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Voorwoord 

Geachte ouders*, beste leerlingen, 

 

Hierbij het vestigingsdeel van de schoolgids van 

Bahûrim betreffende het cursusjaar 2022-2023. 

 

Dit vestigingsdeel bevat belangrijke informatie voor 

leerlingen, ouders, medewerkers en andere bij de 

school betrokken mensen. 

 

Dit vestigingsdeel is een aanvulling op het algemene 

deel van de schoolgids 2022-2023 van de 

scholengroep Penta. Het algemene gedeelte van de 

schoolgids is met name bedoeld als naslagwerk voor 

zaken die de organisatie van scholengroep Penta 

betreffen. Het vestigingsdeel bevat de informatie 

over de dagelijkse gang van zaken op Bahûrim. 

 

In Brielle en omgeving kent men Bahûrim als een 

kleine vestiging van scholengroep Penta waar het 

voor de leerlingen prima toeven is, waar studeren en 

prestaties leveren hoog in het vaandel staan en waar 

de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen zich in 

hun nog vrij jonge leven in een prettige, stimulerende 

en veilige omgeving verder kunnen ontwikkelen. 

Goed contact tussen ouders en medewerkers van de 

school is nodig om ons gezamenlijke doel, de 

vorming van jonge mensen tot zelfstandig 

opererende burgers in onze ingewikkelde 

maatschappij, zo goed mogelijk te volbrengen. 

Daarbij verwachten wij van ouders, leerlingen en het 

personeel een grote mate van betrokkenheid. Door 

de kleinschaligheid van Bahûrim is het voor ouders 

gemakkelijk om direct contact te leggen met 

administratief medewerkers, mentoren, docenten, 

afdelingsleider, conciërge of directie. 

 

De leerlingen zullen vrij snel vertrouwd raken met het 

idee dat er van leerlingen van Bahûrim meer 

verwacht wordt dan alleen maar op school en bij de 

lessen aanwezig te zijn. Zij zijn medeverantwoorde-

lijk voor het leefklimaat binnen de school. Door die 

verantwoordelijkheid tot op zekere hoogte te delen, 

hopen we dat er in de loop van de jaren een stuk 

wederzijds respect en vertrouwen ontstaat tussen 

leerlingen en personeel. Gezamenlijk proberen we 

een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen. 

 

In de loop van de komende cursus zullen wij u via de 

Penta-Info op de hoogte houden van allerlei 

wetenswaardigheden die met onze school te maken 

hebben. U krijgt de Penta-Info via e-mail 

toegezonden en u kunt de Penta-Info lezen op de 

website van Bahûrim (www.bm.penta.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd 

contact met ons opnemen. Wij nemen graag de tijd 

voor u als u in voorkomende gevallen een afspraak 

met ons maakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het gehele team, 

 

J.J. Holwerda,  

(directeur) 

 

 

* Indien in deze schoolgids gesproken wordt over 

ouders, dan bedoelen wij daarmee ook eventuele 

verzorgers 

  

http://www.bm.penta.nl/
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1 Identiteitsprofiel Penta  

Penta wil een ontmoetingsplaats zijn waar leerlingen 

en medewerkers met en van elkaar leren, elkaar 

respecteren en elkaar stimuleren om uit te groeien 

tot de unieke en waardevolle persoon die ieder mens 

is. We zien de school daarbij nadrukkelijk als een 

gemeenschap, waarin iedereen naast het eigenbelang 

ook het belang van de ander(en) onderkent en 

respecteert. De identiteit van de school komt 

praktisch tot uiting in de aandacht voor bezinning. 

Tijdens lessen, vaak aan het begin van de dag, 

nemen docenten tijd om stil te staan bij belangrijke 

thema’s in het leven of gebeurtenissen in de wereld. 

Door hierover in gesprek te gaan willen we elkaar 

inspireren en samen nadenken over achterliggende 

vragen, zonder elkaar een mening op te dringen. 

Voor ons is dit bij uitstek een uiting van onze 

christelijke identiteit, waaraan wij een eigentijdse 

invulling geven. Wij zijn dan ook een scholengroep 

waar leerlingen uit alle lagen van de bevolking zich 

veilig voelen en hun talenten kunnen ontdekken en 

ontwikkelen. 

 

Iedereen is welkom en we laten alle leerlingen kennis 

maken met de christelijke identiteit. Dit doen we 

bijvoorbeeld met dagopeningen en vieringen. Onze 

identiteit komt natuurlijk ook tot uiting in het vak 

levensbeschouwing. Hierin komen naast levensvragen 

ook morele vraagstukken aan de orde en besteden 

wij aandacht aan de verschillende 

levensovertuigingen. Op deze manier maken onze 

leerlingen kennis met verschillende visies en 

overtuigingen. Zij kunnen zich hieraan scherpen en 

spiegelen en daarmee hun eigen levensvisie 

ontdekken. 

 

Het eigene van ieder mens koesteren we. Iedereen is 

welkom, ongeacht geloofsovertuiging en cultuur. Op 

één voorwaarde: respect voor onze christelijke 

identiteit en tradities. En dat respect vereist ook 

meedoen aan onze dagopeningen, jaaropeningen en 

vieringen. 

Verder uit onze christelijke identiteit zich vooral in 

hoe wij met elkaar omgaan. Oprechte aandacht voor 

elkaar, vriendelijk tegen elkaar zijn, elkaar écht 

ontmoeten… dit houdt bovendien niet op bij de muren 

van de school. 

 

Om ervoor te zorgen dat ons schoolgebouw een 

rustige, veilige, nette en plezierige leeromgeving 

blijft, houden we ons aan de hieronder genoemde 

regels. 

 

1.1 Regels voor het omgaan met mensen 

 

Je gedraagt je zodanig, dat je de algemene normen 

van fatsoen in acht neemt. Dit betekent dat: 

a. in de lokalen niet wordt gegeten, gedronken of 

kauwgom gekauwd; 

b. in het gebouw van Bahûrim de hoofdbedekking af 

is en de jassen in de garderobe hangen. 

 

Je gedraagt je zodanig dat je zeker weet dat anderen 

geen last van je hebben. Dit betekent dat: 

c. tijdens de lessen leerlingen zich niet op de gangen 

bevinden, omdat daar rust en stilte moet heersen; 

d. tijdens de les mobiele telefoons en overige 

geluidsdragers (zoals MP3-spelers) uitgeschakeld en 

opgeborgen zijn; 

e. iedereen het lokaal pas verlaat nadat de bel is 

gegaan. 

 

Je gedraagt je zodanig dat iedereen zich hier veilig 

kan voelen. Dit betekent onder andere dat: 

f. je iemand anders niet uitscheldt of bedreigt, niet in 

woord en gebaar, of via het internet; 

g. je iemand anders niet pest of discrimineert. 

 

 

 

1.2 Regels voor de omgang met spullen 

van een ander, het gebouw en de 

omgeving 

 

Je gedraagt je zodanig dat je zeker weet dat je geen 

schade veroorzaakt. Dit betekent onder andere dat: 

h. je in het gebouw niet stoeit, rent of met spullen 

gooit; 

i. je niet schrijft op muren, meubilair of andere 

voorwerpen; 

j. je lege blikjes, pakjes en plastic verpakkingen in de 

prullenbak gooit, ook als er eens iets rondslingert wat 

niet van jou afkomstig is; 

k. je luistert naar aanwijzingen van de toezicht- 

houders en surveillanten zonder daarbij respectloze 

reacties te vertonen. 

  

1.3 Voorgeschiedenis van de school 

 

Onze school is meer dan een eeuw geleden gesticht 

vanuit de “Vereniging tot stichting en instandhouding 

van Scholen met den Bijbel te Brielle”. Tot 1 

augustus 1993 maakten wij deel uit van deze 

vereniging. Zij stichtte meer dan een eeuw geleden -

in 1892- haar eerste basisschool. Tot 1897 was deze 

school gehuisvest in een groot herenhuis op het 

Maarland N.Z., nu de huisnummers 54 en 55. In dat 

jaar verhuisde de school naar de Boterstraat en in de 

jaren twintig van de vorige eeuw werd het gebouw 

van de Rijks Hogere Burgerschool in de voormalige 

Schoolstraat betrokken, wat nu de 

Queenboroughstraat is. Inmiddels was het 

schoolbestuur begonnen met een onderzoek naar de 

haalbaarheid van een christelijke uloschool. Het zou 

tot 1946 duren voordat de gemeenteraad 

toestemming gaf deze school op te richten. 

In eerste instantie vond de school een onderkomen in 

het schoolgebouw in de Schoolstraat waar op dat 

moment ook het lager onderwijs en het voortgezet 

lager onderwijs waren gevestigd. 
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Al snel bleek de ruimte te klein te zijn voor het 

jaarlijks groeiende aantal leerlingen en in de 22 jaar 

daarna moest de school diverse malen verhuizen en 

andere lokaliteiten betrekken om de leerlingen te 

kunnen onderbrengen. In 1968 kon uiteindelijk in een 

nieuwe, eigen school onderdak worden gevonden. In 

september van dat jaar opende de burgemeester aan 

de Mgr. Smitstraat in de wijk Rugge de Christelijke 

mavoschool “Bahûrim”, hetgeen in het Hebreeuws 

“plaats waar jonge mensen samenkomen” betekent. 

 

In 2003 heeft het schoolgebouw een grondige 

renovatie ondergaan. Het oude noodgebouw werd 

vervangen door een modern uitgerust 

semipermanent gebouw van goede kwaliteit. In 2007 

is een nieuw lokaal toegevoegd vanwege de invoering 

van het vak technologie. In 2013 is de nieuwbouw 

gerealiseerd en in 2014 is het hoofdgebouw 

gerenoveerd, mede dankzij financiële steun van de 

gemeente Brielle. Door de realisatie van de 

nieuwbouw, het multicourt en het gerenoveerde 

hoofdgebouw heeft Bahûrim velerlei mogelijkheden 

gekregen het onderwijs verder te ontwikkelen. 

Binnen Penta is Bahûrim de oudste vestiging, maar 

jong van hart en op solide wijze werkend aan de 

toekomst. 

 

1.4 Penta en onze vestiging 

 

Er is het nodige op Bahûrim veranderd na de 

totstandkoming van scholengroep Penta in 1994. 

Onderwijs geven in breder en beter verband, maar de 

bekende en alom gewaardeerde kleinschaligheid van 

Bahûrim wordt daarbij niet uit het oog verloren. 

Ondanks de gedegen samenwerking binnen Penta 

blijven wij streven naar handhaving van ons 

schoolklimaat: kleinschalig en veilig. 

 

Bahûrim blijft zich vanzelfsprekend richten op 

toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs; we 

zijn daar volop mee bezig. Het schoolklimaat op 

Bahûrim en de persoonlijke benadering van leerlingen 

en ouders is door de vorming van het Penta  

ongewijzigd gebleven. 

 

Binnen scholengroep Penta vormen Jacob van 

Liesveldt, Penta Rozenburg en Bahûrim een cluster. 

Binnen dit cluster werken docenten, curatoren en 

directie intensief samen. Door deze samenwerking 

kunnen ook leerlingen met een hoger niveau advies 

probleemloos doorstromen binnen Penta. 

 

2 Raad van curatoren 

Scholengroep Penta is onderverdeeld in een aantal 

clusters. Zo vormen Jacob van Liesveldt en Bahûrim 

samen een cluster. Elk cluster heeft zijn eigen 

(cluster)curatorium. Dit is een orgaan van advies en 

bijstand, dat m.b.t. alle aspecten van het beleid van 

de vestigingen Jacob van Liesveldt en Bahûrim 

optreedt als klankbord, denktank en als 

sparringpartner van de directie van het cluster. 

 

De curatoren hebben deskundigheid op het gebied 

van management, zij hebben een goed netwerk in 

het voedingsgebied van de vestigingen en zij hebben 

zicht op het gewenste onderwijs in relatie tot de 

regio. Zij hebben als ouder van een of meer 

leerlingen een bijzondere band met Jacob van 

Liesveldt en Bahûrim en met Scholengroep Penta als 

geheel.  

 

Ons curatorium staat onder leiding van: De heer 

J.M.V. van Vilsteren, voorzitter.  

 

Postadres curatorium: Fazantenlaan 2, 322AM 

Hellevoetsluis.  

 

De curatoren kunt u telefonisch bereiken via de 

school (0181-316866). 
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3 Medezeggenschapsraad op 

Bahûrim 

Bahûrim heeft een vestigingsmedezeggenschapsraad 

(VMR) die bestaat uit ouders en docenten. De VMR is 

het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in 

het onderwijs. Deze raad vergadert over de gang van 

zaken op Bahûrim en heeft als taak om een klimaat 

van openheid, openbaarheid en onderling overleg 

met de directie te scheppen en in stand te houden. 

De algemene taken van de MR zijn: 

- Het bevorderen van openheid, openbaarheid en 

onderling overleg. 

- Het waken tegen discriminatie op welke grond dan 

ook. 

- Het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en 

het welzijn van ieder die zich in de school bevindt.-  

- Toezicht houden op het uitvoeren van het beleid. 

- Waken over de onderwijstijd en de kwaliteit van de 

school. 

 

Sinds 2011 is de VMR van Bahûrim samen met de 

VMR van Jacob van Liesveldt een deelraad van de 

medezeggenschapsraad van scholengroep Penta. De 

PMR is het overkoepelend orgaan. Zaken die de 

vestiging overstijgen worden op centraal niveau in de 

PMR behartigd. Een aantal voorbeelden die genoemd 

kunnen worden, zijn: de begroting van scholengroep 

Penta, het meerjarenformatieplan en strategische 

beleidsplannen. Voorbeelden van zaken die binnen de 

vestiging worden behartigd zijn: de schoolkosten, de 

onderwijstijd, de schoolgids en het bespreken van de 

uitkomsten van het leerlingenberaad. 

 

3.1 Werkwijze 

 

De VMR Bahûrim heeft een jaarprogramma opgesteld 

in afstemming met de directie. Daarin komt een 

aantal algemene onderwerpen voor en een aantal 

specifieke jaarthema’s. De algemene werkwijze is dat 

de directie voorafgaand aan de VMR-vergadering de 

VMR voorziet van een conceptvoorstel m.b.t het 

actuele geprogrammeerde onderwerp. 

De directie licht het concept in de vergadering toe, 

waarna de VMR dit bespreekt. De VMR zal dan 

conform de WMO wel of niet instemmen, 

respectievelijk advies geven.  

 

Deze onderwerpen komen over het schooljaar 

verspreid aan de orde. De VMR vergadert met een 

frequentie van zes weken met een vaste agenda. De 

data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de 

PENTA-Info. De vergaderingen van de VMR zijn 

openbaar en voor iedereen toegankelijk. De 

uitnodiging, de agenda en de verslagen van de VMR 

worden gepubliceerd op het ouderportaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Samenstelling raad 

 

De raad bestaat uit drie ouders en drie 

personeelsleden, die voor een termijn van drie jaar 

zijn gekozen. Na een termijn van 3 jaar mogen leden 

zich tijdens een verkiezing herkiesbaar stellen. De 

inbreng van leerlingen geschiedt door middel van het 

leerlingenberaad. Het verslag van het 

leerlingenberaad wordt besproken tijdens de 

vergaderingen. 

 

3.3 Contact met VMR 

 

Het contact met de VMR verloopt via het secretariaat 

en is bereikbaar via het mailadres:  

vmrbm@penta.nl 

  

mailto:vmrbm@penta.nl
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4 Personeel 

 

4.1 Directie en schoolleiding 

 

Directeur Bahûrim: 

dhr. J.J. Holwerda 

 

Afdelingsleider: 

dhr. D.L.G. Weeda  

 

4.2 Overige functionarissen 

 

Teamleider: 

mw. A.C. Clement 

 

Coördinator leerlingenbegeleiding:  

mw. A.C. Clement 

 

Coördinator studiebegeleidingsuren:  

mw. A. Tol 

 

Coördinator rekenbeleid:  

mw. A.W. Groenendijk 

 

Coördinatoren taalbeleid:  

dhr. A.C.J.M. Jansen 

mw. J. Salij 

 

Coördinator arbo / EHBO / BHV / veiligheid:  

dhr. E.R. Vlendré 

 

Coördinatoren natuur- en milieu educatie:                                                                                                           

dhr. H.J.M. de Vree 

mw. J. de Leeuw 

 

Coördinator kunst en cultuur:  

mw. S. van der Marel-Nagtzaam 

 

Decaan: 

mw. M.M.F. Lindenbergh  

 

Interne vertrouwenspersonen klachten:  

mw. A.C. Clement 

mw. S. Nagtzaam 

 

Aandachtsfunctionarissen: 

mw. C. Herrewijnen 

dhr. D.L.G. Weeda 

 

 

4.3 Docenten 

 

mw. M.S.I. Aantjes (AAN)   

 Engels, maatschappijleer 

mw. E. Baars (BRS)   

 informatietechnologie 

dhr. J.C. Barnhoorn (BRH)   

 Nederlands 

mw. R. de Bondt (BTR)   

 aardrijkskunde 

mw. A.C. Clement (CLE)   

 levensbeschouwing 

dhr. D.A. van Gastel (GAD)  

 economie, wiskunde 

dhr. D. Ghabaran (GBN)   

 levensbeschouwing 

mw. A.W. Groenendijk (GRO)  

 rekenen, wiskunde 

mw. C. Herrewijnen (HER)   

 Engels 

Mw. I. Hoftijzer (HRI)   

 kunst en cultuur, CKV, tekenen 

dhr. J.J. Holwerda (HWD)   

 geschiedenis 

dhr. K. van Hulten (HLT)   

 lichamelijke opvoeding 

dhr. A.C.J.M. Jansen (JAN)   

 Nederlands 

mw. E.C. de Jong (JNG)   

 geschiedenis 

mw. M. Langendoen (LDM)  

 Engels 

mw. J. de Leeuw (LUW)   

 biologie 

mw. S. van Loon (LNS)   

 Duits 

mw. S. van der Marel-Nagtzaam (NAG)  

 kunst en cultuur, CKV, tekenen 

mw. J.K. Nieto (NTO)   

 Frans 

dhr. W. Oosterman (OOS)   

 natuurkunde, scheikunde  

mw. M.S. Ouwendijk (OKM)  

 levensbeschouwing, Nederlands  

mw. C. Plooster (PSR)   

 aardrijkskunde 

mw. J. Salij (SAL)    

 Nederlands 

dhr. G.S. Sarolea (SRG)   

 muziek 

mw. B. Schenk (SKB)   

 Nederlands 

mw. L. Smit (SML)   

 economie, informatietechnologie 

dhr. J. van Tilburg (TGJ)   

 Duits 

mw. A. Tol (TLA)    

 rekenen, wiskunde 

dhr. S. Tsai (TST)   

 natuurkunde 

mw. C. van Vliet (VLT)   

 rekenen, wiskunde 

dhr. H.J.M. de Vree (VRE)   

 biologie, scheikunde 

dhr. G. de Zeeuw (ZWG)   

 Engels 

mw. M. Zuiderent (ZTM)   

 lichamelijke opvoeding 
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4.4 Onderwijsondersteunend personeel 

 

Conciërge: 

dhr. T. Beukelman (BKM) 

dhr. E.R. Vlendré (VLE) 

 

Administratie/secretariaat:  

mw. M. Zijlmans (ZIJ) 

mw. J. Krijgsman-Hameeteman (KNJ) 

 

Mediathecaresse:                                                                                                                                                                  

mw. M.C. de Ruyter (RUY) 

 

Schoolmaatschappelijk werker:  

mw. B. Blom (BMB) 

mw. W. van der Hoek (WHK) 

 

Begeleidster Passend Onderwijs:  

mw. T. de Ruiter (RTR) 

 

Orthopedagoog: 

mw. T. Wolfs (WFS) 

 

Systeembeheerder: 

dhr. W. de Jong 

 

Roostermakers:  

mw. V. Brosky (BYV) 

mw. S. Derksen (DRS) 

 

Vrijwilligers: 

dhr. H. van Bokkem (BOK) 

dhr. R. den Ouden (ODE) 
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5 Wegwijzer in de school 

  

Onderwerp Contactpersoon 

Algemene, personele en financiële zaken dhr. J.J. Holwerda 

Onderwijskundige zaken                                                                                                            dhr. D.L.G. Weeda 

Leerresultaten en overige persoonlijke vragen van ouders en leerlingen mentor van de klas 

Aanmelding nieuwe leerlingen mw. A.C. Clement,  

dhr. D.L.G. Weeda 

Secretariaat examens dhr. D.L.G. Weeda,  

mw. A.W. Groenendijk 

Roosters en roosterwijzigingen mw. V. Brosky,  

mw. S. Derksen 

Buitenroosteractiviteiten mentoren van een leerjaar 

Boekenlijst en boekenfonds mw. M.C. de Ruyter 

Vakkenpakketkeuze klas 2 en 3, beroepskeuze en vervolgopleidingen 

vmbo-4 en profielkeuze 3 havo 

mw. M.M.F. Lindenbergh 

Dyslexiebegeleiding mw. C. Herrewijnen 

Faalangstbegeleiding mw. A.C. Clement 

Kunst en Cultuur en Kunstklas Mw. S. Van der Marel-Nagtzaam 

Aanvragen verlofdagen dhr. D.L.G. Weeda 

Handtekeningen onder formulieren en betalingen mw. M. Klijn 

Internationalisering mw. C. Plooster 
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6 Algemeen 

 

6.1 Onderwijskundige ontwikkelingen 

 

Het onderwijs staat niet stil. Nieuwe ontwikkelingen 

wisselen elkaar af. Bahûrim vindt het belangrijk om 

aan te sluiten bij onze leerlingen om zo hun kansen 

te vergroten en ze voor te bereiden op de 

maatschappij. We willen sterke burgers afleveren die 

niet alleen voldoende kennis hebben, maar ook 

vaardig en sociaal zijn. Dit doen we door modern 

onderwijs te bieden met enthousiaste en 

professionele docenten. Er is aandacht voor elke 

leerling, zeker als er extra begeleiding nodig is om 

een leerling tot leren te laten komen. Binnen onze 

school is er ruim aandacht voor kunst en cultuur en 

lichamelijke opvoeding. Sinds enkele jaren bieden wij 

in de onderbouw ‘leren over leren’ om de executieve 

vaardigheden van onze leerlingen te ontwikkelen. In 

alle leerjaren gaan wij uit van het principe 

‘regieversterkend handelen’, waarbij we steeds een 

beroep doen op de vaardigheden van de leerlingen 

om zich verder te ontwikkelen.  

 

6.2 Laptopgebruik 

 

Op Bahûrim maken we veel gebruik van ICT. Onze 

docenten hebben de vrijheid om de ideale mix te 

zoeken tussen traditioneel lesgeven en het gebruik 

van digitale hulpmiddelen. Wij verwachten daarom 

elke leerling met een (Windows)laptop op school. U 

kunt deze zelf als ouder aanschaffen en meegeven, 

maar liever zien we dat u gebruik maakt van het 

schoolproject. Op die manier wordt de continuïteit 

van het onderwijsproces namelijk gewaarborgd. De 

laptops voldoen aan de eisen en kunnen bij 

problemen of schade direct worden omgeruild. Op die 

manier kan uw kind blijven deelnemen aan het 

onderwijsproces. Elke leerling krijgt bij de start van 

zijn schoolcarrière de beschikking over Office365, er 

zijn geen aanvullende investeringen nodig in soft- of 

hardware. 

 

6.3 Exameneisen 

 

Voor de geldende tentamen- en exameneisen van het 

lopende cursusjaar verwijzen we u naar het geldende 

programma van toetsing en afsluiting (PTA) en het 

examenreglement. Beide staan gepubliceerd op de 

website (bm.penta.nl onder het kopje: ouders (klik 

op pta). 

 

 

6.4 Doorstroom mavo-havo 

 

Leerlingen die zijn geslaagd zijn voor hun 

eindexamen vmbo-TL zijn in principe toelaatbaar tot 

de havo. Leerlingen met ambities om hun studie 

voort te zetten op havoniveau doen er verstandig aan 

deel te nemen aan de Anglia lessen en aan de 

opstapklas wiskunde in leerjaar 4. 

Vmbo-leerlingen moeten geslaagd zijn voor het 

eindexamen met een extra vak naast de vakken die 

gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om 

bijvoorbeeld economie, Frans, maatschappijkunde, 

beeldende vorming enz. Maar ook een vak zoals 

informatietechnologie in de GL/TL, dat met een 

schoolexamen wordt afgesloten, is toegestaan. Het 

extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn, of een 

schooleigen programma of programmaonderdeel van 

de school. Als er ambitie is om na het vmbo naar de 

havo door te stromen, dan is het verstandig om dit 

bij de profielkeuze in jaar 2m en 3m met de decaan 

te overleggen. 

 

6.5 Versterkt rekenbeleid 

 

De overheid wil het niveau van het rekenen 

verhogen. Binnen Bahûrim volgen de leerlingen extra 

lessen rekenen in klas 1 en 2. Leerlingen die in 

leerjaar 3 en 4 vmbo-TL geen wiskunde in het 

vakkenpakket hebben gekozen volgen rekenlessen. 

Via deze aanpak brengen we de leerlingen op het 

gewenste 2F-niveau.  

 

6.6 Keuze Duits of Frans 

 

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen Duits en Frans. 

Leerlingen in de mavo-klassen maken aan het einde 

van leerjaar 1 een keuze uit Duits en Frans voor 

leerjaar 2. Leerlingen in de havo-klassen volgen Duits 

en Frans tot en met leerjaar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bm.penta.nl/ouders/pta
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7 Decanaat 

 

Het decanaat heeft twee doelen: 

- Begeleiding van leerlingen bij de keuzes die zij op 

school moeten maken, zoals het kiezen van een 

profiel en het vakkenpakket. 

- Begeleiding bij het maken van een geschikte keuze 

voor een vervolgopleiding op het middelbaar 

beroepsonderwijs of havo. 

 

Een keuze maken op jonge leeftijd blijft lastig. Vanaf 

het tweede leerjaar mavo en het derde leerjaar havo 

volgen de leerlingen een traject in het kader van de 

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Dat gebeurt 

met de methode van Qompas, in groepsvoorlichting 

aan ouders en leerlingen, maar ook in persoonlijke 

gesprekken met de decaan. Hierdoor ondersteunen 

wij het keuzetraject op een weloverwogen manier. 

De decaan is er natuurlijk voor de leerlingen, maar 

ook u, de ouder(s)/verzorger(s), kunt/kunnen veel 

vragen hebben over de keuzes die uw zoon of 

dochter moet maken. U wilt immers datgene dat het 

beste past bij uw kind. Wij kunnen u informatie 

geven die kan helpen bij het maken van keuzes voor 

de toekomst. Als u vragen heeft omtrent het 

bovenstaande kunt u een afspraak maken of mailen 

naar mw. Lindenbergh, e-mail:  

m.lindenbergh-gernette@penta.nl. 

 

 

8 Leerlingbegeleiding 

 

8.1 De basiszorg, mentoren en docenten 

 

- Mentoren zijn de spil in de begeleiding voor de 

leerling en ouder.  

- Mentoren in klas 1 voeren aan het begin van het 

schooljaar een kennismakingsgesprek met 

ouders/verzorgers en met de leerling.  

- Mentoren zijn het aanspreekpunt voor leerling en 

ouder(s) en voeren regelmatig gesprekjes met de 

leerlingen over schoolresultaten en/of welbevinden op 

basis van de 3 uitgangspunten van regieversterkend 

handelen: zich verbonden weten, zelfbewust zijn, 

pro-actief handelen. 

- Mentoren verwijzen in overleg met de vakdocent 

naar het studiebegeleidingsuur, deze vinden beide 1x 

per week plaats op school.  

- Mentoren kunnen een leerling (na overleg met 

ouders en leerling) aanmelden bij het intern 

ondersteuningsteam, of bij de leerlingbespreking de 

leerling inbrengen voor advies. 

- Mentoren houden het leerlingvolgsysteem bij. 

 

 

8.2 Ondersteuningsteam (OT) 

 

Het ondersteuningsteam bestaat uit zorgcoördinator, 

orthopedagoog, docenten met specialisme (o.a. 

dyslexie), begeleider passend onderwijs, 

schoolmaatschappelijk werkster.  

-Het intern ondersteuningsteam (OT) komt wekelijks 

bij elkaar en heeft een adviserende rol richting 

mentoren. Er wordt intern gekeken naar aanpak van 

de hulpvraag en deze wordt besproken met ouders. 

Omdat het per leerling een individueel traject is, is 

hier geen vast format voor te geven.  

-Interne hulp kan, na het beschrijven van een 

hulpplan, bestaan uit: begeleiding door een van de 

leden van het zorgteam, een dyslexiebegeleiding, 

aanmelding voor de faalangsttraining. Zowel op 

gebied van leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele 

hulpvragen is er op school begeleiding aanwezig.   

-Het OT speelt ook een adviserende rol bij de 

leerlingbespreking 

-Het OT speelt ook een grote rol in het 

aannameproces van nieuwe leerlingen. 

-Het OT verwijst door naar externe 

hulpverleningsorganisaties of voert overleg met 

externe hulpverleningsinstanties 

-Ouders kunnen ook een consult aanvragen bij een 

van de OT medewerkers. 

 

 

8.3 Externe deskundigen 

 

- De school kan doorverwijzen naar externe 

huiswerkinstituten zoals Studiecentrum Voorne, of 

individuele remedial teachers. 

- Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd met 

de schoolverpleegkundige en schoolarts. Dit gebeurt 

bij absentie, vermoeden van lichamelijke of 

psychische oorzaken voor afwezigheid. Ook kan het 

gebiedsteam in overleg met ouders worden ingezet 

voor coaching, cursussen, thuisbegeleiding etc.. 

- Er wordt intensief samengewerkt met de 

medewerkers van het samenwerkingsverband, zoals 

psychologen en de experts van Rochade. Bijvoorbeeld 

worden ART trainingen op school uitgevoerd, video-

interactietraining, met als doel leerlingen zo vroeg 

mogelijk bij te sturen in hun gedrag.  

- Er wordt samengewerkt met Youz, verslavingszorg, 

op het gebied van voorlichting en behandeling. 

- Het OT en mentor proberen zoveel mogelijk af te 

stemmen met externe zorgverleners en staan open 

voor samenwerking.  

- Van cruciaal belang is hierbij de ‘gouden driehoek’ 

kind-ouder(s)-school. 

 

U kunt op de site meer uitgebreide informatie vinden 

over: pestprotocol, Youz, ondersteuningsprofiel van 

Bahûrim. 
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8.4 Dyslexiecoach  

 

Mw. Herrewijnen is dyslexiecoach en 

plaatsvervangend zorgcoördinator.  Bij een 

vermoeden van dyslexie of vragen over het 

dyslexiebeleid kunt u met haar contact opnemen. 

Leerlingen die met een verklaring van de basisschool 

komen, hebben recht op extra faciliteiten.  

E-mail: c.herrewijnen-vanderreiden@penta.nl. 

  

8.5 Schoolmaatschappelijk werk 

 

De schoolmaatschappelijk werkster is elke dinsdag op 

school. U kunt haar zelf of via het 

ondersteuningsteam benaderen. Zij ondersteunt met 

name bij sociale of emotionele zorgen. Ook maakt zij 

deel uit van het ondersteuningsteam. E-mail: 

b.blom@penta.nl. 

 

8.6 Begeleidster passend onderwijs (BPO) 

 

De begeleider passend onderwijs is in dienst van het 

samenwerkingsverband. Zij ondersteunt het team en 

individuele leerlingen met een probleem op het 

gebied van leren. Het gaat dan met name om 

leerlingen met een diagnose op het gebied van ASS 

of ADHD. Zij werkt op maandagochtend en dinsdag 

en maakt deel uit van het ondersteuningsteam.  

E-mail: t.deruiter@penta.nl.  

mailto:c.herrewijnen-vanderreiden@penta.nl
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9 Leren Over Leren – LOL 

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we in de 

brugklas een nieuw vak met als naam LOL - Leren 

Over Leren. We vinden het namelijk belangrijk dat 

onze leerlingen regie hebben over hun eigen 

handelen, maar daar hebben ze zeker in leerjaar 1 

nog wel wat sturing bij nodig.   

  

Tijdens het vak Leren Over Leren werken we aan 

studievaardigheden om te leren leren. Zo geven we 

bijvoorbeeld inzicht in hoe de hersenen werken en 

hoe deze ons helpen bij het efficiënt kunnen leren. 

Hiervoor gebruiken we het boek Breingeheimen, 

waarin allemaal feitjes en weetjes staan over de 

werking van de hersenen, specifiek bij opgroeiende 

pubers. Ook worden verschillende leerstrategieën 

besproken die bij diverse vakken kunnen worden 

toegepast. Daarnaast krijgen de leerlingen les over 

de executieve functies. Deze functies horen bij het 

denkvermogen en helpen ons bij verschillende zaken, 

zoals planning en organisatie, concentratie en 

impulsbeheersing. Gedurende het jaar worden de 

verschillende executieve functies besproken en 

uitgelegd. De theorie wordt behandeld bij Leren Over 

Leren, de uitvoering komt tijdens het mentoruur aan 

bod. Samen met de leerling worden tijdens het 

mentoruur doelen opgesteld voor een bepaalde 

periode. Hierdoor krijgen de leerling inzicht in hun 

eigen ontwikkeling op dit gebied. Op deze manier 

oefenen zij bewust met de vaardigheden die hen 

kunnen helpen. Ook gaan de leerlingen tijdens het 

mentoruur met elkaar in gesprek over het halen van 

de doelen. Waar lopen ze tegenaan en welke tips 

hebben ze voor elkaar? Wat voor de één namelijk 

lastig is, hoeft dat niet voor de ander te zijn. Door 

samen te werken en hierover te praten, nemen ze de 

regie over hun eigen handelen. En laat dat nou net 

zijn wat wij uiteindelijk willen! 

 

 

10 Centrum voor Jeugd en 

Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek 

waar u terechtkunt met vragen over gezondheid, 

opgroeien en verzorging. Als het nodig is biedt het 

CJG u advies en ondersteuning. Naast 

jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, 

doktersassistenten, pedagogen en andere 

deskundigen om gezond en veilig opgroeien mogelijk 

te maken. Voor meer informatie over het CJG kunt u 

de website: www.cjgbrielle.nl raadplegen. Aan 

Bahûrim is een jeugdverpleegkundige voor het 

Centrum van Jeugd en Gezin Brielle verbonden. 

Afhankelijk van de vraag kan de school de 

jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om 

deel te nemen aan het zorgteam. 

 

11 Informatieavonden 

Wij streven naar een optimaal contact met de ouders 

van onze leerlingen. Naar aanleiding van het eerste 

en tweede rapport bestaat voor u de mogelijkheid om 

met docenten van gedachten te wisselen over de 

prestaties van uw kind. Ook bij het overgangsrapport 

is daar de gelegenheid toe. Daarnaast houden wij 

voor ouders speciale avonden over actuele zaken die 

in een bepaald leerjaar belangrijk zijn. Aan het begin 

van de cursus is er een informatieavond voor leerjaar 

1, 2, 3 en 4 waarbij ouders en de mentor duidelijke 

afspraken kunnen maken omtrent de begeleiding van 

hun kind in het komende schooljaar.  

 

12 Ouderberaad en 
leerlingenberaad 

Wij stellen het op prijs een goede band met ouders te 

onderhouden. Naast de genoemde contactmomenten 

voeren we in het zogenaamde ouderberaad overleg 

met een afvaardiging van de ouders. Dit overleg 

vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. Het streven 

is deze vorm van ouderbetrokkenheid uit te breiden. 

Wij gaan ervan uit dat een optimale 

ouderbetrokkenheid kan resulteren in betere 

resultaten en een prettig schoolklimaat. 

Met onze leerlingen voeren we regelmatig overleg in 

het zogenaamde leerlingenberaad. Minimaal 

tweemaal per jaar wordt er per leerjaar met een 

afvaardiging van de leerlingen gesproken. Deze 

gesprekken worden in klassenverband voorbereid. 

 

13 Rapport en overgang  

De leerlingen krijgen drie rapporten per schooljaar. 

Leerlingen en ouders kunnen de resultaten volgen via 

internet (SOMtoday). De rapportages werken met 

een voortschrijdend gemiddelde. 

 

13.1 Overgangsnormen 

 
Bahûrim houdt de overgangsnorm aan van Penta. 

Deze zijn te vinden in het algemene gedeelte van de 

schoolgids met aanvullende uitleg. Kort gezegd zijn 

de normen als volgt: 

Bevorderingsnorm klas 1 mavo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

bedraagt en het gemiddelde rapportcijfer berekend 

over alle vakken minimaal 6.0 bedraagt. 

Bevorderingsnorm klas 2 mavo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

en het gemiddelde rapportcijfer berekend over alle 

vakken minimaal 6.0 bedraagt.  

Bevorderingsnorm klas 3 mavo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

en het gemiddelde rapportcijfer berekend over alle 

vakken minimaal 6.0 bedraagt. Voor alle leerlingen 

geldt dat de slaag-/zakregeling wordt toegepast.  

Bevorderingsnorm klas 1 havo-vwo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

en het gemiddelde rapportcijfer berekend over alle 

vakken minimaal 6.0 bedraagt.  
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Bevorderingsnorm klas 2 havo-vwo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

en het gemiddelde rapportcijfer berekend over alle 

vakken minimaal 6.0 bedraagt.  

Bevorderingsnorm klas 3 havo-vwo: de leerling is 

bevorderd als het aantal tekortpunten maximaal 2.0 

en het gemiddelde rapportcijfer berekend over alle 

vakken minimaal 6.0 bedraagt én bovendien het 

afgeronde eindcijfer voor de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde ten hoogste één vijf bedraagt. 

Voor alle leerlingen geldt dat de slaag-/zakregeling 

wordt toegepast. 

 
13.2 Doubleren 

 
Behalve in uitzonderlijke gevallen is doubleren naar 

onze mening niet verantwoord, vandaar dat volgens 

onze (Penta)regels over twee opeenvolgende 

leerjaren niet meer dan drie schooljaren mag worden 

gedaan. Doubleren is geen recht, maar geënt op het 

professionele inzicht van de docentenvergadering in 

een succesvolle voortzetting van de schoolcarrière. 

Hierover gaan we altijd in gesprek met de leerling en 

de ouder(s). 

 
13.3 Overige zaken 

bevordering/doorstroom 

 
Voor uitgebreidere informatie omtrent 

bevordering/doorstroom verwijzen wij naar de 

algemene schoolgids van Penta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Schoolkosten 

Op de website staat een overzicht van de 

schoolkosten voor het huidige cursusjaar.  

 

 

15 Boekenfonds 

 

1. De boeken worden hetzij als nieuwe boeken, hetzij 

als in goede staat verkerende gebruikte boeken ter 

beschikking gesteld.  

 

2. Bij de uitreiking van de boeken ontvangt u twee 

boekenlijsten. Eén lijst is voor u. Wij verzoeken u de 

andere lijst zorgvuldig te vergelijken met het 

ontvangen boekenpakket. Na controle moet de lijst 

voor akkoord worden getekend en met eventuele op- 

of aanmerkingen bij mw. De Ruyter worden 

ingeleverd. Mocht de lijst niet zijn ingeleverd, dan 

vertrouwen wij erop dat u alles in goede staat heeft 

ontvangen. 

 

3. Klachten over ontbrekende boeken of over de 

kwaliteit van de boeken kunnen uitsluitend bij mw. 

De Ruyter worden ingediend. Wanneer niet binnen 

drie weken na uitreiking van de boeken is 

gereclameerd, kunnen klachten niet meer in 

behandeling worden genomen. In beschadigde, maar 

nog wel bruikbare boeken, dient een stempel 

“beschadigd” te staan.  

 

4. De boeken dienen zorgvuldig te worden behandeld 

en te worden gekaft met degelijk kaftpapier. 

 

5. Aan het einde van het schooljaar of bij eventueel 

tussentijds verlaten van de school moeten de boeken 

weer worden ingeleverd op een nader door de school 

te bepalen tijdstip. 

 

6. Bij inlevering van de boeken dienen losse kaften te 

zijn verwijderd. Niet ingeleverde boeken worden in 

rekening gebracht tegen tachtig procent van de 

nieuwwaarde. Voor beschadigingen worden, 

afhankelijk van de aard van de schade en de 

ouderdom van de boeken, boetes gerekend. Deze 

boetes kunnen contant worden betaald. Indien er een 

rekening moet worden gestuurd, zijn wij genoodzaakt 

€ 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. 

De schaderegeling en de daarbij behorende bedragen 

staan vermeld in de schoolgids. 

 

7. Tussentijdse controles van de boeken worden 

aangekondigd. In een bepaalde week worden de 

boeken gecontroleerd op vooral de deugdelijkheid 

van de kaften. Leerlingen van wie de boeken niet in 

orde worden bevonden, moeten de volgende dag om 

8.00 uur alle boeken opnieuw laten controleren. De 

kaften dienen dan uiteraard wel in orde te zijn. 

 

8. Werkboeken en werkschriften worden door de 

school geleverd. Sommige werkboeken en 

werkschriften worden over een periode van meerdere 

schooljaren gebruikt in een stapelbibliotheek in 

school. In deze werkboeken mag niet worden 

geschreven. Indien in deze werkboeken toch 

geschreven is, zal een nieuw werkboek worden 

aangeschaft en wordt de aanschafwaarde aan u 

doorberekend. 
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16 Kluisjes 

 

De school heeft kluisjes aangeschaft ten behoeve van 

de leerlingen. Hoewel het huren van zo’n kastje 

uiteraard niet verplicht is, stimuleren we het gebruik 

ervan wel. Je voorkomt ermee dat spullen kwijtraken. 

Voor de huur van de kluisjes wordt € 20,00 

berekend. Voor het verlies van het pasje wordt € 

5,00 berekend. De kluisjes zijn bestemd voor zaken 

die op school zijn toegestaan. De directie behoudt 

zich het recht voor om op ieder gewenst moment een 

controle op de inhoud te houden. Tevens behoort 

algemene controle door de politie tot de 

mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Schooltijden 

 

Lestijden Bahûrim cursusjaar 2022-2023 

 

Rooster maandag, woensdag en donderdag 

Eerste uur 08.30 – 09.30 uur *     

Tweede uur 09.30 – 10.30 uur 

Pauze  10.30 – 10.50 uur   

Derde uur 10.50 – 11.50 uur 

Vierde uur 11.50 – 12.50 uur 

Pauze  12.50 – 13.15 uur   

Vijfde uur 13.15 – 14.15 uur 

Zesde uur 14.15 – 15.15 uur  

Zevende uur 15.15 – 16.15 uur **  

 

*kan ook een begeleidingsuur zijn, aanvang 8.45 uur. 

** op donderdagmiddag is er voor leerjaar 1 een 

talentenprogramma van 14.15 – 15.45 uur. 

 

Dinsdag - Onderbouw en bovenbouw 

Eerste uur 08.30 – 09.30 uur *   

Tweede uur 09.30 – 10.30 uur 

Pauze  10.30 – 10.50 uur   

Derde uur 10.50 – 11.50 uur 

Vierde uur 11.50 – 12.50 uur 

Pauze  12.50 – 13.15 uur   

Vijfde uur 13.15 – 14.15 uur 

 

*kan ook een begeleidingsuur uur zijn, aanvang 8.45 

uur. 

 

Vrijdag - Onderbouw en bovenbouw 

Eerste  uur 08.30 – 09.30 uur    

Tweede uur 09.30 – 10.30 uur 

Pauze  10.30 – 10.50 uur   

Derde uur 10.50 – 11.50 uur 

Vierde uur 11.50 – 12.50 uur 

Pauze  12.50 – 13.15 uur   

Vijfde uur 13.15 – 14.15 uur 

Zesde uur 14.15 – 15.15 uur 

 

Alle leerlingen en ouders dienen er rekening mee te 

houden dat de leerlingen gedurende de hele week 

beschikbaar zijn van het 1e uur tot en met het 7e 

uur. De school gaat ervan uit dat tijdens deze uren 

geen afspraken worden gemaakt die de aanwezigheid 

op school blokkeren. Tevens kan het noodzakelijk zijn 

op andere momenten rekening te houden met de 

activiteiten die leerlingen dienen te vervullen 

(bijvoorbeeld excursies, werkweken, stages, ckv-

opdrachten en BRA-avonden).  
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18 Lessentabellen 

 

Onderbouw MAVO-HAVO 2022/2023  
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Bovenbouw MAVO 2022/2023 
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19 Verblijf op school 

 

Leerlingen mogen het schoolterrein gedurende de 

lesdag niet verlaten, de leerlingen eten hun lunch op 

school. Onze overblijfruimte is daartoe geschikt en bij 

de cateraar, of uit de automaten, kunnen de 

leerlingen onder andere enige eet- en drinkwaren 

verkrijgen. 

 

19.1 Te laat  

 

Bij ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich 

de volgende ochtend om 8.00 uur te melden op 

school bij de conciërge. Bij vier keer te laat komen 

zonder geldige reden sturen de teamleiders een 

bericht naar ouder(s)/verzorger(s). Bij acht keer te 

laat komen zonder geldige reden stuurt de 

leerplichtambtenaar een waarschuwingsbrief naar 

ouder(s)/verzorger(s). Bij twaalf keer te laat komen 

zonder geldige reden worden ouder(s)/verzorger(s) 

en leerling opgeroepen voor een gesprek bij de 

leerplichtambtenaar. Bij zestien keer te laat komen 

zonder een geldige reden worden 

ouder(s)/verzorger(s) en leerling opgeroepen voor 

een verwijzing naar bureau Halt. 

 

19.2 Ziek of afwezig melden 

 

Indien een leerling afwezig is wegens ziekte of door 

andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, 

wordt u verzocht het antwoordapparaat in te spreken 

voor aanvang van het eerste lesuur. Indien de 

leerling weer aanwezig is, dient hij/zij dat direct zelf 

te melden bij mw. Zijlmans. Betreft het een 

betermelding dan dienen de ouders de leerling via 

het antwoordapparaat beter te melden voor 09.00 

uur. 

 

 

 

19.3 Het uitvallen van lessen 

 

Wanneer in een klas de docent door ziekte of om een 

andere reden afwezig is, worden de lessen indien 

mogelijk door collega’s waargenomen. Vallen deze 

lessen echter aan het begin of aan het einde van de 

schooldag, dan vindt doorgaans geen waarneming 

plaats. Het beleid van de school is gericht op zo 

weinig mogelijk lesuitval. 

 

19.4 Schoolbeleid roken, alcohol en drugs 

 

Bahûrim is een rookvrije school voor leerlingen. Het 

is leerlingen verboden op het schoolterrein te roken 

en zichtbaar rookartikelen mee te nemen naar school. 

Tevens is het verboden te roken tijdens het wandelen 

van en naar de lessen lichamelijke opvoeding en bij 

de hekken van het schoolterrein voor, tijdens en na 

schooltijd. Bij overtreding van deze regel wordt de 

betrokken leerling onmiddellijk een gepaste straf 

opgelegd en de rookartikelen worden in beslag 

genomen en vernietigd. Het is niet toegestaan 

alcoholische dranken/alcoholvrij bier en/of 

energiedrankjes mee te nemen naar school.  

 

Leerlingen die tijdens de lesdag alcohol nuttigen of 

onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang 

geweigerd. Het is niet toegestaan in het bezit te zijn 

van drugs of drugs te gebruiken op het schoolterrein 

of tijdens het lopen van en naar de lessen 

lichamelijke opvoeding. Bij overtreding van deze 

regel worden de betrokken leerlingen onmiddellijk 

geschorst en de drugs overgedragen aan de politie.  

 

In het geval van dealen in drugs wordt een procedure 

van verwijdering in werking gesteld en de politie op 

de hoogte gesteld. Bij overtreding van de 

bovengenoemde regels worden ouders onmiddellijk 

op de hoogte gesteld. 

 

 

 

20 Lichamelijke Opvoeding  

 

De lessen vinden plaats in de sporthal De Dukdalf. 

Daarnaast wordt er in de periode tot de 

herfstvakantie en de periode vanaf de meivakantie 

ook gebruik gemaakt van het multicourt en het 

grasveld naast het schoolgebouw. 

 

20.1 Leerlingen die niet mee (kunnen)  

doen met lichamelijke opvoeding  

 

Algemeen: 

De docent noteert de leerlingen die toestemming 

hebben om niet mee te gymmen. De leerling dient 

wel aanwezig te zijn bij de les.  

Een keer geblesseerd of pas ziek geweest:  

De leerling meldt zich aan het begin van de les met 

een briefje van de ouders bij de docent. 

- De leerling heeft te allen tijde zijn/haar sportkleding 

bij zich. 

- In overleg met de docent wordt gekeken welke 

taken de leerling kan uitvoeren. 

 

Een periode van maximaal vier weken niet gymmen: 

De ouders van de leerling nemen telefonisch contact 

op met de docent. Tijdens dit gesprek zullen 

afspraken worden gemaakt over wat de leerling 

tijden de lessen gaat doen.  

 

Langere tijd of definitief niet gymmen: 

De ouders dienen een verzoek in bij de 

afdelingsleider tot ontheffing van het volgen van de 

gymlessen voor een langere tijd, eventueel voor de 

rest van het schooljaar. Bij voorkeur dient een 

doktersverklaring te worden overlegd.  

Ook is het mogelijk dat de afdelingsleider advies 

inwint bij de schoolarts. Als wordt besloten het 

verzoek in te willigen, dienen de volgende zaken door 

de afdelingsleider afgehandeld te worden: 
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1. Met de leerling wordt besproken – na overleg met 

de docent l.o. – wat er tijdens de l.o.- lessen van 

hem of haar wordt verwacht. 

2. De ouders krijgen schriftelijk een bevestiging van 

de gemaakte afspraken.  

3. De l.o.-docent wordt schriftelijk op de hoogte 

gebracht.  

4. De mentor ontvangt het verzoek en de kopie van 

de antwoordbrief en voegt dit bij het 

leerlingendossier. 

 

20.2 Sportkleding 

 

De school heeft (nog) geen vastgestelde 

sportkleding. Wel is het zo dat de leerling tijdens het 

sporten (makkelijk zittende/functionele) sportkleding 

gebruikt. Een trainingsbroek is toegestaan. Het shirt 

moet gezien de gevarieerde oefenstof een dichte hals 

en mouwen hebben, spaghettishirts zijn niet 

toegestaan.  

 

Tevens dient de leerling in het bezit te zijn van:  

- Sportschoenen voor in de zaal (geen zwart 

afgevende zolen!).  

- Sportschoenen voor de veldlessen (dus andere 

sportschoenen dan de zaalschoenen!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Schoolvakanties 

 

Herfstvakantie: 22-10-2022 t/m 30-10-2022  

Kerstvakantie: 24-12-2022 t/m 08-01-2023  

Voorjaarsvakantie: 25-02-2023 t/m 05-03-2023  

Goede Vrijdag: 07-04-2023  

Paasmaandag: 10-04-2023  

Meivakantie: 22-04-2023 t/m 07-05-2023  

Hemelvaart: 18-05-2023 t/m 21-05-2023  

Pinkstermaandag: 29-05-2023  

Zomervakantie: 08-07-2023 t/m 20-08-2023 
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