In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken we de mannelijke voornaamwoorden.
Daar waar ‘hij’ geschreven staat kan ook ‘zij’ worden gelezen.
Met de tekst ‘ouders’ bedoelen we ook verzorgers.

Colofon
Tekst: Cambium College Zaltbommel
Fotografie: Gerrit Groeneveld, Zaltbommel
Vormgeving: Cambium College, Zaltbommel

Deze schoolgids bevat allerhande informatie. Voor aanvullende informatie dan wel contactgegevens verwijzen wij u graag
naar onze website: www.cambiumcollege.nl

2

Inhoud
Voorwoord

4

Welkom bij Cambium College

5

Een school, twee locaties, vijf afdelingen en vier deelscholen
Een veilige school
Naar de brugklas
Aantal leerlingen
Passend onderwijs
Les Opvang Assistente
Onze leerlingen doen het goed

Onderwijs

14

Begeleiding

28

Activiteiten buiten de les

34

Ouders en school

37

Kosten

43

Onderwijs & ontwikkeling
Schooltypes en doorstroming
Talentontwikkeling
Art - Sport
Beta Challenge - Technasium
Cambridge Engels
Cambium goes chromebook
Vmbo-tl
Havo
Vwo
Tweede fase
Cijfers en rapporten
Overgaan, zittenblijven of doorstromen
Lessentabellen
Mentor
Ondersteuningsteam
Hulp bij leerproblemen
Onderwijs en begeleiding bij ziekte
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Burgerschap
Presentaties
Op pad in binnen– en buitenland
Muziek en theater
Sportactiviteiten en feesten
Privacy
Informatievoorziening
Reglementen & procedures
Medezeggenschap
Inspectie
Verzuim
Schoolboeken, andere leermiddelen, excursies en werkweken
Vrijwillige bijdragen: diversen, ouderfonds en calamiteitenfonds
Gedragscode schoolkosten
Verzekeringen

3

Voorwoord

In deze digitale schoolgids 2021-2022 vindt u informatie over onze openbare school voor voortgezet
onderwijs, het Cambium College.
We geven u informatie over ons onderwijsaanbod, de begeleiding van onze leerlingen, diverse
activiteiten en zaken als schoolboeken, laptops en de ouderbijdrage. Aan de start van het nieuwe
schooljaar ontvangt u van ons een digitaal boekje met praktische informatie zoals e-mailadressen van
onze medewerkers en coaches, lestijden, vakantiedata en adressen van belangrijke partners van onze
school. Mocht u iets niet kunnen vinden, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Onze kernwaarden zijn: ontwikkelings- en resultaatgericht, uitdagend, ondersteunend, eigenaarschap en
betrokken. Vanuit die waarden willen we onze leerlingen datgene meegeven wat ze elders niet of met
veel meer inspanning kunnen verwerven. Zodat zij een waardevol diploma halen, sociaal wijs en
wendbaar worden, weten wie ze zijn en waar de talenten liggen die ze kunnen ontwikkelen om een
stevig en gelukkig persoon te worden.
We hebben ons onderwijs kleinschalig georganiseerd in deelscholen die als het ware schooltjes vormen
binnen de school. Elke deelschool heeft een eigen docententeam. We kennen er vijf: vmbo-bb, vmbo-kb,
vmbo-tl, havo en vwo. Op die manier zorgen we ervoor dat we uw kind en u als ouder goed leren
kennen. Dat is belangrijk om er samen voor te zorgen dat uw kind op school goed leert, plezier heeft en
succesvol is.
We vinden het van belang dat leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren, daarbij goed
ondersteund worden door hun mentor of coach. Bij dit alles voegen we een stevige loopbaanoriëntatie
die elke leerling op weg helpt naar een toekomst met zinvol en fijn werk. De creativiteit van onze
leerlingen krijgt een extra impuls door projecten zoals een musical, MuziekPlus en door onze
projectweken. In de brugklas maken de leerlingen kennis met verschillende talentprofielen waar daarna
een keuze uit gemaakt kan worden.
We willen dat ons onderwijs aansluit bij wat er om ons heen gebeurt. Om die reden werken we steeds
meer met ICT in de klas. Op al onze opleidingen maken we werk van technologische vorming omdat de
maatschappij technisch opgeleide mensen nodig heeft. Technasium, Bèta Challenge, Media,
Vormgeving en ICT zijn daarvan goede voorbeelden. We willen diegenen die hun Engels op een hoger
plan kunnen brengen daartoe stimuleren door Cambridge Engels aan de bieden. We kennen als een van
de weinige scholen een maatschappelijke stage, omdat dat helpt om van onze leerlingen
verantwoordelijke burgers te maken. Buitenlandse reizen organiseren wij nog steeds, voor al onze
leerlingen: de wereld is er om hem te ontdekken.
Onze leerlingenraad, oudervereniging, ouderraad en medezeggenschapsraad
denken met ons mee. Ook uw mening en ervaringen zijn voor ons belangrijk.
Als u vragen of wensen heeft, nodigen we u graag uit die met ons te delen.
Rest me nog al onze leerlingen en hun ouders een goed en prettig
schooljaar te wensen.

Hanneke Koster, rector-bestuurder
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Welkom
bij Cambium College

Cambium College in Zaltbommel is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs. Het
is een prettige, laagdrempelige, veilige en goed bereikbare school die de leerlingen veel kansen
biedt. Zij kunnen zich bij ons optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding en we geven hen
alle mogelijkheden om hun persoonlijkheid te ontwikkelen.

Een school, twee locaties

Cambium College heeft twee locaties:
De Waard aan de Oude Bosscheweg en de Buys Ballot aan de Courtine. Locatie De Waard telt
ongeveer 400 leerlingen die vmbo-bb of vmbo-kb volgen.
Op de locatie Buys Ballot volgen circa 1300 leerlingen vmbo-tl, havo of vwo. Er werken ongeveer 120
docenten. Daarnaast kunnen beide locaties rekenen op een team van onderwijsondersteunend
personeel.
Veel docenten hebben naast hun werk als leraar ook andere taken. Zo zijn er mentoren, coaches,
decanen, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren en teamleiders. Ook hebben veel docenten
de taak om buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen te organiseren.
Cambium College biedt vijf onderwijsvormen:
•
vmbo-bb = basisberoepsgerichte leerweg;
•
vmbo-kb = kaderberoepsgerichte leerweg;
•
vmbo-tl = theoretische leerweg;
•
havo
= hoger algemeen vormend onderwijs;
•
vwo
= voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Wij hebben het onderwijs verdeeld over deelscholen. Het vmbo (bb, kb en tl), havo & vwo staan onder
leiding van een conrector.
De leerlingen krijgen les in efficiënt ingerichte lokalen. Alle drie de onderwijstypen (vmbo-tl, havo en
vwo) hebben een eigen afdeling in het gebouw.
De aula biedt diverse ontspannings- en ontmoetingsmogelijkheden. In de pauzes kunnen de leerlingen
er hun zelf meegebrachte lunch eten. Er is een beperkt assortiment broodjes, soep, frisdrank en (zoete
en hartige) snacks verkrijgbaar.
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‘Door de verschillende
deelscholen in het gebouw
voel je je snel vertrouwd’

Mediatheek

De school heeft een goed
geoutilleerde mediatheek. Hier
kunnen de leerlingen materialen
vinden ter ondersteuning van hun
studie: boeken voor de leesdossiers
van de talen, informatieve materialen,
naslagwerken en digitale databanken
als hulpmiddel bij het uitvoeren van
praktische opdrachten voor alle
schoolvakken.
Ook is er een kleine collectie luisterboeken beschikbaar voor dyslectische leerlingen. Voor
zelfstudie zijn er diverse computers en werkplekken beschikbaar.
De mediatheek is ook te bereiken via de website en via een app en is geopend van 8.15 tot
16.00 uur.

Een veilige school

Binnen het Cambium College is veiligheid van groot belang. Leerlingen en medewerkers moeten zich
bij ons op school veilig kunnen voelen. Deze veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid.
De fysieke veiligheid heeft te maken met de gebouwen en de inrichting ervan. Beide schoolgebouwen
beschikken over ontruimingsplannen, die regelmatig worden gecontroleerd en beproefd. Daarnaast
wordt veel aandacht besteed aan veiligheidsvoorwaarden in de gebouwen
(brandbestrijdingsmiddelen, noodverlichting, enz.).
Ook aan sociale veiligheid wordt veel aandacht besteed. In de lessen, in de contacten met de mentor,
tijdens pauzes en tussenuren is de sociale veiligheid van leerlingen van belang en daarom in ieders
aandacht.
Naast de aandacht van medewerkers en mentoren kent de school ook vertrouwenscontactpersonen.
Iedere locatie heeft een aantal vertrouwenscontactpersonen die leerlingen kunnen steunen in vragen
rond veiligheid (en andere vragen!).
In de tweejaarlijkse enquêtes onder leerlingen en medewerkers wordt de veiligheid ook bevraagd.
Hier gaat het om fysieke en sociale veiligheid. De uitkomsten van deze enquêtes worden intern
besproken en leiden, waar nodig, tot aanpassing van de gebouwen of het beleid.
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Convenant Veilige School

Cambium College en praktijkschool De Brug hebben met de gemeenten Zaltbommel en
Maasdriel, de politie en het openbaar ministerie een Convenant Veilige School afgesloten met
als belangrijkste doel: kinderen op het goede spoor houden. In het convenant staat hoe we als
school omgaan met allerlei ongewenst of strafbaar gedrag zoals lichamelijk of verbaal geweld,
diefstal, discriminatie of drugsbezit, vernieling maar ook schoolverzuim.
Een paar keer per jaar krijgt elke locatie bezoek van een schoolagent, een vertrouwd persoon
met wie de leerlingen kunnen praten en die bepaalde leerlingen zo nodig bijstuurt.

Pestpreventie

Cambium College neemt duidelijk stelling tegen pesten. Op de locatie Buys Ballot nemen de
brugklassers deel aan de antipestdag. Ook in de overige klassen is er aandacht voor (cyber) pesten.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar ons anti-pestprotocol.
Over de aanpak van digitaal pesten vindt u meer informatie op www.pestweb.nl
In klas 2 worden de leerlingen gewezen op het gevaar van sexting en wordt het project loverboy
aangeboden. Op deze wijze proberen we onze leerlingen goed te informeren om te voorkomen dat ze
slachtoffer worden.

Verdrag van ‘t Cambium

Cambium College wil een school zijn waar het voor alle leerlingen en personeel veilig is. Daarom gelden
er op onze school enkele regels die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich prettig voelt.
Alle leefregels hebben een raakvlak met de hoofdregels van onze school: we gaan respectvol met
elkaar om en leveren een actieve bijdrage in de les.

Als het goed gaat… … dan hebben we een geweldige schooltijd met elkaar waar we allemaal,
leerlingen en personeel, heel erg lang plezier van hebben!
Als het een keer fout gaat… we zijn niet perfect, we mogen fouten maken. We gaan er van uit dat je
leert van je fouten. Maar we gebruiken wel maatregelen bij het niet naleven van de regels. Die regels
spreken we met elkaar af, ze staan in het Leerlingenstatuut. Binnen het Cambium College vertrouwen en
respecteren we elkaar, maar we spreken elkaar ook aan op gedrag.
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Naar de brugklas

Dat het spannend is om van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs te gaan begrijpen wij volledig. Daarom besteden wij
de eerste tijd veel tijd aan de introductie. Zelfs al terwijl je nog
op de basisschool zit.

ONZE BRUGKLASCOORDINATOR

Doorstroomprogramma van groep 8
naar het Cambium
Van groep 8 kan het een grote stap zijn naar het voortgezet
onderwijs. Om die stap makkelijker te maken biedt Cambium
College in samenwerking met Bijlesnetwerk een
doorstroomprogramma aan.

Groep 8-ers die vanaf augustus brugklasser worden, zijn in de
maanden mei en juni van harte welkom bij vier prebrugklastrainingen. Tijdens deze middagen is er aandacht voor de
verbetering van cognitieve vaardigheden op het gebied van taal en
rekenen. Maar zeker ook hoe je jezelf voorbereid op de brugklas en
het aanleren van studievaardigheden.
Het doel van de pre-brugklastraining is dat kinderen in een
ontspannen sfeer aan de slag zijn, zin krijgen in de brugklas en iets
leren.
Er zitten voor ouders/verzorgers géén extra kosten verbonden aan
het doorstroomprogramma.

Valerie van den Hoek

Toelating

Op het C ambium College hanteren

wij het schooladvies, gegeven door
de basisscholen, als leidend bij de
plaatsing in één v an onze

brugklassen: vmbo-tl/hav o,
havo/vwo of vwo.

Cambium C ollege onderschr ijft de

afspr aken v an de POVO-procedure

Kennismakingsdag

We willen dat de leerlingen zich snel bij ons thuis voelen en
daarom organiseren we voor de zomervakantie al een kennismakingsmiddag voor onze nieuwe brugklasleerlingen. Tijdens
deze middag maken ze kennis met de mentor en
klasgenootjes.
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van het S amenwerkings- v erband
De Meierij .

Inschrijfformulier

De gegevens die u invult op het inschrijfformulier worden opgeslagen bij onze leerling administratie.
Op onze administratie is de Wet AVG van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door
ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de
gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.
U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie
betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij, op uw
verzoek, de informatie verbeteren of aanvullen. In het hoofdstuk “Ouders en school” vindt u aanvullende
informatie over hoe wij omgaan met privacy.

Aantal leerlingen 2020-2021

Met de invoering van passend onderwijs [www.passendonderwijs.nl] hebben scholen sinds 1 augustus
2014 een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende
onderwijsplek te bieden.
Cambium College is onderdeel van het samenwerkingsverband de Meierij. De Meierij en de school
hebben een ondersteuningsplan waarin het zorgaanbod en het basisondersteuningsprofiel worden
beschreven. Voor het ondersteuningsplan van de meierij verwijzen wij u graag naar onze website.
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Lesopvang Assistenten (LOA)

Alle leerlingen hebben in hun schoolloopbaan recht op een bepaalde hoeveelheid onderwijstijd. Cambium
College stelt alles in het werk om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.
Bij kortdurend ziekteverlof van een docent, worden de lessen overgenomen door een LOA.
In geval van langdurige ziekte van een docent probeert de school zo snel mogelijk een vervanger te
vinden. In de tussentijd hanteren we de ‘kaasschaafmethode’: alle klassen krijgen van het vak, waarvan
de betreffende docent langere tijd afwezig is, minder lessen zodat alle klassen toch het vak aangeboden
krijgen. Leerlingen krijgen dan van dat vak minder lesuren.

Onze leerlingen doen het goed!

Successen laten zich vaak meten en vertalen in getallen, maar het echte succes zijn onze leerlingen, zij
zijn de ambassadeurs van onze school. ‘Adeldom verplicht’ is een oud gezegde dat ons erg aanspreekt.
Wij kiezen voor kwaliteit door degelijk en goed onderwijs. Maar kwaliteit komt nooit vanzelf. Daar werken
we hard aan, want kwaliteit moet je onderhouden, elke dag opnieuw. Wij werken graag samen met
leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s van basisscholen aan de kwaliteit van onze school. Een school
waar het voor leerlingen en medewerkers goed toeven is. Een school om trots op te zijn.

Onderwijspositie t.o.v. advies po

Hieronder ziet u wat het driejaarsgemiddelde van onze leerlingen is t.o.v. het advies van de basisschool,
volgens de inspectie-indicator Onderwijspositie.
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In– doorstroom en uitstroomgegevens
Vmbo-tl, havo en vwo

Onderbouwsnelheid (gebaseerd op de laatste 3 schooljaren)

Bovenbouwsucces (gebaseerd op de laatste 3 schooljaren)

Opstroom
Een belangrijk element van het onderwijskansenbeleid is de mogelijkheid tot opstromen of tussentijds
overstappen naar een hoger opleidingsniveau.
Goede overgangen geven leerlingen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Voor leerlingen
zijn alle overgangsbeslissingen van belang, maar zeker de beslissingen die relatief vroeg in de
schoolloopbaan worden genomen, zoals het schooladvies en de plaatsing in het eerste jaar van het
voortgezet onderwijs.
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Cambium College stimuleert opstroom in de onderbouw en heeft een bovengemiddeld aantal leerlingen
dat opstroomt van vmbo-tl naar havo en van havo naar vwo.

Slaagpercentage schooljaar 2019-2020
Onderwijssoort
vmbo-tl
havo
vwo
totaal

Aantal deelnemers
103
115
67

aantal geslaagden
101
115
65

percentage geslaagden
98,1%
100,0%
97,0%

285

282

99,0%

Slaagpercentage schooljaar 2020-2021
Onderwijssoort
vmbo-tl
havo
vwo
totaal
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Aantal deelnemers
107
109
50

aantal geslaagden
107
101
49

percentage geslaagden
100%
92,7%
98%

266

257

96,6

VSV mentor

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen werkt onze vsv mentor samen met het Regionaal
Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters. In de RMC-wet is geregeld dat alle leerlingen
die zonder geldige startkwalificatie het onderwijs verlaten, bij hun moeten worden gemeld.
Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2.
Deze begeleiding van onze vsv mentor bestaat uit overleg met ouders, leerling, leerplichtconsulent
en medewerkers van andere instanties om te zorgen dat de leerling geplaatst kan worden op een
passende vervolgopleiding.
Ook leerlingen met een vmbo-diploma (dat is geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt) die op
het mbo uit de boot dreigen te vallen worden, in overleg met de leerplichtconsulent, begeleid naar
bijvoorbeeld een andere opleiding.

Uitstroom zonder diploma
Wij hebben als vo-school de taak om alles te doen om leerlingen gediplomeerd uit te laten stromen. Pas
als meerdere interventies niet het gewenste succes hebben gehad, kan overwogen worden om een
leerling ongediplomeerd het Cambium te laten verlaten.
We hebben goed zicht op onze schoolverlaters en we doen er alles aan om te voorkomen dat een leerling
uitvalt en als voortijdig schoolverlater geregistreerd wordt.

13

Onderwijs

Onze leerlingen hebben een overwegend theoretische leerstijl en vinden het leuk om te leren en
daarop te worden aangesproken. Zij komen in aanraking met kennis van allerlei aard, leren
vaardigheden aan en verbanden doorzien. We proberen de leerlingen actief bij het leerproces te
betrekken. Dat doen we enerzijds door met de lesstof zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun
belevingswereld. Anderzijds stimuleren we de leerlingen zoveel mogelijk zelf en zelfstandig aan
het werk te gaan, uiteraard passend bij de mogelijkheid van de leerling. Dat betekent: plannen,
informatie verzamelen, keuzes maken, de opdracht uitvoeren en de resultaten kritisch
beoordelen. De leerlingen hebben een doorgaans positieve houding: ze tonen zich betrokken bij
anderen en zetten zich zo nodig met verve in voor de school.

Onderwijs en ontwikkeling

Leerlingen, docenten en ouders maken met elkaar de school. U kent uw kind(eren) beter dan wij en we
hebben elkaar nodig om het onderwijs te laten slagen. Daarom betrekken wij, u als ouders graag bij de
studievorderingen van uw kind. Wij stellen het op prijs als u op uw beurt ons op de hoogte stelt van
bijzonderheden en vermeldenswaardige ervaringen.
Naast een onderwijstaak hebben we ook ruimte voor algemene vorming. Hoewel de leerlingen zelf
verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en werk en we ze daarop ook aanspreken, begeleiden we ze wel.
We streven naar een optimaal evenwicht tussen belangrijke individuele vrijheden en de noodzaak van
regels. Streng zijn we niet, maar wat we hebben afgesproken moet gebeuren. Daarvoor is een veilige
omgeving een belangrijke voorwaarde.

Schooltypes en doorstroommogelijkheden
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Talentontwikkeling op het Cambium

De ontwikkeling van talenten heeft Cambium College hoog in het vaandel staan. Wij denken dat ons
onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten die
onze leerlingen nodig hebben voor zelfbewust en gelukkig leven.
Onze brugklasleerlingen leren in het eerste jaar alle talentonwikkelingen kennen die wij hebben. Dit
doen wij door een aantal lessen per talentontwikkeling aan te bieden via een carrousel. Op deze manier
leren de leerlingen wat ze het leukste vinden om te doen. Daarna kunnen ze de talentontwikkeling
kiezen die het beste bij ze past.
De talenten die Cambium College aanbiedt zijn gratis. Talentactiviteiten die georganiseerd worden,
zullen wel in rekening worden gebracht. Als indicatie zal dit een bedrag van 50 euro per talent zijn.

Talentprofiel Art

In de Art talentstroom ontwikkelen leerlingen hun creatieve talenten binnen de verschillende
kunstdisciplines. Dit betekent voor hen logischerwijs dan ook meer kunstonderwijs dan leerlingen met
een ander gekozen profiel.
Er wordt op basis van projecten gewerkt waarbij verbinding tussen de kunstdisciplines, beeldende
kunst, mode, podiumkunsten, film & fotografie centraal staat. Met regelmaat nemen we deel aan lokale
kunstprojecten en gaan we samenwerkingen aan, met bijvoorbeeld het Jeroen Bosch Art Centrum of
het Stedelijk Museum Den Bosch. Ook een wisselend aanbod aan workshops is onderdeel van het
programma evenals het bezoeken van een actuele en relevante voorstelling en/of expositie.

Talentprofiel Sport

In de sportklas wordt extra veel aandacht besteed aan sport en beweging, omgaan met verschillen,
leidinggeven, coachen en fair play. De leerlingen krijgen in de onderbouw elke week extra lesuren
lichamelijke opvoeding.
Zij maken kennis met verschillende sporten zoals tennis, rugby, freerunnen, archery-tag, lacrosse, floorbal,
turnen, dans en nog veel meer. Daarnaast zijn er extra sportactiviteiten in de vorm van trainingen, clinics
en excursies.
Om de verbreding en verdieping binnen de diverse sporten te kunnen bereiken is het erg belangrijke
allround geïnteresseerd en vaardig te zijn. Als je voor de sportklas kiest vind je het geen probleem om een
keer in het weekend, in de avond of tijdens een projectweek deel te nemen aan een activiteit.
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Bèta Challenge (vmbo-tl)

Technologie en Toepassing (T&T) van het Bèta Challenge Programma (BCP)
Creatieve ideeën uitwerken, samenwerken,
werelden buiten de school verkennen, ontdekken
waar je goed in bent en waarin je wilt groeien. Bij
Technologie & Toepassing (T&T) kom je het
allemaal tegen!

Het Bèta Challenge Programma is een
lesprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor het
vak T&T op de vmbo-tl.
Leerlingen werken als young professional het hele jaar door aan actuele problemen van bedrijven en
instellingen en helpen daarmee de opdrachtgever.
De opdrachten hebben altijd iets te maken met techniek of technologie en worden in groepsverband
uitgevoerd. De leerlingen oriënteren zich door een bedrijfsbezoek op de opdracht, ontwerpen verschillende
oplossingen en werken het beste idee uit tot een prototype. Het project wordt afgesloten met een
spetterende presentatie aan de opdrachtgever.
Tijdens het project coachen docenten de leerlingen in hoe zij dingen aanpakken. Leerlingen doen veel
zelfkennis op en kunnen daarmee een betere keuze maken voor een vervolgopleiding.
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Technasium (havo & vwo)

Het Technasium is uitdagend en ondernemend bèta-onderwijs voor havo- en
vwo-leerlingen.
Het Technasium richt zich vooral op de 7 bèta-werelden: Water, energie &
natuur, mobiliteit & ruimte, science & exploration, voeding & vitaliteit, market &
money, mens & medisch en lifestyle & design. In groepsverband werken aan
realistische opdrachten staat bij ons centraal. Voor het proces gebruiken we
de scrum methode. De resultaten worden door de leerlingen zelf aan (externe)
opdrachtgevers gepresenteerd. Een vast team van gedreven docenten met
stevig gewortelde relaties binnen het (regionale) bedrijfsleven helpt hen
hierbij.

Ons Technasium is een springplank voor innovatie. We bereiden de leerlingen
voor op de toekomst door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en ze te laten
nadenken buiten de gebaande paden. Ze leren samenwerken op basis van
uitdagingen uit de praktijk. Daarbij staan denken en doen centraal, meer in het
bijzonder: denken in kansen en oplossingen. Daarbij speelt ondernemerschap
zeker een rol, mede dankzij de intensieve samenwerking met het lokale
bedrijfsleven.

Cambridge Engels (vmbo-tl, havo en vwo)
Bewust eentalig onderwijs met Cambridge Engels

Onze samenleving wordt steeds internationaler. Bij vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt is steeds meer
vraag naar leerlingen met Engels op een hoger niveau. Cambridge Engels geeft je deze mogelijkheid.
Leerlingen die zin hebben in een uitdaging kunnen zich aanmelden voor Cambridge Engels.
In het derde leerjaar is het mogelijk om op te gaan voor het Cambridge English First examen, een
internationaal erkend diploma.
Ook in de bovenbouw wordt Cambridge Engels aangeboden en leidt op voor het Cambridge English
Advanced examen. Ditzelfde examen wordt ook afgenomen bij leerlingen die tweetalig onderwijs
volgen. Leerlingen met Cambridge Engels hebben één lesuur extra in de week met bijbehorend
huiswerk. Tevens organiseren we voor deze leerlingen ook activiteiten buiten de les.
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Cambium goes Chromebooks

Eén van de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag wordt gevormd door de groeiende
verschillen tussen leerlingen. Om het maximale uit ieder kind te halen is het essentieel dat het onderwijs
krijgt dat past bij zijn individuele talenten, leerstijlen en mogelijkheden. Door het onderwijs verder te
personaliseren of te differentiëren naar niveaugroepen, kan er voldaan worden aan deze ambitie. De
invoering van passend onderwijs en toenemende aandacht voor excellerende leerlingen maken de
noodzaak voor deze ontwikkeling alleen maar sterker.

Alle leerlingen werken vanaf de brugklas vmbo-tl, havo en vwo met een Chromebook. Zo bereiden wij de
leerling voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen. Tegelijkertijd
bieden wij hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert en nog meer mogelijkheid geeft
om recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Een Chromebook zien wij hierbij als
ondersteunend aan het lesmateriaal waarbij we zeker met boeken zullen blijven werken.

Taal en rekenen

De overheid heeft de 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' vastgesteld. In het
referentiekader staat wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan op het gebied
van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Het referentiekader is een leidraad voor onze docenten
en ons onderwijsprogramma en we hebben een specifiek taal- en rekenbeleid vastgesteld.
Met ons onderwijsprogramma zorgen we ervoor dat de leerlingen voldoen aan het referentieniveau van
hun afdeling.
Leerlingen die geen examen afleggen in het vak wiskunde moeten een schoolexamen rekenen maken.
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Het vmbo-tl

Via de theoretische leerweg (vmbo-tl) bereiden we de leerlingen
voor op het middelbaar beroepsonderwijs, afgekort mbo. In deze
leerweg krijgen de leerlingen alleen algemeen vormende vakken.

Het vmbo en de vakkenpakketkeuze
in klas 2

PROFIELWERKSTUK
VMBO-TL

De leerlingen uit het tweede leerjaar kiezen gedurende het
tweede leerjaar (medio maart) het volledige vakkenpakket met 7
examenvakken. Er worden in het derde leerjaar twee nieuwe
vakken geïntroduceerd namelijk LO2 (verdiepingsvak lichamelijke
opvoeding) en maatschappijkunde (verdiepingsvak
maatschappijleer).
De inhoud van het vakkenpakket hangt af van het profiel waarin
de leerlingen verder gaan op het mbo. Voor alle profielen zijn
Nederlands en Engels verplicht. Daarnaast zijn voor het profiel:
• Techniek, het vak wiskunde is verplicht en daarnaast is het
profiel vak nask 1 verplicht.
• Zorg en welzijn, is het vak biologie verplicht en daarnaast is één
van de volgende keuze vakken verplicht: aardrijkskunde,
geschiedenis of wiskunde.
• Economie, het vak economie is verplicht en daarnaast is één
van de volgende keuze vakken wiskunde, aardrijkskunde of
geschiedenis verplicht.
• Landbouw, het vak wiskunde is verplicht en daarnaast is één
van de volgende keuze vakken verplicht: biologie of nask1.

Ook hier volgen alle leerlingen naast het gekozen vakkenpakket
maatschappijleer (MA1), kunstvakken 1 (CKV) en lichamelijke
opvoeding (LO1). De vakken maatschappijleer en kunstvakken
1 worden afgesloten met een schoolexamen (SE) in het derde
leerjaar.
Gedurende het schooljaar wordt er voor de leerlingen uit klas
twee op meerdere momenten extra aandacht gegeven aan de
vakkenpakketkeuze.
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In leerjaar 2 & 3 oriënteren de
leerlingen zich aan de hand van
opdrachten en excursies op
verschillende beroepen en
beroepsrichtingen.
In leerjaar 4 maken ze op het
Koning Willem I College in Den
Bosch (een regionaal
opleidingscentrum of ROC) een
profielwerkstuk. Dat is een verplicht
onderdeel van het examen, waar de
leerlingen 20 uur aan werken.
Hierdoor kunnen ze alvast
kennismaken met een of meer
afdelingen en opleidingen van het
mbo. Dat verhoogt de kans op een
goede en verantwoorde keuze voor
vervolgonderwijs.
Tijdens een bijeenkomst op school
presenteren de leerlingen hun
werkstuk aan u en de andere
ouders. De beste presentatie wordt
genomineerd voor de jaarlijkse
‘profielwerkstuk Competition’ op het
Koning Willem I College.

Het havo

De afkorting havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Dit duurt 5 jaar en is een
uitstekende voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met het havodiploma op zak
bestaat tevens de mogelijkheid (onder bepaalde voorwaarden) het 5e en 6e leerjaar van het vwo
te volgen en een vwo-diploma te halen.
In de onderbouw (klas 1 t/m 3) volgen de leerlingen het programma van de basisvorming. De
vakken, de vakinhoud en het huiswerk staan ten dienste van de theoretische scholing. In klas 4 start
de gerichte voorbereiding op het examen, de Tweede Fase. Vanaf deze klas volgen de leerlingen
een vakkenpakket op basis van het gekozen profiel.

Het vwo

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), duurt 6 jaar en bereidt de leerlingen voor op
het hoger beroepsonderwijs en meer in het bijzonder op het wetenschappelijk onderwijs zoals dat
aan de universiteiten wordt gegeven. Het type vwo dat wij aanbieden is het atheneum. We
spreken echter van vwo. Op het vwo krijgen de leerlingen een nog grotere hoeveelheid leerstof te
verwerken dan op het havo. Bovendien gaan we uit van een nog sterkere mate van
zelfstandigheid.

“Ons doel is het brein van onze leerlingen maximaal te ontwikkelen.

Dit doen we door de leerlingen binnen en buiten de lessen in lerende
situaties van uiteenlopende aard te plaatsten en hen te laten
reflecteren over de manier waarop zij werken”
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Tweede Fase

Tweede Fase is de naam voor de bovenbouw van havo (leerjaar 4 en 5) en vwo (leerjaar 4, 5 en 6). Elke
leerling krijgt binnen het gekozen profiel een samenhangend onderwijsprogramma. De leerling kan kiezen
uit de volgende vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij.
• Economie en Maatschappij.
• Natuur en Gezondheid.
• Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel met de vakken die voor iedereen verplicht zijn, een
profieldeel (deels een vaste combinatie van vakken die kenmerkend zijn voor dat profiel, deels
keuzevakken) en een vrij deel, waarin de leerling nog een examenvak kiest. De keuze wordt voorbereid in
de mentorlessen, die gegeven worden door de mentor en de decaan in klas 3.
In het gemeenschappelijk deel zijn voor de havoleerling verplicht:
Nederlands;
Engels;
maatschappijleer;
culturele en kunstzinnige vorming;
lichamelijke opvoeding.

•
•
•
•
•

Het gemeenschappelijk deel van het vwo kent als verplichte vakken:
• Nederlands;
• Engels;
• Frans of Duits;
• maatschappijleer;
• lichamelijke opvoeding;
• culturele kunstzinnige vorming

Met ons onderwijs streven we naar een zo hoog mogelijk niveau van kennis en vaardigheden. Naast het
vakkenpakket van het profiel ligt in de Tweede Fase de nadruk op zelfstandigheid en actief studeren. De
klassikale les blijft belangrijk, maar daarnaast is er ruimte voor andere werkvormen. Bijvoorbeeld samen
werken aan een opdracht, zelf op zoek gaan naar informatie, interviews afnemen of een culturele activiteit
ondernemen. De taak van de leraar is hierin meer begeleidend. Ook roosteren we de tweede fase
leerlingen in voor een aantal studie-uren, waarin zij zelfstandig werken in het open leercentrum.
Afhankelijk van bijvoorbeeld resultaten en studiehouding volgen leerlingen meer of minder studie-uren.
We benadrukken dat vervolgopleidingen in toenemende mate selecteren op cijfers en niet op het diploma
alleen.
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Het profielwerkstuk havo & vwo

Aan het eind van de bovenbouw werken de leerlingen aan
een afsluitende opdracht waarmee ze minstens 80 studieuren bezig zijn: het profielwerkstuk. Hiermee laten ze zien
dat ze het hele scala van onderzoeksvaardigheden
beheersen, van het formuleren van een concrete
onderzoeksvraag tot en met verslaglegging en presentatie.
Door hiertoe de nodige initiatieven te nemen, tonen ze aan
de schoolbanken te zijn ontgroeid. De profielwerkstukken
worden gepresenteerd aan ouders, docenten,
medeleerlingen en andere belangstellenden.
Algemene informatie over de Tweede Fase, en ook over
andere aspecten van het voortgezet onderwijs, is onder
meer te vinden op www.kennisnet.nl.

Olympiades op het Cambium

Op het Cambium College vinden we het belangrijk dat leerlingen laten zien wat ze kunnen. Kennis en
vaardigheden mogen worden ingezet. Door mee te doen aan olympiades laten we als school merken dat
inzet tonen, presteren en uitblinken gewaardeerd worden.
Olympiades zijn landelijke wedstrijden waarin kennis en vaardigheden centraal staan. Leerlingen kunnen
zich met deze wedstrijden meten met leeftijdsgenoten uit heel Nederland. De besten gaan door naar
internationale wedstrijden.
Olympiades bieden de uitdaging voor leerlingen om te laten zien wat ze kunnen op het gebied van
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde en wetenschap in het algemeen. Alle
leerlingen in de bovenbouw van HAVO en VWO met deze vakken in het pakket kunnen aan de olympiades
meedoen. Daarnaast bieden de olympiades verbreding en verdieping. Ook kunnen olympiades helpen bij
de keuze van een leerling voor een vervolgopleiding.
Meedoen aan de olympiades is een manier om te laten zien wat je kan en een goede voorbereiding op het
school- en centraal examen.

Cambium toetsen

Een aantal afdelingen geeft centrale proefwerken (cp’s) die door alle leerlingen van een bepaald
leerjaar moeten worden gemaakt. Daarnaast zijn er kleine schriftelijke overhoringen (so’s) en andersoortige toetsen die cijfers opleveren zoals spreekbeurten en praktische opdrachten.
Vooraf wordt vastgesteld wat de waarde van het cijfer zal zijn ten opzichte van andere cijfers.
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Cambium toets– en projectweken (CTW)

Drie keer in het schooljaar is er een Cambium toets– en projectweek (CTW). In deze weken zijn
er geen gewone lessen, maar projecten of toetsen. In de CTW zijn er verschillende projecten voor
alle leerlingen en enkele toetsen. De examenleerlingen hebben vanzelfsprekend alleen maar
toetsen: de schoolexamens (de examensecretaris ziet toe op een nauwkeurige afname en
beoordeling van alle schoolexamens). Voor deze weken gelden aangepaste lestijden voor alle
leerlingen. We brengen leerlingen en ouders tijdig op de hoogte van de inhoud van de projecten
en de planning van de CTW’s.

Cijfers en rapporten

We werken met een systeem van doortellen van cijfers. Rapporten geven dus een tussenstand aan
en kunt u vinden in SOM. De leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport.
In het bevorderingsreglement is vastgelegd aan welke eisen een leerling aan het eind van een
leerjaar moet voldoen om bevorderd te worden naar een volgend leerjaar. Door het geven van
cijfers kunnen we vaststellen of een leerling de leerdoelen naar behoren heeft behaald en of wij
zelf, als school, onze onderwijsdoelen hebben bereikt. Het bevorderingsreglement kunt u vinden
op het leerlingen en/of ouderportaal van de website.

Overgaan, blijven zitten of doorstromen?

Leerlingen die aan het eind van een leerjaar aan de bevorderingseisen voldoen, gaan over naar
het volgende leerjaar. Dat geldt voor verreweg de meeste leerlingen van onze school.
Leerlingen bij wie dit, om wat voor reden dan ook niet lukt, worden bevorderd naar het geldende
leerjaar van een lagere stroom. De mentor bespreek deze mogelijkheid dan met de leerling en zijn
ouders.
Doorstromen naar een andere afdeling is per schooltype en doorstroommogelijkheid aan
voorwaarden gebonden. Wanneer dit voor een leerling aan de orde is, krijgt hij de nodige informatie
mee naar huis. Overleg met de mentor, en vaak ook de decaan, is in geval van doorstromen
noodzakelijk.

Examentraining

De laatste weken voorafgaand aan het centraal schriftelijk examen vindt examentraining plaats.
De lesstof wordt op hoofdlijnen herhaald maar er wordt vooral geoefend met examenopgaves van
voorgaande jaren. Op deze wijze krijgen leerlingen inzicht in hun sterke en zwakke kanten ten
aanzien van de examenstof.
Op deze manier hopen we onze leerlingen extra houvast en zelfvertrouwen te geven zodat zij
hun examen succesvol kunnen afronden.
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Lessentabellen onderbouw
Vmbo-tl, havo en vwo

Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Nask
Economie
Lichamelijke Opvoeding
Bte
Kunstzinnige vorming
Wiskunde

Ondersteuningsuren

Coach uur
klassen uur

Talentontwikkeling

Caroussel:
Technologie & Toepassing
Art
Sport
Onderzoeken & Ontwerpen
Extra keuzevakken:
Cambridge Engels
Muziek plus:
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2
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vwo sport

havo sport

tL sport
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4
3
4

Kernvakken
3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
3
3 3
Verplichte vakken
3 2 3 3 2
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2
2
2 2 2 2 2
1
1
2
1 2
3
3

vwo technasium

Verplichte vakken

4
3

2e leerjaar
havo technasium

Nederlands
Engels
Wiskunde

Kernvakken

vwo
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vak

ha

Brugklassen
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3
3
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2
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2
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Lessentabel klas 3

Wiskunde
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3
2
1

1

4

1

tl T&T

3
3
3

havo sport

4
3

tL sport

vwo art

4
Ondersteuningsuren
klassen uur
1 1
Coach uur
1 1 1
Talentontwikkeling
Technologie & Toepassing
Art
2 3 3
Sport
Onderzoeken & Ontwerpen
Extra keuzevak
Cambridge Engels extra keuze
1 1

vwo technasium

Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Natuurkunde (nask 1)
Scheikunde (nask 2)
Economie
Maatschappijkunde
LO2
Bte
Kunstzinnige vorming

havo technasium

Lichamelijke opvoeding
Maatschappijleer
CKV (KV1)

Kernvakken
4 3 3
3 3 3
3 3
Verplichte vakken
2 2 2
2
1
Keuzevakken*
3 2 2
3 3 3
3 2 2
3 2 2
3
3 3 2
3 2 2
3 1 1
2
2
2
1 2

vwo sport

Nederlands
Engels
Wiskunde

havo art

vak

tL art

3e leerjaar

2

1

4
1
1

1
1

1

1
1

1
1

4

4

1

1

3
2

3

3

1

1

* Vakkenpakket tl: de inhoud van het vakkenpakket is afhankelijk van het
profiel dat zij kiezen. Zij kiezen vijf keuzevakken.
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Lessentabel 4 vmbo-tl en bovenbouw havo

Keuzevakken*
Frans
Duits
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Natuurkunde (nask 1)
Scheikunde (nask 2)
Economie
Bte
LO2
Maatschappijkunde
Technologie & Toepassing
Ondersteuningsuren
Coach uur
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Duits
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Biologie
Natuurkunde
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Economie
Bedrijfseconomie
Kunst beeldend
Kunst algemeen
Informatica
Onderzoeken & Ontwerpen
Ondersteuningsuren
Coach uur
Extra keuzevak
Cambridge Engels
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Periode 1
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Nederlands
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Lichamelijke opvoeding
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Duits
Geschiedenis
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Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Economie
Bedrijfseconomie
Kunst beeldend
Kunst algemeen
Onderzoeken & Ontwerpen
Informatica
Ondersteuningsuren
Coach uur
Extra keuzevak
Cambridge Engels

Periode 2

Nederlands
4
Engels
4
Verplichte vakken
Lichamelijke opvoeding
2

vak

Periode 1

Kernvakken

Periode 2

vak

5e leerjaar havo

4e leerjaar havo

Periode 1

4e leerjaar TL
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Lessentabel bovenbouw vwo
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Kernvakken
Nederlands
Engels
wiskunde A
Wiskunde B
Wiskunde C
Verplichte vakken
Lichamelijke opvoeding
Keuzevakken
Frans
Duits
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Economie
Management & Organisatie
Kunst beeldend
Kunst algemeen
Onderzoeken & Ontwerpen
Informatica
Ondersteuningsuren
Coach uur
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Begeleiding

Om onze leerlingen zo goed mogelijk door het voortgezet onderwijs te kunnen loodsen, bieden we
verschillende vormen van begeleiding, variërend van de normale leerlingenbegeleiding tot meer
specifieke hulp. De coach heeft een spilfunctie bij de begeleiding van leerlingen. Voor een leerling
die op school onverhoopt vastloopt, kan de coach het ondersteuningsteam inschakelen. Steeds
vaker spelen ook medeleerlingen uit hogere klassen een rol bij de begeleiding, want daarmee
worden bijzonder goede resultaten bereikt. We doelen hier op het leerlingenmentoraat, dat onder
onze verantwoordelijkheid plaatsvindt, en op de bijlessen door bovenbouwleerlingen waarvoor wij
bemiddelen.

Coach

Met ingang van schooljaar 2021-2022 krijgt elke leerling een eigen coach. De coach begeleidt de
leerlingen meerdere jaren en volgt de resultaten en het welbevinden van het kind. De coach
bouwt met de leerlingen een vertrouwensband op en is het eerste aanspreekpunt, ook voor
ouders en collega-docenten.
Samen met de coach reflecteert de leerling op gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke
leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de
planning doorgenomen en gekeken welke ondersteuning en/of verrijking mogelijk is. Wekelijks is
er een coachband voorafgaand aan het eerste uur waarin de coach met de leerlingen kan
spreken.
De coach heeft gedurende het jaar één of meerdere keren contact met ouders. Uiteraard kan er
door ouders contact opgenomen worden met de coach. Dat kan via het algemene
telefoonnummer van de school of via het e-mailadres van de coach. Mailadressen van onze
coaches zijn beschikbaar via het boekje ‘praktische informatie’.
Daarnaast hebben de klassen in de onderbouw een klassendocent. Deze klassendocent
behandelt in de les de algemene zaken. Dit zijn onder meer de kennismaking met de gewoonten
en gebruiken op school, studiebegeleiding en het aanleren van studievaardigheden. Deze
klassendocent zal zich ook bezighouden met de groepsdynamiek. Dat laatste zal gebeuren in
nauw overleg met de coaches van de leerlingen.
In de hogere leerjaren begeleidt de coach, samen met de decaan, de leerlingen bij de keuze voor
een sector, afdeling, profiel of vervolgopleiding.
De coaches worden ondersteund door de teamleiders. Zij praten samen over organisatorische en
begeleidingszaken in een bepaalde klas of een bepaald leerjaar. Havo en vwo-leerlingen in de
examenfase bereiden zich met een coach voor op het eindexamen.
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Leerlingen mentoraat

Met het leerlingenmentoraat willen we brugklasleerlingen zich zo snel mogelijk thuis laten voelen
op onze school. Zo zijn er al gauw een paar goede bekenden in de school, die de brugklassers bij
van alles op weg kunnen helpen.
Een groepje van twee of drie vierdeklassers wordt gekoppeld aan een brugklas. Tijdens de
introductie stellen zij zich voor aan de brugklas en tijdens de eerste ouderavond aan de ouders. De
leerling mentoren geven adviezen en tips, maken de brugklassers wegwijs in de school. Zij zijn
aanwezig bij de mentoruren van die klas en zij overleggen bepaalde vragen of problemen van
brugklassers met de mentor. Naarmate het schooljaar vordert en de brugklassers zich beter thuis
voelen op school, zal er minder contact zijn.

Bijles door bovenbouwleerlingen

De bijlessen die bovenbouwleerlingen geven aan door de brugklascoördinator geselecteerde
brugklasleerlingen (en in uitzonderlijke gevallen ook tweedeklassers) zijn een schot in de roos.
De school vervult een bemiddelende rol en koppelt de leerlingen aan elkaar. Daarna maken ze
zelf verdere afspraken. De bijlessen worden vrijwel altijd op school gegeven, in een tussenuur of
aan het eind van de lesdag. We hanteren een richtprijs van € 4,00 per lesuur.

Huiswerkbegeleiding

Cambium College biedt, via bijlesnetwerk, huiswerkbegeleiding binnen de school aan. Hiermee
komen wij tegemoet aan de wens van veel ouders en ook leerlingen. In de huiswerkklas wordt
aandacht besteed aan planning, het aanleren van studievaardigheden en wordt het maakwerk
gecontroleerd. Daarnaast wordt ook het maak- en leerwerk overhoord. U wordt regelmatig op de
hoogte gebracht over de voortgang van uw zoon en/of dochter en er wordt gebruik gemaakt van
een online leerlingvolgsysteem, dat voor u via internet toegankelijk is. Op de website vindt u meer
informatie.

Opvang door de pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker houdt de absenten bij en informeert mentoren over eventuele
bijzonderheden in verband met ziekte of afwezigheid van leerlingen. Daarnaast vangt de
pedagogisch medewerker leerlingen op die uit de les zijn gestuurd. Hij luistert, laat de leerling
stoom afblazen en zo nodig tot rust komen. Vervolgens meldt de leerling zich weer bij de docent
die hem verwijderd heeft. Deze maakt nadere afspraken met de leerling en past zo nodig een
strafmaatregel toe. De pedagogisch medewerkers werken nauw samen met de teamleiders.

29

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam wordt aangestuurd door de ondersteuningscoördinator en stelt voor
iedere leerling die speciale begeleiding nodig heeft een ontwikkelingsplan op. Voor de docenten
en deels ook voor de ouders vormen de adviezen die hierin staan een leidraad voor de dagelijkse
praktijk. In voorkomende gevallen kan het team zich laten adviseren door een deskundige van
buitenaf. Het ondersteuningsteam bestaat uit een ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders
en een ondersteuner passend onderwijs. Om de schoolloopbaan van onder andere deze
leerlingen in goede banen te leiden, werkt het ondersteuningsteam nauw samen met de
teamleiders en coaches.
We gaan kort in op begeleiding door het ondersteuningsteam en aanmelding bij het Zorg Advies Team.

Begeleiding door het ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor het ondersteunen van leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte. Alle ondersteuningsbehoeften die de basisondersteuning, en dus de coach,
overstijgt worden gecoördineerd door het ondersteuningsteam.
Wanneer de (basis)ondersteuning van het Cambium onvoldoende is voor een leerling, dan kan deze
leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. Hoe deze ondersteuning eruit ziet is
afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte(n) van de leerling. Hiervoor zijn er ook externe deskundigen
verbonden aan de school.

Aanmelding bij het Zorg Advies Team (ZAT)

Als er sprake is van meervoudige problemen, kan het ondersteuningsteam een leerling inbrengen
in het Zorg Advies Team (ZAT). Doel daarvan is om externe deskundigen advies te vragen hoe
de school en eventueel ook de ouders/verzorgers verder kunnen met de problematiek van de
leerling.
Het ZAT komt geregeld bijeen om ingebrachte leerlingen te bespreken. Ouders geven vooraf
toestemming en krijgen na afloop te horen wat er besproken is binnen het ZAT en welk advies er
is uitgebracht. Is de leerling ouder dan 16 jaar, dan moet hij ook zelf het toestemmingsformulier
ondertekenen. Adviezen van het ZAT – zoals het volgen van een cursus of training of het
deelnemen aan een of meer individuele gesprekken – zijn niet vrijblijvend. Wij gaan ervan uit dat
ouders en/of leerling zich hieraan houden. Alle leden van het ZAT hebben geheimhoudingsplicht.
In bijzondere omstandigheden wordt een leerling naar hulpverlening buiten de school
verwezen.
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Hulp bij leerproblemen

Sommige leerlingen krijgen tijdens hun schoolloopbaan met (leer)problemen te maken. Soms zijn
die op de basisschool ook al gesignaleerd, soms duiken ze pas in het voortgezet onderwijs op.
Wanneer ze een soepele leerroute blokkeren, moet er iets aan worden gedaan.
Een leerling kan bijvoorbeeld hulp krijgen van de mentor of een van onze dyslexiespecialisten.
Leerlingen bij wie door een deskundige is vastgesteld dat zij dyslectisch zijn, kunnen op basis van
ons dyslexieprotocol bovendien gebruikmaken van extra mogelijkheden, bijvoorbeeld meer tijd en
het gebruik van hulpmiddelen bij proefwerken en examens. Het dyslexieprotocol staat op de
website.
Ook worden binnen het Cambium College faciliteiten geboden waarmee de problemen die
leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen ervaren, kunnen worden gecompenseerd.
Wanneer dyscalculie niet tijdig wordt herkend, kan er een verkeerd beeld ontstaan van de
capaciteiten van de leerling en de achtergrond van de rekenproblemen. Voor de
begeleidingsmogelijkheden verwijzen wij u graag naar ons protocol dyscalculie en
rekenproblemen.

Daarnaast biedt de school:
•
training ‘Bewust omgaan met faalangst’;
•
opvang door een vertrouwenspersoon;
•
Buurtzorg Jong;
•
daarnaast conformeert Cambium College zich aan de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk
geweld

Training bewust omgaan met faalangst

Een leerling die slechter presteert dan op grond van aanleg en inzet verwacht mag worden, zou
weleens last kunnen hebben van faalangst. Om te leren omgaan met de spanningen die een toets
of examen met zich meebrengt, kan een faalangstreductietraining – ook wel bewust omgaan met
faalangst genoemd – uitkomst bieden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur,
waaronder een terugkombijeenkomst, en wordt gegeven door speciaal daarvoor opgeleide
Cambium-docenten. De school overlegt over deelname met de ouders.

Bovenschoolse voorziening

Wanneer het Cambium College onvoldoende ondersteuning kan bieden in het kader van passend
onderwijs, kan een leerling in aanmerking komen voor een bovenschools arrangement. Een
bovenschools arrangement wordt afgegeven door de Advies Commissie Toewijzing (ACT) van het
SWV De Meierij.
De leerling volgt dan onderwijs op de bovenschoolse voorziening (BSV): intensieve opvang en
begeleiding door speciaal getrainde docenten van de Meierij in Den Bosch. Er zal alles aan worden
gedaan om de leerlingen die hier terechtkomen door te geleiden naar een mbo-opleiding op niveau
1 of 2 of voor te bereiden op een reguliere baan. Er wordt veel aandacht besteed aan
beroepsoriëntatie, omgangsvormen en je houden aan afspraken, en zaken als leren solliciteren.
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Onderwijs en begeleiding bij ziekte

Wanneer een leerling regelmatig of langdurig ziek is en daardoor niet naar school kan komen,
bekijken we samen met de ouders hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Daarbij houden we zo
goed mogelijk rekening met de ziekte van het kind. Minstens zo belangrijk vinden wij het dat de
leerling contact blijft houden met zijn klasgenoten en mentor. Zo nodig schakelen we een consulent
onderwijsondersteuning zieke leerlingen in via Marant onderwijsadviesburo.
Voor meer informatie kunt u ook eens kijken op www.ziezon.nl, de website van het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs.

Jeugdgezondheidszorg op onze school

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om leerlingen
gezond te houden. Zij doen onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit
nodig is. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt ook vragen van jongeren, leerkrachten en ouders

op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.

Wanneer heeft een leerling te maken met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD?
In klas 2; meten, wegen en gesprek:
Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid,
over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een
persoonlijk gesprek op school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en met de
gezondheid? De jeugdverpleegkundige meet en weegt de jongere.
In klas 3 of 4; vragenlijst en soms gesprek:
Jongeren vullen op school de gezondheidscheck in. Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een
jongere antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk gesprek kan de
jeugdverpleegkundige advies geven en als dat nodig is doorverwijzen.
Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van school:
De jongere en zijn ouders ontvangen dan een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts.
Samen kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven meedoen met het lesprogramma.
Dit om te voorkomen dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of uitvalt op school. De
jeugdarts zoekt samen met de jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of zorg als dat
nodig is.
Als een extra afspraak gewenst is:
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een extra afspraak gewenst is. Dan volgt een uitnodiging
voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Bij vaccinaties:
Op het gebied van de vaccinaties gaat er komend jaar iets veranderen. Zo zal de leeftijd van de HPVvaccinatie veranderen en worden ook jongens hiervoor uitgenodigd. Op dit moment is nog niet precies
duidelijk wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Door de Corona-uitbraak zijn veel beslissingen blijven liggen.
Maar als je aan de beurt bent, ontvang je hiervoor een oproep.
Alle jongeren krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY-vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden.
Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
Iedereen kan een afspraak maken:
De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag
over opvoeding, groei en/of ontwikkeling?
Maak gerust een afspraak! Dit kan via 088-144 71 11
(Bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Liever geen onderzoek? :
Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaardonderzoeken van de JGZ?
Geef dit dan door via 088-144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
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Meer informatie?:
Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder ‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Bij ‘Ons aanbod’ > Jeugdgezondheid 4 tot 19 jaar’ staan ook de
vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat informatie over de activiteiten van het Gezonde
Schoolteam. Zoals over gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
Op jouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun
gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.

Opvang door een vertrouwenspersoon

Een leerling die op school onverhoopt te maken krijgen met ongewenste seksuele intimiteiten
en/of intimidatie, geweld en discriminatie of racisme (door medeleerlingen of medewerkers van
de school), adviseren wij dringend dit te melden bij de vertrouwenspersoon. Deze zal in overleg
met de leerling eventuele vervolgacties in gang zetten.

Buurtzorg Jong

Buurtzorg Jong ondersteunt de school op het gebied van leerlingenzorg, maar is er vooral voor
leerlingen met problemen op school. Deze problemen kunnen met school te maken hebben en
ook met thuis of met anderen. Meestal verwijst de coach, decaan of vertrouwenspersoon de
leerling naar buurtzorg jong. Een leerling kan ook zelf een afspraak maken of eerst eens
kennismaken tijdens het inloopspreekuur op school. Vaak zijn enkele gesprekken genoeg om
weer verder te kunnen. Soms is er meer en/of andere hulp nodig. Alle gesprekken zijn
vertrouwelijk.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen moeten in liefde en veiligheid opgroeien. Daar kunnen we met z’n allen aan bijdragen,
zeker in het onderwijs. Als het thuis misgaat, is school vaak de plek waar kinderen zich nog
prettig voelen. Juist daar laten ze als eerste signalen doorschemeren. Maar wat doe je dan als
school?

Scholen zijn sinds 2013 verplicht om de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te
hanteren. De meldcode is een stappenplan voor onderwijsprofessionals met als doel om
kinderen en jongeren te beschermen en mishandeling en geweld zo snel mogelijk te stoppen.
Het stappenplan ondersteunt Cambium College bij deze complexe problematiek. Per 1 januari
2019 is het stappenplan aangepast.
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Activiteiten

Naast de lessen vinden op en vanuit de school diverse activiteiten plaats, bedoeld om kennis
te maken met medeleerlingen, het onderwijs te verrijken, een extra bijdrage te leveren aan de
persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerlingen of gewoon, ter ontspanning.

Burgerschap, de maatschappelijke stage (MAS)

Cambium College is trots op haar maatschappelijke stage, waarbij leerlingen geheel belangeloos
stagelopen bij een vereniging of instelling. Waar de overheid dit project ooit geïnitieerd heeft en
weer afgeschaft, heeft het Cambium besloten om de MAS te handhaven. In het kader van het
burgerschapsonderwijs, neemt de maatschappelijke stage een prominente plaats in. De MAS
staat los van de praktijk- en lobstages, die leerlingen de mogelijkheid bieden om zich te oriënteren
op een vervolgopleiding of beroep.
Onze leerlingen in de derde klas vmbo en vierde klas havo en vwo doen allen een stage bij een
zogenaamde non-profit instelling om dienstbaar te zijn aan de samenleving. We vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te geven dat het waardevol is om je ook belangeloos in te zetten
voor anderen.
Veel leerlingen doen hun maatschappelijke stage bij een sportclub, soms de eigen sportclub. Ook
de verzorgingshuizen vinden regelmatig onze leerlingen terug in het kader van de
maatschappelijke stage. Er wordt een beroep gedaan op hun sociale vaardigheden, de
zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid. Leerlingen vallen hier meestal positief in op: eens te
meer stellen we vast dat jongeren opbloeien, als ze in hun taak ruimte ervaren om het op hun
eigen wijze te mogen doen.
Burgerschap krijgt daarnaast een prominente plaats in onze lessen en speciale projecten tijdens
onze Cambium Toets– en Projectweken (CTW).

Presentatieavonden profielwerkstukken

Eenmaal per jaar presenteren de
vierdeklassers van de deelschool vmbo-tl
en de bovenbouw- leerlingen van havo en
vwo hun profielwerkstuk aan ouders,
docenten en andere belangstellenden.
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Op pad in binnen- en buitenland

Elk jaar zijn er diverse lesgebonden buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden zijn de brugklas
excursie naar een dierentuin en het waterproject voor de leerlingen van 2 havo en 2 vwo, sport
dagen, excursies naar musea en veldwerk voor biologie. Ook worden er verschillende workshops en
trainingen gegeven. Daarnaast gaan al onze leerlingen een keer op buitenlandreis.

Muziek en theater

Jaarlijks kunnen leerlingen meedoen aan de talentenjacht
“Wish to be a star”. De winnaars van deze talentenjacht
treden dan op op Appelpop.
Eens in de twee jaar wordt er gewerkt aan de
theaterproductie. Dit is iedere keer een spectaculaire
voorstelling die wordt verzorgd door onze leerlingen van de
locatie Buys Ballot. Dit project zit vol teamspirit, creativiteit
en enthousiasme. In juni 2019 was de theaterproductie
‘sodeknetter super soap’. In 2021 ronden we de
theaterproductie onder corona-omstandigheden af en werd
het een film genaamd “Mama Mia”

Sportactiviteiten en feesten
Elk

Ieder schooljaar worden er één of meer discoavonden georganiseerd. Alle tweedeklassers sluiten
het jaar sportief af met een bezoek aan het Sportiom in Den Bosch. Verder mogen de Nacht van ‘t
Huys en de gala-avond niet onvermeld blijven. Het schooljaar sluiten we af met een schoolfeest.
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Nacht van ’t Huys

Een traditioneel en sportief hoogtepunt in de bovenbouw:
vlak voor de kerstvakantie wordt er een nacht gevolleybald door teams van leerlingen en docenten.
Tussendoor zijn er (cabaret)optredens.

Dag van ‘t Huys

Eind december organiseren we een dag vol activiteiten en workshops voor de leerlingen van de
onderbouw, deskundig begeleid door mensen van buiten de school. De leerlingen kunnen vooraf intekenen
op verschillende onderdelen.

Gala avond

Tussen het examen en de diploma-uitreiking wordt er een gala-avond georganiseerd voor de
examenleerlingen. Er zijn prijzen te winnen door leerlingen die op de meest originele wijze hun opwachting
maken.
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Ouders
En school

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang: goed onderwijs aan de leerlingen. Wij
stellen het dan ook op prijs als u het onderwijs kritisch volgt en zo nodig met ons in
contact treedt. Andersom kunt u erop rekenen dat ook wij het onderwijs kritisch volgen en
zo nodig met u contact opnemen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat u vooral naar de
school en naar het schoolklimaat kijkt vanuit emotionele betrokkenheid bij uw kind(eren).
Terwijl voor ons, mentoren en docenten, vooral de groep van belang is, en de wijze waarop
individuele leerlingen – uw kind en vele anderen – daarin functioneren. Communicatie
tussen u en ons over waarden en normen, aanpak en afspraken kan helpen om
misverstanden te voorkomen. Wij doen ons best daarvoor open te staan en willen graag,
vanuit wederzijds respect, met u van gedachten wisselen.

Privacy

Op het Cambium wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met
het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd.
Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze
persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De
gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook
gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt
aantal leerling gegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling
verplicht is volgens de wet. U kunt uiteraard altijd terugkomen op een door u gegeven toestemming.
In de privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens en wat
de rechten zijn van ouders en leerlingen.
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Informatievoorziening

Cambium College vindt een goede informatievoorziening van groot belang. Wij willen u graag
een zo helder en compleet mogelijk beeld geven van de school van uw kind(eren).
Anderzijds stellen wij het op prijs om het van u te horen als er eens iets is of als er
omstandigheden zijn die de leerresultaten van uw kind kunnen beïnvloeden. De school kent de
volgende vormen van informatievoorziening:
•
pm boekje
•
telefonisch contact;
•
e-mailcontact;
•
persoonlijk contact;
•
informatieavonden;
•
10-minutengesprekken;
•
telefonisch spreekuur ondersteuningsteam;
•
digitale nieuwsbrieven;
•
website.

Telefonisch contact

De eerste persoon met wie u contact heeft als u de school belt is de receptioniste/telefoniste. Zij
noteert en verwerkt door u gemelde bijzonderheden over leerlingen, zoals ziekte en absentie.
Verder kan zij u veel algemene informatie geven over bijvoorbeeld het rooster, de vakanties en
eventuele afwezigheid van docenten. Omdat docenten tijdens de lessen niet aan de telefoon
kunnen komen, zorgt zij er ook voor dat berichten worden doorgegeven en dat de mentor of
betreffende docent u zo nodig terugbelt. Uw kind is op school altijd bereikbaar via de receptie.

E-mail contact

Alle docenten zijn via e-mail bereikbaar. U vindt de e-mailadressen op het ouderportaal van
onze website.
Ook brieven, jaarplanners (en aanvullingen daarop) en andere berichten vanuit de school
ontvangt u zoveel mogelijk via e-mail. Wij vertrouwen erop dat u wijzingen in uw e-mailadres
tijdig aan ons doorgeeft.

Digitale nieuwsbrieven

Elke deelschool verstuurt wekelijks een digitale nieuwsbrief met actuele informatie en
mededelingen.

Persoonlijk contact

Voor het bespreken van individuele zaken kunt u voorkomende gevallen een afspraak maken
met de mentor, de leerling coördinator, een vertrouwenspersoon, decaan of teamleider. Als bij
deze functionarissen geen oplossing is bereikt, kunt u zich wenden tot de conrector.

Informatieavonden

Wij organiseren regelmatig een ouderavond, te beginnen met de kennismakingsavond aan het
begin van het schooljaar. U kunt de coach dan ontmoeten, praten over uw kind, de begeleiding,
examens en andere algemene onderwerpen. Daarnaast zijn er thema-avonden en bijeenkomsten
over bijvoorbeeld de sector- of profielkeuze.
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10-Minutengesprekken

Wij nodigen u, samen met uw kind, twee keer per jaar uit voor een 10-minutengesprek met de
coach en de klassendocent, namelijk na het eerste en na het tweede rapport. Met vragen over de
leerprestaties van uw kind kunt u de mentor of een vakdocent op school bellen. Buiten schooltijd
kunt u ook via e-mail contact opnemen.

Telefonisch spreekuur ondersteuningsteam

Indien uw kind begeleiding nodig heeft bij leerproblemen, sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen die
met de school of het onderwijs te maken hebben, kunt u daarover telefonisch vragen stellen aan de
coördinator van het ondersteuningsteam. U kunt via de receptie een afspraak maken.

Website

Op de website staat een groeiende hoeveelheid informatie gericht op leerlingen, ouders en
medewerkers. Leerlingen en ouders kunnen inloggen om persoonlijke gegevens zoals cijfers in te
zien.
Op het openbare gedeelte van de website treft u informatie aan over de inrichting van ons
onderwijs, maar ook onze visie en informatie over de Raad van Toezicht.

PM boekje

In het PM boekje kunt u melding maken waarom uw kind een of meerdere lessen niet kan volgen,
waarom het huiswerk niet gemaakt is of waarom uw kind niet actief kan deelnemen aan de
gymles.

Reglementen en procedures

Om een goede gang van zaken te bevorderen is medewerking aan en aandacht voor een aantal
gedragsregels en afspraken noodzakelijk: https://cambiumcollege.nl/onze-school/reglementenprocedures/
Onder bovenstaande link kunt u o.a. de volgende documenten vinden:
Leerlingenstatuut
Verdrag van het Cambium
Privacyreglement
klachtenregeling Convenant veilige school & bijlage convenant veilige school
ICT Reglement computergebruik leerlingen
Pestprotocol
Protocol-Medisch-handelen-en-medicijnverstrekking Cambium College

•
•
•
•
•
•
•

Verder verwijzen wij u ook graag naar onze ouderkalender. Hierop vindt u uitgebreide(re)
contactinformatie, externe ondersteuning, lestijden, vakantieroosters e.d.

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de
school. Vaak worden problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van
dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Cambium College heeft een (interne)
klachtenregeling vastgesteld welke te vinden is op onze website.
Cambium College is voor de behandeling van klachten aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Als de interne klachtenbehandeling niet tot een oplossing leidt.
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Medezeggenschap

Als ouder/verzorger kunt op verschillende manieren bij de school betrokken zijn. We gaan kort in
op de oudervereniging Cambium/Buys Ballot, de medezeggenschapsraad en ouderklankbordgroepen.

Oudervereniging Cambium/Buys Ballot

Sinds 1998 bestaat er een oudervereniging van en voor de ouders/verzorgers van de leerlingen op
de locatie Buys Ballot. De oudervereniging wil een supportersgroep zijn voor de school en haar
leerlingen. Ze streeft ernaar ouders/verzorgers te interesseren voor en te betrekken bij de school,
de belangen van de ouders/verzorgers te behartigen en op te komen voor de belangen van de
leerlingen.
De oudervereniging geeft haar supportersrol op verschillende manieren vorm. Enerzijds door
regelmatig overleg met de schoolleiding en contact met de klankbordgroepen en
medezeggenschapsraad. Anderzijds door het praktisch en/of financieel ondersteunen van
activiteiten die door de school of leerlingen georganiseerd worden en het organiseren van eigen
activiteiten zoals ouderavonden.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, wilt u een vergadering bijwonen of een helpende hand
toesteken? De oudervereniging is te bereiken per mail: ov.cambium@gmail.com.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 16 gekozen vertegenwoordigers van personeel,
ouders en leerlingen. De MR vergadert 6 keer per jaar met de rector-bestuurder en 2 keer
per jaar met de raad van toezicht.
De verdeling tussen personeel en ouders/leerlingen in de MR is fiftyfifty. De directie van de school
heeft voor bepaalde besluiten instemming of advies nodig van de hele MR of van één van de
geledingen. Op zijn beurt kan de MR een standpunt kenbaar maken aan de directie, of daar nu wel
of niet om wordt gevraagd.
Twee keer per jaar vergaderen de Raad van Toezicht en de MR gezamenlijk. De MR heeft verder
tot taak de openheid, openbaarheid en het overleg tussen de geledingen te bevorderen en hun
belangen te behartigen. De raad vergadert regelmatig en werkt volgens een reglement.

Ouderklankbordgroepen

Als ouder wilt u graag weten wat uw zoon of dochter
allemaal meemaakt op school. Elke deelschool van
het Cambium College heeft een
ouderklankbordgroep die bestaat uit bij de school
betrokken ouders.

Als ouder/verzorger

De klankbordgroep bespreekt zaken die leerlingen,
ouders en school betreffen drie keer per jaar met de
schoolleiding.

verschillende manieren

kunt u op

bij de school

betrokken zijn.
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Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is de officiële instantie die namens het Rijk toezicht houdt op de naleving
van de algemene onderwijsvoorschriften. Specifiek school gebonden zaken vallen niet onder het toezicht
van de inspectie. Voor meer informatie over de Inspectie van het Onderwijs kunt u kijken op:
www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteur

De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere bij school
betrokkenen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk
geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen
met de vertrouwensinspecteur.
Ook kunt u de vertrouwensinspecteur bellen voor vragen of meldingen over extremisme, discriminatie,
onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens
kantooruren bereikbaar op telefoonnummer: 0900-111 31 11 (lokaal tarief).

Leerplichtconsulenten

De namen en bereikbaarheidsgegevens van de leerplichtconsulenten van de drie gemeenten waarvan
onze leerlingen afkomstig zijn kunt u vinden op website van uw gemeente.

Verzuim

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van verzuim:
•
Wettelijk verzuim, waarvan de school verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar;
•
Absoluut verzuim, als een leerplichtige jongere niet op een school of instelling is ingeschreven;
•
Relatief verzuim, als een jongere wel op school staat ingeschreven, maar gedurende een
bepaalde tijd de lessen verzuimt of veelvuldig te laat komt.
Relatief verzuim is onder te verdelen in:
- Luxeverzuim
Luxeverzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van de directie van de
school dan wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd, waarbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een
vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek.
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Veel ouder(s)/verzorger(s) denken dat een simpele mededeling aan de school voldoende is.
Toestemming voor extra vakantieverlof moet echter schriftelijk worden aangevraagd bij de
schoolleiding.

School dient zijn besluit vanzelfsprekend te maken binnen de kaders van de wet. Indien
ouder(s)/verzorger(s) zonder toestemming van de schoolleiding hun kinderen laten verzuimen vanwege
het vieren van vakantie, zal school hiervan melding moeten maken bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar kan in dat geval proces-verbaal tegen ouder(s)/verzorger(s) opmaken vanwege
overtreding van de Leerplichtwet.
- Overig verzuim
Overig verzuim bestaat voor een groot deel uit verzuim dat voorheen bekend stond als signaal verzuim.
Het is een vorm van relatief verzuim, waarbij meermalen sprake is van ongeoorloofde afwezigheid zich
uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is luxeverzuim, maar met een veelal problematische
achtergrond.
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Kosten

Wij willen onze leerlingen meer bieden dan alleen de voorgeschreven lessen. Aan alle extra
activiteiten zijn mogelijk kosten verbonden. Om die extra’s toch mogelijk te maken vragen
wij van u een vrijwillige bijdrage.
Wij willen onze schoolkosten zo transparant mogelijk maken en doen al het mogelijke om de
kosten van extra activiteiten/materialen zo laag mogelijk te houden.

Het verplichte onderwijsprogramma (categorie 1)

Elke leerling op het Cambium College moet het verplichte lesprogramma kunnen volgen zonder dat u
als ouder daarvoor hoeft te betalen. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen gebruik kunnen maken het
lesmateriaal. Voor het verkrijgen van de schoolboeken vullen de leerlingen een bestelformulier in van
de firma die de boeken levert. De school ontvangt de factuur voor de boeken. De boeken inclusief de
werkboeken worden bij u thuis afgeleverd; u krijgt ze in bruikleen. Na afloop van het schooljaar levert
de leerling de (werk-)boeken weer in.
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Leermiddelen (categorie 2)

Voor de andere leermiddelen zoals atlassen, woordenboeken, bepaalde tijdschriften, de rekenmachine,
gereedschap, sportkleding en beschermende kleding, bril en schoenen vragen wij om een bijdrage. Deze
leermiddelen zijn persoonsgebonden en eigendom van de leerling.
#
A

B

C
D

Onderdeel
Bedrag
Ondersteunende lesmaterialen
Verschillende leermiddelen worden door de leerlingen gezamenlijk
€ 33,50
gebruikt. Hiermee voorkomen we dat ouders voor iedere leerling
deze middelen zelf moeten aanschaffen. Op deze manier kunnen wij
de kosten per leerling laag houden. Het is dus een stukje huur dat
we doorberekenen. Het betreft onder andere de print en
kopieerkosten van diverse leermiddelen, het gezamenlijk gebruik
van atlassen, leesboekjes en woordenboeken tijdens de les en
bijvoorbeeld de kosten van beschermende kleding bij een aantal
vakken waaronder biologie, natuurkunde en scheikunde.
Gymshirt
Mocht een nieuw of extra gymshirt benodigd zijn dan kan dit,
€ 11,80
gedurende het schooljaar, via de docenten LO worden aangeschaft.
Voor de brugklassen geldt dat het shirt tijdens de eerste LO les
wordt uitgereikt.
Rekenmachine
Voor het schooljaar 2021-2022 dient u zelf voor een rekenmachine zorg te dragen.
Het rekenapparaat dat op school gebruikt is de Casio FX-82MS 2nd edition.
Etui
Voor het schooljaar 2021-2022 dient u zelf voor een gevulde etui zorg te dragen.
Het etui dient de volgende zaken (of vergelijkbare materialen) te bevatten die bij
tekenen en wiskunde noodzakelijk zijn:
1 potlood CIVO HB, 1 potlood CIVO 2B, een goede passer 7000PLD, potloodgum
526-30 Staedtler wit, Geodriehoek 16cm onbreekbaar, 1 penseel 975-3 selected
filiament, 1 penseel 975-6 selected filiament, kleurpotloden metalen blik 12
basiskleuren 2515M12, Oost Indische inkt Talens 11ml., 1 schoolpenhouder plastic
met koperen schacht en 1 kroontjespen, 1 schetsboek rv tekenpapier 120 gram
24x32x32 vel met spiraal.
Wij bieden u ook de mogelijkheid om deze gevulde etui aan te schaffen via
leverancier CIVO, www.leerlingenpakket.nl (zie ook bijgaande informatie van
CIVO).

Klas
Alle
klassen

Brugklas

Brugklas
Brugklas

Digitaal werken (categorie 3)

Alle leerlingen werken vanaf de brugklas vmbo-tl, havo en vwo met een Chromebook. Zo bereiden wij de
leerling voor op de toekomst waarin het digitale werken een steeds grotere rol zal spelen. We bieden
hiermee aantrekkelijk onderwijs dat uitdagend is en motiveert en nog meer mogelijkheid geeft om recht
te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Een Chromebook zien wij hierbij als ondersteunend aan
het lesmateriaal waarbij we zeker met boeken zullen blijven werken.
Nagenoeg alle klassen werken in schooljaar 2021-2022 tijdens de lessen met een Chromebook.
Over de aanschaf van dit Chromebook kunt u meer lezen in de bijgesloten flyer van de firma Rent
Company. Indicatie van de huurkosten van het Chromebook (basis variant): € 8,10 per maand
inclusief onderhoud en verzekering. Bestellingen en betalingen gaan rechtstreeks via Rent
Company en niet via Cambium College.
Deze informatie is ook van toepassing voor leerlingen die zij-instromen of die om een andere
reden een (nieuwe) Chromebook moeten aanschaffen. Het gebruik van Rent Company is niet
verplicht. Een Chromebook kan ook via andere kanalen worden aangeschaft zolang deze maar
voldoet aan de gegeven specificaties.
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Extra activiteiten en materialen (categorie 4)

Van de vrijwillige ouderbijdrage betaalt Cambium College de activiteiten en materialen waarvoor zij
geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, buitenlandreizen,
museumbezoeken etc.
# Onderdeel
1. Bijdrage voor alle klassen
Ouderbijdrage ICT
De zaken die wij kunnen bekostigen door middel van uw vrijwillige bijdrage zorgen
voor een nog prettiger schoolklimaat waarin alle gelegenheid is tot maatschappelijke
en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen.
ICT speelt een steeds grotere rol in het onderwijs. Met name de doorontwikkeling van
ICT in het onderwijs wordt met deze bijdrage bekostigd.
B Bijdrage aan de oudervereniging
Hieruit betaalt de oudervereniging locatie Buys Ballot activiteiten die bijdragen aan de
verbetering van de relatie tussen ouders, leerlingen en de school. Daaronder vallen
bijvoorbeeld bijdragen aan de afsluiting van een schooljaar, antipest activiteiten,
voorlichting aan ouders en ouderavonden, culturele activiteiten van leerlingen. De
oudervereniging ontwikkelt eigen activiteiten en ondersteunt initiatieven van school
en/of leerlingen. Jaarlijks legt ze verantwoording af over het gevoerde beleid en
uitgaven.
C Calamiteitenfonds
Cambium College beschikt over een calamiteitenfonds. Uit dit fonds zullen, ter
beoordeling aan het Cambium College, bijdragen worden betaald om te voorkomen
dat werkweken en excursies niet door kunnen gaan.
D Collectieve secundaire ongevallenverzekering
Voor slechts een bedrag van € 4,50 per jaar kunt u een aanvullende verzekering
afsluiten voor uw zoon of dochter. Het betreft hier een ongevallenverzekering die van
toepassing is op school en onderweg van en naar school. Het is een aanvullende
vergoeding op kosten die door u gemaakt worden en die niet door uw eigen
ziektekostenverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering van derden vergoed
worden. Deze verzekering dekt geen materiële schade.
2. Activiteiten voor alle klassen
A

Kerstactiviteit
Voor de kerstvakantie wordt een activiteit georganiseerd
B CKV-pas (Cultureel Kunstzinnige Vorming)
Verschillende culturele activiteiten (o.a. scapino dansballet)
C Schoolfeest
Gedurende het schooljaar wordt een schoolfeest georganiseerd voor alle klassen
behalve de examenklassen.
D Cambium Toets en Project Weken (CTW)
In de jaaragenda staan CTW-weken gepland. In deze weken worden verschillende
activiteiten en excursies georganiseerd. Over de exacte invulling ontvangt u
gedurende het schooljaar nog gedetailleerde informatie.
3. Materialen voor alle klassen
A

A

C
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Mediatheek inclusief schoolpas
Er is op de locatie Buys Ballot een mediatheek beschikbaar met een uitgebreid
assortiment naslagwerken, tijdschriften en boeken waaronder jeugdromans.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een fotocamera en/of videocamera te lenen. In de
mediatheek staan ook computers waarop de leerlingen in alle rust kunnen werken.
Locker
De huurperiode van lockers (kluisjes) voor leerlingen aan de Buys Ballot wordt telkens
automatisch met een jaar verlengd. Wie nog geen kluisje heeft kan zich aanmelden
bij de receptie. Bij de eerste keer huren is er sprake van een borg van € 15,00. Op
het moment dat de leerling 2 originele kluissleutels weer inlevert bij de receptie,
wordt deze borg per bank teruggestort.

Bedrag

€ 29,95

€6

€1

€ 4,50

€2
€ 10
€3
Tussen
de € 12
en € 65

€ 10

€ 11
€ 15

Ouderfonds en calamiteitenfonds

De oudervereniging Buys Ballot beheert een ouderfonds. Hieruit betaalt de oudervereniging
activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen ouders, leerlingen en de school.
Jaarlijks legt ze verantwoording af over het gevoerde beleid en uitgaven.
De bijdrage is € 6,- per jaar.
Cambium College heeft een calamiteitenfonds ingesteld om daarvan excursies en andere
buitenlesactiviteiten te kunnen betalen voor leerlingen van wie de ouders dit niet kunnen opbrengen.
Wij vragen een bijdrage van € 1,- per kind.

Vrijwillige ouderbijdrage

Cambium College informeert u over de schoolfinanciën van het betreffende leerjaar waarin uw kind zit.
Deze informatie geeft een toelichting op de diverse posten die het Cambium College u in rekening kan
brengen. De hoogte van de verschillende onderdelen van de vrijwillige ouderbijdrage treft u
onderstaand als overzicht aan. Deze kosten hebben we afgestemd met de medezeggenschapsraad.
De ouderbijdrage van Cambium College is gedigitaliseerd d.m.v. het systeem schoolloket.
Met behulp van een uitnodiging, die u in oktober via de email ontvangt, kunt u inloggen op dit systeem
met uw inloggegeven (lees: e-mailadres) die u ook gebruikt voor het inloggen op ons ouderportaal,
SOMtoday, ELO en ouderapp.
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Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten dat bestaat uit een reis-/ ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering. We geven hieronder de belangrijkste punten weer. In
voorkomende gevallen kunt u overleggen met de administratie van de school. Ook gaan we kort in
op het gebruik van de fietsenstalling.

Doorlopende reisverzekering

Alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers zijn tijdens schoolactiviteiten verzekerd. Bagage en
reisdocumenten zijn verzekerd tot een maximumbedrag van € 5000,- per leerling en per begeleider.
Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover uw eigen
verzekering geen dekking biedt.
Het van tevoren annuleren (na toegezegde deelname) van een schoolactiviteit/werkweek is enkel
mogelijk bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval (van een familielid in de
eerste of tweede graad). Een schoolactiviteit/werkweek die door ouders/verzorgers om een andere
reden wordt geannuleerd (na toegezegde deelname) dient toch betaald te worden aangezien het
Cambium College hiervoor een verplichting is aangegaan.

Ongevallenverzekering

Alle leerlingen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn verzekerd tijdens verblijf in een
schoolgebouw van het Cambium College. Als er onverhoopt een ongeluk gebeurt, geeft de
verzekering recht op een (beperkte) uitkering als er sprake is van blijvende invaliditeit. Materiële
schade (zoals een kapotte bril of fiets) valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt school, bestuur en medewerkers dekking tegen
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Er moet dan sprake zijn van een verwijtbare
fout. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als iemand tijdens de gymnastiekles een bal tegen zijn bril
krijgt. Eventuele schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet
door de school vergoed. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag
van leerlingen tijdens schooluren of andere door de school georganiseerde activiteiten. Daarvoor zijn
deze leerlingen zelf aansprakelijk. Is uw kind jonger dan 14 jaar, dan bent u verantwoordelijk voor
zijn doen en laten. Het is dus van belang dat u een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit.
De school is ook niet verantwoordelijk voor schade en/of vermissing van uw eigendommen tijdens
het verblijf in de gebouwen en/of terreinen van beide locaties.

Fietsenstalling

Het gebruik van de fietsenstalling is voor eigen risico.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van bijvoorbeeld fietsen en brommers.
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