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WELKOM OP
ONZE SCHOOL

BESTE
LEERLINGEN
EN OUDERS,
Wij zijn er trots op om jullie te verwelkomen op CS
Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen. Een school waar
je je snel thuisvoelt en waar je kan zijn wie je bent.
Zowel onze leerlingen als onze collega’s gaan iedere
dag met veel plezier samen aan de slag om te leren
leren en te leren leven. Dat doen we met elkaar want
een leuke school, die maken we samen!
Voor de brugklasleerlingen start het jaar met de introductiedagen
waarin je de school, de klas en de omgeving van de school goed leert
kennen. Op die manier hopen we de overstap van de basisschool
naar CSG Beilen makkelijk voor je te maken. Het is natuurlijk best
even wennen, maar ook hier geldt weer: we doen het samen!
We vinden het heel belangrijk dat jullie veel leren op school.
Dan gaat het niet alleen over vakken als Engels, wiskunde en
aardrijkskunde, maar ook over andere zaken. School is er wat ons
betreft namelijk niet alleen om je kennis en vaardigheden te leren,
maar ook om je voor te bereiden op je toekomst. Dat noemen we:
‘leren leven’. We proberen in de klassen het gesprek aan te gaan over
onderwerpen die onze leerlingen bezig houden en we praten met
elkaar over wat er om ons heen gebeurt. Niet alleen tijdens de lessen
godsdienst of in de dagopeningen, maar ook op andere momenten.

Inhoudsopgave

Zoals gezegd moet er natuurlijk ook geleerd worden.
Dat doen we niet alleen in de gewone schoolvakken, maar
we bieden bijvoorbeeld ook de keuze tussen een kunstklas, een
sportklas en een scienceklas aan, waarin je aan de slag gaat met
uitdagende opdrachten. In de theoretische leerweg kun je via het vak
LO2 vaardigheden leren, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een
sportdag voor je oude basisschool. Op onze afdeling Zorg & Welzijn kun
je in onze mooie praktijkvleugel ervaren hoe het is om later aan het
werk te zijn in beroepen in deze sector. Voor meer informatie over ons
onderwijsaanbod verwijs ik graag naar onze website.
Voor u als ouder/verzorger is de overgang van uw kind naar het
voortgezet onderwijs waarschijnlijk ook een spannende. Dat begrijpen
wij en dus doen wij ons best om u zo goed mogelijk op de hoogte te
houden over wat er op school allemaal gebeurt. Wij realiseren ons
terdege dat u ons uw meest kostbare bezit toevertrouwt en wij zullen
er alles aan doen om de schoolcarrière van uw zoon/dochter tot een
leuke, succesvolle en veilige tijd te maken!

Graag tot ziens

op CSG Beilen!
Rolf Albring, directeur
juni 2020

CSG Beilen Welkom op onze school | 4

17
AU G

2020

START
SCHOOLJAAR
Inhoudsopgave

CSG Beilen Welkom op onze school | 5

HET NIEUWE
SCHOOLJAAR
Het nieuwe schooljaar start op maandag 17 augustus 2020.
De leerlingen komen dan op school voor de jaaropening en het
ophalen van de boeken. We verwachten de leerlingen op de
volgende tijden:
11.30 uur

Leerjaar 4

13.00 uur

Leerjaar 2

14.30 uur

Leerjaar 3

Ook voor de le
erlingen van vm
bo 3
kb-bb is er de
eerste week ee
n introductieprogram
ma. Dit houdt
vo
or de
leerlingen van
de andere leer
jaren
in dat er die w
eek roosterwijz
ig
ingen
zijn. Deze wijz
igingen worde
n
via
onze website
bekend gemaa
kt.

Kennismaking brugklas
De brugklasleerlingen van VO Beilen nemen deel aan de
kennismakingsweek om de school en hun klasgenoten beter te
leren kennen. Verdere informatie hierover ontvangt de leerling
per brief.

Een leuke school,
die maken we samen!
Inhoudsopgave
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LESTIJDEN,
VAKANTIES EN
VRIJE DAGEN
Inhoudsopgave
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VAKANTIES EN VRIJE DAGEN

aanwezig op school | 08.00 uur
eerste bel: naar het lokaal | 08.05 uur

VAKANTIES
EN VRIJE DAGEN

LESTIJDEN
1e uur

08.10 - 09.00

Herfstvakantie

10 okt. 2020 - 18 okt. 2020

2e uur

09.00 - 09.50

Leerlingen lesvrij

19 okt. 2020

Pauze

09.50 - 10.05

Kerstvakantie

19 dec. 2020 - 03 jan. 2021

3e uur

10.05 - 10.55

Voorjaarsvakantie

20 febr. 2021 - 28 febr. 2021

4e uur

10.55 - 11.45

Goede Vrijdag/Pasen

02 apr. 2021 - 05 apr. 2021

5e uur

11.45 - 12.35

Meivakantie

24 apr. 2021 - 09 mei 2021

Pauze

12.35 - 12.55

Hemelvaart

13 mei 2021 - 16 mei 2021

6e uur

12.55 - 13.45

Pinksteren

24 mei 2021

7e uur

13.45 - 14.35

Zomervakantie

10 jul. 2021 - 22 aug. 2021

Inhoudsopgave
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ALGEMENE
INFORMATIE
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ONDERWIJS OP
LOCATIE CSG BEILEN
Locatie CSG Beilen biedt leerlingen twee tot vier
jaar onderwijs aan. De eerste twee leerjaren
worden de onderbouw genoemd, de leerjaren drie
en vier worden de bovenbouw genoemd. Vanuit het
basisonderwijs krijgen leerlingen een advies voor
het niveau waarop ze geplaatst kunnen worden
(vmbo-bb, kb of tl, havo of vwo).
Soms is het aan het einde van groep 8 nog niet duidelijk welk
niveau het beste bij de leerling past. Deze leerling krijgt dan een
dubbel advies. Daarom hebben wij naast klassen op één niveau,
ook zogenoemde dakpanklassen. In deze klassen wordt op twee
niveaus lesgegeven (bijvoorbeeld: havo/vmbo-tl).
De leerlingen krijgen onderwijs op het hoogste niveau en kunnen
worden getoetst op twee niveaus. Op deze manier heeft de
leerling twee jaar de tijd om de leerroute te kiezen die het beste
bij hem past.

Leerlingen die vwo volgen, stromen na klas 2 door naar klas 3
op onze locatie Lariks. Na het eerste leerjaar is het voor een vwoleerling mogelijk in te stromen op het gymnasium op de locatie
Lariks in Assen. Leerlingen voor de beroepsgerichte leerweg in de
sectoren techniek, landbouw en economie stromen door naar
klas 3 vmbo te Assen, Hoogeveen, Meppel of Emmen.

Vmbo - theoretische leerweg (tl)

Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Deze leerweg is geschikt voor vmbo-leerlingen die niet veel moeite
hebben met leren en daarmee ook door willen gaan. Tl sluit aan op
het hoogste niveau (vak- en middenkaderopleiding) van het mbo.
Leerlingen kunnen met het juiste vakkenpakket en een goede
studiehouding ook doorstromen naar het havo. Over de aansluiting
van vmbo naar havo zijn tussen locatie CSG Beilen en locatie Lariks
goede afspraken gemaakt.

Deze leerweg is bedoeld voor zeer praktisch ingestelde leerlingen.
De leerweg leidt naar de beroepsgerichte leerwegen in het mbo.

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
Leerlingen die het liefst en het beste kennis opdoen door
praktisch bezig te zijn, kiezen deze leerweg. De leerweg geeft,
net als de theoretische leerweg, aansluiting op de vak- en
middenkaderopleidingen in het mbo.

Het lwoo is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning
binnen het vmbo en biedt onderwijs en zorg op maat. Hierdoor
kan een leerling een aaneengesloten leerroute volgen en
doorstromen naar het mbo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen
die leerachterstanden hebben en/of problemen op sociaalemotioneel gebied (bijvoorbeeld faalangst, motivatieproblemen of
concentratieproblemen).

Na het tweede leerjaar kunnen leerlingen die op locatie
CSG Beilen blijven hun leerroute vervolgen in het vmbo.
Leerlingen kunnen bevorderd worden naar:
• de theoretische leerweg van het vmbo;
• beroepsgerichte leerweg met het beroepsgerichte
profielvak Zorg & Welzijn.
Ook kunnen leerlingen bij CSG Beilen in leerjaar 3 leerstof op
havoniveau volgen, waardoor een overstap naar havo-4 op
locatie Lariks in Assen mogelijk is.

Inhoudsopgave
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Havo
Leerlingen die onderwijs volgen op havoniveau worden
voorbereid op het volgen van een hbo-opleiding. Naast kennis
zijn vaardigheden als zelfstandig werken en plannen erg
belangrijk voor leerlingen die de havo volgen. In havo 3 is het
onderwijs gericht op doorstroming naar de Tweede Fase van het
havo. Over de inhoud van het onderwijs in deze klas hebben we
goed overleg met de locatie Lariks in Assen. Leerlingen maken
na havo 3 de overstap naar de locatie Lariks. Ook is na het havo
de doorstroom naar vwo 5 mogelijk, waarna de leerling een
universitaire studie kan doen.

Vwo
Leerlingen die hbo of een universitaire opleiding willen gaan
doen na het voortgezet onderwijs, kiezen vwo. De eerste twee
jaar volgen ze vwo op de locatie CSG Beilen, daarna stappen ze
over naar onze locatie Lariks in Assen.

Keuzelessen
Leerlingen die op CSG Beilen
havo of vwo doen, krijgen
in de onderbouw naast de
gewone vakken ook 1,5 uur les
in een vak dat ze zelf kiezen.
Leerlingen maken een keuze
uit: de sportklas, kunstklas en
scienceklas.

Inhoudsopgave
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Leerlingbegeleiding

Schoolmaatschappelijk werk

De leerlingen worden begeleid door een mentor. Elke klas heeft één
of twee mentoren. De leerlingen hebben twee jaar achter elkaar
dezelfde mentor. Zo kan een goede band worden opgebouwd. Alle
nieuwe leerlingen worden thuis bezocht door de mentor. Bij de
leerlingbegeleiding staat het welbevinden van de leerling centraal.
Wij bieden een veilige, krachtige leeromgeving waarvan wij hopen
dat leerlingen zich er thuis voelen. Als een leerling meer begeleiding
nodig heeft dan de mentor, vakdocent, of interne begeleider kunnen
bieden, kan de leerling besproken worden in het zorgadviesteam.
Dit gaat altijd via de mentor en uiteraard na overleg met en
toestemming van ouders en de leerling zelf. In het zorgadviesteam
wordt besproken welke hulp/begeleiding nodig is.

Elke woensdagochtend is de schoolmaat
schappelijk werkster op de locatie aanwezig.
Ouders en leerlingen kunnen via de mentor of
leerlingbegeleider een oriënterend gesprek aanvragen
en/of aangemeld worden bij schoolmaatschappelijk werk.

Vertrouwenspersonen
Er zijn op de locatie CSG Beilen drie vertrouwensdocenten waar
leerlingen terecht kunnen. De naam- en adresgegevens vindt u op
pagina 34.

Inhoudsopgave

Jeugdarts/jeugdverpleegkundige
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn regelmatig op de
locatie aanwezig. Zij nodigen leerlingen uit voor het spreekuur.
Het telefoonnummer van de jeugdarts vindt u op pagina 34.

Overzicht schoolresultaten
Op de locatie CSG Beilen wordt gebruik gemaakt van een
leerlingvolgsysteem voor het verwerken van de cijfers.
Dit leerlingvolgsysteem biedt onder andere de mogelijkheid aan
ouders om de schoolresultaten van het kind via internet te bekijken.
Ouders ontvangen van de leerlingenadministratie een handleiding,
een inlognaam en een wachtwoord.
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DAGELIJKSE
ONDERWIJSPRAKTIJK
Inhoudsopgave
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Verzuim van lessen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, vragen wij
u de school hiervan tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch op
de hoogte te stellen. U kunt de ziektemelding ook mailen naar
csgbeilen@csvvg.eu. Wanneer tussen 09.00 en 10.00 uur wordt
geconstateerd dat een leerling niet is afgemeld, neemt de school
contact op met de ouders.
Als uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we
van u graag de herstelmelding. Dit standaardbriefje is in bezit
van elke leerling en dient voorzien van de handtekening van één
van de ouders, te worden ingeleverd bij de administratie van de
locatie CSG Beilen. De leerling ontvangt bij inlevering van een
herstelmelding, een nieuw briefje voor een eventuele volgende
keer.
Wij verzoeken u vriendelijk medisch of tandartsbezoek zoveel
mogelijk buiten de lessen te laten plaatsvinden. We houden
nauwgezet bij welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat
komen. Dat wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.
Op CSG Beilen komen leerlingen die in een bepaalde periode drie
keer te laat komen, een uur terug. Een leerling die zes keer te
laat komt, wordt door de school uitgenodigd voor een preventief
gesprek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente MiddenDrenthe. Wanneer een leerling regelmatig afwezig is zonder
toestemming van school, wordt er contact opgenomen met de
leerplichtambtenaar. Wij stellen ouders altijd op de hoogte van het
contact hierover met de leerplichtambtenaar.
Bij veelvuldig verzuim om medische redenen, wordt de jeugdarts
ingeschakeld. De school meldt de leerling bij de jeugdarts aan.
Bij een andere dan een medische reden, kan contact worden
opgenomen met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of
de leerplichtambtenaar. Ook hiervoor geldt dat de ouders en de
leerling op de hoogte worden gebracht van de te nemen stappen.

Inhoudsopgave

Bijzonder verlof
Als u voor uw kind wegens bijzondere
omstandigheden bijzonder verlof wilt aanvragen, verzoeken
wij u dit zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk te doen.
Deze termijn is nodig wegens de noodzaak tot overleg met de
leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. Toestemming
voor vervroegd vertrek/verlate terugkomst in verband met
vakantie wordt niet verleend. Bij verlof dat vooraf bekend is, zoals
bijvoorbeeld een bruiloft of een specialistenbezoek, kan zo nodig om
een bewijsstuk worden gevraagd.

Verzuim tijdens schoolexamens
Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar
het examenreglement of het programma van toetsing en afsluiting
(pta). Verzuim tijdens beoordelingen waarvoor de leerling niet van
tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim.
Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het leerlingenstatuut.
Het examenreglement, het pta en het leerlingenstatuut zijn terug te
vinden op onze website onder de button downloads en protocollen.
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Lesuitval

Privacy

Gescheiden ouders en informatie

We doen ons best geplande lesuitval zoveel mogelijk te
voorkomen. Daarom is het aantal vergaderingen tijdens lestijd
gering. Verder plannen docenten hun scholing, indien mogelijk,
buiten schooltijd. Als duidelijk is dat een docent een langere
periode afwezig is, dan zoeken we vervanging. Zolang die niet
gevonden is, worden lessen zoveel mogelijk door collega’s
overgenomen. Als een docent plotseling het eerste uur afwezig is,
stellen wij uw kind daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via een
telefoonketen. Afwezige docenten worden ook zoveel mogelijk in
het rooster op de website vermeld. Dagelijks kan op onze website
het lesrooster worden bekeken. Hiervoor logt u in op de website.
Om in te loggen gebruikt u dezelfde inlogcode met bijbehorend
wachtwoord als voor het leerlingvolgsysteem.

In het kader van de wet AVG, ontvangt u bij inschrijving van
uw kind op onze school een toestemmingsverklaring voor het
gebruik van beeldmateriaal. U kunt dan aangeven of en waarvoor
eventueel beeldmateriaal waarop uw zoon/dochter staat, gebruikt
mag worden voor publicaties van en door school. U kunt te allen
tijde uw eerder gegeven toestemming wijzigen.

Indien u gescheiden bent, is het eerste aanspreekpunt voor de
school de ouder die als eerste ouder op het aanmeldingsformulier
vermeld staat. Op het aanmeldformulier kunt u uw gezinssituatie
vermelden en als dat wenselijk is de adresgegevens van beide
ouders invullen, zodat school in de gelegenheid is om ook beide
ouders van informatie te voorzien (tenzij dit in strijd is met het
belang van het kind). Tevens ontvangen beide ouders dan de
inloggegevens voor het leerlingvolgsysteem dat inzicht geeft in het
rooster, de cijfers en absentie van de leerling. Voor het gebruik van
de webshop zijn de inloggegevens van het eerste aanspreekpunt
nodig. Op onze website vindt u het protocol informatievoorziening
aan gescheiden ouders.

Afmelding vertrekkende leerlingen
Wanneer een leerling na afloop van het schooljaar 2020-2021
de school zal verlaten, zijn de ouders verplicht op uiterlijk 01 juli
2020 de teamleider hiervan in kennis te stellen. Leerlingen die op
deze datum nog niet afgemeld zijn, worden geacht ook nog op 01
augustus 2021 leerling te zijn.

Inhoudsopgave

Tijdens de lessen kunnen er videopnames gemaakt worden in
het kader van de nascholing van onze docenten. Deze opnames
zijn alleen voor intern gebruik en vallen derhalve buiten de
wet AVG. Als u er toch bezwaar tegen heeft dat uw kind voor
scholingsdoeleinden op beeld wordt vastgelegd, dan kunt u
daartegen bij de start van het schooljaar schriftelijk bezwaar
indienen bij de teamleider.

Kwaliteitszorg
Regelmatig worden er enquêtes gehouden onder leerlingen,
ouders en personeelsleden ten behoeven van de kwaliteitszorg
binnen onze school. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of
u toestemming verleent voor het afnemen van enquêtes bij uw
kind.

Streekfunctie en bereikbaarheid
CS Vincent van Gogh heeft een streekfunctie. De meeste leerlingen
komen op de fiets. Voor leerlingen die verder weg wonen, biedt het
openbaar vervoer voldoende mogelijkheden. Bushaltes liggen op
loopafstand van de school.
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LEERMIDDELEN,
MATERIAAL
EN KOSTEN
Inhoudsopgave
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TEKENEN &
HANDVAARDIGHEID
•
•
•
•
•
•

potloden 1x HB, 1x 3B of 4B
doos met 12 kleurpotloden (Bruijnzeel)
omkeerpen
vlakgom
puntenslijper
snelhechter met 25 insteekhoezen

LICHAMELIJKE
OPVOEDING
•
•
•
•

wit sportshirt
korte sportbroek
zaalsportschoenen
buiten sportschoenen

ALGEMEEN
De studieboeken worden door de leerling van school geleend. Vanaf
het begin van het schooljaar zijn de boeken voorzien van kaftpapier.
Iedere leerling heeft een papieren schoolagenda, pennen, potloden,
een eenvoudige passer, een liniaal van 30 cm, een geodriehoek, een
lijmstift, kleurstiften en een schaar. Voor sommige vakken moeten
leerlingen een multomap met tabbladen, schriften en/of snelhechters
aanschaffen. Dit gebeurt in overleg met de docent. Over de aanschaf
van een atlas, rekenmachine en woordenboeken worden de leerlingen
door de vakdocenten ingelicht.

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

WISKUNDE
•
•
•

passer
geodriehoek
ruitjesschrift (1x1 cm)
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Schooltas

Schoolkostenbijdragen

De leerling gebruikt voor het meenemen van de boeken en spullen
een stevige schooltas/rugzak. Een tas met een inhoud van 24 liter
is groot genoeg. Hoe platter de tas, hoe beter. Een te grote tas
is te belastend voor de rug. Een tas met brede draagbanden die
kort afgesteld worden, draagt het prettigst. Gymspullen kunnen
beter in een aparte tas worden meegenomen. Pakjes drinken in
een schooltas gaan regelmatig kapot waardoor boeken beschadigd
raken. Drinken in een goed afsluitbaar flesje of een beker met
draaidop, voorkomt onnodige schade.

De school int bedragen voor verschillende doeleinden. Bij inschrijving
op school verplicht u zich tot deelname aan het gehele schoolproces
en daarom is betaling van de kosten voor werkweken, projecten en
uitwisselingen verplicht, voor zover daaraan deelgenomen wordt. Op
onze website vindt u de folder Schoolkosten, boekenfonds en leermiddelen. In de bijlagen van deze folder staan de kosten vermeld.
In de loop van het schooljaar worden in het kader van de lessen
diverse excursies georganiseerd. Aan sommige daarvan zijn kosten
verbonden. De afhandeling van deze bijdragen wordt geregeld via
onze webshop.

Koptelefoons bij computer
Uit praktische overwegingen dienen leerlingen zelf een
koptelefoon mee te nemen naar school om gebruik te maken van
geluidsfragmenten bij de computers. Bijna elke leerling is wel
in het bezit van een zogenoemde in-ear koptelefoon. Ook voor
examens die digitaal worden afgenomen is een koptelefoon nodig.

Kluisjes
Wij raden leerlingen aan een kluisje te huren, het is echter
niet verplicht. Leerlingen kunnen hun jas ook ophangen aan
een kapstok. We hebben cameratoezicht in het gebouw om
eigendommen te beschermen. We zijn echter niet aansprakelijk bij
verdwijning van eigendommen. Het huurbedrag van een kluisje
bedraagt € 15,= per schooljaar. U kunt een kluisje aanvragen via
onze webshop.

Ouders die problemen hebben met het betalen van de kosten,
kunnen bij de financiële administratie een betalingsregeling
aanvragen. Eventuele vrijstelling voor het betalen van de kosten
kunt u aanvragen via onze webshop (ouderportaal).
Eventuele (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt verleend in de
volgende gevallen:
• het gezinsinkomen is aantoonbaar lager dan 125% van de
voor u als ouder(s) geldende landelijke netto bijstandsnorm
(het normbedrag is exclusief gemeentelijke toeslagen en/of
verlagingen);
• de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) is
aantoonbaar op u als ouder(s) van toepassing.

Leerjaar 2

Excursiedag

€ 27,50

Leerjaar 3 vmbo

Excursieweek *

€ 300,-

Leerjaar 3 havo

Excursiedagen

€ 95,-

Leerjaar 3 vmbo keuzevak

Kleding LO2

€ 100,-

Leerjaar 4

Laatste schooldag

€ 25,-

Leerjaar 4

Duits/Biologie excursie

€ 25,-

Leerjaar 4

Frans excursiedag

€ 40,-

Alle leerjaren

Huur kluisje

€ 15,-

Alle leerjaren

Vrijwillige ouderbijdrage

€ 50,-

Alle leerjaren

Vrijwillige vakkenbijdrage

€ 50,-

* bedrag hangt af van bestemming van de excursie.

Op last van de schoolleiding kan een leerling verplicht worden in
het bijzijn van één van de teamleiders het kluisje te openen, indien
er omstandigheden of aanwijzingen zijn die om zo’n actie vragen.

Studiefinanciering
Voor kinderen tot 18 jaar kunt u het kindgebonden budget
aanvragen bij de Belastingdienst.

Inhoudsopgave
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RICHTLIJNEN INZAKE
DIEFSTAL EN/OF
BESCHADIGINGEN
Laat geen waardevolle spullen in de jas zitten die in de
garderobe van de school of in de kleedkamer van het
gymlokaal wordt opgehangen. Bij vermissing en schade
is verhaal niet mogelijk. Dit geldt ook voor de spullen
die tijdens de gymles in het opbergbakje van de docent
worden bewaard.
Wanneer door de schuld van een leerling schade aan het
gebouw wordt veroorzaakt, moet degene die daarvoor
aansprakelijk is de kosten betalen. Omdat de kosten
vaak tegenvallen is het van belang dat ouders een AVPverzekering hebben, die hiertegen dekking geeft.
Rijwielen, scooters en bromfietsen moeten in de stalling
op de daarop aangegeven plaatsen op slot worden gezet.
Een eventueel alarm is uitgeschakeld.

Inhoudsopgave
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DE FORMELE
KANT
Inhoudsopgave
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SCHOOLREGELS
Voor een goede sfeer en een prettig schoolklimaat
is het belangrijk dat we rekening met elkaar
houden. Samen met leerlingen en ouders hebben
we vanzelfsprekendheden en schoolregels
geformuleerd.

•
•
•

•
•

•
•

•

Leerlingen zijn verplicht alle lessen die voor hen op het
rooster staan, te volgen.
Mededelingen over afwezigheid van docenten en
roosterwijzigingen worden vermeld op de website van school.
Leerlingen die door ziekte of een andere geldige reden
verhinderd waren huiswerk te maken, leveren aan het begin
van de les bij de betreffende docent een door de ouders
ondertekend briefje in met daarop de naam van de leerling,
de datum en reden van absentie en de reden waarom het
huiswerk niet kon worden gemaakt.
In en rondom het schoolgebouw is roken niet toegestaan.
Tijdens de lessen is de mobiele telefoon uitgeschakeld.
Ouders die hun kind om een bijzondere of ernstige reden
willen spreken, nemen contact op met de school. De
teamleider zal dan samen met de mentor de leerling spreken
en hem desgewenst thuisbrengen.
Iedereen, leerlingen en personeelsleden moeten zich veilig
voelen op school. Fysiek en verbaal geweld zijn daarom niet
toegestaan.
Het gebruik van internet heeft vele mogelijkheden maar
ook risico’s. Via de computer kan iemand schade oplopen of
aan iemand toebrengen. Dat willen wij voorkomen. Internet
wordt voor leerlingen voor onderwijsdoeleinden beschikbaar
gesteld.
Leerlingen mogen zonder toestemming geen foto’s of
opnames in school maken.
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Klachten

Verzekeringen

Vertrouwenspersonen

Als u of uw kind een klacht heeft over iets dat in schoolverband
gebeurt, kunt u een klacht indienen. Uiteraard is ons doel het
voorkomen van klachten of ze zo snel mogelijk naar tevredenheid
op te lossen. Omdat klachten heel verschillend van aard kunnen zijn,
kunt u op drie verschillende plaatsen terecht. Ga met een klacht over
een persoon als het mogelijk is eerst naar de persoon zelf. Krijgt u
onvoldoende gehoor of helpt het niet, benader dan de mentor, de
teamleider of de vertrouwenspersoon.

Onze school heeft voor leerlingen de volgende verzekeringen
afgesloten:
• schoolongevallenverzekering; hiermee is uw kind verzekerd
op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens
het verblijf op school, tijdens stages en gedurende overige
activiteiten in schoolverband.
• reisverzekering: hiermee is uw kind verzekerd tijdens
werkweken, uitwisselingen en excursies in binnen- en
buitenland.

Zo is er ook een weg voor klachten over ongewenste intimiteiten,
seksisme of seksuele intimidatie. U kunt daarvoor terecht bij
een interne of externe vertrouwenspersoon. De namen van de
vertrouwenspersonen staan op op pagina 34 van dit document.
Daar vindt u ook het adres van de landelijke geschillencommissie.

Met klachten over pesten, vernieling, diefstal, etc. kunt u ook bij hen
terecht. Tegen een uitspraak kunt in beroep gaan bij de directeur.
Deze raadpleegt de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) en
doet een uitspraak namens het bevoegd gezag. De directeur hoort
vervolgens de betrokken partijen en doet daarna een uitspraak.
Wanneer u zich niet met die uitspraak kunt verenigen, kunt u
in beroep gaan bij de voorzitter van het CvB van onze school.
De voorzitter van het CvB zal dan met u in gesprek gaan om te
kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Tenslotte is er
de mogelijkheid om de landelijke klachtencommissie waarbij onze
school is aangesloten, te benaderen. In schema:

Voor meer informatie over deze verzekeringen kunt u contact
opnemen met de administratie (administratie@csvvg.eu).

1 Klacht bij persoon zelf

Klacht bij mentor of teamleider 2
3 Directeur

Voorzitter College van Bestuur 4
5 Landelijke Klachtencommissie
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COMMUNICATIE
EN INFORMATIE

Informatie
Locatie CSG Beilen verstrekt met enige regelmaat algemene
informatie per mail aan ouders en leerlingen. De gegevens die
van u bij ons bekend zijn, worden niet aan derden verstrekt. Als
u geen mailadres heeft, ontvangt u informatie schriftelijk via
uw kind. Voor zeer specifieke informatie over uw kind, wordt
telefonisch contact met u opgenomen.

Website & webshop
Op onze website csvincentvangogh.nl is veel informatie te vinden.
Zonder in te loggen kunt u contactgegevens en links naar nuttige
sites vinden. Als u wel inlogt, (met inlognaam en wachtwoord
van het leerlingvolgsysteem) is er voor ouder en leerling allerlei
individuele informatie beschikbaar via verschillende programma’s,
zoals informatie over huiswerk, roosterinformatie, cijfers en
absentie in het leerlingvolgsysteem. Mocht u het wachtwoord
vergeten zijn, dan is het mogelijk om een nieuw wachtwoord
aan te vragen. Via onze website komt u in onze webshop. In de
webshop regelt u bestellingen van bijvoorbeeld sportkleding,
aanvullende leermiddelen en excursies. Ook kunt u de betaling
van bijvoorbeeld de schoolkostenbijdrage regelen via de webshop.

Social media
U kunt ons volgen op Facebook, Twitter en Linkedin. Hier vindt
u korte berichten over onze locaties. Roosterwijzigingen worden
nooit via onze social media-kanalen doorgegeven.

Kijk ook eens

@CSVVG
CSVINCENTVANGOGH
in CS VINCENT VAN GOGH
Inhoudsopgave

op onze website:
csvincentvangogh.nl
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COLLEGE
VAN BESTUUR
mevrouw A. Vellinga
voorzitter College van Bestuur
a.vellinga@csvvg.eu

RAAD VAN TOEZICHT
mevrouw M.M. Andreae (voorzitter)
de heer P. Boon
de heer E. Breuker
de heer L.G. Stiekema
de heer G. Zuur

RAAD VAN ADVIES
de heer B. Altena
de heer A. van Bekkum (voorzitter)
mevrouw V.B. de Graaf-Peters
mevrouw B. Wezenberg
de heer J. Seton
de heer A. Welink

Communicatie
Belangrijke informatie voor leerlingen wordt door school naar
onze leerlingen verzonden. Het is dus van belang dat leerlingen
regelmatig het leerlingvolgsysteem raadplegen.

Ouderavonden
Gedurende het schooljaar houden we voor ouders informatie- en
kennismakingsavonden. Daarnaast zijn er verspreid over het
schooljaar spreekavonden en voorlichtingsavonden. Hierover
wordt u per mail en via de nieuwsbrief geinformeerd.

Inhoudsopgave

Bovendien kunnen ouders altijd een afspraak maken met de mentor
en/of de leerlingbegeleider. In bijzondere gevallen gebeurt het ook
andersom.

Toezicht en bestuur
De school volgt de Governance Code Goed Bestuur van de VORaad. Toezicht en bestuur zijn gescheiden; er is sprake van een
College van Bestuur (CvB), een Raad van Toezicht (RvT), en een
Raad van Advies (RvA) met belanghebbenden uit maatschappelijke
organisaties.
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LOCATIEMANAGEMENT
CSG BEILEN
Directeur

Teamleiders

Leerlingbegeleiders

de heer R. Albring
directeur
r.albring@csvvg.eu
06-81435172

de heer J.K. Beuker
teamleider
k.beuker@csvvg.eu

mevrouw G.J.
Seubring-Mulder
klas 1 & 2 vmbo
g.seubring@csvvg.eu
mevrouw H.R.A.
Vugteveen-Gankema
klas 1, 2 en 3 vwo/havo
h.vugteveen@csvvg.eu
mevrouw H.F. Hoving
klas 3 & 4 vmbo
h.hoving@csvvg.eu

Schooldecaan
De taak van de schooldecaan ligt op het terrein van de vakken- en beroepskeuze.
De decaan is de leerlingen en ouders behulpzaam bij het kiezen van de vakken
voor het eindexamen en geeft voorlichting bij de beroepskeuze. De decaan is:
mevrouw M. Boven, m.boven@csvvg.eu

Inhoudsopgave

CSG Beilen
CSG Beilen
Communicatie
Welkom en
op informatie
onze school | 26

MEDEZEGGENSCHAP
EN INSPRAAK
Ouderpanel
Als kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs gaan, wordt de afstand tussen school en thuis letterlijk
én figuurlijk groter. Ondanks deze afstand hechten wij waarde
aan de betrokkenheid van ouders bij onze school. Daarom hebben
wij een ouderpanel. Dit is een informele bijeenkomst waarbij
ouders in een ongedwongen sfeer met directie en/of teamleiders
in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen. Het
ouderpanel fungeert ook als achterban voor de oudergeleding
van de medezeggenschapsraad. Ouders kunnen onderwerpen of
vragen doorgeven aan het ouderpanel via: csgbeilen@csvvg.eu.

Leerlingenraad
Leerlingen kunnen op school meepraten en meedenken.
Zo creëren we de sfeer waarin leerlingen zich prettig voelen op
hún school. Leerlingen vergaderen in een leerlingenraad.
Uit alle klassen zitten vertegenwoordigers in de leerlingeraad.
De vergaderingen vinden onder schooltijd plaats.

Medezeggenschapsraad (mr)
Per locatie is er een deelraad (dr). In de dr zitten twee ouders,
twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij bespreken de
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locatiegebonden onderwerpen met de directie. Een afvaardiging
van iedere dr, te weten een ouder, een leerling en twee
personeelsleden, vormen samen de mr. De mr overlegt met het
College van Bestuur. De raad heeft advies- of instemmingsrecht
ten aanzien van allerlei beleidszaken van de school. Ook neemt
de mr eigen initiatieven om verbeteringen aan te brengen.
De mr evalueert ook zelfstandig de wijze waarop schoolbeleid
uitgevoerd wordt. Een lijst met namen van de mr-leden vindt
u op onze website.

Bedrijfshulpverleners (bhv)
De bedrijfshulpverlener heeft een belangrijke rol bij calamiteiten
totdat de externe hulpdiensten aanwezig zijn. Bijvoorbeeld
eerste hulp verlenen bij ongevallen, het bestrijden van brand
en het evacueren van personen. Op de locatie hangt, in iedere
ruimte, een uitgebreide ontruimingsinstructie. Alleen na het
ontruimingssignaal moet er onmiddellijk ontruimd worden.
De verzamelplaats voor de locatie CSG Beilen staat aangegeven op
de ontruimingsinstructie.
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ONS
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ONDERWIJZEND
PERSONEEL
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

S.
R.R.
R.A.
B.J.
M.
E.M.
S.
J.
S.H.
M.L.
S.A.I.M.
N.G.J.
M.
H.F.
C.H.
A.
K.N.S.
J.W.

Bekink
Beute
Borneman
Bork, ter
Boven
Brinksma
Dekker-Schonewille
Dijk, van
Dijkstra
Doornkamp-Pijfers
Dubbelhuis-de Heer
Emsbroek
Hoekstra-Mateboer
Hoving
Kamp
Kerssies-de Roo
Klaassen
Kliphuis
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Nederlands
Lichamelijke opvoeding
natuurkunde, science
wiskunde
biologie, mens & natuur, decaan
geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde
wiskunde, rekenen
biologie, mens & natuur
geschiedenis, aardrijkskunde
tekenen, handvaardigheid, CKV
biologie, mens & natuur
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer
handvaardigheid, tekenen, science, CKV, techniek
zorg en welzijn, mens & natuur
wiskunde, natuur- en scheikunde, science
natuur- en scheikunde, science
Engels
Duits

Wilt u één van de
collega’s mailen?

Gebruikt u dan de eerste voorletter gevolgd door een
punt en dan de achternaam van een collega.
Bijvoorbeeld: r.albring@csvvg.eu.

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Frans
techniek, science
Nederlands
zorg & welzijn, mens & natuur
Duits
handvaardigheid, mens & natuur, tekenen
zorg & welzijn, mens & natuur
lichamelijke opvoeding
aardrijskunde, economie, geschiedenis
Engels
CKV, godsdienst, Nederlands
lichamelijke opvoeding
muziek, rekenen
Engels
aardrijkskunde
wiskunde, lichamelijke opvoeding

E.E.
K.R.H.
M
A.
M.A.
G.J.
B.
A.D.
T.E.L.
M.
W.A.
H.R.A.
R.
B.
M.J.
H.C.W.

Kramer-Sijperda
Lageveen
Nooij-Hamminga
Oosterhuis
Roon, van
Seubring-Mulder
Taams-Pijper
Tuhumury-Kuperus
Veldhuis
Vis, van de
Vlijmen, van
Vugteveen-Gankema
Wijnholds
Winters
Wobben
Zuidinga
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DIRECTIE EN ONDERSTEUNEND
PERSONEEL
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

R.
J.K.
A.
M.G.
H.
P.A.M.
B.
A.M.
D.
M.J.
A.
H.
M.

Albring
Beuker
Delft, van
Dobbelsteen, van den
Ensing
Gerding-Tempel, van den
Kuipers
Mennen
Moes-Miedema
Nederhoed-Hepping
Nijdam-Schipper
Smailovic-Bektic
Ubels-Jonkers

Inhoudsopgave

directeur
teamleider
onderwijsassistent
conciërge – toezichthouder
systeembeheerder
huishoudelijke dienst
onderhoudsmedewerker
conciërge
huishoudelijke dienst
toezichthouder en leerlingenloket
administratief medewerkster, roostermaker
huishoudelijke dienst
huishoudelijke dienst

PERSONEEL
DIENSTENBUREAU
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.

J.
J.
G.S.
J.J.
A.
B.
R.
M.
R.I.
M.J.A.
A.T.

Cate, ten
Christoffers
Dusseljee
Holst
Martens-Meijer
Ossel
Rooij, de
Quanjel
Veldman
Vonk
Vries, de

medewerker personeels- & salarisadministratie
hoofd systeembeheerder
medewerkster leerlingadministratie
ambtelijk secretaris mr/dr
medewerkster leerlingenadministratie
assistent hoofd administratie
medewerker financiële administratie
P&O-adviseur
medewerker P&O
medewerkster administratie en boekenfonds
controller
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BELANGRIJKE
ADRESSEN
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Centrum voor Jeugd en Gezin

Onderwijsinspectie

Nassaukade 4, 9411 KG Beilen
0593-524136

Algemeen: 088-6696060
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Externe vertrouwenspersoon voor
seksuele intimidatie en algemene
klachten

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111;
voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld.

Hét Vertrouwensbureau BV
De Gang 1a
9531 JK Borger
085-1055055 of 06-53697150
algemeen@hetvtb.nl

Halt Team Noord-Nederland
088-1153500, info@halt.nl

CSG BEILEN PRISMA
Een prisma is een driehoekig stuk glas. Als er wit licht op
het prisma valt, komen de kleuren van de regenboog te
voorschijn. Wit licht is eigenlijk niet wit, maar heeft alle
andere kleuren in zich. Het prisma zorgt ervoor dat
die kleuren zichtbaar worden. Dat is wat we als
school ook willen doen: de kwaliteiten van
leerlingen zichtbaar maken ook al
zijn ze verborgen of lijken ze
helemaal niet aanwezig.

IEDEREEN
HEEFT KWALITEITEN,
IEDEREEN KAN STRALEN!
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Jeugdarts
Afspraken met de jeugdarts worden door school
gemaakt. Ouders kunnen de jeugdarts bereiken op
0592-306384.

Landelijke geschillencommissie
voor Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl

SPiNN Drenthe – Sociaal Partner
in het Noorden van Nederland
Nassaukade 4, 9411 KG Beilen
0593-52 22 62
info@spinn.nl
www.spinn.nl

Veilig Thuis DrentheAdviesen meldpunt,
24/7 bereikbaar: 0800-2000

Vertrouwenspersonen
de heer R.A. Borneman
Hoofdstraat 51, 9414 AB Hooghalen
06-13700268
mevrouw M. Boven
Ten Have 7, 7983 KD Wapse
0521-594180
mevrouw A.D. Tuhumury-Kuperus
Schapendrift 153, 9411 BP Beilen
0593-541150
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#IK BEN VINCENT!

