden opgenomen, met welk
doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook
het inzage – en correctierecht komt aan bod. Het
reglement is te raadplegen op stichtinglvo.nl door
‘Privacyreglement’ in te typen in de zoekfunctie.
Tot slot heeft het college van bestuur een
Informatiebeveiligings- en privacybeleid voor
de stichting LVO vastgesteld. Dit document
geeft de visie weer op informatiebeveiliging
en privacy van de stichting LVO en de bij haar
aangesloten scholen en is richtinggevend voor
de daadwerkelijke invoering van beveiligings
maatregelen op het gebied van techniek,
organisatie en processen. Aan de implementatie
en actualisatie van deze maatregelen wordt door

een centraal team, waaronder de Functionaris
Gegevensbescherming, continu gewerkt.

BEELDMATERIAAL VAN LEERLINGEN

doen door een mail te sturen naar onze admini
stratie, receptie@bernardlievegoedcollege.nl, en
de desbetreffende mentor in de cc meenemen.

Onze school is trots op de activiteiten die zij doet
en wil hier graag een beeld van geven. Hiervoor
gebruiken we ook foto’s en filmpjes van leerlingen
die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor
bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal
aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de
schoolgids, nieuwsbrieven, de website van de
school en sociale media. Ook wordt vaak via de
website verslag gedaan van activiteiten aan alle
leerlingen en ouders. Zo kunt u de activiteiten
van uw zoon of dochter volgen. De school gaat
zorgvuldig met het beeldmateriaal om en heeft de
uitvoering van het beleid met de MR afgestemd.

Als de ouders of leerling geen toestemming (meer)
verlenen, zorgt de school ervoor dat beeldmateriaal
waarop de leerling herkenbaar in beeld is niet
(meer) wordt gebruikt. Mocht u aanvankelijk
wel toestemming hebben gegeven en deze willen
intrekken, of is ondanks de in acht genomen
zorgvuldigheid toch beeldmateriaal gebruikt
waarop uw kind herkenbaar in beeld is en wilt u
dit verwijderd zien, dan kunt u dat bij de hiervoor
genoemde persoon aangeven. De school zal dan
zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig
mogelijk, het beeldmateriaal van de website wordt
gehaald.

Wanneer de school beeldmateriaal van
leerlingen (online) wil publiceren, heeft zij
daarvoor toestemming nodig van elke leerling
die herkenbaar op de foto of het filmpje staat.
Als het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16
jaar, is er toestemming nodig van de ouders van
de leerlingen. De toestemming moet specifiek
zijn, voor een specifieke verwerking en voor een
specifiek doel. Bijvoorbeeld om via foto’s en
filmpjes op de website van school verslag te doen
van activiteiten aan alle ouders en leerlingen.

Het Bernard Lievegoed College vertrouwt erop dat
haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers
en andere betrokkenen verantwoord omgaan met
sociale media. LVO heeft daarvoor het Protocol
Sociale Media vastgesteld. Bij het protocol hoort
ook een bijlage met daarin Do’s en Don’ts Sociale
Media en Casuïstiek. Het Protocol Sociale Media en
de bijlage met Do’s en Don’ts is te vinden op www.
stichtinglvo.nl door ‘Protocol Sociale Media’ in te
typen in de zoekfunctie.

Op onze school wordt hiervoor expliciet toe
stemming aan de ouders gevraagd bij de aan
melding of als dat destijds niet of niet voldoende
gespecificeerd is gebeurd via een apart formulier.
Ouders en leerlingen kunnen hun toestemming
later altijd weer intrekken. U kunt dit eenvoudig

PROTOCOL SOCIALE MEDIA

13. Klachten
regeling
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KLACHTENREGELING ALGEMEEN

We vertrouwen er op dat de schoolloopbaan
van uw kind op een leerzame, prettige en veilige
manier verloopt. Toch kan het voorkomen dat
u ontevreden bent over de gang van zaken op
school. In de regel zult u uw klacht bespreken met
de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen
contactpersoon op school (bereikbaar via het
algemene telefoonnummer).
Ouders en leerlingen doorlopen de volgende
stappen bij een klacht:
• De mentor wordt geïnformeerd en verzocht om
een oplossing te bewerkstelligen.
• Wanneer de mentor en de leerlingcoördinator
teamleider de klacht niet tot tevredenheid weten
op te lossen, graag rechtstreeks contact opnemen
met Patricia Hanssen, rector,
p.hanssen@stichtinglvo.nl.
Patricia Hanssen neemt uw klacht in behandeling
en zal een beslissing nemen.
Als u het niet eens bent met deze beslissing
dan zal de schooldirectie u doorverwijzen
naar de Klachtencommissie stichting LVO. De
Klachtenregeling stichting LVO kunt u opvragen
via het schoolsecretariaat of raadplegen op
stichtinglvo.nl door ‘Afhandeling klachten’ in te
typen in de zoekfunctie.

COMMISSIE VAN BEROEP EXAMENS LVO
MAASTRICHT

Een eindexamenkandidaat, of zijn ouder(s)/
verzorger(s) (de wettelijk vertegenwoordiger)
kan bezwaar maken tegen maatregelen die hij
strijdig acht met het examenreglement, conform
artikel 5, lid 2 van het Eindexamenbesluit
voortgezet onderwijs. Zie: wetten.overheid.nl/
BWBR0004593/2019-01-01
In eerste instantie dient de leerling of ouder een
klacht in bij de directeur van de school, die een
uitspraak doet over deze klacht. De schooldirectie
deelt het besluit schriftelijk mee aan de kandidaat
en/of aan zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) en
aan de Inspectie van het Onderwijs.
Op de website van de school of in de schoolgids
staan de adresgegevens van de locatieleiding van
de school. De kandidaat kan tegen deze beslissing
van de school in beroep gaan. Dit kan de kandidaat
doen via de ingestelde Commissie van Beroep
Examens LVO Maastricht, deze commissie is
ingesteld door het bevoegd gezag van de school.
Een minderjarige kandidaat laat dit door zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s) doen. Het beroep
moet binnen vijf dagen nadat de beslissing van
de directeur van de school schriftelijk ter kennis
van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de
Commissie van Beroep worden ingesteld, voorzien
van een ondertekening van de kandidaat of zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s).

Correspondentieadres:
Commissie van Beroep voor de Examens
Bernard Lievegoed College
t.a.v. mevr. P. Hanssen
Nijverheidsweg 25
6227 AL Maastricht
p.hanssen@stichtinglvo.nl
De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in
en beslist binnen twee weken over het beroep. Een
hoorzitting kan onderdeel zijn van de procedure.
De commissie kan, mits gemotiveerd, deze termijn
met twee weken verlengen.
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee
aan de kandidaat en/of zijn wettelijk vertegen
woordiger(s), aan de schooldirectie en aan de
Inspectie van het Onderwijs.
Het reglement van de Commissie van Beroep
is op de website van de school te vinden of via
stichtinglvo.nl/de-organisatie.

MELDINGSREGELING VERMOEDEN
VAN MISSTAND STICHTING LVO
(KLOKKENLUIDERSREGELING)

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO
heeft LVO een klokkenluidersregeling geformu
leerd die het belanghebbenden mogelijk maakt
zonder benadeling van hun belangen misstanden
binnen de school of ergens anders binnen LVO
kenbaar te maken.
Een heldere procedure voor het melden van
vermoede misstanden draagt bij aan een trans
parante, zorgvuldige en integere organisatie
cultuur. Ook ondersteunt de regeling open
communicatie over normen en waarden in

schoolsituaties en het voorkomen van praktijken
die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVOscholen en de sector.

APARTE REGELING/PROCEDURE
MOGELIJKHEID HEEFT VOORRANG
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In het algemeen geldt dat kwesties waarvoor een
aparte regeling en/of proceduremogelijk-heid
bestaat, langs die lijn moeten worden afgehandeld.
Deze regeling is dus bijvoorbeeld niet bedoeld
voor persoonlijke klachten van betrokkenen of
voor persoonlijke meldingen van een betrokkene
over ongewenst gedrag jegens hem/haar en moet
worden onderscheiden van de Klachtenregeling
van de stichting LVO en de Regeling
vertrouwenspersonen van de stichting LVO.
De Meldingsregeling vermoeden van een
misstand Stichting LVO is op te vragen via
het schoolsecretariaat, of te downloaden van
stichtinglvo.nl door ‘Meldingsregeling’ in te typen
in de zoekfunctie.

Bijlage 1.
Lessentabel
2021-2022
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vak
aardrijkskunde
biologie
duitse taal
economie
engelse taal
franse taal
geschiedenis
maat/econ/ges/ak
natuurkunde (nsk1)
nederlandse taal
rekenvaardigheden
scheikunde (nsk2)
techniek
wiskunde

7e

8e

2

0,5
2

2
2

2
2

2

2
0,25
2

2
0,5
0,5
2

0,25
0,5
2

kernuur leesvaardigheid óf
rekenvaardigheid
kernuur nederlands, engels óf
wiskunde

1

1

lichamelijke opvoeding
zwemmen
mentoruur
studievaardigheden

2

dans
djembe
drama
handvaardigheid
koor
kv koken
muziek
pottendraien
smeden
tekenen
textielwerkvormen

1
0,25
0,5
1
1
0,5
0,5

9e

vak

7e

8e

9e

1
1
2
1
2
2
1

periode aardrijkskunde
periode biologie (1)
periode biologie (2)
periode etsen
periode economie
periode engels
periode geschiedenis
periode kunst algemeen
periode natuurkunde
periode nederlands (1)
periode nederlands (2)
periode scheikunde
periode stage
periode sterrenkunde
periode studievaardigheden
periode textiel werkvormen
periode tekenen
periode wiskunde (1)
periode wiskunde (2)
periode wereldreligies

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75

0,75
0,75

1
2
0,5
1
2

1

1,33
0,66

1

2
1
1,33
0,66

1

1
0,5
0,5
1

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75

2
1,33

keuze:
advanced english
natuur, leven en technologie (nlt)
wetenschap en onderzoek
muziektalent
studiepleinuur beta óf mega

0,66
0,33
3

1
1
0,33
1

1
1
0,5
1

1

vervolg lessentabel 2021-2022

↷
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vak

10 tl

havo4

havo5

10 vwo

11 vwo

12 vwo

vak

aardrijkskunde
biologie
duitse taal
economie
engelse taal
franse taal
geschiedenis
natuurkunde (nsk1)
nederlandse taal
rekenvaardigheden
scheikunde (nsk2)
wiskunde
wiskunde a
wiskunde b
wiskunde c
kunst theorie
maatschappijleer
tekenen
ckv
handvaardigheid
kunst muziek
kunst drama
kunst beeldend
lichamelijke opvoeding
mentoruur
lob

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3

2
2,66
3
2,66
2
3
2
2,66
2
1
2

3
3
2
3
2
2
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
3
2
2
2
3
2
2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

2

2

2
3

3
3

3
3

2
2
2

2
2
2

maatwerk wiskunde
maatwerk nederlands
maatwerk frans
maatwerk engels
maatwerk duits
maatwerk biologie
maatwerk natuurkunde
maatwerk scheikunde
maatwerk aardrijkskunde
maatwerk economie
maatwerk geschiedenis
maatwerk wiskunde a
maatwerk wiskunde b

1

periode aardrijkskunde
periode biografie
periode biologie (1)
periode economie
periode engels
periode eindwerkstukken
periode geschiedenis
periode handvaardigheid
periode kunst algemeen (1)
periode kunst algemeen (2)
periode moderne vreemde talen engels
periode moderne vreemde talen frans
periode moderne vreemde talen duits
periode natuurkunde
periode nederlands (1)
periode nederlands (2)
periode politiek en recht
periode scheikunde
periode stage
periode wiskunde a(1)
periode wiskunde a(2)
periode wiskunde b(1)
periode wiskunde b(2)
periode wiskunde c(1)
periode wiskunde c(2)
periode wijkonderzoek
periode ckv/kunst
periode maatschappijleer1
periode maatschappijleer2
periode parzival
periode kunst praktijk

1
1

2
2
2
1

1,5
0,25

2
2
2
2
1
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
2
1
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
0,25

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 tl

havo4

havo5

0,75

10 vwo

11 vwo

12 vwo

0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25
0,25
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25
0,25
0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25
0,25
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,75

0,75

Bijlage 2.
Werken in
instructiegroepen

De afgelopen twee schooljaren heeft de leerling
door het maken van opdrachten en toetsen
op niveau steeds meer inzicht gekregen in de
leerroute die het best past bij zijn/haar wensen en
capaciteiten.
Om komend schooljaar meer gericht te kunnen
werken, gaat de leerling voor de zaakvakken al in
een instructiegroep werken.
Leerlingen blijven in hun stamklas (huidige
mentorklas) bij periode, kunst, muziek, LO en
mentoruur.
Leerlingen werken bij de zaakvakken (Ne, Eng, Fr,
Du, Bio, Nask1, Nask2, Eco, Ak, Gs) in een vaste
instructiegroep.
Leerlingen werken bij wiskunde in een aparte
instructiegroep.
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werken in instructiegroepen
klas 7 & 8 in heterogene groep (thv)
klas 9 in heterogene groep stamklas (thv)
leerling met
t-advies

instructiegroep t

leerling met
H-advies

instructiegroep t/h

instructiegroep h/v

leerling met
V-advies

instructiegroep v

INSTRUCTIEGROEPEN ZAAKVAKKEN

Er zijn vier soorten instructiegroepen:
• Instructiegroep T
• Instructiegroepen T/H
• Instructiegroep H/V
• Instructiegroep V

T-GROEP voor leerlingen;
• die definitief gaan werken op TL en extra
ondersteuning nodig hebben/gerichter op het
examenjaar gaan focussen.
T/H-GROEP voor leerlingen;
• 	met definitief TL, maar die mooi op koers
liggen en dus meer baat hebben bij deze
dakpanklas.
• 	met een H-wens, maar waarbij de leerling niet
helemaal op koers ligt en dus baat heeft bij
verlengde instructie in deze T/H-groep.
• 	met een H-niveau, die mooi op koers liggen
en goed gedijen in deze groep.
H/V-GROEP voor leerlingen;
• 	die mooi op koers liggen voor H en baat
hebben bij wat extra prikkeling voor bepaalde
vakken.
• 	met een V-wens, maar waarbij de leerling niet
helemaal op koers ligt en dus baat heeft bij
verlengde instructie in deze H/V-groep.
V-GROEP voor leerlingen;
• 	die volledig op koers liggen en die baat
hebben bij verdieping en verrijking in de
lessen.

Bijlage 3.
Doorstroomcriteria
klas 8
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Het doel van ons onderwijs is jonge mensen
begeleiden bij hun ontwikkeling ‘te worden wie
ze zijn’. Dat doen we o.a. door leerlingen meer de
verantwoordelijkheid voor de regie van het eigen
leren te laten nemen. Daarvoor is een continue
afstemming tussen
het niveau van de leerling en de bijbehorende
lesstof
belangrijk.

Naast de verplichte doorstroomcriteria of
bij het net niet behalen van de verplichte
doorstroomcriteria zijn onderstaande
subdoorstroomcriteria medebepalend voor het
definitief vaststellen van het niveauadvies.
• Actief meedoen
• Zelfstandig werken
• Plannen/Organiseren
• Kunnen/willen samenwerken

VERPLICHTE DOORSTROOMCRITERIA

De docentenvergadering behoudt zich het
recht voor om in uitzonderlijke gevallen van
de doorstroomcriteria af te wijken en een
leerling in een bepaald opleidingsniveau te
plaatsen. Het advies van de docentvergadering is
doorslaggevend.

Een leerling krijgt een positief opleidingsadvies
als aan onderstaande criteria is voldaan op het
opleidingsniveau waarop de leerling heeft gewerkt
(en is getoetst):
• De
 leerling heeft maximaal drie verliespunten
verdeeld over maximaal twee vakken.
• De (mogelijke) verliespunten worden
gecompenseerd.
• De leerling staat voor ieder periodeschrift en
-proefwerk gemiddeld een voldoende.
• De leerling heeft voor de kernvakken (NE/
EN/WI) minimaal een VO (voldoende) op het
rapport.
• De leerling heeft geen cijfer lager dan een ZO
(zeer onvoldoende).
VERLIES- EN COMPENSATIEPUNTEN
• Bij het behalen van een ZW(zwak) is er sprake
van één verliespunt, bij het behalen van
een ON(onvoldoende) is er sprake van twee
verliespunten, enz.
• Een RV(ruimvoldoende) is één compensatiepunt,
een GO(goed) is twee compensatiepunten.
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Bijlage 4.
Verplichte door
stroomcriteria en
subdoorstroom
criteria vmbo-tl

Het doel van ons onderwijs is jonge mensen
begeleiden bij hun ontwikkeling ‘te worden wie
ze zijn’. Dat doen we o.a. door leerlingen meer de
verantwoordelijkheid voor de regie van het eigen
leren te laten nemen. Daarvoor is een continue
afstemming tussen het niveau van de leerling en de
bijbehorende lesstof belangrijk.

VERPLICHTE DOORSTROOMCRITERIA

De leerling wordt bevorderd naar het betreffende
opleidingsniveau wanneer is voldaan aan
onderstaande criteria.
Doorstroomcriteria (zak-/slaagregeling):
• De leerling heeft maximaal drie verliespunten
verdeeld over maximaal twee vakken.
• Een tweede of derde verliespunt moet worden
gecompenseerd.
Aanvullende doorstroomcriteria:
• De leerling staat voor ieder periodeschrift en
-proefwerk gemiddeld een 5,5.
• De leerling staat het kernvak Nederlands
minimaal een 5,5.
• De leerling staat voor het vak wiskunde
minimaal een 6,5 (mits gekozen).
• De leerling heeft voor alle gekozen
profielvakken minimaal een 6,5.
• De leerling staat voor geen enkel vak lager
dan een 3,5.
VERLIES- EN COMPENSATIEPUNTEN
• Bij het behalen van een 5,0 is er sprake van één
verliespunt, bij het behalen van een 4,0 is er
sprake van twee verliespunten, enz.
• Een 7,0 is één compensatiepunt, een 8,0 is twee
compensatiepunten.

Naast de verplichte doorstroomcriteria of
bij het net niet behalen van de verplichte
doorstroomcriteria zijn onderstaande
subdoorstroomcriteria medebepalend voor het
definitief vaststellen van het niveauadvies.
• Actief meedoen
• Zelfstandig werken
• Plannen/Organiseren
• Kunnen/willen samenwerken
De docentenvergadering behoudt zich het
recht voor om in uitzonderlijke gevallen van
de doorstroomcriteria af te wijken en een
leerling in een bepaald opleidingsniveau te
plaatsen. Het advies van de docentvergadering is
doorslaggevend.
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Bijlage 5.
Verplichte door
stroomcriteria en
subdoorstroom
criteria havo en
vwo

Het doel van ons onderwijs is jonge mensen
begeleiden bij hun ontwikkeling ‘te worden wie
ze zijn’. Dat doen we o.a. door leerlingen meer de
verantwoordelijkheid voor de regie van het eigen
leren te laten nemen. Daarvoor is een continue
afstemming tussen het niveau van de leerling en de
bijbehorende lesstof belangrijk.

VERPLICHTE DOORSTROOMCRITERIA

De leerling wordt bevorderd naar het betreffende
opleidingsniveau wanneer is voldaan aan
onderstaande criteria.
Verplichte doorstroomcriteria:
• De leerling heeft maximaal drie verliespunten
verdeeld over maximaal twee vakken.
• De (mogelijke) verliespunten worden
gecompenseerd.
• Onder de kernvakken is maximaal één 5,0.
Aanvullende doorstroomcriteria:
• De leerling staat voor ieder periodeschrift en
-proefwerk gemiddeld een voldoende.
• De leerling staat voor de kernvakken (NE/
ENG/WI) minimaal een 5,5.
• De leerling staat voor het kernvak wiskunde
minimaal een 6,5.
• De leerling heeft voor alle gekozen
profielvakken minimaal een 6,5.
• De leerling staat voor geen enkel vak lager
dan een 3,5.
VERLIES- EN COMPENSATIEPUNTEN
• Bij het behalen van een 5,0 is er sprake van één
verliespunt, bij het behalen van een 4,0 is er
sprake van twee verliespunten, enz.
• Een 7,0 is één compensatiepunt, een 8,0 is twee
compensatiepunten.

Naast de verplichte doorstroomcriteria of
bij het net niet behalen van de verplichte
doorstroomcriteria zijn onderstaande
subdoorstroomcriteria medebepalend voor het
definitief vaststellen van het niveauadvies.
• Actief meedoen
• Zelfstandig werken
• Plannen/Organiseren
• Kunnen/willen samenwerken
De docentenvergadering behoudt zich het
recht voor om in uitzonderlijke gevallen van
de doorstroomcriteria af te wijken en een
leerling in een bepaald opleidingsniveau te
plaatsen. Het advies van de docentvergadering is
doorslaggevend.
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Bijlage 6.
Aanvullende eisen
m.b.t. het kiezen
van een extra vak
op vmbo-tl en havo

In klas 9 stellen de leerlingen na de definitieve
niveaubepaling hun vakkenpakket samen voor
leerjaar 10 horende bij het vastgestelde niveau:

VMBO-TL

Als de leerling examen gaat doen op vmbo-tl
niveau moeten er 6 examenvakken gekozen
worden. Een 7de vak is optioneel en is met name
bedoeld voor een eventuele doorstroom naar de
havo na het behalen van het TL-diploma.
Dit extra vak mag niet gekozen worden als er
aan het einde van leerjaar 8 tijdens de laatste
rapportvergadering het advies ‘voorwaardelijk tl’
wordt afgegeven door het team. Dit advies duidt er
namelijk op dat de leerling tussen vmbo-kader en
vmbo-tl presteert en het daarom onwaarschijnlijk
is/moeilijk wordt dat hij of zij naar de havo zal
doorstromen. De verwachting is dat de leerling
in het examenjaar van vmbo-tl de handen vol zal
hebben aan de 6 verplichte vakken. Een extra vak
zou alleen maar een onnodige belasting met zich
meebrengen en heeft daarom geen meerwaarde
voor de betreffende leerling. Als de leerling wel
in aanmerking komt voor het kiezen van een
extra vak bij de definitieve samenstelling van het
vakkenpakket in klas 9, maar kiest voor 6 vakken,
is het daarna niet meer mogelijk een 7de vak te
kiezen omdat alle vakken die op het definitieve
keuzemoment niet gekozen worden, officieel
afgesloten worden.

HAVO

Als de leerling examen gaat doen op havo niveau
moeten er 7 examenvakken gekozen worden. Een
8ste vak is optioneel en is met name bedoeld voor

een eventuele doorstroom naar het vwo na het
behalen van het havo-diploma.
Dit extra vak mag niet gekozen worden als er
aan het einde van leerjaar 8 tijdens de laatste
rapportvergadering het advies ‘voorwaardelijk
havo’ wordt afgegeven door het team. Dit advies
duidt er namelijk op dat de leerling tussen vmbo-tl
en havo presteert en het daarom onwaarschijnlijk
is/moeilijk wordt dat hij of zij naar het vwo zal
doorstromen. De verwachting is dat de leerling
in het examenjaar van havo de handen vol zal
hebben aan de 7 verplichte vakken. Een extra vak
zou alleen maar een onnodige belasting met zich
meebrengen en heeft daarom geen meerwaarde
voor de betreffende leerling.
Als de leerling wel in aanmerking komt voor
het kiezen van een extra vak bij de definitieve
samenstelling van het vakkenpakket in klas 9
maar kiest voor 7 vakken, is het daarna niet meer
mogelijk een 8ste vak te kiezen omdat alle vakken
die op het definitieve keuzemoment niet gekozen
worden, officieel afgesloten worden.

Bijlage 7.
Schorsing en
verwijdering
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Met betrekking tot de schorsing van leerlingen
gelden de volgende regels:
1. Het college van bestuur kan met opgave van
redenen een leerling voor een periode van ten
hoogste één week schorsen.
2. De rector kan met opgave van redenen een
leerling voor een periode van ten hoogste twee
dagen schorsen.
3. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan
de betrokken leerling en, als deze nog niet de
leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de
ouders, voogden of verzorgers van de leerling
bekendgemaakt.
4. De rector brengt de inspectie van een schorsing
voor een periode langer dan één dag schriftelijk
en met opgave van redenen op de hoogte.
Met betrekking tot de verwijdering van leerlingen
geldt:
1. Er kan pas een definitief besluit tot verwijdering
worden genomen door het bevoegd gezag nadat
de leerling, en als hij jonger is dan 18 jaar ook
zijn ouders/voogden/verzorgers, is/zijn gehoord.
Een leerling wordt op grond van onvoldoende
vorderingen niet in de loop van een schooljaar
verwijderd.
2. Definitieve verwijdering van een leerplichtige
leerling gebeurt alleen na overleg met de
inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling
worden geschorst. Het overleg is ook bedoeld om
na te gaan op welke andere manier de betrokken
leerling onderwijs kan volgen.
3. Een leerling op wie de Leerplichtwet van
toepassing is, mag alleen worden verwijderd
nadat het bevoegd gezag, c.q. de rector, ervoor
heeft zorg gedragen dat een andere school of

4.

5.

6.

7.

8.

instelling bereid is de leerling toe te laten.
Het bevoegd gezag, c.q. de rector brengt de
inspectie van een definitieve verwijdering
schriftelijk en met opgave van redenen op de
hoogte.
Het besluit tot definitieve verwijdering van
een leerling wordt schriftelijk en met opgave
van redenen aan de leerling en, indien deze
nog niet de leeftijd van 21 jaren heeft bereikt,
ook aan diens ouders, voogden of verzorgers,
bekendgemaakt. Hierbij wordt ook vermeld
dat belanghebbenden binnen zes weken na de
bekendmaking bezwaar kunnen maken bij het
college van bestuur van LVO.
Het college van bestuur beslist binnen vier weken
na ontvangst van het bezwaarschrift, maar niet
eerder dan nadat de leerling en, indien deze
nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
ook diens ouders, voogden of verzorgers, in de
gelegenheid is/zijn gesteld, te worden gehoord
en kennis heeft/hebben kunnen nemen van
de adviezen of rapporten die op die besluiten
betrekking hebben.
Als de ouders een geschil aanhangig hebben
gemaakt bij de ‘Tijdelijke geschillencommissie
toelating en verwijdering’, ook wel aangeduid
als ‘Geschillencommissie passend onderwijs’,
neemt het college van bestuur de beslissing op
bezwaar pas nadat de commissie haar oordeel
heeft gegeven. De termijn voor het nemen van de
beslissing op bezwaar wordt opgeschort voor de
duur van de procedure bij de commissie.
Het college van bestuur kan de desbetreffende
leerling, gedurende de behandeling van het
bezwaar tegen een besluit tot definitieve
verwijdering, de toegang tot de school ontzeggen.
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Bijlage 8.
Afspraken ten
aanzien van
sponsoring

Er is sprake van sponsoring wanneer de school
in ruil voor een geldelijke of materiële bijdrage
verplichtingen (=tegenprestatie) op zich neemt
waar leerlingen mee te maken krijgen.
LVO heeft geen centraal beleid inzake sponsoring.
Wel zijn er wettelijke bepalingen en richtlijnen
waarmee elke school rekening moet houden:
• De MR moet instemmen met een
sponsorovereenkomst voordat er door de
schoolleiding een besluit over wordt genomen
en deze in kan gaan
• De school is verplicht om haar sponsorbeleid op
te nemen in de schoolgids en in het schoolpalan.
Daarnaast heeft de VO-raad samen met andere
(onderwijs)organisaties een convenant inzake
sponsoring gesloten met het ministerie van
OC&W. Het sponsorconvenant 2020-2022 is een
handreiking voor scholen. Het convenant bevat
spelregels over sponsoring op scholen en geeft een
uitgebreide toelichting op alle spelregels.
Meer informatie is te vinden op de website van de
rijksoverheid. Hier staat heel duidelijke informatie
over sponsoring (inclusief verwijzing naar het
sponsorconvenant en een zogenaamde factsheet
met een korte samenvatting van de afspraken).
rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoringin-het-primair-en-voortgezet-onderwijs
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Bijlage 9.
Aanvullende
informatie
over vrijwillige
ouderbijdrage

Met ingang van 1-8-2021 is het wettelijk verboden
om leerlingen uit te sluiten van deelname
aan activiteiten als hiervoor geen vrijwillige
ouderbijdrage is betaald. Dit geldt niet alleen als
de ouders niet kunnen betalen, maar ook als de
ouders niet willen betalen.
Het ministerie van oc&w heeft een nuttige
brochure en een document met veel gestelde
vragen opgesteld over de wetswijziging vrijwillige
ouderbijdrage per 1 augustus 2021, zie
• rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/
wetswijziging-vrijwillige-ouderbijdrage-1augustus-2021
• rijksoverheid.nl/onderwerpen/financieringonderwijs/documenten/brochures/2021/03/18/
veel-gestelde-vragen-vrijwillige-ouderbijdrage-1augustus-2021
De verwachting was dat er een uitzondering
zou worden gemaakt voor profielscholen
(TTO, technasia, Loot scholen) onder bepaalde
voorwaarden. Maar dit blijkt niet het geval te zijn.
Dit betekent ook dat een leerling niet mag worden
geweigerd voor bijvoorbeeld TTO, het technasium
of een LOOT-school als de ouders hiervoor geen
vrijwillige ouderbijdrage betalen.
Ook een kwijtscheldingsregeling is niet toegestaan.
Volgens de onderwijsinspectie verhoudt zich
dat niet met het vrijwillige karakter van de
ouderbijdrage. Als de ouder zelf verzoekt om een
betalingsregeling dan kan de school daar wel aan
meewerken.
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Bijlage 10.
Wettelijke kaders
ten aanzien van
gebruik en bezit
van alcohol

De Drank- en Horecawet is veranderd per 1 januari
2014. Sindsdien mag aan jongeren onder de 18
jaar geen alcohol worden verkocht. Dit betekent
dat verstrekkers van alcoholhoudende dranken
strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen
zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld
of de koper wel 18 jaar of ouder is. Ook als het
overduidelijk is dat iemand van 18 jaar of ouder
de drank onmiddellijk zal doorgeven aan iemand
onder de 18 jaar mag een verkoper de alcohol niet
aan die persoon verkopen.
Verder zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar
wanneer zij in het openbaar alcoholhoudende
dranken in hun bezit hebben. Dit verbod geldt op
alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (dus
bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum,
in een station, in parken, in de horeca of in een
sportkantine).
De wet maakt onderscheid tussen wel en niet “voor
publiek toegankelijke plaatsen”. Bij dat laatste
gaat het om algemene toegankelijkheid. De school
wordt gezien als een plaats die niet bestemd is voor
algemene toegankelijkheid, althans wanneer er
alleen eigen docenten en eigen leerlingen aanwezig
zijn. In zo’n situatie is het voor jongeren onder
de 18 jaar niet strafbaar om alcohol te bezitten.
Maar het schoolreglement kan het natuurlijk wel
verbieden!
Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn op
school, bijvoorbeeld tijdens een open dag of tijdens
een feest, kan de school wel gezien worden als
een voor publiek toegankelijke plaats. Dan geldt
voor jongeren onder de 18 jaar dus een verbod om
alcohol te bezitten.

Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet
strafbaar om in de privésetting (bijvoorbeeld de
thuissituatie) alcohol in bezit te hebben.
Het overheidsbeleid is er echter wel expliciet op
gericht om alcoholgebruik voor jongeren onder de
18 te ontmoedigen.
De handhaving van de wet is in handen van de
gemeente en op overtreding van de wet staat een
boete waarvan de hoogte afhankelijk is van het
soort overtreding.

schoolgids 2021-2022 bernard lievegoed college

58

BEREIKBAARHEID

Het Bernard Lievegoed College is gehuisvest aan de
Nijverheidsweg 25 te Maastricht.
De school is maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar
van 8:00 tot 08.30 en van 9.00 tot 16:30 uur op 043
3509710 of via receptie@bernardlievegoedcollege.nl
Komt u met de auto of wilt u uw kind naar school
brengen of ophalen? Om gevaarlijke situaties voor de
schoolpoort te voorkomen en de prettige samenwerking
met de omliggende bedrijven te behouden, vragen
wij u gebruik te maken van de Kiss&Ride zone. Deze is
vooralsnog, voor het schooljaar 2021-2022 bij de Mercedes
Smeets garage. Het is tevens mogelijk om uw auto daar te
parkeren, mocht u een afspraak op school hebben.
De school is goed bereikbaar met openbaar vervoer.
Actuele reisinformatie kunt u vinden op 9292.nl
Elektrische -en reguliere fietsen worden geplaatst in de
aangewezen klassenfietsstrook en brommers of scooters
in een aparte stalling.

ABSENTIEMELDING VOOR LEERLING

Wanneer de leerling ziek is of om een andere
reden niet naar school kan komen, wordt
dit door ouders gemeld via Somtoday of
via receptie@bernardlievegoedcollege.nl.
De receptie is tevens telefonisch bereikbaar via
043-3509710 van 8:00 tot en met 8:30 uur en
van 9:00 tot en met 9:30 uur. Tussen 8.30 en
9.00 uur gaat de aandacht van de receptie uit
naar de leerling, vandaar dat we gedurende dit
half uur telefonisch minder goed bereikbaar
zijn.

CONTACT
Postadres
Postbus 5075
6202 WE Maastricht
Bezoekadres
Nijverheidsweg 25
6227 AL Maastricht
043 350 97 10
info@bernardlievegoedcollege.nl
bernardlievegoedcollege.nl

Voor overige zaken of vragen kunt u in eerste
instantie het beste contact opnemen met de
mentor. De e-mailadressen van de mentor van
uw kind ontvangt u van de mentor bij aanvang
van het schooljaar.
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