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Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van het Kempenhorst College voor het
schooljaar 2022-2023.
De middelbare schoolleeftijd is een belangrijke fase in de
ontwikkeling van jonge mensen. Het is de opmaat naar
volwassenheid en een opleiding voor je beroep. Je gaat steeds
meer eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen.
In de visie van VOBO hoort daar ook onderwijs bij waarin je
steeds meer eigen keuzes maakt en verantwoordelijkheid
draagt voor je eigen ontwikkeling. Dat doe je samen met je
ouders/verzorgers en met de school. Tegelijkertijd volg je de
opleiding voor het diploma dat het beste bij je past en toegang
geeft tot een passende vervolgopleiding. Het onderwijs bij
VOBO is gericht op het goed kunnen behalen van je diploma,
het maken van eigen keuzes en het steeds meer dragen van
verantwoordelijkheid. Daarnaast is de middelbare schooltijd bij
het Kempenhorst College gericht op je persoonlijke ontwikkeling.
Zo word je goed voorbereid om een waardevolle bijdrage te
kunnen leveren en goed te kunnen functioneren in de complexe
regionale en internationale samenleving. En uiteraard hopen we
dat je tijd op het Kempenhorst College een fijne tijd is waar je
later met veel plezier op terugkijkt.

In het schooljaar 2022-2023 mogen we weer veel nieuwe
leerlingen verwelkomen. We hopen dat deze leerlingen zich snel
thuis voelen op onze school. De schoolgids 2022-2023 geeft op
beknopte wijze informatie over de organisatie van ons onderwijs
en belangrijke praktische zaken. Alle overige algemene informatie
is terug te vinden in de bijlagen op de website.
Wanneer u de schoolgids graag op papier wilt ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met de administratie via
telefoonnummer 0499 - 33 62 33.
We wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s een
prettig en succesvol schooljaar toe!
Vriendelijke groet, namens de schoolleiding en alle medewerkers
van het Kempenhorst College,
Rob van der Vorst
Directeur onderwijs

Lex Jussen
Directeur personeel

Ton Broeren
Bestuurder/Algemeen directeur VOBO

3

1

4

1.1 Missie, doelstellingen

Teamleiders locatie Kempenhorst College

Het Kempenhorst College in Oirschot maakt samen met het
Heerbeeck College in Best deel uit van de stichting Katholieke
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO).
VOBO biedt bijna het volledige aanbod op het gebied van
voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best, Oirschot
en omgeving. Beide scholen hebben hun eigen pedagogische en
onderwijskundige karakter. In deze schoolgids en in de schoolgids
van het Heerbeeck College wordt dit verder toegelicht.
Missie
Het is de missie van VOBO om doelgericht bij te dragen aan de
groei en ontwikkeling van jonge mensen. Leren en persoonlijke
ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat
te bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt
leren plaats in samenhang (samen met anderen, samen met
andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen)
en moet leren duurzaam zijn. VOBO staat voor onderwijs voor de
toekomst, burgerschap, intensieve partnerschappen, kwaliteit,
professionaliteit en duurzaamheid. Daarvoor creëren we een
veilige leeromgeving, richten we ons op kwaliteit en heeft VOBO
professionele medewerkers. Het strategische beleidsplan vindt u
in bijlage 5.

1.2 Organisatie

Dhr. M. van der Steen

Mevr. R. de Kooning

vmbo basis/leertuin

vmbo basis/kader onderbouw

Dhr. R. Mol

Dhr. B. Vreeswijk

vmbo kader bovenbouw

vmbo TOPm

Leerlingcoördinatoren:

Het Kempenhorst College is een middelgrote scholen
gemeenschap van ruim 900 leerlingen. Bij het verzorgen
van het onderwijs zijn ruim 140 medewerkers betrokken.
Door een duidelijk onderwijskundige segmentering in ons
gebouw zijn we er in geslaagd om de kleinschaligheid te
waarborgen. Hierdoor wordt het thuishavengevoel bevestigd.
Professionaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor ons.
Door tijdig en goed in te spelen op veranderingen in het
onderwijs en in de samenleving willen wij voor ieder kind
eigentijds en uitdagend onderwijs blijven verzorgen.
Deze doelen kunnen we het beste realiseren door op
het Kempenhorst College onderwijs te verzorgen vanuit
onderwijsteams. Leerlingen hebben hun ‘thuisbasis’ in een
van die teams met zoveel mogelijk vertrouwde gezichten.
Daarmee waarborgen we het beste onderwijs en de beste
ondersteuning voor al onze leerlingen. Voor leerlingen en
ouders is de leercoach het eerste aanspreekpunt.
De onderwijsteams worden aangestuurd door een teamleider en
ondersteund door een leerlingcoördinator. Leerlingcoördinatoren
zijn middenkaderfunctionarissen en geven in hun taak ook
nog lessen binnen het aan hen toegewezen onderwijsteam.
Zij zijn medeverantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding van
het betreffende onderwijsteam. Zij ondersteunen en sturen de
leercoaches in de onderbouw en leercoaches in de bovenbouw
aan bij het begeleiden van de leerlingen. Samen met de coach
zijn zij uw contactpersonen op het Kempenhorst College.

Dhr. F. Huijbers

Mevr. M. de Vet

vmbo basis onderbouw/
leertuin

vmbo basis bovenbouw

Mevr. A. van der Struijk

Dhr. J. v. Hazendonk

Dhr. P. Blankers

vmbo basis/kader onderbouw

vmbo kader bovenbouw

vmbo TOPm

1.3 Schoolleiding
De leiding van de Scholengroep voor VOBO wordt gevormd door
het directieteam en bestaat uit:
De heer drs. A.J.M. Broeren (Bestuurder/Algemeen directeur)
De heer P.C.M. van der Vorst (Directeur onderwijs)
De heer drs. A.M.G. Jussen (Directeur personeel)
De heer R. Kosters (Directeur bedrijfsvoering)
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1.4 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op de
gang van zaken in de scholengroep. Een overzicht van de leden
staat op www.voboscholen.nl.

1.5 Medezeggenschap
Bij VOBO functioneert een medezeggenschapsraad (MR),
samengesteld uit leden van het personeel, ouders en leerlingen.
De raad is bevoegd om alle aangelegenheden die de school
betreffen te bespreken, voorstellen te doen en standpunten
kenbaar te maken. In het medezeggenschapsreglement van
VOBO zijn taken en bevoegdheden van de MR beschreven.
Op de locaties is daarnaast een PMR (personeelsgeleding van de
MR) actief die regelmatig overlegt met de bestuurder. Mocht u
vragen en/of opmerkingen aan of voor de MR hebben, dan kunt
u de leden persoonlijk benaderen door een bericht te sturen naar:
mr@voboscholen.nl.
De MR voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit de
volgende personen:

Namens de ouders
Mevrouw Mevrouw S. Bruin (Heerbeeck College)
Mevrouw A. de Koning (Kempenhorst College)
De heer P. Mulder (Heerbeeck College)
Mevrouw F. Schalk (Kempenhorst College)
Namens de medewerkers
Dhr. D. Walthaus (Heerbeeck College, voorzitter)
De heer N. van den Bogert (Heerbeeck College)
Mevrouw I. van der Looij (Heerbeeck College)
De heer P. Musters (Kempenhorst College)
Mevrouw L. Bakx (Heerbeeck College)
De heer M. van der Staak (Kempenhorst College)
De heer J. van de Ven (Heerbeeck College)
De heer S. van Ballekom (Kempenhorst College)

1.6 Onderwijsinspectie
De contactinspecteur voor onze school, mevrouw B. Renne,
is bereikbaar via telefoonnummer: 088-6696060. Voor meer
informatie over het voortgezet onderwijs of onze school in het
bijzonder: www.onderwijsinspectie.nl.

Namens de leerlingen
Mejuffrouw Demi Kolster (Kempenhorst college)
Mejuffrouw Lizzy Brouwers (Heerbeeck College)
Mejuffrouw Kiki van Aken van der Laan (Heerbeeck College)
De heer Sem Backx (Kempenhorst College)
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2.1 Onderwijs op het
Kempenhorst College
Het Kempenhorst College is één van de twee locaties van VOBO.
De locatie Kempenhorst College is ontstaan uit een fusie van vier
categorale Oirschotse scholen voor voortgezet onderwijs. Bij die
fusie werd gekozen voor de naam Kempenhorst, omdat deze
naam al meer dan een eeuw verbonden was met het onderwijs
in Oirschot. De school biedt alle leerwegen van het vmbo aan.
Te weten: de theoretische leerweg en de beroepsgerichte
leerwegen (basis- en kadervariant).
De school heeft een sterke regionale functie. Naast leerlingen uit
Best en Oirschot wordt de school ook bezocht door leerlingen uit
Moergestel, Oisterwijk, Diessen, Hilvarenbeek, Haghorst, BiestHoutakker, Wintelre en Liempde en andere gemeentes, zoals
Haaren, Goirle en Lennisheuvel. De school is vanuit deze plaatsen
goed bereikbaar d.m.v. veilige fietsroutes en het openbaar vervoer.
In de bovenbouw basis/kader worden er vanaf leerjaar 3 zeven
profielen aangeboden: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) •
Produceren, Installeren & Energie (PIE) • Media, Vormgeving & ICT
(MVI) • Economie & Ondernemen (E&O) • Groen • Zorg & Welzijn
(Z&W) • Dienstverlening & Producten (D&P).
De school kent diverse ondersteuningsvormen voor leerlingen
die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Het Kempenhorst
College wil een veilige leefgemeenschap zijn, waarin het unieke
van iedere persoon uitgangspunt is van het opvoedkundig en
onderwijskundig handelen. Hieruit is een gedragscode ontstaan
met daaruit voortvloeiende gedragsregels die voor iedereen op
school gelden.
VOBO heeft een plan sociale veiligheid waarin alle gedrags
regels en codes omschreven staan. Bent u geïnteresseerd in
het sociaal veiligheidsplan?
Stuur dan een bericht naar info@kempenhorst.nl.

2.2 Vernieuwend onderwijs
Nieuw Onderwijs
Op het Kempenhorst College gebruiken we sinds 2021-2022
een systeem in alle klassen dat is gebaseerd op drie pijlers:
instructielessen, keuzelessen en coaching. De leerlingen krijgen
een basisrooster waarbij ze elke week de instructielessen volgen.
Daarnaast hebben ze keuzelessen waarbij ze kunnen kiezen voor
een vak waar ze extra hulp voor nodig hebben. De leerlingen
maken deze keuzes onder begeleiding van een leercoach.
De coach begeleidt 10 tot 15 leerlingen en ziet de leerlingen
een aantal keren in de week. Hij/zij let op het welbevinden,

de studieresultaten en het plannen van de keuzeuren.
Leerlingen krijgen allemaal een leercoachles èn leercoachtijd
om inzicht te krijgen in hun manier van leren. Deze manier van
onderwijs is gebaseerd op de motivatietheorie. De leerlingen
krijgen een gevoel van competentie door de structuur van de
instructielessen, een stukje autonomie d.m.v. de keuzelessen
en een goede begeleiding via de coachstructuur. Voor meer
informatie over Nieuw Onderwijs verwijzen wij u naar bijlage 7.
Sterk Techniek Onderwijs
Goed techniekonderwijs hebben we hoog in ons vaandel staan.
Daarom hebben we op school diverse projecten lopen die het
techniekonderwijs nog innovatiever zullen maken dan het al is.
Ook hebben we contact met de basisscholen, mbo-opleidingen
en diverse bedrijven om een goede afstemming met hen te
kunnen hebben. Tot slot willen we ons ook focussen op meer
meisjes in de techniek.
Om bovenstaande redenen hebben we circa 20 projecten
opgestart die onder te verdelen zijn in de volgende categorieën:
basis op orde, innovatie, buitenschools leren, doorlopende leerlijn
en (verdere) professionalisering van het personeel. Als u hier meer
over wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de heer Mol
via STO@kempenhorst.nl

2.3 Actief burgerschap
Het Kempenhorst College leidt leerlingen op tot
verantwoordelijke en goede (wereld)burgers. Onderdeel daarvan
is dat leerlingen open staan voor verschillen en overeenkomsten
tussen groepen mensen. Maar ook dat zij verschillende culturen
waarderen en zich verantwoordelijk voelen voor maatschappelijke
vraagstukken. We brengen leerlingen normen en waarden bij en
een houding waarin ze kritisch, nieuwsgierig en integer zijn.
Zeker in deze tijd is het van groot belang dat leerlingen leren
hoe ze op een juiste wijze een eigen onderbouwde mening
vormen in plaats van andermans mening ‘klakkeloos’ overnemen.
Het zoeken naar en onderscheiden van goede informatiebronnen
is hierbij een belangrijke vaardigheid. Daarom proberen we
het onderwijs zo in te richten dat we niet alleen met leerlingen
praten over burgerschap, maar dat leerlingen er ook echt
mee aan de slag gaan. Want alleen door te doen, ontwikkelen
zij vaardigheden om straks hun leven in de maatschappij op
een goede manier vorm te geven. (Maatschappelijke) stages,
projectlessen en contextrijke lessen zijn hier voorbeelden van.
We zijn met innovatieprojecten en vernieuwing binnen het vak
Mediasmart voortdurend bezig met het ontwikkelen van een
leerlijn op het gebied van Burgerschap.
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2.4 Structuur
Theoretische leerweg (TOPm)
Leerjaar 4

Leerjaar 3

Keuze uit:
Alpha-variant
Bèta-variant
Praktijkgerichte variant
(pilot Nieuwe Leerweg voor E&O)

Leerjaar 2
Theoretische leerweg
(TOPm)
Leerjaar 1

Beroepsgerichte leerwegen

Leerjaar 4

Leerjaar 3

Leerjaar 2

Leerjaar 1

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg,
keuze uit 7 profielen:
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Media, Vormgeving & ICT (MVI)
Economie & Ondernemen (E&O)
Groen
Zorg & Welzijn (Z&W)
Dienstverlening & Producten (D&P)

Kaderberoepsgerichte leerweg
Basis-Kader (BK) beroepsgerichte leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg (leertuin)

2.5 Basisberoepsgerichte
Leerweg (BB)
In de basisberoepsgerichte leerweg werken we in een leertuin.
Hierin zitten leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
om de school met succes af te ronden. Zij krijgen in kleinere
groepjes de mogelijkheid om de stof van de theorievakken te
verwerken op een manier die voor hen het meeste rendement
oplevert. Hiervoor krijgen ze een weektaak. Leerlingen krijgen
geen huiswerk mee naar huis en werken tijdens de week aan
deze weektaak. Die dient aan het einde van de week af te zijn.
In de tweede helft van leerjaar 2 gaan de leerlingen zich
geleidelijk voorbereiden op de bovenbouw, zodat de doorstroom
optimaal verloopt. In de bovenbouw gaan de leerlingen naar de
basisberoepsgerichte leerweg, waar ze worden voorbereid op het
middelbaar beroepsonderwijs. Ze kiezen dan een profiel.
Meer informatie over de Basisberoepsgerichte leerweg en de
profielen vindt u op onze website.

2.6 Kaderberoepsgerichte
Leerweg
Leerlingen met een advies basis-/kader, kader of kader-/
theoretische leerweg starten in een (B)/K-klas. In deze klas wordt
op kaderniveau onderwijs gegeven. Gedurende het schooljaar
wordt duidelijk naar welke leerweg een leerling in leerjaar 2 gaat.
Leerlingen die voldoen aan de normen voor kaderniveau gaan
naar een 2K-klas. Een aantal leerlingen zal ook in leerjaar 2 in
een BK-klas blijven, zodat zij extra tijd krijgen om te kijken welke
leerweg het meest passend is voor hen. Een beperkt aantal
leerlingen zal in leerjaar 2 naar een basisberoepsgerichte klas
gaan (2B-klas).
Als een leerling in houding en resultaten laat zien wellicht
vmbo-T niveau aan te kunnen, bieden wij de leerling onder
bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om op te stromen naar
een 2T-klas.
In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen heeft de
leerling keuze uit 7 profielen.
Meer informatie over de Kaderberoepsgerichte leerweg en de
profielen vindt u op onze website.

2.7 Theoretisch Leerweg
(TOPm)
Alle leerlingen in klas 1 van het Kempenhorst College zijn vorig
schooljaar gestart met een pilot ‘digitaal leren’. Dit betekent
dat de lesstof zo veel mogelijk digitaal wordt aangeboden.
Deze manier van werken zorgt ervoor dat leerlingen de stof op
hun eigen tempo eigen kunnen maken. Vakdocenten kunnen
leerlinggerichte lesstof aanbieden, waardoor leerlingen meer
uitgedaagd worden in hun eigen interesses en talenten.
In klas 2 van TOPm (Theoretische leerweg op maat) worden
leerlingen voorbereid op een keuze voor de mbo- of havovariant.
Leerlingen worden hierin begeleid door de coach en
eventueel de decaan. Wederom staan de eigen interesses en
talenten hierin centraal. Zij kunnen kiezen voor de stroom Alfa,
Bèta of PGP. Het PGP is een praktijkgericht programma, dat m.i.v.
2024 verplicht wordt voor het vmbo-t. Hierbij krijgen leerlingen
i.p.v. 1 algemeen vak een praktische variant van een vak.
De leercoach begeleidt dit keuzeproces. Het Kempenhorst
College is een landelijke pilotschool die in ieder geval t/m 2024
het praktijkgerichte programma van Economie & Ondernemen
mede ontwikkelt. Vanaf 2024 zijn wellicht ook andere
PGP’s mogelijk.
Elke stroom bestaat uit een aantal verplichte vakken, verplichte
keuzevakken en vrije keuzevakken. De keuzes zijn afhankelijk van
het mogelijke vervolgonderwijs (mbo en/of havo) dat het beste
aansluit bij de capaciteiten, interesses en talenten van de leerling.
Meer informatie over TOPm vindt u op onze website.
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2.8 Lestijden en uitval
Bij het samenstellen van het lesrooster wordt een aantal
uitgangspunten gehanteerd. Er wordt naar gestreefd dat elke
dag onderwijskundig zo evenwichtig mogelijk is ingedeeld.
Dat houdt in dat er een afwisseling is in de aangeboden
instructielessen en keuzewerktijd èn in de theorie- en
praktijklessen.
Les

Tijden onderbouw

Maandag t/m vrijdag

1

08:20 uur

–

09.00 uur

Keuzeles

2

09.00 uur

–

09.40 uur

Vakles

09.40 uur

–

10.00 uur

Pauze

3

10.00 uur

–

10.40 uur

Vakles

4

10.40 uur

–

11.20 uur

Vakles

5

11.20 uur

–

12.00 uur

Vakles

12.00 uur

–

12.30 uur

Pauze

6

12.30 uur

–

13.10 uur

Vakles

7

13.10 uur

–

13.50 uur

Vakles

8

13.50 uur

–

14.30 uur

Keuzeles

14.30 uur

–

14.40 uur

Pauze

9

14.40 uur

–

15.20 uur

Vakles

10

15.20 uur

–

16.00 uur

Vakles, dinsdag geen les

11

16.00 uur

–

16.40 uur

Vakles, dinsdag geen les

Les

Tijden bovenbouw

Maandag t/m vrijdag

1

08:20 uur

–

09.00 uur

Keuzeles

2

09.00 uur

–

09.40 uur

Vakles

3

09.40 uur

–

10.20 uur

Vakles

10.20 uur

–

10.40 uur

Pauze

4

10.40 uur

–

11.20 uur

Vakles

5

11.20 uur

–

12.00 uur

Vakles

6

12.00 uur

–

12.40 uur

Vakles

12.40 uur

–

13.10 uur

Pauze

7

13.10 uur

–

13.50 uur

Vakles

8

13.50 uur

–

14.30 uur

Keuzeles

9

14.30 uur

–

15.10 uur

Vakles, dinsdag geen les

10

15.10 uur

–

15.50 uur

Vakles, dinsdag geen les

Roosterwijzigingen en vervanging lessen
Onze school probeert lesuitval zoveel mogelijk te beperken.
Vrijwel alle docenten van het Kempenhorst College hebben,
naast hun eigen lesuren, extra beschikbaarheidsuren om
een afwezige collega te vervangen. Daarnaast zijn er
onderwijsinstructeurs aangesteld die lessen waarnemen van
afwezige collega’s. In de meeste gevallen vinden er vervangende
lesactiviteiten plaats. Tijdens deze vervangende uren blijven
leerlingen op school. Als lesuitval een eerste of laatste lesuur
van de dag betreft, dan kan het zijn dat deze les niet wordt
vervangen. In overleg met de leerlingcoördinator mogen
bovenbouwleerlingen het schoolplein verlaten tijdens uitvaluren
die aansluiten op een pauze. Roosterwijzigingen zijn door de
leerlingen in te zien in Zermelo. Bij onverwachte wijzigingen
worden leerlingen, indien mogelijk, door de leercoach op de
hoogte gebracht via de groepsapp.

2.9 Toelating
Indien er een verzoek tot toelating gedaan wordt, gaat de
school ervanuit dat ouders akkoord gaan met het lesprogramma
zoals dat door het Kempenhorst College wordt aangeboden en
met de schoolregels zoals die op onze school gelden.
De toelatingscommissie beslist over de toelating van leerlingen.
Voor het toelatingsbeleid verwijzen wij u naar bijlage 1.
Voor de gehele vmbo-opleiding geldt een doorlooptijd van
maximaal vijf jaar. Deze regeling heeft tot doel om te voorkomen
dat leerlingen op een ongewenst laat moment instromen in het
vervolgonderwijs. In bijzondere gevallen is dispensatie mogelijk.
Neveninstroom
Het is natuurlijk mogelijk om in te stromen in een bepaald leerjaar
van een bepaalde leerweg. Deze instroom kan plaatsvinden
vanuit het voortgezet onderwijs of vanuit een school voor
speciaal voortgezet onderwijs. Bij uitzondering kan instroom
plaatsvinden gedurende een schooljaar. Hiervoor moeten dan
zeer dwingende redenen zijn. Bij het aanmelden en eventueel
toelaten van een instromer wordt altijd gewerkt volgens een
vastgestelde procedure. Hierbij speelt de beschikbare ruimte
uiteraard ook een rol. Vanwege de 2-jarige examenperiode in
klas 3 en 4 van het vmbo is instroom in klas 4 niet mogelijk.
Bij neveninstroom dienen de betreffende leerlingcoördinatoren
als contactpersoon. De toelatingscommissie beslist over de
toelating van leerlingen.

2.10 Lessentabellen periodes
Een overzicht van de lessentabellen voor het schooljaar
2022-2023 vindt u in bijlage 2. Op het Kempenhorst College
wordt gewerkt met een halfjaarrooster. Dit betekent dat er
2 keer per jaar een nieuw rooster komt. Tussentijds kunnen
er wel roosterwijzigingen plaatsvinden door bijzondere
omstandigheden, zoals vervangingen, maar we proberen dat
zoveel mogelijk te beperken. Zie 2.8 voor informatie over lesuitval.
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2.11 Huiswerk
Zoals op nagenoeg elke school voor voortgezet onderwijs
is het maken van huiswerkopdrachten ook op onze school
een belangrijk aspect van het leerproces. Door middel van
huiswerk ontstaat extra oefentijd voor leerlingen en kunnen de
onderwijsresultaten verbeterd worden. Huiswerk kan leerlingen
leren om verantwoordelijkheid te dragen voor hun taak. Wij zijn
van mening dat huiswerk zinvol moet zijn, moet bijdragen aan
een doel dat een leerling wil behalen en tevens moet aansluiten
bij de dagelijkse onderwijspraktijk. In de lessen wordt regelmatig
aandacht besteed aan het goed leren studeren en de wijze
waarop huiswerk gemaakt moet worden. Huiswerk wordt door
de vakdocenten opgegeven en (gezamenlijk met de leerlingen)
nagekeken. Wanneer de leerling de opdrachten niet naar
behoren uitvoert, wordt hiervan een aantekening gemaakt.
Als het huiswerk regelmatig niet in orde is, zal de leercoach
met de ouders contact opnemen.

2.12 Magister en Zermelo
Magister is een leerlingvolgsysteem dat veel informatie bevat
en helpend kan zijn bij gesprekken thuis over school en de
studievorderingen. Zowel leerlingen als hun ouders kunnen met
een account overal en altijd in dit systeem inloggen. Naast een
agendafunctie zijn ook de aanwezigheid en studievorderingen
van de leerling te zien. Er bestaat daarnaast een Magister-App.
Deze kan door ouders gebruikt worden om ziekte van hun kind
te melden.

Voor de bovenbouw worden de toetsplannen PTA genoemd:
Programma van Toetsing en Afsluiting. In het PTA wordt
voor elk vak het schoolexamen vastgelegd. Het bestaat uit
schriftelijke of mondelinge vragen, een praktische opdracht of
een handelingsdeel. De behaalde cijfers worden opgenomen
in het examendossier en tellen dus mee voor het uiteindelijke
examencijfer van het betreffende vak.
Toetsweken
Binnen alle leerjaren en leerwegen wordt drie maal per schooljaar
een aantal toetsdagen of een toetsweek gehouden..
Cijferinzage en rapporten
De studievorderingen zijn in de loop van het jaar van dag
tot dag te volgen via Magister. Daarnaast worden drie maal
per schooljaar cijfer- of PTA-overzichten aan de leerlingen
meegegeven. Leerlingen ontvangen in december en in maart
een rapport en aan het einde van het schooljaar een officieel
overgangsrapport. Conform de overgangsbepalingen is dit
rapport beslissend voor de overgang van de leerlingen.
Bij rapporten 1 en 2 worden de ouders in de gelegenheid
gesteld om een gesprek met de coach te voeren over de
vorderingen van hun kind. Direct na de tweede periode wordt
een prognose gegeven met betrekking tot de voortgang van de
studie in het volgend schooljaar. Indien gewenst of noodzakelijk
worden er ook oudergesprekken gevoerd bij rapport 3 over het
volgende schooljaar.

Het programma Zermelo is leidend voor het rooster, niet
Magister. De leerling dient voor het rooster dus Zermelo te
gebruiken. Zermelo is het programma waarmee het rooster
op onze school wordt gemaakt. Er is een app voor Zermelo
beschikbaar die leerlingen kunnen downloaden in de appstore.

Inzage proefwerken
Alle leerlingen en ouders hebben recht op inzage in proefwerken.
Dat wil zeggen dat proefwerken na afloop in de klas met de
leerlingen worden doorgesproken. En als ouders inzage willen,
dan stelt de docent hen in staat om de proefwerken op school te
bekijken. Dit geldt voor zowel de opgaven als het gemaakte werk.

2.13 Toetsplan

2.14 Uitstroom

In alle leerwegen wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Leerlingen
krijgen met formatieve toetsing zicht op hun leerproces. De leeren ontwikkelingsresultaten van leerlingen worden vooral gevolgd
om het didactische proces en het leerproces van leerlingen te
verbeteren. Er wordt zo gereflecteerd op het handelen van de
leerling, de docent en het onderwijsteam. Summatieve toetsing
(toetsing waaraan een cijfer wordt gekoppeld) wordt ingezet om
te toetsen of is voldaan aan de leerdoelen per vak.

Indien er in de loop van een schooljaar aanleiding voor is, zullen
school, ouders en leerling met elkaar bespreken of het voor de
ontwikkeling van het kind wellicht beter is om te zoeken naar
andere school of een andere vorm van onderwijs.

Binnen het Kempenhorst College is er uniformiteit en afstemming
over toetsing binnen de vakgroepen. Er is per vakgroep een
toetsplan gemaakt waarin zichtbaar is welke toetsen er
plaatsvinden. We gaan daarbij uit van een doorlopende leerlijn
per vak. Dit houdt in dat de toetsing zorgvuldig, weldoordacht
en aansluitend op het leerproces moet worden uitgevoerd.
Alle toetsplannen zijn voor ouders en leerlingen via intranet in
te zien. Toetsen kunnen schriftelijk afgenomen worden, maar
er zijn ook andere toetsvormen mogelijk, zoals werkstukken,
spreekbeurten, groepspopdrachten, presentaties verzorgen,
lees- en/of luistertoetsen.

2.15 Berekening rapportcijfers
Bij de cijfergeving wordt gebruikt gemaakt van het
voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent dat alle punten
gedurende het gehele jaar meegeteld worden.
1e rapport: gemiddeld cijfer van de proefwerken, overhoringen of
andere toetsen, op 1 decimaal nauwkeurig.
2e rapport: gemiddeld cijfer van de proefwerken, overhoringen
of andere toetsen van het eerste en tweede trimester, op 1
decimaal nauwkeurig.
3e rapport: gemiddeld cijfer van de proefwerken, overhoringen
of andere toetsen van het eerste, tweede en derde trimester op 1
decimaal nauwkeurig.

2. Onderwijs en organisatie – 11

Het cijfer van het derde rapport is tevens het jaarcijfer.
Dit jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal, waarbij uitsluitend
de eerste decimaal van belang is voor de afronding. Bijvoorbeeld:
7,49 wordt 7; 7,50 wordt 8. Op deze jaarcijfers worden de
bevorderingsnormen toegepast. Voor leerjaar 3 gelden de
cijfers voor de schoolexamens en voor leerjaar 4 gelden de
examennormen. Deze staan in de examengids, die voor 1 oktober
aan alle 3e- en 4e-jaars wordt uitgereikt.
Prognose:
In maart of begin april zal elke leerling een prognose ontvangen.
In deze fase geeft de school aan in welk leerjaar en op welke
afdeling uw zoon of dochter het volgende schooljaar hoogst
waarschijnlijk zit. Indien ouders een ander beeld hebben over het
toekomstige schooltraject dan de prognose van de school, dan
is er gelegenheid om hier een gesprek over te hebben. Ook als
er gedurende de daaropvolgende maanden een ander beeld
ontstaat over de voorspelde leerroute, moet hier overleg over
zijn. Dit kan zowel op initiatief van de ouders als dat van school.
Het doel is dat school en ouders samenwerken in de zoektocht
naar de juiste leerroute voor elke leerling.

2.16 Overgangsbepalingen
Uitgebreide informatie over de overgangsprocedures vindt u op
mijnkempenhorst.nl.

2.17 Afhandelen van klachten
VOBO heeft als doel om klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
Mocht zich echter toch een klacht voordoen, dan dient deze op
een effectieve manier en zo snel mogelijk te worden opgelost.
Een klacht over de dagelijkse gang van zaken in de school zal
veelal in eerste instantie in goed overleg tussen de betrokkenen
worden opgelost. Mocht dit niet het geval zijn, dan verwijzen wij u
naar onze Algemene Klachtenregeling. Deze is onderdeel van het
sociaal veiligheidsplan dat kan worden opgevraagd bij de school.
Procedure Algemene klachtenregeling
In principe maakt u uw klacht kenbaar bij de docent of
teamleider. Deze zal u horen en een beslissing nemen. Indien
u het niet met de beslissing eens bent, gaat u in beroep bij de
directeur onderwijs. Als u daarna nog steeds van mening bent
dat uw klacht niet adequaat is behandeld, dan kunt u deze
neerleggen bij de
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
T.a.v. de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag,
tel: 070 3861697 (werkdagen van 09.00 – 16.30 uur),
e-mail: info@gcbo.nl

U kunt klachten van dergelijke aard ook bespreken met de
externe contactpersoon van de GGD. Vertrouwensinspecteurs
van de Inspectie van het Onderwijs zijn hiervoor beschikbaar op
0900- 1113111.
Beroepsregeling cijfers leerlingen onderbouw (leerjaar 1 en 2)
Voor leerlingen van de onderbouw geldt dat bij situaties van
ongeoorloofde afwezigheid, fraude of plagiaat men zich eerst
wendt tot de docent c.q. de teamleider. Indien deze van oordeel
blijft dat het cijfer correct is, dan kunnen leerling en ouders in
beroep gaan bij de directeur onderwijs. Deze zal hen horen.
Indien men het niet eens is met een beslissing aangaande
de genomen maatregel, dan kan men zich wenden tot de
Commissie van Beroep die door het bevoegd gezag van de
school is ingesteld en bestaat uit drie leden. Het postadres van
de Commissie van Beroep: Postbus 184, 5680 AD Best. Het
beroep moet binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk ter
kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie
van Beroep worden ingesteld.
Beroepsregeling cijfers leerlingen examenprogramma
(leerjaar 3 en 4)
Maatregelen, zoals het geven van het cijfer 1 n.a.v. ongeoorloofde
afwezigheid, fraude e.d., wordt altijd door de teamleider of diens
plaatsvervanger genomen. In het geval dat men het niet eens
is met een gegeven cijfer, moet men dit kenbaar maken aan de
docent of teamleider. Indien deze van oordeel blijft dat het cijfer
correct is, dan kunnen leerling en ouders in beroep gaan bij de
directeur onderwijs. Deze zal hen horen. Indien men het niet
eens is met een beslissing aangaande de genomen maatregel,
dan kan men zich wenden tot de Commissie van Beroep die
door het bevoegd gezag van de school is ingesteld en bestaat
uit drie leden. Het postadres van de Commissie van Beroep:
Postbus 184, 5680 AD Best. Het beroep moet binnen vijf dagen
nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat
is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden
ingesteld. De volledige tekst van de beroepsregeling vindt u in
het examenreglement. Dit vindt u op het intranet voor ouders.

2.18 Privacy statement
Wij hechten een groot belang aan de privacy van onze leerlingen,
ouders en medewerkers en betrachten daarom zorgvuldigheid bij
het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die
daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). U vindt het privacy statement in
bijlage 3.
Het Kempenhorst College maakt deel uit van scholennetwerk
ORION. Voor alle ORION-scholen zijn mevrouw Van
Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris
Gegevensbescherming in het kader van de AVG.

Klacht m.b.t. seksuele intimidatie en machtsmisbruik
De school is van mening dat klachten m.b.t. seksuele intimidatie
en machtsmisbruik van zodanige aard zijn, dat de klager
hiervoor terecht moet kunnen bij een vertrouwenspersoon.
Meer informatie over de vertrouwenspersoon vindt u onder 4.18.
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3.1 Slagingspercentages
De examenresultaten van alle afdelingen van de afgelopen vier jaar
kunt u in onderstaande tabel vinden. Het Kempenhorst College
scoort al jaren op of boven het landelijk gemiddelde op alle
afdelingen.
Basis

1
2

Kader

Top-M

School

Landelijk

School

Landelijk

School

Landelijk

2021 – 2022

99%

2

99%

2

96%

2

2020 – 2021

100%1

99%

100%1

99%

94%1

96%

2019 – 2020

100%

99%

100%

100%

100%

99%

2018 – 2019

98%

98%

98%

96%

93%

93%

Bron: CumLaude MagnaView
De landelijke slagingspercentages zijn nog niet bekend (op het moment dat de Schoolgids
gepubliceerd wordt). In de persmap Centraal Examen van het College voor Toetsen en
Examens staat daarover het volgende : ‘Tot het najaar hebben scholen de tijd om alle
schoolexamencijfers en centraalexamencijfers van hun leerlingen in te leveren bij DUO. Aan
het einde van het kalenderjaar publiceert DUO in de Examenmonitor VO vervolgens de
landelijke resultaten van het eindexamen van het afgelopen jaar’.

3.2 Opbrengstenoordeel
Kwaliteitszorg
De onderwijsinspectie maakt in haar toezicht gebruik van
het onderwijsresultatenmodel om de onderwijskwaliteit te
monitoren. Het onderwijsresultatenmodel bevat vier indicatoren:
Positie in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de
basisschool (Onderwijspositie t.o.v. advies po);
Percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2
(Onderbouwsnelheid);
Percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3
per afdeling (Bovenbouwsucces);
Gemiddeld cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling
(Examencijfers).
Door het gebruik van absolute normen weten we als school
waaraan we refereren en waar de ‘lat’ ligt. Op die manier kunnen
we tijdig bijsturen en beleid aanpassen op zorgelijke signalen.
Als gevolg van de coronacrisis heeft de inspectie de werkwijze
rond de beoordeling van de onderwijsresultaten 2021 aangepast:
we worden niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen
publicatie plaats van de resultaten op de website van de
onderwijsinspectie.
Momenteel geldt voor het Kempenhorst College het
basistoezicht. Dit houdt in dat de school geen risico’s voor de
kwaliteit van het onderwijs loopt en dat de wet- en regelgeving
wordt nageleefd.

Op het Kempenhorst College wordt ernaar gestreefd om
een zo hoog mogelijk leerresultaat te bereiken binnen een zo
kort mogelijke verblijfsduur. Om dit te realiseren hanteert het
Kempenhorst College o.a. de volgende uitgangspunten:
Uitgebreide ondersteuningsactiviteiten;
Vergroting van de vakbekwaamheid van personeelsleden;
Gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen;
Het verantwoord invoeren van onderwijskundige
vernieuwingen;
Het uitvoeren van een integer toelatingsbeleid.
Bij onvoldoende leerresultaten wordt een leerling naar een
meer passende leerweg verwezen. Op basis van steekhoudende
argumenten kan tot doubleren worden besloten. Voor
specifiekere informatie over de kwaliteitszorg verwijzen wij u naar
onze website.
Verschil schoolexamen (se) en centraal examen (ce)
Door de onderwijsinspectie wordt gehandhaafd op het verschil
tussen het schoolexamen en het centraal examen, waardoor
scholen er naar moeten streven om het verschil se-ce niet te
groot te laten worden. De indicator wordt berekend op basis
van drie jaar per leerweg. In ons beleid wordt er alleen op
basis van het voortschrijdende gemiddelde gestuurd op het
verschil, om te voorkomen dat de indicator se-ce een prikkel
vormt om het schoolexamen in toetsvorm af te stemmen op
het centraal examen.
Normering
Voor iedere indicator wordt aangegeven of de
onderwijsresultaten ‘onder de norm’ of ‘boven de norm’ zijn.
Voor het verschil tussen se-ce gelden de kwalificaties ‘zeer
groot verschil’, ‘groot verschil’ en ‘gering verschil’. Op een
aantal indicatoren worden correcties toegepast, onder andere
op basis van de kenmerken van de leerlingpopulatie.
De correcties vinden plaats bij de indicatoren ‘Onderbouw
snelheid’, ‘Bovenbouwsucces’ en ‘Examencijfers’.
Resultaten Kempenhorst College
Als we kijken naar het onderwijsresultatenmodel van het
Kempenhorst College van 2022 dan zien we dat we het beter
doen dan de schoolspecifieke norm. De onderwijsinspectie
beoordeelt onze afdelingen, vmbo-b, vmbo-k en vmbo g/t,
als voldoende.
Gegevens over de onderwijsresultaten 2022 vindt u op de
website: www.scholenopdekaart.nl
Meer informatie over onze kwaliteitszorg vindt u op
www.kempenhorst.nl.
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4.1 Doel leerlingbegeleiding

4.3 Leerwerktrajecten (LWT)

Het doel van leerlingbegeleiding is om elke leerling zo te
begeleiden dat deze zich optimaal kan ontwikkelen. Om goed
zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van leerlingen is
gekozen voor een systeem, waarbij voor ieder niveau (minimaal)
één onderwijsteam is gevormd dat bestaat uit een teamleider,
leerlingcoördinator, coaches, kerndocenten en lesassistenten.
Een onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar. Indien nodig
wordt een leerling individueel of per groep doorgesproken.

Leerwerktrajecten zijn bestemd voor leerlingen die een grotere
kans hebben een diploma te behalen in de basisberoepsgerichte
leerweg, als zij gebruik mogen maken van een grotere
component buitenschools leren in hun lessentabel. Het volgen
van een leerwerktraject is op onze school in principe mogelijk
vanaf leerjaar 4. In een uitzonderlijk geval ook al in leerjaar 3.

Bovengenoemde leerlingbegeleiding valt onder de ‘algemene
leerlingbegeleiding’, die wordt aangeboden aan alle leerlingen
op onze school. Daarnaast zijn er nog een aantal specifiekere
begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen die we kunnen
inzetten indien dit noodzakelijk blijkt.
Elke klas heeft een leercoach, die speciaal de begeleiding van
de klas en de individuele leerling op zich neemt. De leercoach
is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen, verzorgt
oudergesprekken en individuele coachgesprekken. De leercoach
stemt af met de leerlingcoördinator, die de contactpersoon voor
het onderwijsteam van de leerling is.
Wanneer buiten deze begeleiding extra ondersteuning
nodig is, kan een leerling na overleg met ouders mogelijk
in aanmerking komen voor één of meer van de volgende
ondersteuningsvormen: interne begeleiding, ambulante
begeleiding, sociale vaardigheidstraining (SOVA),
faalangsttraining (BOF), examenvreesreductietraining,
schoolmaatschappelijk werk, taalondersteuning, kansklas,
leertuin, leerwerktraject (LWT), vertrouwenspersoon en/
of schoolarts. U vindt meer informatie over diverse
ondersteuningsvormen op intranet, verderop in dit
hoofdstuk en in bijlage 6.
Voordat een leerling gedurende het schooljaar voor extra
ondersteuning in aanmerking kan komen, dient hij/zij, in en na
overleg met de ouders en na gegeven toestemming door de
ouders, eerst besproken te worden in een mini-ZAT (Zorg Advies
Traject), met leercoach, leerlingcoördinator en orthopedagoog.
Daar wordt bekeken welke ondersteuningsvorm het meest
passend is.

4.2 De leertuin
De leertuin is een structurele vorm van ondersteuning die in
klassenverband plaatsvindt. Een aantal leerlingen in leerjaar 1
en 2 kunnen geplaatst worden in een klas die zich richt op de
Basisberoepsgerichte leerweg. Het zijn leerlingen die op basis
van het advies van de toeleverende school een diploma kunnen
gaan behalen in de basisberoepsgerichte leerweg, maar daarbij
wel extra ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning
bestaat uit het feit dat de groepsgrootte maximaal 16 leerlingen
is en dat er extra lesassistentie is. De leerlingen volgen het
reguliere vmbo-rooster, aangevuld met RT-lessen (remedial
teaching). Er wordt gewerkt vanuit een weektaak, waardoor
meer aandacht kan worden gegeven aan specifieke vakken en
ondersteuningsbehoeften van iedere leerling.

In dit traject volgen de leerlingen drie dagen les op school in
de vakken: Nederlands, CKV, lichamelijke opvoeding en het
profielvak. De lessen worden de leerlingen zoveel mogelijk op
maat aangeboden. Daarnaast verblijven de leerlingen twee
dagen bij een aan de afdeling gekoppeld bedrijf. Bij dit bedrijf
wordt de leerling begeleid door een bedrijfsleermeester en
twee docenten van de school. De bij het bedrijf uit te voeren
opdrachten vormen een onderdeel van het examenprogramma
van de betreffende afdeling. De leerlingen doen examen in de
basisberoepsgerichte leerweg en behalen op deze manier het
diploma of relevante certificaten.

4.4 Orthopedagoog en
ondersteuningscoördinator
Wanneer de sociaal-emotionele of leerontwikkeling van een
leerling gedurende het schooljaar in het gedrang komt, dan
kan een leercoach een MiniZAT aanvragen (zie 4.5). Wanneer dit
voor uw kind het geval is, informeert de leercoach u hierover.
Hierbij sluit, naast de leercoach en de leerlingcoördinator, ook
een orthopedagoog aan. Deze gedragsdeskundige onderzoekt
welke oplossing of ondersteuning het meest passend is voor
de betreffende leerling. Daarnaast is er op onze school een
ondersteuningscoördinator aanwezig. Zijn taak is om overzicht te
houden over het totaal van de geboden ondersteuningen. U kunt
hem bereiken via m.vanderstaak@kempenhorst.nl.

4.5 Zorg Advies Team (ZAT)
Op school bestaat een Zorg Advies Team (ZAT). Dit team
bestaat uit medewerkers van maatschappelijk werk, politie,
GGD, jongerenwerkers en leerplichtambtenaren. Daarnaast
nemen namens school de ondersteuningscoördinator,
leerlingcoördinatoren en orthopedagogen deel aan het team.
In het ZAT komt het functioneren ter sprake van leerlingen
met zorg die de school overstijgt. Het doel van dit team is om
begeleidingsafspraken te maken met alle betrokkenen, die in
overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling ook worden
uitgevoerd. Daarnaast kunnen de leden van het ZAT een
adviserende rol op zich nemen, zodat de school en/of externe
instanties tijdig en adequaat kunnen handelen.
Bij de aanmelding van uw kind op het Kempenhorst College
geeft u toestemming om uw kind, indien nodig, te bespreken
in het ZAT. Mocht u van mening zijn dat uw kind niet besproken
mag worden in het ZAT, dan verzoeken wij u vriendelijk
om dit schriftelijk kenbaar te maken bij de desbetreffende
leerlingcoördinator. Een leerling die in het ZAT besproken wordt,
wordt ook gemeld in ‘Zorg voor Jeugd’. Onder 4.15 in deze
schoolgids vindt u meer informatie over dit signaleringssysteem.
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4.6 Leercoach
Elke leerling heeft een leercoach. Het is de taak van de leercoach
om de ontwikkeling van zowel de individuele leerling als de klas
of groep te volgen. De coach houdt in de gaten of een leerling
wel of niet lekker in zijn/haar vel zit en probeert waar mogelijk het
welzijn van de leerling positief te stimuleren en te beïnvloeden.
Om leerlingen zelf vaardig te maken om keuzes te maken die
passen bij wat ze willen en kunnen, begeleidt de coach leerlingen
ook in het ontwikkelen van de benodigde competenties.
De coach gaat regelmatig met leerlingen in gesprek over
hun resultaten op verschillende terreinen.
De coach is als spil in de begeleiding op de hoogte van het wel
en wee van zijn/haar coachleerlingen. Het is belangrijk dat er een
goede communicatie is over de leerling naar ouders, maar ook
naar personen binnen en buiten de context van de school.
De coach is hiervoor de eerstverantwoordelijke. Waar nodig
heeft de leercoach gesprekken met leerlingen, ouders, externen
en/of de klas.

4.7 Leercoachles en -tijd,
Mijn Toekomst & Beroep
De begeleiding van uw zoon/dochter door de leercoach kent
3 bestanddelen: de leercoachles, leercoachtijd en Mijn Toekomst
en Beroep.
1.	In de leercoachles (lcl) bespreekt de leercoach verschillende
zaken om zowel de klas als de leerling zelf te ondersteunen.
U kunt hierbij denken aan de werkhouding van leerlingen, het
plannen van schoolwerk, leerstrategieën voor de verschillende
vakken, maar ook de sfeer in de groep en praktische zaken
zoals klassen- en/ schoolactiviteiten.
2.	Tijdens de leercoachtijd (lct) voert de leercoach individuele
gesprekken met leerlingen en bekijkt hij samen met hen o.a.
de planning voor de week erop.
3.	Mijn Toekomst en Beroep (MT&B) is een oriëntatie op de
loopbaan en het keuzeproces van de leerling. Deze begeleiding
loopt als een rode draad door de lcl- en lct-lessen van klas
1 t/m 4. Dit gebeurt soms in kleine groepjes, soms klassikaal
of individueel. De opdrachten voor Mijn Toekomst en Beroep
staan in Cum Laude. De leerling wordt geholpen met:
	zichzelf te leren kennen; (o.a. interesses, capaciteiten,
waarden, valkuilen);
	samenhang te ontdekken tussen het kiezen van vakken
en de mogelijkheden voor de verdere studie
(vervolgopleiding);
	zich bewust te worden van welke mogelijkheden hij/zij laat
liggen door bepaaldevakken niet te kiezen; m.a.w. welke
risico’s hij/zij wil nemen.

De leercoach begeleidt de leerlingen hierin en werkt nauw
samen met de decaan, vakdocenten, leerlingcoördinator,
deskundigen van buiten de school en natuurlijk de ouders en
de leerling zelf. Naast de MT&B-lessen die verzorgd worden
door de leercoach kan de leerling ook een afspraak maken
met de decaan. Bovendien is er een beroepenvoorlichtings-/
documentatiecentrum op het Fluisterplein in onze school
beschikbaar.
Ten slotte worden leerlingen en ouders van leerjaar 2,
3 en 4 jaarlijks uitgenodigd voor een informatieavond
vervolgopleidingen.
Profielkeuze
In het tweede leerjaar moeten de leerlingen van de B-, BK- en
K-klassen een profiel kiezen voor leerjaar 3.
Het Kempenhorst College biedt in schooljaar 2022-2023 de
volgende profielen aan:
Bouwen, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren en Energie
Media, Vormgeving en ICT
Economie en Ondernemen
Groen
Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Producten
Leerlingen en ouders ontvangen van tevoren uitgebreide
informatie over de profielen en vakkenpakketkeuze.

4.8 Interne begeleiding
Wanneer een leerling extra individuele ondersteuning
nodig heeft op school, kan een intern begeleider aan deze
leerling worden gekoppeld. Als een leerling op school wordt
aangemeld, maakt de toelatingscommissie een inschatting
of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer
dit nodig blijkt te zijn, is er altijd overleg met ouders en
bekijken we welke mogelijkheden er zijn. De inhoud van de
begeleiding is afgestemd op de ondersteuningsbehoeften
van de leerling. Deze worden in kaart gebracht en uitgevoerd
in een ontwikkelingsperspectief, in overleg met ouders en de
leerling. De frequentie en vorm van begeleiding is per leerling
verschillend. De begeleider stelt handelingsadviezen op voor
docenten en licht deze zo nodig toe binnen het onderwijsteam.
De begeleider stemt gedurende het schooljaar de begeleiding
af met de leercoach en onderhoudt contact met de ouders.
Gedurende het schooljaar vindt er een overleg plaats met
alle betrokkenen waarin het ontwikkelingsperspectief wordt
besproken, geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de huidige
ondersteuningsbehoeften. Waar nodig wordt interne begeleiding
aangevuld met ambulante begeleiding.

Praktische Profiel Orientatie
Tijdens de Praktische Profiel Oriëntatie krijgen leerlingen van
leerjaar 2 een beter beeld van de verschillende profielen door bij
de profielen op school op bezoek te gaan en deze in de praktijk
te bekijken.
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4.9 Ambulante begeleiding
Ter ondersteuning van docenten en leerlingen zijn op school
ambulante begeleiders op de achtergrond aanwezig. Een
ambulant begeleider kan specialistische begeleiding bieden
op het gebied van spraak-, taal- en gehoorproblematiek,
lichamelijke beperkingen, motorische problemen, psychische
problematiek en/of gedragsproblemen zoals autisme, AD(H)D
of faalangst.

4.10 Interne Ondersteunings
voorziening (IOV): Kansklas
De kansklas is de interne ondersteuningsvoorziening (IOV) van
het Kempenhorst College. De geboden ondersteuning wordt
omschreven in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP
wordt een beeld van de leerling geschetst en wordt beschreven
welke ondersteuning reeds geboden is en welke een leerling nog
nodig heeft.
De kansklas is bedoeld voor leerlingen die het tijdelijk niet redden
in het reguliere onderwijsproces. De leerling start de eerst twee
weken fulltime in de kansklas en keert daarna gefaseerd weer
terug in zijn of haar reguliere klas. Er wordt met de leerling
gewerkt aan de in het OPP opgenomen doelen en deze worden
met de leerling en ouders geëvalueerd. Het doel van de kansklas
is om de leerling zo snel mogelijk weer aan de reguliere setting te
laten deelnemen, zodat de totale ontwikkeling niet stagneert.
De kansklas is een voorziening waar leerlingen van alle leerjaren
en leerwegen gebruik van zouden kunnen maken indien nodig.

4.11 Taalondersteuning
Leerlingen met een achterstand op het gebied van technisch
lezen, spelling en begrijpend lezen kunnen in aanmerking
komen voor Remedial Teaching (RT). Het doel van deze
taalondersteuning is leerlingen zo zelfstandig mogelijk
te leren omgaan met hun taalbeperking, zodat ze in hun
didactische ontwikkeling zo min mogelijk belemmerd worden.
Taalondersteuning vindt periodiek plaats in de klas, bij Remedial
Teaching (individueel of in kleine groepjes) en eventueel extern.
Welke vorm van ondersteuning bij een leerling wordt ingezet
is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Voor leerlingen
met een dyslexieverklaring of een door de orthopedagoog
opgestelde deskundigenverklaring is het mogelijk om in
aanmerking te komen voor faciliteiten zoals tijdverlenging,
audio- ondersteuning en/of laptopondersteuning. De inzet van
faciliteiten wordt afgestemd bij RT.

4.12 Faalangst en examenvrees
Training Beter Omgaan met Faalangst (BOF)
Sommige leerlingen presteren door een tekort aan
zelfvertrouwen minder goed bij proefwerken. “Thuis wist ik alles,
maar op school wist ik niets meer.” Dit soort opmerkingen hoor
je vaak van faalangstige leerlingen. Door middel van een training

proberen we die kinderen hun faalangst te laten overwinnen.
Leerlingen uit de onderbouw werken in groepsverband met
gespecialiseerde docenten. In overleg met ouders wordt
uiteindelijk bepaald of de leerling aan de training mag
deelnemen. Voor de training zijn ongeveer tien lesuren nodig,
welke onder schooltijd plaatsvinden. Voor de ouders zijn hieraan
geen kosten verbonden.
Examenvreesreductietraining
Voor examenleerlingen is er een training die zich speciaal richt
op het verminderen van examenvrees. In groepsverband worden
leerlingen hierbij geholpen door een gespecialiseerde docent.
Deelname hieraan gebeurt in overleg met ouders. Voor ouders
zijn hieraan geen kosten verbonden.

4.13 Training sociale
vaardigheden (SOVA)
Sommige leerlingen vinden het lastig om te gaan met sociale
situaties. Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan
een training sociale vaardigheden. Deze training is vooral
bedoeld voor leerlingen die zich in de groep te weinig durven
te laten gelden of dit op een ongepaste manier doen. Middels
een groepstraining werken leerlingen uit de onderbouw en
bovenbouw met gespecialiseerde docenten aan het vergroten
van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt onder schooltijd.
Deelname aan de training is altijd in overleg met ouders.
Voor ouders zijn hier aan geen kosten verbonden.

4.14 Pestprotocol /
antipestcoördinator
Wij vinden dat pesten niet kan. We hebben allemaal een
verantwoordelijkheid in dit proces, maar met name de
leercoaches hebben hierin een rol. Ieder signaal van pesten
wordt serieus genomen. De leercoach en leerlingcoördinator
ondernemen samen acties om pesten te stoppen en
lichten de antipestcoördinator hierover in. Alle betrokkenen
(medeleerlingen, collega’s en ouders van beide partijen)
hebben een rol in het proces. Voor het volledige Pestprotocol
verwijzen wij u naar intranet. Voor vragen en opmerkingen
kunt u een bericht sturen naar de heer Ferry Huijbers via:
antipestcoordinator@kempenhorst.nl

4.15 Schoolmaatschappelijk
werker
Eén dag per week is er op Kempenhorst College een
maatschappelijk werker aanwezig. Leerlingen kunnen bij haar
terecht na een afspraak via hun leercoach en leerlingcoördinator.
Via schoolmaatschappelijk werk kan een verwijzing plaatsvinden
naar andere ondersteunende instanties. Mocht u van mening zijn
dat uw kind niet met schoolmaatschappelijk werk in contact mag
worden gebracht, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te
maken aan de leerlingcoördinator.
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4.16 Jeugdgezondheidszorg
(JGZ)
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg
(JGZ) van de GGD Brabant- Zuidoost. Het team bestaat uit
een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een medewerker
gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun
ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. Jeugdgezondheidszorg
neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kan het team voor ouders en
leerlingen betekenen?
Gezondheidsonderzoek klas 1 en 4
In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale
vragenlijst in. Ouders ontvangen hierover van tevoren informatie.
Er worden vragen gesteld over onder andere gezondheid, leefstijl
en sociale contacten. Leerlingen uit klas 1 worden ook gewogen
en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om mogelijke
(gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en
als het nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de
vragenlijst bepaalde zorgen of vragen naar voren komen of de
screening van lengte en gewicht daar aanleiding toe geeft (klas
1), haalt de jeugdverpleegkundige de leerling uit de klas voor een
gesprek. Leerlingen kunnen zelf ook een gesprek aanvragen. Als
het team JGZ hulp of begeleiding adviseert, dan worden ouders
hierover geïnformeerd.
Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheids
zorg houdt vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd
te signaleren en voorkomen.
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een
gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen
met het team Jeugdgezondheidszorg.
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de
button “Ik heb een vraag”.
Ga naar de website www.ggdbzo.nl/mijn-kind.
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

4.17 Zorg voor Jeugd
Het Kempenhorst College is aangesloten op het signalerings
systeem ‘Zorg voor Jeugd’. Dit systeem is bedoeld om problemen
bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 - 23 jaar in een
vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie
van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s die
kinderen en jongeren lopen, snel in beeld worden gebracht, zodat
in het belang van kinderen en ouders/verzorgers snel hulp kan
worden geboden.
Het signaleringssysteem ‘Zorg voor Jeugd’ is beschikbaar
gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) namelijk de taak
om problemen bij jeugdigen te signaleren en de coördinatie
van zorg te organiseren. Binnen onze organisatie kunnen de
ondersteuningscoördinator en de leerlingcoördinatoren signalen

in het systeem vermelden. Een dergelijk signaal wordt alleen
afgegeven, nadat de jeugdige en/of de ouders/verzorgers
hierover zijn geïnformeerd. Als er twee of meer signalen in het
systeem staan over dezelfde leerling, dan wordt automatisch
een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een
professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij inventariseert
wat er aan de hand is en of het nodig is om in overleg met
betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.
Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over
‘Zorg voor Jeugd’.

4.18 Meldcode / Veilig
Thuis en Raad voor de
Kinderbescherming
In Nederland groeit ongeveer 3% van de kinderen op in een
onveilige thuissituatie waar sprake is van kindermishandeling of
huiselijk geweld. In totaal gaat dat om zo’n 100.000 kinderen.
De wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
verplicht beroepskrachten, incl. onderwijspersoneel, om een
vijfstappenplan te gebruiken, als ze het vermoeden hebben van
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Met behulp van het
stappenplan maken beroepskrachten de afweging om al dan niet
over te gaan tot een melding bij Veilig Thuis. De meldcode draagt
eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat
mogelijk hulp kan worden geboden.
Het kan ook zijn dat Veilig Thuis zelf contact opneemt met
school, bijv. indien een andere instantie dan school een melding
gemaakt heeft. Voor meer informatie over de meldcode kan
deze website worden geraadpleegd: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
Wanneer de school een melding doet bij Veilig Thuis,
worden ouders daarvan altijd op de hoogte gesteld.
Iedere beroepskracht heeft wettelijk het recht om, ook zonder
toestemming van de ouders, bij vermoedens van huiselijk geweld
of kindermishandeling, een melding te doen bij Veilig Thuis.
Als vermoedens worden bevestigd, wordt alles in het werk
gesteld om een passende hulpverlening voor de betrokkenen
op gang te brengen. De regie ligt dan veelal bij de gemeentes
en hun ondersteuningsteams.

4.19 Studievaardigheden
Het maken van huiswerk vormt een belangrijk onderdeel van het
schoolsucces. Op school krijgt de leerling steun van de leercoach
en van de vakdocent. De leerlingen in de brugklas krijgen uitleg
over studievaardigheden. Hierbij staat het leren plannen en het
leren leren centraal. Daarnaast kan de vakdocent adviseren over
de aanpak van het werk voor zijn vak en over de geschatte tijd.
Kinderen leren heel verschillend, omdat elk kind anders is,
de thuissituaties heel divers zijn en ook de trajecten binnen
scholen die kinderen doorlopen hebben erg verschillen.
Er is dus niet één juiste manier van leren. Maar er zijn wel ‘trucjes’
en stappenplannen die kinderen kunnen helpen. Dit wordt
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tegenwoordig vaak aangeduid met ‘leren leren’. Dit ‘leren leren’
vindt plaats in de begeleiding van de coach (voorheen mentor),
in de instructielessen, maar zeker ook in de keuzemomenten die
leerlingen hebben. We vinden het belangrijk dat leerlingen zelf hun
weg in de studievaardigheden gaan vinden en zelf keuzes maken.
Mocht deze begeleiding op een bepaald moment niet voldoende
zijn, dan hebben we meerdere professionals op school die
leerlingen hierbij kortdurend kunnen ondersteunen. Om te
kunnen bepalen of een leerling dit nodig heeft, hebben we een
stapsgewijs systeem waar de coach, de leerlingcoördinator en
een gedragswetenschapper in samenwerken

4.20 Contactpersonen
ongewenst gedrag
Op onze school zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld
die door leerlingen, ouders en medewerkers kunnen worden
geconsulteerd in het geval van ongewenste intimiteiten en
machtsmisbruik.
Ongewenste intimiteiten
Het gaat hierbij niet alleen om handtastelijkheden, maar ook
om de manier waarop er naar vrouwen en mannen gekeken
wordt. Veel meisjes en vrouwen, jongens en mannen, weten
hoe vervelend bepaalde opmerkingen kunnen zijn. Op scholen
kan dit gebeuren door medeleerlingen, docenten of andere
personeelsleden.

Machtsmisbruik
Hiermee bedoelen we het volgende. Sommige mensen gebruiken
hun macht om andere mensen te kleineren. Een sterke leerling
slaat een zwakke leerling en die durft dan niks terug te doen.
Of een groep kinderen pest één medeleerling die zich niet
kan verweren. Dit kan ook gebeuren door docenten of andere
personeelsleden. Vaak zwijgt degene die lastiggevallen is, omdat
hij bang is niet serieus genomen te worden of zelfs de schuld
te krijgen, omdat ze “het zelf wel uitgelokt zullen hebben”. En
natuurlijk willen ze niet voor spelbreker worden uitgemaakt of
worden uitgelachen.
De gevolgen van ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik zijn
voor iedereen verschillend. Soms voelen leerlingen zich er alleen
een beetje vervelend onder. De gevolgen kunnen ook ernstiger
zijn. Ze raken hun gevoel van vrijheid en zelfstandigheid kwijt en
proberen de situatie te vermijden door bijvoorbeeld (ziek) thuis te
blijven. Onze school vindt dat zoiets niet mag gebeuren en heeft
daarom vertrouwenspersonen aangesteld. In eerste instantie
kunt u een klacht indienen via deze vertrouwenspersoon, maar
daarnaast is er ook de mogelijkheid om de klacht te deponeren
bij de vertrouwensinspecteur of bij de externe klachtencommissie
(zie 2.16 over het onderwerp Klachtenprocedure).
Op intranet vindt u de contactgegevens van de
vertrouwenspersonen.
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Overlegorganen
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5.1 Ouderbetrokkenheid

5.4 Leerlingenraad

Onze school streeft ernaar om voor iedere leerling een prettige en veilige leefgemeenschap te zijn. Ouders mogen daarom
van de school verwachten dat er op een goede manier wordt
lesgegeven en dat er gezorgd wordt voor een prettige en veilige
sfeer. De school mag dan ook van ouders verwachten dat zij een
positieve bijdrage leveren aan de schoolcultuur. De betrokkenheid van ouders bij het wel en wee van hun kinderen op onze
school is onmisbaar. Het leveren van (opbouwende) kritiek kan
een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Goede communicatie tussen alle partijen in de
driehoek kind-ouders-school komen zowel de studievorderingen
als het prettig functioneren van het kind ten goede. Ouders
kunnen ook op een actieve manier deelnemen aan de schoolactiviteiten door zitting te nemen in o.a. de ouderraad en/of de
klankbordoudergroepen.

Onze school kent een grote betrokkenheid van leerlingen.
We hebben een groep leerlingen die zich inzet voor de
activiteiten die op onze school worden georganiseerd en die
wordt betrokken bij het onderwijsbeleid. Deze leerlingen maken
deel uit van de Leerlingenraad. Zij helpen bij de organisatie
van de kerstviering, een Valentijnsactie, het galadiner en de
diploma-uitreiking. Daarnaast worden zij ook weleens benaderd
als adviesorgaan voor de directie en het management van de
school. De leerlingen worden betrokken bij het uitstippelen van
het onderwijsbeleid, denken mee over algemene schoolzaken en
de processen richting onderwijsvernieuwing. De Leerlingenraad
wordt door twee docenten en een teamleider gecoördineerd
en komt vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn er
leerlingen die in de Medezeggenschapsraad zitting nemen als
vertegenwoordigers van de leerlingen van het Kempenhorst.

5.2 Ouderraad

5.5 Bedrijfsleven

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen die
op dit moment op school zitten. Zij vertegenwoordigen de
verschillende afdelingen en leerjaren. De ouderraad adviseert
de school en denkt mee over het onderwijs en de organisatie.
De leden komen een aantal keer per jaar bij elkaar en vergaderen
met een teamleider van school. Ze proberen alle ouders te
vertegenwoordigen en zijn daarvoor bereikbaar voor vragen
van andere ouders. Ook kunnen andere ouders onderwerpen
aandragen die meegenomen kunnen worden in het overleg
met school. Daarnaast assisteert de ouderraad bij verschillende
schoolactiviteiten en organiseert zij thema-avonden voor ouders.

Onze school werkt intensief samen met het regionale
bedrijfsleven. Voor elke beroepsvoorbereidende afdeling van de
school is er een samenwerkingsgroep. In deze groepen hebben
zitting: teamleden, vakdocenten van de beroepsvoorbereidende
vakken en vertegenwoordigers van de betreffende bedrijfstak.
Men overlegt o.a. over vakleerplannen, excursies, stages,
gastlessen en de uitwisseling van kennis en materialen.

Voor actuele informatie over de ouderraad verwijzen wij u naar
het intranet voor ouders. U kunt contact opnemen door te
mailen naar: ouderraad@kempenhorst.nl

5.3 Klankbordouders
Het Kempenhort College stelt contacten met de ouders
zeer op prijs en wil graag horen wat de ouders bezighoudt.
Als ouder hoort u signalen van uw kind over onze school en juist
die signalen zijn erg waardevol voor ons. De ouders die deel
uitmaken van deze klankbordgroepen worden ‘klankbordouders’
genoemd. In een klankbordgroep zitten ouders met een
kind in dezelfde leerweg. Zo heeft iedere leerweg een eigen
klankbordgroep waar onderwijsspecifieke zaken van de
betreffende leerweg besproken worden. De klankbordouders
komen ongeveer drie maal per jaar bijeen onder leiding van de
teamleider en/of de leerlingcoördinator. De afgelopen jaren is
gebleken dat klankbordouders een waardevolle gesprekspartner
zijn binnen de school.

Om de leerlingen direct kennis te laten maken met de wereld
van arbeid en beroep wordt er voor de derde- en vierdejaars
leerlingen ‘buitenschools leren’ georganiseerd. Dit houdt in dat ze
ervaring opdoen in het bedrijfsleven, waarbij uiteraard rekening
gehouden wordt met het gekozen profiel.
De leerlingen die het Leerwerktraject volgen, besteden twee
dagen per week aan buitenschools leren.
Het Kempenhorst College houdt zich aan het convenant
‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’
dat gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen
gebruiken bij hun sponsorbeleid. Dit convenant ligt ter inzage
op de schooladministratie.
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6.1 Algemeen

6.6 Te laat komen

De leerling is verplicht alle lessen te volgen en dient van 8.15 tot
16.15 uur beschikbaar te zijn. Bij onvoorziene afwezigheid vragen
wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit doet u dan bij
voorkeur vóór het eerste lesuur telefonisch bij het leerlingenloket
onder vermelding van de naam en klas van uw kind.

Indien een leerling te laat komt zonder dat daar een geldige
reden voor is, dan wordt dit door de vakdocent in Magister
genoteerd. Bij de eerstvolgende pauze moet hij zich melden bij
de leerlingcoördinator. Indien een leerling meerdere keren te laat
komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld (zie 6.5).

6.2 Ziekmelding

6.7 Huisregels

U kunt uw zoon of dochter telefonisch ziekmelden vóór 8.15 uur
via telefoonnummer 0499-582160 of via de Magister-app.
Voor alle andere vormen van afwezigheid zie 6.3.

Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen en ervoor te
zorgen dat iedere leerling zo optimaal en prettig mogelijk kan
leren, zijn regels nodig. Veel van deze regels zijn opgenomen in
het leerlingenreglement, dat op school kan worden opgevraagd.

6.3 Verzuim
Wij vragen u om afspraken met bijvoorbeeld huisarts, specialist,
tandarts en orthodontist bij voorkeur buiten de lesuren te maken.
Als een leerling hiervoor toch lessen moet verzuimen, dan moet u
dit vooraf schriftelijk of telefonisch melden bij de school middels
het formulier “Verzoek voor kort verlof”. Dit formulier kunt u
downloaden op intranet.
U kunt in zeer uitzonderlijke gevallen vanwege werk of andere
bijzondere of gewichtige omstandigheden verlof aanvragen
voor maximaal 10 schooldagen. Deze worden altijd individueel
beoordeeld aan de hand van de wettelijke kaders. U dient uw
aanvraag minimaal 8 weken van tevoren, schriftelijk en met
redenen omkleed, in te dienen bij de leerlingcoördinator die
het vervolgens ter beslissing voorlegt aan de teamleider. Een
aanvraag kan uitsluitend gedaan worden via het daarvoor
bestemde ‘aanvraagformulier bijzonder verlof’. Dit formulier kunt
u downloaden op mijnkempenhorst.nl. U vindt daar eveneens
meer informatie over de procedure m.b.t. bijzonder verlof.

6.4 Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van
de schoolleiding of leerplichtambtenaar, wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. De coördinerend teamleider is
verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

6.5 Leerplicht
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken
als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit
van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op deze regel mogelijk en kunt u verlof aanvragen.
Alles over deze regeling kunt u vinden op Rijksoverheid.nl/
leerplicht. Zie 6.3 in deze schoolgids voor informatie m.b.t. het
aanvragen van bijzonder verlof.
Indien u nog vragen heeft over het onderwerp ‘extra verlof’ of
andere onderwerpen over de leerplicht, dan verwijzen wij u naar
intranet en de leerplichtambtenaar van uw gemeente.

U kunt de huisregels downloaden op het intranet.

6.8 Veilig leefklimaat
Voor een optimaal leerproces is veiligheid een basisvoorwaarde.
Dit betekent dat leerlingen, medewerkers en gasten zich thuis
moeten voelen in en om het gebouw. Om dit te bereiken
heeft de school op het gebied van sociale en fysieke veiligheid
uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen en zijn verschillende
medewerkers belast met de uitvoering van taken op het gebied
van veiligheid, waaronder bedrijfshulpverlening.

6.9 Gezonde school
Gezonde kantine
Als school vinden we het belangrijk dat het aanbod en de
uitstraling van de kantine gezond zijn. In samenwerking
met cateraar Markies werken we daarom volgens de
Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het
Voedingscentrum. Hiermee maken we gezonde keuzes de
gemakkelijkste, meest voor de hand liggende keuze. Het
assortiment is bepaald in overleg met het Voedingscentrum en
bestaat voor 80% uit gezonde producten die op prominente
plaatsen liggen. Ook de aanwezige automaten zijn gevuld
volgens deze norm. Hiernaast stimuleren we het drinken van
water en zijn ‘energy-drankjes’ niet toegestaan in verband met
het hele hoge suikergehalte. Voor de presentatie gelden ook
bepaalde criteria.
De school wil minimaal voldoen aan de standaard ‘Zilver’, maar
na het controlebezoek van het Voedingscentrum heeft het
Kempenhorst College in één keer ‘Goud’ behaald. Natuurlijk
wordt er hard gewerkt om deze norm vast te houden.
Roken, alcohol en drugs
Het Kempenhorst College wil graag een gezonde levensstijl
bevorderen en ongewenste gewoontes ontmoedigen. De gehele
school, zowel het gebouw als het terrein, is rookvrij gebied.
Dit betekent dat nergens op school gerookt mag worden,
niet door leerlingen en ook niet door medewerkers en gasten.
Op ons schoolterrein zijn alle fysieke voorzieningen die in
verband stonden met roken verdwenen of aangepakt.
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Daarnaast is het bezit en gebruik van alcohol en drugs op school
en het schoolterrein niet toegestaan.

6.10 Aansprakelijkheid
De school is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of
beschadiging van eigendommen die leerlingen meebrengen
naar school. Dit is van toepassingen binnen de school en op het
terrein van de school, inclusief (brom-) fietsstallingen, en voor
eigendommen die opgeslagen zijn in kluisjes.

6.11 Lichamelijke opvoeding
De lessen Lichamelijke Opvoeding op het Kempenhorst College
worden niet op school gegeven. Voor deze lessen gaan de
leerlingen naar Sportcentrum De Kemmer aan de Bloemendaal
5 in Oirschot. We maken gebruik van de sporthal en de
buitenaccommodatie. Het sportcentrum ligt op ongeveer
5 minuten fietsafstand van school. Leerlingen die zonder fiets
op school zijn, kunnen gebruik maken van een leenfiets.
Voor de lessen geldt dat leerlingen sportkleding en
sportschoenen moeten hebben. De kleding bestaat uit een
blauwe of zwarte broek (mag zowel lang als kort) en wit of zwart
T-shirt. Globaal gaan we vanaf de start van het schooljaar tot
de herfstvakantie èn van mei tot de zomervakantie naar buiten.
Dan is een trui of dun jasje ook toegestaan. Specifiek voor de
binnenlessen geldt dat de gymschoenen geen zwarte zolen
mogen hebben en dat de schoenen schoon moeten zijn.
Indien een leerling op medische gronden niet kan deelnemen
aan de lessen lichamelijke opvoeding, dient hij/zij een schriftelijke
verklaring van thuis mee te nemen. De betreffende leerling dient
wel bij de les aanwezig te zijn. Bij een langdurige blessure of bij
een ernstige blessure verwachten we een medische verklaring
(zie bijlage 4 voor het leerlingenstatuut). In degelijke situaties
kan, mede in overleg met de schoolleiding, een regeling getroffen
worden. In de bovenbouw zijn hiervoor speciale procedures,
omdat elke leerling het vak lichamelijke opvoeding met een
voldoende moet afsluiten. Dit is een eindexameneis.

6.12 Pauzes
Een pauze dient voor iedereen zo prettig mogelijk te verlopen.
Alle regels met betrekking tot een veilig leefklimaat gelden ook
voor de pauzes. De kantine voldoet aan de richtlijnen van het
Voedingscentrum
(zie gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl).

6.13 Vakanties schooljaar
2022-2023
Herfstvakantie

ma 24 oktober t/m vr 28 oktober 2022

Kerstvakantie

ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

ma 20 februari t/m vr 24 februari 2023

Tweede paasdag

ma 10 april 2023

Meivakantie

ma 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

do en vr 18 en 19 mei 2023

Tweede pinksterdag

ma 29 mei 2023

Zomervakantie

ma 17 juli t/m vr 25 augustus 2023

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening
te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de
vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken.
Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit
te melden bij de leerplichtambtenaar (zie paragrafen 3 t/m 5 van
dit hoofdstuk). Meer informatie vindt u op het intranet.
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7.1 Boeken en lesmaterialen
Boeken
Het Kempenhorst College schaft alle boeken aan die nodig zijn
voor de voortgang van de studie van de leerlingen en stelt deze
gratis ter beschikking aan uw zoon of dochter. De school heeft
daarvoor een overeenkomst afgesloten met de firma Iddink,
die voor ons de distributie van een groot deel van de leermiddelen
zal verzorgen. Een kleiner deel, namelijk een aantal werkboeken en
eigen lesmateriaal, wordt via de school verspreid. Het deel van het
boekenpakket dat Iddink verzorgt, wordt bij u thuis afgeleverd.
De verzendkosten worden eveneens door de school betaald.
Als u de boeken via de site van Iddink bestelt, dient u een
gebruikersovereenkomst te ondertekenen. Het aanvinken van
die overeenkomst is voorwaarde om de bestelling te kunnen
plaatsen. Er wordt geen borg gevraagd voor het gebruik van
de boeken, maar indien er schade is ontstaan of er sprake is
van vermissing, geldt dat u een rekening krijgt. Schade moet in
dit geval gezien worden als “aantoonbare mishandeling van de
boeken”. Het is goed te weten dat het pakket dat u door school
beschikbaar wordt gesteld een nieuwwaarde vertegenwoordigt
van ca. € 500 - € 1000, afhankelijk van het leerjaar en de
opleiding. Alle reden dus om zorgvuldig met de boeken om te
gaan. Het is dan ook aan te raden de boeken te kaften en te
vervoeren in een stevige tas. In een aparte brief worden ouders
en leerlingen op de hoogte gesteld van de gang van zaken
voor het ontvangen en weer inleveren van de onbeschreven
werkboeken.
Token
Elke leerling krijgt een token in bruikleen. Aan het einde van
leerjaar 4 wordt deze weer ingeleverd. De token dient gebruikt
te worden om toegang tot de school te krijgen en uw kind kan
hiermee binnen de school printen en kopiëren. Per schooljaar
krijgt elke leerling hiervoor een basisbedrag van 2,50 euro.
Laptop
Leerlingen krijgen de kans om via The Rent Company een
laptop aan te schaffen of te huren. VOBO zorgt voor een
stimuleringsbijdrage. Indien ouders deze kosten niet kunnen/
willen betalen, maken leerlingen kosteloos gebruik van een
laptop van school.

7.2 Extra voorzieningen en
activiteiten: ouderbijdrage
voor vrijwillige voorzieningen
en diensten
Naast de gratis thuisbezorgde boekenpakketten ontvangt u aan
het begin van het schooljaar via een andere brief van de school.
Hierin staat een overzicht van allerlei diensten en activiteiten
die de school aanbiedt, maar die niet door de overheid betaald
worden. U bent vrij om uw kind van die diensten gebruik te laten
maken of aan die activiteiten deel te laten nemen.

excursies en culturele activiteiten. Met de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad worden deze voorzieningen
en activiteiten, en de daarbij behorende bedragen, jaarlijks
vastgesteld. In verband met de nieuwe wetgeving bent u niet
verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Indien u gebruik
wilt maken van de voorziening of activiteit en u kunt of wilt de
bijdrage hiervoor niet betalen, dient u dit aan ons te door te
geven. Als dit veelvuldig gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor
het aanbieden van de voorziening of activiteit.
In het volgende overzicht kunt u zien welke activiteiten en
excursies horen bij het leerjaar en sector/profiel/ vakken van uw
kind. Indien u er als ouder voor kiest om de ouderbijdrage niet
te voldoen, zal uw kind niet uitgesloten worden van de activiteit.
Er wordt wel gevraagd om dit te melden bij de financiële
administratie. Mocht door onvoorziene omstandigheden een
excursie of activiteit niet door kunnen gaan, dan wordt de
excursie verzet naar een andere datum.

Leerjaar 1 (introductiekamp, activiteiten,
Kempenhorstdag, huur kluisje, bijdrage
ouderraad en leerlingenraad)

Basis en
Basis
kader

TOPm

€ 112,50

€ 140,50

Leerjaar 2 (activiteiten, Kempenhorstdag,
buitenschools leren, huur kluisje, bijdrage
€ 91,00
ouderraad en leerlingenraad)

€ 70,00

Leerjaar 3 (activiteiten, Kempenhorstdag,
buitenschools leren, info-avond vervolg € 77,50
opleidingen, huur kluisje, bijdrage
ouderraad/leerlingenraad)

€ 77,50

Leerjaar 4 (activiteiten, buitenschools
leren, info-avond vervolgopleidingen,
afsluiting leerjaar 4, huur kluisje,
bijdrage ouderraad/leerlingenraad)

€ 67,50

€ 67,50

Aanvulling leerjaar 4: voor de bijdrage aan het galafeest, de
buitenlandse reis en het bezoek aan de Efteling betalen de
leerlingen een apart bedrag bij deelname.

De huur van een kluisje
Uw kind kan op school beschikken over een kluisje. Indien u vindt
dat uw kind niet over een kluisje hoeft te beschikken, dan kan uw
kind gebruik maken van de onbewaakte garderobe.
Buitenlandse reizen en kampen
Uw zoon of dochter heeft het recht om deel te nemen aan een
reiskamp, ook als u de bijdrage hiervoor niet kunt/wilt betalen. De
reizen en kampen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Als meer dan 10% van de deelnemers niet kan of wil betalen, dan
zal de gehele reis dat leerjaar helaas niet plaats kunnen vinden.

Scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor extra
voorzieningen en activiteiten, zoals een kluisje, schoolkamp,
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Voor de buitenlandse reizen ontvangt u een aparte factuur. Voor
het introductiekamp in leerjaar 1 ontvangt u géén aparte factuur.
De kosten hiervan vallen onder de ouderbijdrage.
De kosten voor de buitenlandse reis klas 4 zijn:
Berlijn

€ 375,00

Parijs

€ 375,00

Oostenrijk

€ 375,00

Londen

€ 375,00

Leerlingen van het profiel PIE en BWI in leerjaar 3 krijgen de
mogelijkheid om een werkreis te ondernemen naar Bosnië.
Bijdrage Ouderraad
De bijdrage voor de Ouderraad bedraagt € 1,50. Informatie over
wat de Ouderraad voor u doet, kunt u vinden onder 5.2.
Stichting Leergeld
Als gevolg van de nieuwe wetgeving zal Stichting Leergeld geen
bijdrage meer leveren aan één van de bovenstaande kosten.
U kunt voor alle andere zaken die direct te maken hebben met
onderwijsprogramma’s (bijv. aanschaf laptop) nog wel altijd
terecht bij Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld Best e.o.
Postbus 216
5680 AE Best
06-27650302
leergeld.bosb@gmail.com
www.leergeld.nl/best
Ouders kunnen mogelijk ook een beroep doen op de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Ouders kunnen deze tegemoetkoming aanvragen bij DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap: www.duo.nl).
Mocht u na deze toelichting toch nog vragen hebben, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met de schooladministratie
op 0499-582160.
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8.1 Algemeen

8.2 Introductiedagen

Bijzondere schoolactiviteiten, ook wel buitenschoolse activiteiten
genoemd, krijgen op het Kempenhorst College veel aandacht.
Ze bevorderen niet alleen de algemene en sociale ontwikkeling
van onze leerlingen, maar zijn ook van zeer groot belang voor
het welbevinden van de leerlingen op onze school. Tijdens
het schooljaar wordt een aantal activiteiten georganiseerd
die passen in, of een aanvulling zijn op het schoolgebeuren.
Voorbeelden hiervan zijn:
Kerstviering
Activiteitenweek
Gala
Sportdag
Sporttoernooien
Excursies
Anti-pesten-project
Gastsprekers
‘Paarse vrijdag’

Aan het begin van het schooljaar starten we met meerdere
introductiedagen. In deze dagen leren de leerlingen van een
(nieuwe) klas elkaar kennen en wordt er aan de sociale structuur
van de groep gewerkt. Voor de brugklasleerlingen zal ook
een deel van deze dagen gebruikt worden om de school te
leren kennen. Verder krijgen de leerlingen informatie over het
lesrooster, de dagelijkse gang en eventuele veranderingen
ten opzichte van het vorige schooljaar. In de introductiedagen
proberen we de begeleiding zoveel mogelijk door de coach te
laten doen, zodat de klas en de coach elkaar goed leren kennen.
Om het gewenningsproces wat gemakkelijker te laten verlopen,
krijgt elke nieuwe leerling in leerjaar 2, 3 of 4 een medeleerling
toegewezen als contactpersoon/coach.

In alle gevallen waarin onder verantwoordelijkheid van de
school een bijeenkomst wordt georganiseerd, worden de
ouders schriftelijk op de hoogte gesteld van plaats, aanvangsen sluitingstijd. Buiten het schoolgebouw door leerlingen
georganiseerde feesten of activiteiten vallen nooit onder de
verantwoordelijkheid van de school. Voor alle niet-verplichte
activiteiten, waaraan de leerling dus vrijwillig kan deelnemen,
wordt een bijdrage gevraagd.
Indien ouders deze bijdrage niet kunnen/willen voldoen, zal de
leerling niet uitgesloten worden van de activiteit. Wij vragen
ouders dit te melden bij de financiële administratie.

8.3 Excursies
In de loop van het schooljaar worden verschillende excursies
georganiseerd. Deze kunnen verband houden met:
Vorming (bijv. sociale en/of culturele vorming),
	Beroepenoriëntatie,
Studie ter aanvulling of ter ondersteuning van lessen.
De excursies worden onder verantwoordelijkheid van de school
georganiseerd. De meeste excursies worden via de ouderbijdrage
betaald, maar voor een enkele excursie zal een extra bijdrage
worden gevraagd. Indien ouders deze bijdrage niet kunnen/
willen voldoen, zal de leerling niet uitgesloten worden van de
activiteit. Wij vragen ouders dit te melden bij de financiële
administratie. Meer informatie hierover vindt u onder kopje
7.2 in deze gids.
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9.1 Informatievoorziening
gescheiden ouders
Het is wettelijk geregeld dat gescheiden ouders van minderjarige
kinderen beiden recht hebben op informatie over hun kinderen,
van mensen die beroepshalve met hun kinderen omgaan.
Dit geldt ook wanneer een ouder niet meer met het gezag is
belast of omgang heeft met het kind. De school neemt als
uitgangspunt dat informatie wordt verstrekt aan de verzorgende
ouder. Is er sprake van een goede omgangsregeling, dan zal ook
de niet-verzorgende ouder deze informatie via de verzorgende
ouder ontvangen. Indien deze informatieoverdracht niet
plaatsvindt, kan de niet-verzorgende ouder contact opnemen
met de leerlingcoördinator van het kind. De niet-verzorgende
ouder en de leerlingcoördinator zullen in onderling overleg
afspreken welke informatie eveneens aan de niet-verzorgende
ouder wordt verstrekt. Als informatieverstrekking niet is
toegestaan, zal het schriftelijke bewijs van een gerechtelijke
uitspraak aan de school moeten worden overlegd. De nietverzorgende ouder kan bij de leerlingcoördinator een verzoek
indienen voor het verstrekken van informatie.

9.2 Ouderavonden
Algemene ouderavonden
Tijdens algemene ouderavonden wordt u o.a. geïnformeerd
over het jaarprogramma, de keuzemogelijkheden, examens enz.
Daarnaast maakt u kennis met de leercoach van uw kind.
Bij bijzondere activiteiten, zoals de buitenlandse reis, worden
er speciale ouderavonden georganiseerd.
Individuele ouderavonden
Na de rapporten van december en maart/ april wordt u in de
gelegenheid gesteld het rapport van uw kind met de leercoach
te bespreken tijdens een individuele ouderavond.

Minimaal een week van tevoren wordt u hiervoor digitaal
uitgenodigd. Ook via internet kunnen ouders de resultaten
inzien (Magister). Voor de schoolexamens en centrale examens
verwijzen wij u naar de examengids die vóór 1 oktober aan
alle 3e- en 4e-jaars leerlingen wordt uitgereikt. In het nieuwe
begeleidingssysteem zullen er ook vaker contactmomenten
zijn tussen ouders en coach. Deze worden afgesproken op
momenten dat het nodig of wenselijk is.

9.3 Communicatievormen
Uitgaande post
Uitgaande post gaat naar ouders via e-mail. Bij brieven met
antwoordstrookjes (waar bijv. een handtekening vereist is) zal ook
nog een papieren versie meegegeven worden.
Website
Natuurlijk heeft onze school ook een eigen website.
Op www.kempenhorst.nl vindt u informatie en nieuws over
de school.
Intranet voor ouders/verzorgers
We hebben een speciaal intranet ingericht voor ouders. Ouders
ontvangen hiervoor inloggegevens aan het begin van het
schooljaar. Op intranet kunt u alle communicatie terugvinden,
waaronder de brieven en presentaties van onze school.
Daarnaast vindt u hier uitgebreide informatie over de gang
van zaken op school en wordt er dieper ingegaan op diverse
onderwerpen uit deze schoolgids.
Sociale media
Onze school heeft ook een Facebook- en Instagram-pagina
en een Youtube-kanaal. Op deze plaatsen delen we foto’s van
(buitenschoolse) activiteiten. Sociale media is populair bij onze
leerlingen, ouders en medewerkers en leuk om te volgen.
Op onze websites (groep8.kempenhorst.nl en kempenhorst.nl)
staan de links naar onze pagina’s.
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Slotwoord
Wij hebben deze schoolgids met zorg samengesteld en hopen dat u
hierdoor goed geïnformeerd bent. Voor de meest actuele informatie
verwijzen wij u naar onze website (www.kempenhorst.nl) en het
intranet voor ouders. Daarop staan ook onze contactgegevens.
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Eikenbussel 1
5689 AA Oirschot
Tel. 0499-582160
kempenhorst.nl

