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▲

Welkom
Hartelijk welkom op het Regius College. In deze online 
schoolgids 2022-2023 staan diverse schoolzaken op een rij 
die van belang zijn voor ouders en leerlingen. 
De schoolgids is uitgesplitst in een algemeen deel, een deel 
vmbo, een deel havo/vwo en een deel praktijkonderwijs. 
In het algemene deel treft u zaken aan die gelden voor de 
hele school, in de overige delen vindt u specifieke informatie 
van de locaties.

Meer weten
Uitgebreide informatie over onze school en ons 
onderwijs vindt u tevens op onze website. Daar vindt u 
ook veel regelingen en protocollen. In deze gids verwijzen 
we daar dan ook regelmatig naar. Is u iets niet duidelijk? 
Neem dan gerust contact op met de mentor of de teamleider. 
U kunt uw vraag ook stellen via ons online contactformulier.
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▲

 Visie en kernwaarden van het Regius College

Visie    
Het Regius College biedt leerlingen een goede opleiding op het niveau dat ze 
aankunnen en die gericht is op een vervolgopleiding of loopbaan passend bij 
hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen we de leerlingen 
toerusten met vaardigheden waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en 
verantwoordelijkheid leren dragen. De leerlingen krijgen brede vorming door 
middel van een keur aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, creatief 
en sportief gebied. Als openbare school hebben we geen voorkeur voor één 
bepaalde opvatting, we hebben aandacht voor én bieden ruimte aan iedere 
leerling en iedere medewerker.

Wie zijn wij?

Kernwaarden – Regius Koers 2024   
In de Regius Koers 2022 met als titel ‘Aandacht met resultaat’ worden de twee 
kernwaarden beschreven die de basis vormen van ons handelen. 

Aandacht voor elkaar
Je wordt gezien. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. De sfeer van veilig-
heid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken in 
klassen, teams, secties en andere groepen. Aandacht voor elkaar is ook weten 
dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft 
en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd.

Werken aan goede resultaten
Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers en een goed diploma. Op het 
Regius College is het meer: je talent breed ontwikkelen, het beste uit jezelf  
halen. Resultaten zijn ook vaardigheden en gedrag die je ontwikkelt om suc-
cesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving.

Pontis Onderwijsgroep

Het Regius College Schagen en het Trinitas College Heerhugowaard zijn per 
1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en verdergegaan onder de vlag van de 
Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde 
ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het 
onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en 
aantrekkelijk werkgeverschap. Op de scholen zelf zal er weinig te merken zijn 
van de fusie. De scholen behouden hun eigen sterke en bekende merknamen. 
Informatie over de missie/visie en de organisatiestructuur van de Pontis 
Ondergroep is te vindenop  www.pontis.nl.

College van Bestuur     
de heer A.H. Hoekstra voorzitter 

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de organisatie en 
oefent alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die de onderwijswetgever 
aan schoolbesturen in Nederland heeft opgedragen. Het CvB draagt zorg voor 
de ontwikkeling van beleid en de coördinatie daarvan. Het College schept 
daarmee de kaders waarbinnen het beleid zich dient af te spelen.

Raad van Toezicht     
de heer D. Reneman   voorzitter remuneratiecommissie
mevrouw M. Robijns     vice-voorzitter
mevrouw S. Bloom   audit commissie
de heer R. Kriekaard   remuneratiecommissie
de heer J.C.F. Stuifbergen   audit commissie

De Raad van Toezicht (RvT) van het Regius College vervult een brugfunctie 
tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de RvT zich 
op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De 
RvT heeft niet alleen een toezichthoudende rol ‘op afstand’, maar ook een 
adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het totstandkomen van de 
hoofdlijnen van het strategisch beleid conform de statuten.

Reglement Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 Het Regius College

Het Regius College is een openbare scholengemeenschap met ruim 3.000 leer-
lingen. Ons aanbod voor leerlingen uit Schagen en omliggende gemeenten is 
breed: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 

Naast kennis en inzicht willen we onze leerlingen toerusten met vaardigheden 
waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en  verantwoordelijkheid leren 
dragen. Aan de basis daarvan staat een fijne, veilige en uitdagende leeromge-
ving.
Wat ons kenmerkt is kleinschaligheid met de voordelen van een grote organi-
satie in de prettige en veilige omgeving van de vriendelijke stad Schagen. 

 Identiteit

Het Regius College staat bewust open voor leerlingen van alle levensbeschou-
welijke opvattingen en richtingen. We zijn actief openbaar; leerlingen, mede-
werkers en ouders gaan respectvol om met elkaars godsdienst en levensover-
tuiging. Niet alleen in theorie, maar vooral in de dagelijkse praktijk, door met 
elkaar om te gaan en samen te leven. 

 De medezeggenschap    

De medezeggenschap is na de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 anders 
georganiseerd. Op het niveau van de Pontis Onderwijsgroep wordt gewerkt met 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met een afvaardiging 
van collega’s, ouders en leerlingen uit de verschillende scholen.
Op het Regius College zelf werken we met twee deelraden voor Regius College 
havo/vwo en Regius College vmbo/pro. Een deelraad bestaat uit twee ouders, 
twee leerlingen en vier medewerkers die door respectievelijk ouders, leerlingen 
en medewerkers zijn gekozen. Ouders kunnen zich rechtstreeks verkiesbaar 
stellen. Meer informatie over de deelraden is te vinden op de betreffende 
pagina’s op onze website.
GMR gmr@pontis.nl
MZR havo/vwo MZRHV@regiuscollege.nl
MZR vmbo  MZRvmbo@regiuscollege.nl

Ouderparticipatie   

Leerlingenraden

Leerlingen hebben een stem in onze school via de leerlingenraden. De leerlin-
genraad is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen 
van het Regius College. Zij zijn een aanspreekpunt waar je terecht kunt met 
problemen, opmerkingen of suggesties. Ook houden ze zich bezig met het 
organiseren van feesten en activiteiten. 

Iedere locatie heeft een eigen leerlingenraad. Deze zijn te bereiken via:
Emmalaan leerlingenraad-EMM@regiuscollege.nl
Hofstraat leerlingenraad-HOF@regiuscollege.nl
Oranjelaan leerlingenraad-ORA@regiuscollege.nl
Wilhelminalaan leerlingenraad-WIL@regiuscollege.nl

De opleidingen zijn gehuisvest op een eigen locatie met een eigen 
docententeam. De gebouwen liggen dicht bij elkaar op een mooie campus. De 
afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in de  gebouwen en de ruime 
schoolomgeving. 

De kleinschaligheid komt ook in de organisatievorm tot 
uiting. Er is sprake van twee scholen (Regius College havo/vwo en 
Regius college vmbo/praktijkonderwijs) met ieder een eigen directie.
Regius College praktijkonderwijs is formeel een zelfstandige school, maar 
maakt in de dagelijkse praktijkonderdeel uit van Regius 
College vmbo/praktijkonderwijs.

Regius College directies     
mevrouw drs. I.M.C. Tjio directeur Regius College havo/vwo
de heer drs. F.T. Broersen adjunct directeur Regius College havo/vwo
de heer J. Klei directeur Regius College vmbo/pro
mevrouw A.C.M. van Diepen adjunct directeur Regius College vmbo/pro

De directies zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor hun school en 
worden daarbij ondersteund door de teamleiders.

De oudergeledingen van de medezeggenschapsraden behartigen de belangen 
van leerlingen en ouders en bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de 
school. Verder organiseren we klankbordgroepen waarin ouders deelnemen en 
thema-avonden.

https://www.regiuscollege.nl/Media/download/45627/Regius+Koers+Boek+2022.pdf?
https://pontis.nl/wp-content/uploads/2022/03/Reglement-RvT-Pontis-Onderwijsgroep-2022-01-tbv-website.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Bestuur_en_organisatie
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/GMR
mailto:gmr@regiuscollege.nl
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/MZR_havo/vwo
mailto:MZRHV@regiuscollege.nl
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/MZR_vmbo
mailto:leerlingenraad-EMM@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-HOF@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-ORA@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-WIL@regiuscollege.nl
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 Vakantieregeling en bijzonder verlof

Vakantieregeling
Herfstvakantie : maandag 17-10 t/m   vrijdag 21-10 2022
Kerstvakantie  : maandag 26-12 2022 t/m  vrijdag 06-01 2023
Voorjaarsvakantie  : maandag 27-02 t/m   vrijdag 03-03 2023
Tweede Paasdag  : maandag 10-04 2023
Meivakantie  : maandag 24-04 t/m   vrijdag 05-05 2023
Hemelvaart  : donderdag 18-05 t/m   vrijdag 19-05 2023
Tweede Pinksterdag  : maandag 29-05 2023
Zomervakantie  : maandag 24-07 t/m   vrijdag 01-09 2023

Bijzonder verlof
Wij krijgen regelmatig verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakan-
ties om. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep uitsluitend 
buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt 
u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, zolang dit niet valt in de 
eerste twee weken na de zomervakantie. 

Daarnaast kent de Leerplichtwet een aantal ‘gewichtige omstandigheden’, 
waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar de school te 
sturen waar het ingeschreven staat. Deze ‘gewichtige omstandigheden’ worden 
nader toegelicht in het formulier ‘bijzonder verlof – toelichting op 
aanvraagformulier’.

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie of is hieronder te 
downloaden. Een aanvraag moet minimaal zes tot acht weken voor aanvang 
worden ingediend bij de betreffende teamleider. 

 bijzonder verlof - aanvraagformulier.pdf 

 bijzonder verlof - toelichting op aanvraagformulier.pdf 

Regius Regelingen en afspraken

 Melding van absentie, te laat komen en uit de
 les verwijderd

In onderstaande regelingen vindt u meer informatie over onze regelingen met 
betrekking tot melden van ziekte en absentie, (melden) ongeoorloofd verzuim, 
uit de les verwijderd en te laat komen.
Regeling te laat, absent en uit de lesverwijderd vmbo/pro
Regeling absentie havo/vwo

Voor de bovenbouw gelden de regels en voorschriften van het PTA (programma 
van toetsing en afsluiting). Heeft uw kind een PTA-toets, dan moet u op de 
dag van afname (nogmaals) een PTA-ziekmelding doen via het ouderportaal 
(PTA-afmelding) én een telefonische afmelding doen vóór aanvang van de 
toets via het nummer 0224 - 297841. Dit is belangrijk voor het opstarten van 
de inhaalprocedure.

▲

https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44671/bijzonder+verlof+-+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/45998/Regeling+absentie%2C+verzuim%2C+te+laat+-+vmbo-pro.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/45978/Regeling+absentie+-+Sector+havo_vwo.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Ziek_melden


 Ongeoorloofd verzuim

Indien er geen toestemming is verleend voor extra verlof en de leerling 
ongeoorloofd absent is, dient de school dit ongeoorloofd verzuim volgens de 
wettelijke regels digitaal te melden bij de IB-groep. Bekijk voor meer 
informatie onze regelingen absentie per sector.

 Schoolkosten

Jaarlijks vraagt de school ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Uit deze bijdrage worden zaken en diensten bekostigd die de schoolleiding 
en de oudergeleding van de GMR van groot belang achten. De activiteiten en 
diensten die worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage en de hoogte 
van het bedrag, zijn goedgekeurd door de oudergeleding van de GMR.
Het gaat voor het schooljaar 2022-2023 om een vrijwillige ouderbijdrage van 
€ 65 voor onder meer activiteiten, mediatheek, kluishuur en een schoolpas.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten 
geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen 
of willen betalen.

Daarnaast kunnen er voor een aantal activiteiten apart kosten in rekening 
worden gebracht zoals de kennismakingsdagen, werkweken etc. Ook hier 
geldt dat alle leerlingen meedoen. Wij behouden ons hierbij echter wel het 
recht voor om, wanneer minder dan een nader te bepalen percentage van de 
ouders de gevraagde bijdrage betaalt, bepaalde activiteiten geen doorgang 
te laten vinden.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolkosten voor het schooljaar 2022 2023. 

U vindt hier meer informatie over de gratis schoolboeken, de vrijwillige ouder-
bijdrage, de kosten per opleiding, verzekeringen etc. Ook kunt u nalezen bij 
welke instanties u terecht kunt voor het aanvragen van een tegemoetkoming in 
de ouderbijdrage en de schoolkosten. Voor de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon verwijzen wij u hiervoor naar www.meedoenschagen.nl of www.mee-
doen.hollandskroon.nl. 
Net na de zomervakantie ontvangt u een factuur voor de vrijwillige 
ouderbijdrage.

 Chromebooks

In het schooljaar 2022-2023 werken we binnen het Regius College in alle op-
leidingen en leerjaren met een eigen device voor leerlingen. Enige uitzondering 
zijn de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Wij vragen ouders dan ook een 
device voor hun zoon/dochter aan te schaffen.

Het Regius College kiest voor het werken met een Chromebook; een relatief 
goedkope, snelle, onderhoudsarme computer met een eigen besturings-
systeem en een lange accuduur.

Aanbod Chromebook via The Rent Company
Voor de aanschaf van een Chromebook doen wij u een aanbod via The Rent 
Company, een bedrijf dat specifiek voor het onderwijs werkt. Het voordeel 
van kopen of huren via The Rent Company is dat er een service-, garantie- en 
verzekeringspakket in het Easy4U device abonnement meegeleverd wordt. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen dit pakket aanschaffen is in 
de aanbieding van The Rent Company een stimuleringsbijdrage van het Regius 
College per Chromebook inbegrepen, als tegemoetkoming voor de aanschaf 
van het pakket. 

Lees hier meer over het aanbod van de Rent Company en de overige opties als 
u besluit geen Chromebook aan te schaffen via The Rent Company.

Klik hier voor de presentatie van The Rent Company.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over Chromebooks

 Kluisjes 

In de loop van de eerste week na de vakantie worden de kluisjes uitgegeven. 
Leerlingen op de Oranjelaan krijgen geen kluissleutel, hun kluis opent met de 
schoolpas. Zij kunnen gebruik maken van hun kluis zodra zij hun schoolpas en 
bijbehorende brief met kluisnummer in ontvangst hebben genomen.
Leerlingen die een kluisje huren, stemmen in met het recht van de directie om 
gevraagd en ongevraagd het kluisje te openen en te inspecteren. 
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de kluisjes.

 Schoolpas

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas. 
De leerling moet deze schoolpas altijd bij zich hebben, om zich binnen het 
schoolgebouw en de directe omgeving van de school te kunnen legitimeren. 
Daarnaast is de schoolpas ook nodig om gebruik te maken van ondermeer de 
mediatheek en bij de entree van diverse activiteiten.
Voor leerlingen met een Chromebook geldt de schoolpas ook als printpas. 
Bij verlies/beschadiging kan voor € 5 een nieuwe pas aangevraagd worden.

Rookvrij onderwijsterrein

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk en daar hoort een rookvrij 
onderwijsterrein bij. Zowel de locaties zelf als het schoolterrein buiten
zijn rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend 
personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere 
activiteiten buiten schooltijd.

▲

 Privacy

Op het Regius College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en 
hun ouders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. 
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met persoonsgegevens en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement, de privacyverklaring en 
andere relevante informatie en documenten rondom privacy kunt u vinden op onze 
website. Voor als uw vragen rondom privacy kunt u mailen naar 
privacy@regiuscollege.nl.

Gebruik foto- en filmmateriaal leerlingen
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 
website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Ouders mogen 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in 
te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de 
foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Ziek_melden
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids
http://www.meedoenschagen.nl
https://meedoen.hollandskroon.nl/
https://meedoen.hollandskroon.nl/
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44612/Chromebookproject_presentatie_Regius_college.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Privacy
https://www.regiuscollege.nl/het_regius/privacy
https://www.regiuscollege.nl/Privacy
mailto:privacy@regiuscollege.nl


▲

Gedragscode
In de gedragscode  worden onze waarden, normen en gedragsregels weerge-
geven. Medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht van 
de inhoud van de gedragscode op de hoogte te zijn en weten dus aan welke 
afspraken en gedragsregels zij zijn gehouden. Zij kunnen elkaar aanspreken 
op het naleven van deze gedragsregels. 

De gedragscode van het Regius College is het kaderdocument. In diverse an-
dere Regius documenten staan ook uitgangspunten voor gedrag beschreven of 
een nadere concretisering van gedragsregels. Deze documenten vallen dan ook 
onder de gedragscode. Voorbeelden hiervan zijn:
het leerlingenstatuut
de integriteitscode 
de klokkenluidersregeling
de klachtenregeling
het inkoopbeleid
de schoolgids.

Overige regelingen en documenten
U vindt de diverse regelingen en documenten op onze website, waaronder:
Regeling informatievoorziening gescheiden ouders
Pestprotocol (regelingen)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Internetprotocol

Cameratoezicht 
Ter bevordering van ieders veiligheid, om ieders eigendommen te bewaken en 
vandalisme te voorkomen, zijn op een aantal plaatsen binnen de school toe-
zichtcamera’s geplaatst. Bij de ingangen van de gebouwen is duidelijk aange-
geven dat er cameratoezicht is. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is 
voorbehouden aan daartoe door de schoolleiding aangestelde personen. Deze 
beelden blijven maximaal zeven dagen bewaard. Daarna worden zij gewist. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons protocol cameratoezicht.

 Klachtenregeling

Ouders die een klacht hebben, bespreken deze eerst met de docent of mentor 
en vervolgens, als dat nodig is, met de teamleider. Daarnaast kunt u zich al-
tijd wenden tot één van de vertrouwenspersonen (zie hieronder). In bijna alle 
gevallen worden klachten, in goed onderling overleg, afgehandeld. Binnen de 
school is ruimte voor een gesprek.

Mocht dit echter niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke 
klacht indienen bij de betreffende directie die ervoor zorgt dat de klacht wordt 
afgehandeld. Voor de procedure verwijzen wij u naar de klachtenregeling.
 

 Klachtenregeling Regius College Schagen.pdf
Klachtafhandeling vindt dus primair plaats binnen de school. Indien dit echter 
niet lukt, kan alsnog besloten worden om de klacht in te dienen bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).

Vertrouwenspersonen
mevrouw I. Sprenkeling, locatie Emmalaan/Hofstraat (spr@regiuscollege.nl) 
de heer R. Leek, locatie Emmalaan/Hofstraat (ler@regiuscollege.nl) 
de heer H. Rijkenberg, locatie Oranjelaan (rij@regiuscollege.nl) 
mevrouw M. de Jager, locatie Oranjelaan (jam@regiuscollege.nl) 
mevrouw T.Schep, locatie Wilhelminalaan (pee@regiuscollege.nl) 
de heer P. Korver, locatie Wilhelminalaan (kov@regiuscollege.nl)

 Overige regelingen

Als lid van de VO-raad onderschrijft het Regius College de code Goed 
Onderwijsbestuur. Deze code is een weerslag van hoe de sector Voortgezet 
Onderwijs haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs oppakt. Het is geen 
vrijblijvende intentieverklaring, de code geeft o.a. aan welke reglementen en 
codes een onderwijsinstelling dient te hebben. 

https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42116/Leerlingenstatuut Regius College.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42325/Integriteitscode Regius College Schagen.pdf
https://pontis.nl/documenten/
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44574/Klachtenregeling Regius College Schagen.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/het_regius/schoolgids
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44971/Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42124/Internetprotocol Regius College.pdf
http://www.regiuscollege.nl/privacy
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44574/Klachtenregeling+Regius+College+Schagen.pdf?
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:%28spr%40regiuscollege.nl%29?subject=
mailto:%20%28kaa%40regiuscollege.nl%29%20?subject=
mailto:ler@regiuscollege.nl
mailto:run@regiuscollege.nl
mailto:jam@regiuscollege.nl
mailto:run@regiuscollege.nl
mailto:kov@regiuscollege.nl


Onderwijs op het Regius College

 Opleiding                                               Locatie
praktijkonderwijs Emmalaan
vmbo basis-/kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw Emmalaan
vmbo basis-/kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw Hofstraat
vmbo theoretische leerweg Oranjelaan
vmbo tl/havo Oranjelaan
havo/vwo Wilhelminalaan

In de aparte opleidingsdelen bij deze schoolgids staat specifieke informatie over het 
onderwijs op de diverse locaties opgenomen.

praktijkonderwijs

 locatie Emmalaan

vmbo

 locatie Oranjelaan
 locatie Emmalaan
 locatie Hofstraat

havo/vwo
 locatie Wilhelminalaan

▲

Klik op de button voor info over:



Onderstaand schema geeft de opbouw van de school weer 
en brengt de overstap- en doorstroommogelijkheden in 
kaart die de school in principe biedt.

 Doorstroommogelijkheden binnen het Regius

▲



van de Dienst Uitvoering Onderwijs, (DUO), de onderwijsinspectie, het LAKS en 
de scholen zelf.

Hier vindt u informatie over het schooladvies en de plaatsing, de doorstroom 
binnen de school en naar het vervolgonderwijs, de examencijfers en 
slaagpercentages, de tevredenheid van leerlingen en ouders, de rapporten van 
de onderwijsinspectie en de jury Excellente Scholen, het schoolklimaat en de 
veiligheid, het onderwijsbeleid, het schoolondersteuningsprofiel en de 
schoolkosten. 

De scholen bieden op deze manier betrouwbare informatie voor de dialoog 
met hun belanghebbenden, waaronder ouders en toeleverende scholen. 
De gegevens worden regelmatig ververst. U wordt van harte uitgenodigd om 
op ‘Scholen op de Kaart’ te volgen hoe het Regius College er voor staat. 

Resultaten en Onderwijsinspectie
De prestaties van de scholen kunnen worden afgemeten aan de resultaten 
van onze leerlingen. De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks de meetbare 
prestaties van de school op: www.onderwijsinspectie.nl. 

Al onze opleidingen scoren goed op de beoordelingscriteria van de 
Onderwijsinspectie zijnde: ‘onderbouwsnelheid’, ‘bovenbouwsucces’, 
‘examenresultaten’ en ‘verschil SE-CE’. Onze resultaten liggen in bijna alle 
gevallen boven de landelijke norm. Alle opleidingen worden door de onder-
wijsinspectie dan ook ‘voldoende’ beoordeeld. 

Regius College Praktijkonderwijs is door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld en 
in 2019 en 2022 uitgeroepen tot ‘Excellente school’.

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn:
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 088-669 60 60

 Aanmelden bij het Regius College  

Aanmelden brugklas
Aangezien het Regius College een brede scholengemeenschap is, zijn in prin-
cipe alle leerlingen toelaatbaar tot de brugklas. Het advies van de basisschool 
is leidend voor plaatsing in de brugklas. 

Aanmelden hogere leerjaren
Voor een aanmelding voor leerjaar 2 - en hoger - verzoeken wij u telefonisch 
contact op te nemen met de leerlingenadministratie (0224-297841). 
U ontvangt dan de benodigde informatie.

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden bij het Regius College.

 Maatschappelijke stage

Naast aandacht voor vakken en betere leerresultaten bereiden wij de leerlingen 
breed voor op hun toekomst. We hebben een opdracht op het gebied van 
vorming en ontplooiing van leerlingen in wisselwerking met de omgeving 
(burgerschapsvorming). 
De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen 
tijdens hun middelbare schooltijd. Jongeren lopen tijdens hun schoolcarrière in 
het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur stage. Ze leren hierdoor de samen-
leving op een andere manier kennen en leveren hieraan een actieve bijdrage.

Lees hier meer over de maatschappelijke stage binnen het Regius College

 Kwaliteit

Wij doen voortdurend pogingen te analyseren in hoeverre wij als onderwijsin-
stelling voldoen aan de eisen die aan ons worden gesteld. Het Regius College 
is transparant over haar kwaliteit en neemt deel aan het project ‘Scholen op de 
Kaart’. Hierin worden alle data over scholen voor voortgezet onderwijs in één 
systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie is afkomstig 

▲

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
https://www.regiuscollege.nl/Aanmelden
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Maatschappelijke_stage
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2


Wij willen graag dat iedere leerling zich prettig, veilig en thuis bij ons voelt. 
Daarom besteden we veel aandacht aan de ondersteuning, begeleiding en vei-
ligheid van onze leerlingen. 
We maken onderscheid tussen reguliere en speciale begeleiding. Reguliere 
begeleiding is gericht op elke leerling en bestaat uit alle activiteiten die het 
leer- en ontwikkelingsproces van de leerling ondersteunen en het leefklimaat 
bevorderen. 

Als deze activiteiten niet langer toereikend zijn en speciale deskundigheid ver-
eist is om maatwerk te bieden, spreken wij van speciale begeleiding.
We werken met een Intern Ondersteuningsteam en een Multi Disciplinair 
Overleg (MDO).
Het Ondersteuningsteam is een overleg waar leerlingen met meestal 
sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen worden besproken. Het 
Ondersteuningsteam wisselt van samenstelling afhankelijk van de casus en 
de locatie. Het MDO is een overleg waarin samen met kind en ouders, externe 
deskundigen participeren en waar leerlingen met complexere problematiek 
worden besproken. 

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
ondersteuning. De ondersteuningscoördinator vervult de rol van zowel 
pestcoördinator als aandachtsfunctionaris.

 Schoolondersteuningsprofielen

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplich-
ting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform 
de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. In onze schoolonder-
steuningsprofielen wordt per school een beknopt overzicht wordt gegeven 
van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft. 
Ondersteuningsplan havo/vwo en vmbo
Ondersteuningsprofiel praktijkonderwijs

Meer informatie over de ondersteuning op het Regius vindt u tevens op onze 
website onder het kopje ‘Ons Onderwijs/begeleiding’. 

Veilig schoolklimaat 
Wij zijn er ons zeer bewust van dat onze leerlingen gebaat zijn bij een veilig 
schoolklimaat. Ons veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd in het digitale vei-
ligheidsplan. 

Wij kiezen voor een organisatievorm in teams. De kleinschaligheid van teams 
met een eigen teamleider en een zoveel mogelijk vaste groep van docenten 
en mentoren, schept korte communicatielijnen. De mentoren, die de kern 
vormen van de begeleiding, kunnen aan hun collega’s rechtstreeks informatie 
vragen over hun leerlingen; gezamenlijk wordt zo vormgegeven aan een veilige 
school. Er ontstaat een eigen, herkenbare en veilige omgeving waarbinnen 
leerlingen (én ook docenten) beter functioneren. 

In het begin van elk nieuw schooljaar besteden we met de leerlingen aandacht 
aan gedragsregels, waaronder de omgang met elkaar, het gebouw, veilig com-
putergebruik, huisregels e.d. 
Schoolbreed werken we met een pestprotocol. De ondersteuningscoördinator 
vervult de rol van pestcoördinator.

Uit onderzoeken die wij afnemen onder onze leerlingen en ouders blijkt dat 
de leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Voor de resultaten van deze 
onderzoeken verwijzen wij u naar ‘Scholen op de Kaart’. 

Samenwerkingsverband 27.01
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het Regius College 
maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 27.01. Het Samenwerkings-
verband VO is verantwoordelijk voor het vinden van een passend 
onderwijs-ondersteuningsarrangement voor alle leerlingen in de regio. 

De vertrouwensinspecteur  
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs (0900 111 31 11). 
De vertrouwensinspectie behandelt onder meer problemen op het gebied van 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
extremisme enzovoorts.

De ondersteuning op het Regius College  

▲

https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Begeleiding
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2


SCHOOLGIDS 2022- 2023 - deel havo/vwo

Van harte welkom op de locatie Wilhelminalaan van het Regius 
College. In dit deel van de schoolgids vertellen wij u meer over 
het onderwijs binnen het Regius College havo/vwo. Wij wijzen 
u tevens op het algemene deel van onze schoolgids.

Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan een voorspoedige 
schoolloopbaan van uw kind(eren) en uw betrokkenheid daar-
bij. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons 
op te nemen.

Contact 

Lestijden

Activiteiten

Onderwijsaanbod 

▲

Klik op de button voor info over:

https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids
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 Contact

Directie
mevrouw drs. I.M.C. Tjio directeur Regius College havo/vwo
de heer drs. F. Broersen adjunct-directeur Regius College havo/vwo

Teamleiders
mevrouw dr. A.E.C. Volgers de heer drs. B.A.T. Hermans  
teamleider brugklassen teamleider bovenbouw havo/vwo

de heer J. Wolters de heer S.W. Menting 
teamleider tweede klassen teamleider bovenbouw havo/vwo   
en team Accent
 
mevrouw G.A. Dijkstra  heer drs. M. Schipper 
teamleider derde klassen teamleider bovenbouw havo/vwo

 Communicatie

Ouderportaal 
Via de website kunt u inloggen op het ouderportaal waar u per kind de 
persoonlijke gegevens, het rooster, de behaalde resultaten en de absentie-
gegevens kunt inzien. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen een 
inlogcode toegestuurd. Ouders/ verzorgers die al een inlogcode hebben, 
kunnen die blijven gebruiken. 

Digitale post
Uitnodigingen en informatiebrieven sturen wij u uitsluitend toe via de mail. 
Wij verzoeken u dan ook in het ouderportaal te controleren of uw e-mailadres 
bij ons bekend en correct vermeld is. Pas dan ontvangt u post. U kunt uw 
e-mailadres zelf wijzigen in het ouderportaal.

Actuele informatie
Alle actuele informatie over bijvoorbeeld bij de school betrokken personen 
en instanties, vakanties en andere specifieke informatie staat vermeld op de 
website www.regiuscollege.nl en in de schoolwijzer die aan het begin van 
ieder schooljaar verschijnt.

Rapportage
Het hele jaar door kunt u via het ouderportaal de resultaten en absenties 
van uw kind volgen. Leerlingen krijgen een aantal keren per jaar een officieel 
rapport mee naar huis. 

Ouderavonden
U wordt regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke voorlichtings-
bijeenkomsten en oudercontactmomenten waarop de schoolresultaten van 
uw kind aan de orde komen. De uitnodigingen worden per mail aan u 
toegezonden.

Voor de niet-examenklassen zijn er drie rapportperiodes van elk ongeveer 
twaalf weken. Bij het tweede rapport wordt een prognose gegeven van de 
doorstroom (adviesplaatsing) naar het volgende schooljaar. Om een goed beeld 

te krijgen van de prestaties van leerlingen is een cijfer alleen vaak niet 
voldoende. Om te beoordelen welk diploma haalbaar is, bespreken we derhalve 
met docenten, ouders en leerling de resultaten, maar tevens de werkhouding 
in de klas en thuis.
Het regelmatige contact tussen thuis en school loopt verder via de mentor. 
Daarnaast kunt u altijd zelf contact opnemen met, mentoren/leermeesters en/
of teamleiders per e-mail.

Verdere contacten zijn met name:
•  een kennismakingsouderavond met de mentoren/leermeesters aan het begin 

van het schooljaar, georganiseerd door de brugklas-, tweede- en derde- 
klasteamleiders; 

•  een voorlichtingsouderavond door de mentoren van de klassen 4havo en 
4/5vwo (introductie bovenbouw) en de eindexamenklassen 5havo en 6vwo 
(eindexamen); 

•  overleg tussen de ouders en de mentoren over de resultaten en de adviezen 
na het eerste en tweede rapport tijdens de oudercontactavonden; 

•  gesprekken ten aanzien van de te volgen afdeling na het eerste en het    
tweede jaar;

•  voorlichtingsavonden en gesprekken in leerjaar 3 en hoger over de profiel- 
of sectorkeuze en beroepskeuze in de desbetreffende leerjaren 

   (in het bijzonder door de decanen);
•  bijeenkomsten van de ouderraad.

Nieuwsbrief ‘Regius Nieuws’
Onze nieuwbrief ‘Regius Nieuws’ verschijnt een aantal keer per jaar. ‘Regius 
Nieuws’ informeert ouders en leerlingen over Regiusbrede en schoolspecifieke 
informatie. 

Locatieregels
in het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastge-
legd. Daarnaast heeft de locatie Wilhelminalaan aanvullende
regels vastgelegd in de omgangscode en huisregels toegespitst op de situatie 
op de locatie. In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de 
directie of het College van Bestuur.

Programma van Toetsing en Afsluiting en examenreglement
In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat per vak beschreven 
welke toetsen en opdrachten moeten worden gemaakt om het schoolexamen 
af te sluiten. Ook treffen leerlingen in het PTA een periodeplanning aan. Het 
geeft hen een overzicht voor een heel schooljaar. In het toetsenrooster kan de 
feitelijke planning van de PTA-onderdelen echter afwijken van wat in het PTA 
vermeld staat. De examenkandidaten kunnen vanaf 1 oktober het examenre-
glement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de website 
downloaden. 

TIP: kijk ook eens op 
www.regiuscollege.nl 

voor allerlei informatie!

In het examenreglement worden de rechten en plichten beschreven van de 
examenkandidaten en de school. De mentoren bespreken met de examen-
kandidaten dat ze gebruik kunnen maken van de examenvreesreductietrai-
ning en welke faciliteiten er zijn voor dyslectische kandidaten en kandidaten 
met een andere beperking. De school bepaalt welke kandidaten in aanmer-
king komen voor speciale faciliteiten bij het schoolexamen en het centraal 
examen. 
Alle verzoeken hiertoe moeten onderbouwd zijn met een rapport van een 
deskundige. Meer informatie is te vinden in het examenreglement. 

https://www.regiuscollege.nl/Home
https://www.regiuscollege.nl/Footer/Handige_informatie/Documenten
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Havo_/_vwo/Praktische_zaken/Belangrijke_documenten
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Havo_/_vwo/Praktische_zaken/Belangrijke_documenten
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Havo_/_vwo/Praktische_zaken/Belangrijke_documenten
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 Onderbouw

Op de Wilhelminalaan verzorgen we onderwijs gegeven op havo- en vwo-
niveau (atheneum en gymnasium). Binnen deze niveaus kan de leerling kiezen 
voor regulier of Accent. Hieronder lichten we de niveaus nader toe en gaan we 
dieper in op de stromen regulier en Accent.

Havo/vwo onderbouw regulier 
In de reguliere stroom krijgen de leerlingen les in 15 afzonderlijke vakken in 
lessen van 45 minuten. De praktijkvakken (muziek, handvaardigheid, tekenen, 
PMO en lichamelijke opvoeding) worden in de brugklas in blokken van twee 
lessen gegeven. De lesstof bieden we op diverse manieren aan. In het alge-
meen start de les met een instructie of uitleg waarna de leerlingen verder gaan 
met (keuze)opdrachten, practica en huiswerk. Ze werken vooral individueel, 
maar er wordt ook gewerkt in duo’s en groepen.

Belangrijk uitgangspunten bij de reguliere havo/vwo-stroom zijn dat de leerling:
•  op zoek gaat naar de verbinding tussen de theorie zoals die aangereikt wordt 

in de vakken en de vertaling naar de praktijk. Dit stelt leerlingen in staat om 
zelfstandig verbanden te leggen met de wereld om hen heen.

•  in alle vakken naast kennis ook analytisch en creatief denken oefent. De 
meeste havo/vwo-leerlingen willen immers na de middelbare school door-
stromen naar het hbo of de universiteit en dan zijn dit belangrijke vaardig-
heden.

Vwo-brugklas
Van een vwo-leerling wordt verwacht dat hij/zij nog meer in staat is zelfstan-
dig te leren. De leerlingen krijgen een deel van het lesprogramma daarom in-
gedikt aangeboden, werken systematisch door de verdiepings- en verrijkings-
stof, in een hoger tempo en met toetsing op vwo-niveau. In het curriculum 
van de vwo-brugklas staat twee uur projecttijd op het lesrooster. Tijdens deze 
projecttijd doen leerlingen in groepjes onderzoek en presenteren zij onder-
zoeksresultaten aan elkaar. Daarnaast stemmen de verschillende vakken hun 
lessen op de projecten af. De thema’s kunnen per jaar verschillen.
 
Verder is er veel aandacht voor het sociaal functioneren van deze groep leer-
lingen, die het op de basisschool gemakkelijk heeft gehad; op de basisschool 
behoorden deze leerlingen immers steeds tot de ‘top’ van de klas, met relatief 
weinig inspanning. Leren leren en een andere rol innemen in de klas kan een 
nieuwe ervaring zijn voor deze groep leerlingen.

Accent havo/vwo onderbouw
Leerlingen met een havo-, havo/vwo- en vwo-advies kunnen kiezen voor 
Accent. Deze onderwijsvorm werkt volgens de onderstaande onderwijskundige 
uitgangspunten.

•  Activerende leeromgeving met het accent op samenwerkend                        
en zelfstandig leren

• Betekenisvolle en authentieke contexten
• Leerlingen door interactie en reflectie

Een deel van de vakken in Accent wordt in de vorm van leergebieden 
aangeboden. Een leergebied bestaat uit meerdere, gerelateerde vakken die een 
aantal uur aaneengesloten worden aangeboden. De leergebieden zijn:

•  Bèta: natuurwetenschappen (natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek);
•  Gamma: mens- en maatschappijvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en  

economie)
• Delta: creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid en muziek). 

De vakken wiskunde, Nederlands, Engels, Frans, Duits en lichamelijke 
opvoeding worden als individueel vak aangeboden.

In de leergebieden wordt met meerdere klassen en docenten naast elkaar 
gewerkt. De leerlingen werken, gedurende een periode van acht weken, in 
groepjes aan opdrachten rondom een thema. Deze opdrachten (prestaties) zijn 
op zo’n manier gestructureerd en georganiseerd dat interactie tussen 
leerlingen ontstaat. Zo maken leerlingen met elkaar een planning en geven 
samen vorm aan de inhoud van hun prestatie. De prestaties zijn zo vormge-
geven dat er volop ruimte is voor eigen interesses en talenten. Om dit proces 
te ondersteunen is er binnen Accent bijzondere aandacht voor presenteren, 
reflecteren en (het ontwikkelen van) onderzoeksvaardigheden.

De leerlingen worden bij het uitwerken van de opdrachten door de docenten 
begeleid op het proces, de inhoud van de prestatie en de dynamiek in de 
groep. Daarnaast worden de leerlingen ondersteund op het gebied van 
vakkennis door middel van workshops (lessen toegespitst op uitleg van 
vakinhoud).

Vwo-leerlingen binnen Accent worden (zoveel mogelijk) bij elkaar geplaatst. 
De lesstof en toetsen worden op vwo-niveau aangeboden en aan de prestaties 
worden vwo-eisen gesteld.

Mentor en leermeester
Elke klas heeft een mentor (regulier) of leermeester (Accent) die de leerlingenex-
tra begeleidt, zowel in lessen als in individuele coachingsgesprekken. 
In delessen werken de leerlingen onder andere aan sociale vaardigheden
(normenen waarden in de klas), groepsdynamiek en het voorbereiden van 
klasactiviteiten.
Daarnaast krijgen de leerlingen begeleiding in het aanleren van studievaardighe-
den zoals leren plannen, organiseren en huiswerk maken. Stap voor stap moeten 
de leerlingen zelf eigenaar worden van het leerproces. Deze zelfstandigheid 
leren ze uit te bouwen, omdat dit een van de succesfactoren is voor het behalen 
van het diploma.

De mentor of leermeester volgt de groei van de leerling aan de hand van 
groeilijnen. In deze groeilijnen staan (sociale) vaardigheden beschreven met ver-
schillende beheersingsniveaus. In overleg met de mentor of leermeester schat de 
leerling in waar hij of zij staat op bijvoorbeeld het gebied van doorzettingsver-
mogen of communiceren en samenwerken. Aan het einde van ieder schooljaar 
maakt de leerling een reflectieverslag, dat bij het rapport wordt gevoegd.

Binnen Accent is de manier van werken tijdens het groepswerk een belangrijke 
voorwaarde voor succes. Tijdens de lessen in de leergebieden is er daarom 
speciale aandacht voor de groeilijnen. 

Doorstroom in de onderbouw
In het voorjaar krijgen alle leerlingen een doorstroomadvies (niveaubepaling). 
Het grootste deel van de leerlingen uit de havo/vwo-brugklassen (regu-
lier én Accent) stroomt door naar 2 havo/vwo, een deel stroomt door naar 2 
atheneum of 2 gymnasium. In principe stromen de vwo-leerlingen door naar 
2 atheneum of 2 gymnasium. Het onderwijs is overigens zo ingericht, dat ook 
vanuit 2 havo/vwo de overstap naar 3 vwo mogelijk blijft. Voor deze opstroom 
wordt niet alleen de inzet, maar worden ook kennis en vaardighedenvan de 
leerling besproken tijdens de rapportvergadering. Accent kan alleen in de 
eerste drie leerjaren van de onderbouw worden gevolgd, daarna stromen de 
leerlingen door naar regulier 4 havo, 4 atheneum en 4 gymnasium.

Pre-profileren derde klassen
Bij pre-profileren laten leerlingen in de derde klas na de meivakantie een 
aantal vakken vallen en werken in de vrijgekomen uren extra aan de vakken 
voor hun profielkeuze. Het biedt de leerlingen de kans om zich in de laatste 
periode van het schooljaar te focussen op de vakken die zij in hun profiel 
hebben gekozen. Doel is om de motivatie te verhogen, een betere basis te 
hebben voor het vierde leerjaar en een betere doorstroom te bereiken.
De daadwerkelijke invulling van pre-profileren voor het schooljaar 2022-2023 
zal in het najaar worden vastgesteld.
 
 Gymnasium

Voor elke leerling met een doorstroomadvies vwo staat het gymnasium open. 
Om leerlingen goed voor te kunnen bereiden op de keuze atheneum of gym-
nasium, zijn er vanaf april in de brugklas extra introductielessen Klassieke 
talen (Latijn en Grieks). Deze lessen zijn voor alle brugklasleerlingen uit Accent 
en regulier (havo/vwo en vwo) toegankelijk. De keuze om in klas 2 met gym-
nasium te starten heeft twee redenen: enerzijds geven we leerlingen met een 
havo/vwo advies de kans om te groeien en zo in te stromen, anderzijds beklijft 
de grammaticauitleg bij de talen in klas 2 beter, waardoor leerlingen sneller 
door de stof van Grieks en Latijn heen kunnen. Uiteindelijk doen de leerlingen 
hetzelfde eindexamen als een leerling op een categoriaal gymnasium. 

ONDERWIJSAANBOD
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 Bovenbouw havo/vwo

In de eerste week starten de leerlingen met teambuildingsactiviteiten met alle 
mentorgroepen.
We doen dit omdat in de bovenbouw de mentorgroepen niet meer gevormd 
worden door een klas. De lessen van de verschillende vakken volgen de leerlin-
gen in wisselende samenstelling, omdat leerlingen verschillende vakkenpak-
ketten kunnen kiezen (zie hieronder). We noemen deze groepen clustergroe-
pen.

De leerlingen houden vanaf de vierde klas tot hun eindexamen zoveel mogelijk 
dezelfde mentor die hen helpt bij het plannen, studeren en samenwerken. 
Daarnaast helpt de mentor bij het werken met het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA), toetsenrooster en examenreglement. Ook begeleidt de men-
tor, in samenspraak met de decanen, de leerlingen bij hun kennismaking met 
het vervolgonderwijs in het HBO en WO. In het kader van deze loopbaanori-
entatie en begeleiding, LOB, worden allerlei activiteiten ondernomen. Zo gaan 
Leerlingen in 4havo en 4- en 5vwo met hun jaargenoten op locatie kennisma-
ken met onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs.

Profielen in de bovenbouw
In de derde klas kiezen de leerlingen met ondersteuning van de decanen en de 
mentor een vakkenpakket aan de hand van een profiel. Daarnaast volgen alle 
leerlingen vakken in een gemeenschappelijk deel en een vrij te kiezen deel. 
Er zijn vier profielen met kenmerkende verplichte vakken en keuzevakken (zie 
het profielkeuzeformulier): 
•  Cultuur en Maatschappij (CM)
•  Economie en Maatschappij (EM)
•  Natuur en Gezondheid (NG)
•  Natuur en Techniek (NT). 

Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen gelijk en staat dus los van 
het gekozen profiel, maar er is hier wel onderscheid tussen havo, atheneum en 
gymnasium. Alle leerlingen volgen de vakken Nederlands, Engels, lichamelijke 
opvoeding en maatschappijleer. Havo- en atheneumleerlingen volgen culturele 
en kunstzinnige vorming. Atheneumleerlingen kiezen een tweede moderne 
vreemde taal (Frans of Duits), gymnasiumleerlingen kiezen een klassieke taal 
(Latijn of Grieks). Atheneum en -gymnasiumleerlingen volgen algemene na-
tuurwetenschappen.

In het vrij te kiezen deel maken leerlingen de keuze voor een vak dat nog niet 
in het profiel of het gemeenschappelijk deel gevolgd wordt.

Op het Regius College kunnen leerlingen examen doen in alle profielen. Naast 
de gebruikelijke vakken in de verschillende profielen kunnen zij ook examen 
doen in de vakken kunst (specialisatie muziek of beeldende vormgeving), NLT 
(Natuur, Leven en Technologie), wiskunde D, Spaans elementair, informatica en 
filosofie.

In alle profielen wordt ook aandacht aan maatschappelijke vorming en kunst 
en cultuur besteed. Naast diverse projecten op school, zoals het project 
Schrijvers op school, vindt er ook tal van activiteiten buiten de reguliere lestijd 
plaats zoals het bezoeken van theater- en filmvoorstellingen en musea. Rond-
om verkiezingstijd is er in samenwerking met de gemeente een project rondom 
politieke bewustwording en bezoeken de leerlingen uit leerjaar 5 havo en vwo 
de Tweede Kamer in Den Haag. 

Natuurprofielen (NG- en NT-profiel)
Alle leerlingen op havo en vwo in de N-profielen volgen het vak scheikun-
de. Voor de overige vakken kan de keuze binnen de N-profielen uiteenlopen 
tussen wiskunde A of B, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, wiskunde D, 
informatica en NLT (natuur, leven en technologie). Leerlingen kunnen daarmee 
kiezen tussen een volledig exact profiel voorbereidend op bijvoorbeeld werk-
tuigbouw- en bouwkunde tot een meer gemengd profiel voorbereidend op 
minder ‘harde exacte’ opleidingen.

De bètavakken werken in de samenwerkingsverbanden Bètapartners en Jet-net 
samen met andere scholen, universiteiten en hogescholen aan het verbeteren 
en aantrekkelijker maken van het onderwijs en het verbeteren van de aan-
sluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. In dit kader worden 
bijvoorbeeld gastlessen op school georganiseerd en kunnen leerlingen op 
universiteiten en hogescholen masterclasses en collegereeksen volgen. 
Ook kunnen de leerlingen profielwerkstukbegeleiding op de universiteit krij-
gen. In de samenwerking met Bètapartners en Jet-net is het voor docenten en 
schoolleiding mogelijk om eigen ervaringen met die van anderen uit te wis-
selen en de laatste inzichten op het gebied van bèta-onderwijs toe te kunnen 
passen. In nauwe samenwerking met het bedrijfsleven organiseren we activi-
teiten waardoor leerlingen zich een beter beeld kunnen vormen van beroepen 
in de bètarichting.

EM-profiel
Het EM-profiel richt zich op economische vakken en ondernemen. Het Regius 
College mag zich Vecon Business School noemen. Alle leerlingen met een 
EM-profiel maken kennis met een aantal belangrijke economische aspecten in 
de maatschappij en komen in contact met (personen van) organisaties buiten 
de school. Leerlingen in de bovenbouw krijgen extra modules aangeboden. 

Zo kunnen leerlingen uit de vierde klas na het doorlopen van een lessenmodule 
hun boekhoud- en/of basiskennis ondernemerschapsdiploma halen. Leerlin-
gen met een EM-profiel kunnen deel uitmaken van de businessclass en komen 
in contact met ondernemers en bedrijven die op school lezingen en workshops 
geven. De leerlingen in de businessklas gaan zich bij uitstek bezighouden met 
de vaardigheden die komen kijken bij het ondernemerschap, zoals het schrij-
ven van een ondernemersplan, het omgaan met BTW, marketingstrategieën 
bepalen, enz.

Met deze activiteiten gericht op de economie en economische
ontwikkelingen willen we leerlingen een beter inzicht geven in de beroepen 
en de mogelijkheden in het economische vakgebied.

CM-profiel
Het CM-profiel richt zich op de culturele en creatieve vakken zoals de talen, 
filosofie en kunst muziek of kunst beeldend. Creativiteit is het vermogen 
om snel en scherp in te spelen op omstandigheden die nieuw, verrassend 
of uitdagend zijn. Experimenteren, buiten kaders denken, emoties ervaren, 
analyseren en erover communiceren; dat zijn vaardigheden die binnen de 
profielvakken filosofie, kunst beeldend en muziek vanzelfsprekend zijn. Deze 
aspecten versterken de persoonlijke ontplooiing van de leerling, maar zijn 
daarnaast (als basis voor een zelfbewust burgerschap) ook van belang voor de 
samenleving als geheel. Binnen dit profiel staat de relatie tussen kunst/cultuur 
en maatschappij dan ook centraal. De leerling leert dat de vorm, inhoud en 
functie van een kunstwerk mede worden bepaald door de cultuurhistorische 
situatie waarin het ontstaat. Doordat hierbij steeds de economische, sociale en 
politieke situatie van een bepaalde cultuurperiode wordt betrokken, wordt de 
leerling zich bewust van het belang van kunst en cultuur als vormend element 
in de samenleving. 

 exact

    ondernemend

creatief

https://www.regiuscollege.nl/ons_onderwijs/havo_/_vwo/ons_onderwijs/examenzaken
https://www.regiuscollege.nl/ons_onderwijs/havo_/_vwo/ons_onderwijs/examenzaken
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Havo_/_vwo/Praktische_zaken/Belangrijke_documenten
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 Lestijden

Lesuitval en opvanguren
Door verschillende omstandigheden zijn roosterwijzigingen onvermijdelijk. 
De wijzigingen worden dagelijks zo gemaakt, dat de leerlingen van de brug-
klassen en de tweede klassen zoveel mogelijk vervangende lessen krijgen. 
Deze leerlingen krijgen in principe geen tussenuren. Soms zijn ze eerder 
klaar, doordat de lessen worden verplaatst.
Bij bijzondere gelegenheden, wanneer lesuitval van tevoren is te voorzien, 
worden aparte roosterwijzigingen gemaakt. Het gaat hier om roosterwijzigin-
gen veroorzaakt door ziekte, de excursie van een klas, werkweken, school-
examenperiodes, schriftelijke examens en dergelijke.
Het basisrooster en de eventuele dagelijkse roosterwijzigingen kunt u vinden 
op de website van de school.

Legenda
P=pauze
KP=korte pauze



 Lessentabel havo/vwo

▲
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 Activiteiten

Naast goed en modern onderwijs, biedt de school de leerlingen een groot 
aantal activiteiten aan op cultureel, maatschappelijk, sportief, creatief en 
levensbeschouwelijk terrein, om hen de noodzakelijke vorming, vaardigheden 
en kennis te laten opdoen. De meeste van deze activiteiten hebben een 
verplicht karakter.

Tot de vaste jaarlijks terugkerende evenementen in verschillende jaarlagen, 
behoren met name: talentenwedstrijden, acties voor goede doelen (bijvoor-
beeld colour your world), workshops, projecten (bijvoorbeeld wetenschaps-
week, schrijvers op school, interscolaire wedstrijden (bijvoorbeeld debatteren, 
kangoeroe wiskundewedstrijd, olympiades, Olympic Moves). 

Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal activiteiten.

Kennismakingsdagen en teambuilding
In de eerste weken van het schooljaar organiseren we voor alle 
brugklasleerlingen kennismakingsdagen. De mentoren vervullen een 
belangrijke rol in hetgroepsvormingsproces. Via een gedegen kennismaking 
wordt de basis gelegd voor het groepsfunctioneren van de klas tijdens de rest 
van het schooljaar.
In de tweede en derde klassen organiseren we aan het begin van het jaar een 
teambuildingsdag in het teken van kennismaking tussen mentor/
leermeester en leerlingen, waarbij gezamenlijke, individuele en groepsop-
drachten zorgen voor hernieuwde kennismaking met elkaar. 
Ook in de bovenbouw starten de leerlingen aan het begin van het schooljaar 
met teambuildingsactiviteiten met alle mentorgroepen. We doen dit omdat in 
de bovenbouw de mentorgroepen niet meer gevormd worden door één klas. 
De lessen van de verschillende vakken volgen de leerlingen in wisselende 
samenstelling, omdat leerlingen verschillende vakkenpakketten kunnen kiezen. 

Culturele vorming
Gedurende de vijf à zes leerjaren laten we de leerlingen kennismaken met 
zoveel mogelijk verschillende podiumkunsten: moderne dans, mime, toneel, 
cabaret en muziek in principe voor elk leerjaar een voorstelling. Leerlingen zijn 
verplicht om de voorstellingen bij te wonen.
Leerlingen van de bovenbouw bezoeken voorstellingen en dergelijke in het 
kader van de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Latijnse Taal en 
Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC). Voor alle leerlingen is er een 
culturele activiteit voor en door leerlingen, het concert van de bovenbouwleer-
lingen en De REgius Kroon.

Sportdagen
Het is op het Regius College een traditie, dat elke klas één keer per jaar een 
sportdag heeft. De uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn fair play, 
het verzorgen van de spelleiding door medeleerlingen uit andere leerjaren en 
het spelen van evenveel wedstrijden door elk team. De gymdocenten formeren 
in de klassen teams van gelijkwaardige sterkte.
Daarnaast kunnen leerlingen die meer willen op sportgebied, meespelen in 
een van onze teams die deelnemen aan de Olympic Moves.  

Excursies
In de loop van het jaar worden verschillende vakexcursies georganiseerd. 
Dit aanbod verschilt per schooljaar. Een overzicht is opgenomen in de jaar-
agenda op de website. De data van enkele activiteiten worden later in het 
schooljaar vastgesteld in verband met de planning en agenda van externen.

Werkweken
Voor de voorexamenklassen is er de werkweek. Tijdens de werkweek worden 
verschillende activiteiten ondernomen die passen binnen de praktische 
opdrachten van verschillende vakken (culturele en kunstzinnige vorming, 
geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie, scheikunde) of die 
bijdragen aan de algemene ontwikkeling. Informatie over de werkweken volgt 
in het najaar. 

Klassenactiviteiten
Samen met de mentor/leermeester wordt er in de loop van het jaar een 
aantal gezellige activiteiten ondernomen, variërend van een klassenavond, 
een discoavond met de andere klassen van hetzelfde leerjaar tot de viering van 
Sinterklaas en Kerstmis. In de examenklassen geven de mentoren een feestelijk 
tintje aan de diploma-uitreiking.

talentenwedstrijden 

             acties voor goede doelen 

       workshops 

                  
  projecten 

                  
wetenschapsweek 

        schrijvers op school 

                  
        interscolaire wedstrijden

TIP: kijk ook eens op 
www.regiuscollege.nl 

voor allerlei informatie!

https://www.regiuscollege.nl/Home
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Van harte welkom op de locaties Emmalaan, Oranjelaan 
en Hofstraat van het Regius College. In dit deel van de 
schoolgids vertellen wij u meer over het onderwijs op deze 
locaties. Wij wijzen u tevens op het algemene deel van onze 
schoolgids.

Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan een voorspoe-
dige schoolloopbaan van uw kind(eren) en uw betrokken-
heid daarbij. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet 
contact met ons op te nemen.

     

SCHOOLGIDS 2022- 2023 - deel vmbo

Klik op de button voor info over:

Contact  

Onderwijsaanbod 

 
Lestijden

Activiteiten

https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids


In het leerlingenstatuut 
zijn de rechten en 

plichten van de leerlingen 
vastgelegd.

▲

 Contact

Directie
de heer J. Klei directeur Regius College vmbo/pro
mevrouw A.C.M. van Diepen adjunct directeur Regius College vmbo/pro

Teamleiders
Emmalaan
 de heer T.M.M. de Haan
teamleider 1e en 2e leerjaar vmbo bl/kl 

mevrouw I.M.G. Ligthart
Teamleider praktijkonderwijs
     
Hofstraat 
mevrouw M. van der Zaag 
teamleider 3e en 4e leerjaar vmbo bl/kl
 
     
Oranjelaan 
de heer R. Vermaat
teamleider 1e leerjaar vmbo tl/havo en 2e leerjaar vmbo tl
de heer S.B. Muller
teamleider 3e en 4e leerjaar vmbo tl 

 
 Communicatie

Ouderportaal 
Via de website kunt u inloggen in het ouderportaal waar u per kind de 
persoonlijke gegevens, het rooster, de behaalde resultaten en de absentie-
gegevens kunt inzien. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen een 
inlogcode toegestuurd. Ouders/verzorgers die al een inlogcode hebben, 
kunnen die blijven gebruiken. 
 
Digitale post 
Uitnodigingen en informatiebrieven sturen wij u uitsluitend toe via de mail. 
Wij verzoeken u dan ook in het ouderportaal te controleren of uw e-mailadres 
bij ons bekend en correct vermeld is. Pas dan ontvangt u post. U kunt uw 
e-mailadres zelf wijzigen in het ouderportaal.

Actuele informatie
Alle actuele informatie over bijvoorbeeld bij de school betrokken personen 
en instanties, vakanties en andere specifieke informatie staat vermeld op de 
website www.regiuscollege.nl en in de schoolwijzer die aan het begin van ieder 
schooljaar verschijnt.

Rapportage en gesprekken met de ouders
Bij de start van het schooljaar vinden er in verschillende leerjaren kennisma-
kingsgesprekken plaats met de leerlingen, ouders en mentor. In dit gesprek 
worden de doelen met de leerling afgesproken. Gedurende de opleiding vindt 
er een aantal evaluatiegesprekken waarin de voortgang wordt besproken en de 
doelen eventueel worden bijgesteld. De gesprekken worden vastgelegd in een 
voortgangsdocument.
Het hele jaar door kunt u via het ouderportaal de resultaten en absenties van 
uw kind volgen. 

Programma van Toetsing en Afsluiting en examenreglement
Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een overzicht van alle vak-
ken, waarin beschreven wordt welke schoolexamens, praktische opdrachten, 
werkstukken en handelingsdelen plaats dienen te vinden voor het schoolexa-
men en welke onderdelen in het centraal examen aan bod komen. Er is een 
PTA voor leerjaar 3 en 4. De cijfers en beoordelingen die voor schoolexamens 
en andere onderdelen van het schoolexamen worden behaald, tellen gedu-
rende de hele bovenbouw – klas 3 en 4 – mee voor het uiteindelijke examen. 
De examenkandidaten kunnen vanaf 1 oktober het examenreglement en het 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de website downloaden. 

Examenreglement en PTA vmbo bl/kl
Examenreglement en PTA vmbo tl
     
In het examenreglement worden de rechten en plichten beschreven van de 
examenkandidaten en de school. De mentoren maken bekend, dat de 
examenkandidaten gebruik kunnen maken van de examenvreesreductie-
training en welke faciliteiten er zijn voor dyslectische kandidaten en kandida-
ten met een andere beperking. De school bepaalt welke kandidaten in aan-
merking komen voor speciale faciliteiten bij het schoolexamen en het centraal 
examen. Alle verzoeken hiertoe moeten onderbouwd zijn met een rapport van 
een deskundige. Meer informatie is te vinden in het examenreglement. 

Ouderavonden/-middagen
Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden /-middagen, spe-
cifieke voorlichtingsbijeenkomsten en spreekavonden waarop de schoolresul-
taten van hun kinderen aan de orde komen. Deze bijeenkomsten kunnen zowel 
fysiek als digitaal (via google meets) plaatsvinden en de uitnodigingen worden 
per mail aan u toegezonden. Voorbeelden zijn:
• een kennismakingsouderavond met de mentoren aan het begin van het    
  schooljaar;
• een voorlichtingsavond door de teamleiders van de leerjaren drie en vier;
•  overleg tussen de ouders en de school (vooral de mentoren) over de 
  resultaten en ontwikkeling van de leerling;
• gesprekken over het te volgen opleidingsniveau na het eerste en het tweede  
  jaar;
• voorlichtingsavonden en gesprekken over de sector- en beroepskeuze in de  
  desbetreffende leerjaren (in het bijzonder door decanen);
• thema-avonden over bijvoorbeeld veilig internetten, loverboys, voorlichting  
  over genotmiddelen.

Nieuwsbrief ‘Regius Nieuws’
Onze nieuwbrief ‘Regius Nieuws’ verschijnt een aantal keer per jaar.  ‘Regius 
Nieuws’ informeert ouders en leerlingen over Regiusbrede en locatiespecifieke 
informatie.

Locatieregels
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastge-
legd. In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de directie of 
het College van Bestuur.
     

https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Vmbo_basis/kader_bovenbouw/Ons_onderwijs/Examenzaken
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Vmbo_theoretische_leerweg/Ons_onderwijs/Examenzaken
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
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Het vmbo  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs biedt een onderwijs-
programma, waarbij de leerlingen een brede oriëntatie op de beroepspraktijk 
krijgen. 
     
Wij bieden de volgende leerwegen aan:
• de Basisberoepsgerichte Leerweg (vmbo bl)
• de Kaderberoepsgerichte Leerweg (vmbo kl)
• de Theoretische Leerweg (vmbo tl)

Hierna volgt een toelichting op het onderwijs op de diverse locaties van het 
vmbo.

 Vmbo theoretische leerweg -Regius College Oranjelaan 

Brugklas vmbo tl/havo
Op de Oranjelaan komen alle leerlingen met een vmbo tl en vmbo tl/havo 
advies in een gemengde brugklas vmbo tl/havo. In het eerste leerjaar maken 
zij kennis met de verschillende vakken om te ontdekken welk niveau het beste 
bij hen past. Na de brugklas vmbo tl/havo gaat de leerling verder in het tweede 
leerjaar vmbo tl op de Oranjelaan of leerjaar 2 havo op de locatie Wilhelmina-
laan. Het onderwijs is gericht op vmbo tl niveau waardoor het ook voor echte 
vmbo tl leerlingen niet te moeilijk is. Uitdaging bieden we genoeg in de lessen, 
maar ook in de keuzelessen van het maatwerkprogramma.

Maatwerk binnen de drie arrangementen: ‘kern intensief  plus
Binnen vmbo tl bieden we maatwerk aan door te werken met drie arrange-
menten. Hiermee willen we de onderwijsleersituatie beter afstemmen op de 
verschillen tussen leerlingen. Alle leerlingen volgen het kernprogramma, dat 
ongeveer 75% van het onderwijsprogramma bevat.
Daarnaast kunnen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben extra 
lessen volgen binnen het intensief arrangement om hun kennis op niveau te 
brengen. Het intensief arrangement komt in samenspraak met de vakdocent, 
leerling/ouders en mentor tot stand; de mentor heeft hier een leidende/
coachende rol. Leerlingen die voldoende hebben aan het kernprogramma, 
krijgen de mogelijkheid om een plusarrangement te volgen.

Concreet:
•  Er zijn drie arrangementen: kern, intensief en plus;
•  Na ieder schooljaar maken leerlingen al een keuze voor één of meer vakken.  
    Hierdoor kunnen zij kiezen voor vakken die aansluiten bij hun interesses en 
    komen zij in aanraking met een breder aanbod.
•  Leerlingen kunnen naast de maatwerkuren van intensief en plus ook 
    wekelijks meedoen met ateliers zoals voor wiskunde, muziek en andere     
    kunstvakken.
•  Getalenteerde leerlingen kunnen trajecten op maat volgen en vervroegd 
    examen doen in het derde leerjaar.

     

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Aan het einde van het eerste leerjaar kiezen de leerlingen twee van de vol-
gende drie vakken: Duits, Frans en aardrijkskunde. Vervolgens maken de 
leerlingen aan het einde van leerjaar 2 opnieuw een keuze voor de vakken die 
ze willen volgen in leerjaar 3. Ze kiezen twee van de volgende zeven theorie-
vakken: Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde 
of het praktijkgerichte vak dienstverlening & producten. Tevens wordt er één 
keuze gemaakt uit de creatieve vakken muziek, handvaardigheid, tekenen of 
techniek. 
Hiernaast blijven leerlingen de vakken Nederlands, Engels, biologie, economie 
en wiskunde volgen.In het vierde leerjaar wordt een examenprogramma van 
zes theorievakken ( muziek valt hieronder ) gekozen om examen te doen voor 
een vmbo tl-diploma, of 5 theorievakken samen met het praktijkgerichte vak 
dienstverlening en producten om daarmee vmbo gl-diploma te behalen.
Beide diploma’s zijn gelijkwaardig in de aansluiting op het mbo. Het verschil 
tussen beide diploma’s is dat wanneer leerlingen (die de ambitie en het niveau 
voor havo hebben behaald) naar havo willen doorstromen, dit alleen met een 
vmbo tl-diploma kan.

Keuzes maken vraagt om kennis. Kennis van de inhoud en mogelijkheden van 
de vakken en kennis van de inhoud van vakgebieden waar deze vakken voor 
nodig zijn. Daarnaast is kennis nodig van eigen kunnen en eigen talenten; dit 
ontdekt de leerling niet alleen op school, maar met name in de wereld om zich 
heen. Via LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) proberen we de leerlingen te 
helpen bij het ontdekken van zijn talenten en het maken van de juiste keuzes. 
Hierbij spelen de ouders én de mentor een belangrijke rol als begeleiders van 
dit toekomstgerichte proces.

De bovenbouw
De grootste groep leerlingen gaat na vmbo tl naar het mbo; de theoretische 
leerweg leidt leerlingen op voor mbo-niveau 3 en 4. De andere groep maakt 
de overstap naar 4 havo. In het derde leerjaar staat de sectorkeuze centraal, 
waarbij de leerling een vakkenpakket kiest passend bij de sector Techniek, 
Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Leerlingen volgen een breed oriënta-
tieprogramma. 

In het vierde leerjaar staat de aansluiting op het mbo centraal. Voor leerlingen 
die na het behalen van hun diploma vmbo tl door willen stromen naar het 
havo, gelden een aantal specifieke toelatingseisen.

     

 Onderbouw vmbo bl/kl -Regius College Emmalaan

Leerlingen met een advies voor vmbo Basis- of Kaderberoepsgerichte Leerweg 
(vmbo BL/KL) komen op Regius College Emmalaan. Dat geldt ook voor leerlin-
gen met een indicatie voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo).
     
Voor het inrichten van ons onderwijsaanbod op de locatie Emmalaan hebben 
wij de volgende uitgangspunten vastgesteld.
• Het onderwijs biedt maatwerk
• Persoonlijke groei zichtbaar en bespreekbaar maken

• De leerling is actief (cognitief en motorisch)
• De leerling als wereldburger. 

Leerdomeinen
In de onderbouw vmbo BL/KL werken we in zogenaamde leerdomeinen. In een 
leerdomein is een aantal vakken dat verwantschap met elkaar heeft, bij elkaar 
gebracht zodat de samenhang duidelijk wordt.
• Talen: Nederlands, Engels, Duits 
•  Mens en Maatschappij (M&M): aardrijkskunde, geschiedenis, economie, levo 

(= levensbeschouwelijke vorming)
•  Exact: informatie-, wis-, natuur- en scheikunde, algemene technieken en 

rekenen
• Doe!: tekenen, handvaardigheid (beeldende vorming), muziek
• Leef!: verzorging, biologie, lichamelijke opvoeding. 

Het gebouw Emmalaan is ingedeeld in vijf leerpleinen waaromheen de lokalen 
van een leerdomein zijn gesitueerd. Met andere woorden: elk domein heeft 
een eigen leerplein. Door gebruik te maken van het leerplein, kan er meer 
ingespeeld worden op de leervaardigheden van het kind. Het opvoedkundig 
principe leiden  begeleiden  zelfverantwoordelijk werken kan beter toegepast wor-
den. Een leerling die op een leerplein mag werken, heeft bewezen dat hij zich 
zelfstandig kan redden. Anderen kunnen dan extra aandacht krijgen daar waar 
nodig is. 

Groei zichtbaar maken
Omdat de algehele ontwikkeling van het kind niet alleen afhangt van het op-
doen van kennis, wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van 
hun vaardigheden en kwaliteiten. Kortom: het gaat niet alleen om het behalen 
van cijfers voor wat je weet, maar het gaat ook om wat je kunt en hoe je bent. 
De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat centraal. 

Veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de vaardigheden: 
presenteren, kennis verzamelen en verwerken, verantwoordelijk zijn, 
samenwerken, reflecteren, zelfstandig werken en informatie verwerven en 
verwerken. De ontwikkeling van deze vaardigheden wordt zichtbaar gemaakt 
tijdens de presentatie die de leerling geeft voor zijn ouders tijdens de 
gespreksavonden.

 

ONDERWIJSAANBOD



▲

Project Sterk Techniekonderwijs
De ingezette ontwikkelingen, met als doel het stimuleren van de belangstelling 
voor opleidingen en beroepen in de techniek, wordt voortgezet.
Het project Sterk Techniekonderwijs (STO) is erop gericht de verbinding met 
de ROC’s en ook het bedrijfsleven te verstevigen en zo te werken aan promotie 
van techniekonderwijs. Het onderwijs en het bedrijfsleven werken samen om 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven.
In november 2021 is er een prachtig, nieuw technologielokaal op locatie van de 
Hofstraat geopend. Het technologielokaal is ook te gebruiken door de andere 
afdelingen.

Examenvakken en keuzevakken
De leerlingen doen examen in vier algemene vakken (Nederlands en Engels
zijn verplicht) en één beroepsgericht vak. Daarnaast volgen de leerlingen in 
klas 4 minimaal vier verschillende keuzevakken, waarvan het gemiddelde cijfer 
meetelt als eindcijfer in de slaag-/zakregeling. Door het aanbieden van keu-
zevakken leren we leerlingen bewuste keuzes te maken en bieden we hen de 
mogelijkheid zich breder te oriënteren.

De mentor
De leerlingen op de Hofstraat hebben veel contactmomenten met de mentor. 
De mentor heeft de gesprekken binnen de driehoek ouder-kind-school. Naast 
de mentor zijn er ook de decaan en de vakdocenten die kunnen adviseren bij 
de keuze voor een beroepsrichting.

Stages
Stages vormen een onderdeel van de beroepsoriënterende opleiding. 
Onze leerlingen lopen zowel in klas 3 als 4 gemiddeld twee weken stage 
in een organisatie die past bij de gekozen beroepsrichting. Hiernaast 
verrichten alle leerlingen in klas 3 de maatschappelijke stage. Zij maken 
hierbij kennis met het werk van een vereniging of instelling.
     
Leerwerktrajecten vmbo basisberoepsgerichte leerweg
Er zijn leerlingen die uitstekend uit de voeten kunnen met een standaardpro-
gramma. Daarnaast is er een groep leerlingen die ondanks extra inspanningen, 
om uiteenlopende redenen, niet in staat is een vmbo-diploma te behalen. In 
samenspraak met leerling en ouders, kan de school een keuze maken die beter 
aansluit bij de individuele leerling: het leerwerktraject. De school flexibiliseert 
de basisberoepsgerichte leerweg. In een leerwerktraject krijgen de leerlingen 
theorie- en praktijkvakken aangeboden en lopen zij daarnaast stage. De stage 
wordt gelopen bij bedrijven uit de beroepsrichting die de leerling heeft ge-
kozen. Het diploma van het leerwerktraject biedt de mogelijkheid om door te 
stromen naar een mbo 2 niveau in de gekozen beroepsrichting.

 Lestijden

 

Legenda
P=pauze
KP=korte pauze

In de tweede periode van het eerste leerjaar en in de eerste periode van het
tweede leerjaar volgen de leerlingen lessen profielorientatie en maken zij
kennis met de profielen in de bovenbouw van de basis- en kaderberoeps-
gerichte Leerwegen. In het derde leerjaar kunnen zij dan goed voorbereid
instromen binnen het profiel waarop de keuze is gevallen.

Pilot pre-profileren
In de praktijk blijkt dat er aan het einde van leerjaar 1 een groep leerlingen is 
die al weet wat ze wil. Voor deze leerlingen zijn we per augustus 2021 de pilot 
pre-profileren gestart.
Dat betekent dat we voor deze leerlingen in leerjaar 2, naast de leerroute 
Regulier, de leerroute Techniek en Leefstijl aanbieden. Hierdoor hebben deze 
leerlingen in de bovenbouw meer ruimte voor verdieping.

Maatwerk 
In de lessentabel zijn ook maatwerkuren opgenomen doel van deze maatwerk- 
uren is om tegemoet te komen aan de verschillende ondersteuning‘s behoeften 
van de leerlingen. Door deze aanpassingen te doen in de onderwijstijd in de 
lesinhoud, streven we ernaar de les op de leeropbrengsten en de leermotivatie 
te vergroten.

Door de leerling keuzes te bieden steken we in op talentontwikkeling. De 
leerlingen worden op basis van hun ontwikkeling en behaalde resultaten door 
de docent opgegeven voor deze maatwerkuren. Ook kunnen leerlingen zichzelf 
opgegeven voor extra maatwerkuren. We stimuleren de leerlingen zelf keuzes 
te maken voor ondersteunend of plus maatwerk. Zo worden de lessen voor 
de leerlingen die een verkenningtraject voor doorstroom naar vmbo tl mogen 
volgen, ook binnen maatwerk-plus geboden.
Alle leerlingen volgen maatwerk. Zo doen ze allemaal ervaring op met de 
ondersteunings- en/of plusprogramma’s. In de gesprekken met de mentor en 
de vakdocenten worden de keuzes voor de maatwerkprogramma’s besproken.

Bovenbouw vmbo bl/kl Regius College Hofstraat 

De leerlingen volgen in de bovenbouw een van de volgende zes profielen. 

Mobiliteit en Transport MT
Produceren, Installeren en Energie    PIE
Bouwen, Wonen en Interieur               BWI
Horeca, Bakkerij en Recreatie             HBR
Zorg en Welzijn                                   ZW
Dienstverlening en Producten              DP

Voor informatie over de profielen verwijzen wij u naar onze website.

Loopbaanorientatie en -begeleiding (LOB)

https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Vmbo_basis/kader_bovenbouw/Profielen


TIP: kijk ook eens op 
www.regiuscollege.nl 

voor allerlei informatie!

Lessentabel en maatwerk
In de lessentabel zijn ook maatwerkuren
opgenomen. Doel van deze maatwerkuren is 
om tegemoet te komen aan de verschillende 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 
Door deze aanpassingen te doen in de 
onderwijstijd en de lesinhoud streven we 
ernaar de leeropbrengsten en de leermotivatie 
vergroten. Door de leerling keuzes te bieden
steken we in op talentontwikkeling. De leer-
lingen worden op basis van hun ontwikke-
ling en behaalde resultaten door de docent 
opgegeven voor deze maatwerkuren. Ook 
kunnen leerlingen zichzelf opgeven voor extra 
maatwerkuren.

▲

Lesuitval en opvanguren
Door verschillende omstandigheden zijn roosterwijzigingen onvermijdelijk. 
De wijzigingen worden dagelijks zo gemaakt, dat de leerlingen van de brug-
klassen en de tweede klassen zoveel mogelijk vervangende lessen krijgen. 
Deze leerlingen krijgen in principe geen tussenuren. Soms zijn ze eerder klaar, 
doordat de lessen worden verplaatst.
Bij bijzondere gelegenheden, wanneer lesuitval van tevoren is te voorzien, 
worden aparte roosterwijzigingen gemaakt. Het gaat hier om roosterwijzigin-
gen veroorzaakt door ziekte, excursies, werkweken, schoolexamenperiodes, 
schriftelijke examens en dergelijke.

Oranjelaan Vmbo TL Kernprogramma
      
 1T 2T 3T  4T
Nederlands 3 2 3 3
Frans 2 2 3 3
Duits 2 2 3 3
Engels 2 2 3 3
Geschiedenis 1 2 2 3
Aardrijkskunde 2 2 2 3
Wiskunde 3 2 3 3
NatuurScheikunde 1  2 3 3
NatuurScheikunde 2   3 3
Biologie 1 2 3 3
Economie  2 3 3
Maatschappijleer 1   2 
Maatschappijkunde     3
Burgerschap en maatschappij 3    
Techniek 2 2 2 
CKV   1 
Muziek  2 2 3
Tekenen 1 1 2 
Handvaardigheid 1 1 2 
Lichamelijke Opvoeding 4 2 2 2
Dienstverlening en producten        4      
Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
(LOB)/Mentorles 3 3 2 2
Maatwerk 7 6 8 14

Emmalaan Vmbo BL/KL onderbouw 

 Klas 1BK Klas 2BK
Nederlands 4 3 
Duits 1 2
Engels 3 2
Mens & Maatschappij 3 3 
Wiskunde 4 4
NatuurScheikunde/Techniek 3 4
Biologie 1 1
Verzorging 2 1
  
Muziek 1 1
Mens & Cultuur 1 2
Lichamelijke Opvoeding 4 2 
Mentorlessen 3 3
Maatwerk 4 6 
 Oriëntatie op sectoren 1 1

 Lessentabellen

Hofstraat Vmbo BL/KL bovenbouw

 leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 3 3
Engels  3               2
Duits  3               3
Maatschappijleer 1 0
Maatschappijkunde 3 3
Wiskunde 3 4
Rekenen 0 1
NatuurScheikunde1 3 3
Economie 3 3
Biologie 3 3
Kunstzinnige Vorming 1 1 0
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Mentorles/LOB 3 2
Maatwerk   2   4  
BWI  Bouwen, Wonen en Interieur 15 12
MT  Mobiliteit & Transport 15 12
PIE  Produceren, Instelleren en Energie 15 12
HBR  Horeca, Bakkerij en Recreatie 12 12
ZW  Zorg & Welzijn 12 12
DP  Dienstverlening en Producten 12 12

4
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Activiteiten die 
bijdragen aan 
de algemene 

ontwikkeling.

▲

 Activiteiten

Naast goed en modern onderwijs, biedt de school de leerlingen een groot aan-
tal activiteiten aan. 

Activiteiten
Het vmbo organiseert elk jaar verschillende activiteiten. Zo vinden er op de 
verschillende locaties sportdagen, cultuurdagen, excursies en/of projecten, 
een eindexamenconcert en diverse andere activiteiten plaats. In het kader van 
onderwijstijd (de tijd die elke klas moet maken om te voldoen aan de
eisen van de inspectie) is er op de Emmalaan voor gekozen om activiteiten te 
concentreren in activiteitenweken gedurende het schooljaar.

Regiusbreed organiseren wij ieder jaar de Regius Kroon, waar leerlingen hun 
talenten op divers terrein kunnen tonen. Hieronder vindt u een beschrijving 
van een aantal activiteiten.

Kennismakingsdagen
In de eerste weken van het schooljaar organiseren we voor alle brugklasleerlin-
gen kennismakingsdagen. Dit kan variëren van een verblijf in een kampeer-
boerderij tot een introductieprogramma in en om Schagen. De mentoren 
vervullen hierbij een belangrijke rol in het tot stand brengen van een goede 
sfeer, om zo de basis te leggen voor het functioneren als groep. Tijdens deze 
kennismakingsdagen zorgen gezamenlijke, individuele en groepsopdrachten 
voor een aanzet tot groepsvorming. Ook in klas 3 vmbo bl/kl vinden er
kennismakingsdagen plaats. 
     
Werkweken
Voor de voorexamenklassen worden werkweken georganiseerd naar diverse 
bestemmingen. Er is voor de leerlingen de gelegenheid om tijdens de werk-
week van hun keuze activiteiten te ondernemen die passen bij de verschillende 
vakken of die bijdragen aan de algemene ontwikkeling. We organiseren ook 
werkweken die op school of in de nabijheid van de school plaatsvinden.

Sportdagen
Het is op het Regius College een traditie, dat elke klas één keer per jaar een 
sportdag heeft. Daarnaast kunnen leerlingen die dit willen, meespelen in een 
van onze teams die deelnemen aan de Olympic Moves.     

Klassenactiviteiten
Vaak komen er vanuit de leerlingen diverse plannen naar voren die, veelal 
onder begeleiding van de mentor, kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden 
hiervan zijn: met de klas schaatsen, bowlen, gezamenlijke maaltijd bereiden 
en nuttigen, het houden van een disco, het houden van een karaoke of een 
verkiezing.
Soms worden er spontaan acties gevoerd, waarbij geld wordt ingezameld voor 
een actuele gebeurtenis of voor een goed doel. 



▲

Van harte welkom op de locatie Emmalaan Praktijkonderwijs 
van het Regius College. In dit deel van de schoolgids vertellen 
wij u meer over het onderwijs op het praktijkonderwijs. 
Wij wijzen u tevens op het algemene deel van onze schoolgids.

Wij hopen dat deze informatie bijdraagt aan een voorspoedige 
schoolloopbaan van uw kind(eren) en uw betrokkenheid 
daarbij. Mocht u vragen hebben, aarzelt u dan niet contact 
met ons op te nemen.

SCHOOLGIDS 2022- 2023 - deel praktijkonderwijs
Klik op de button voor info over:

Contact  

Onderwijsaanbod 

 
Lestijden

Activiteiten

https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids


In het leerlingenstatuut 
zijn de rechten en 

plichten van de leerlingen 
vastgelegd.

▲

 Contact

Directie
de heer J. Klei directeur vmbo/pro
mevrouw A.C.M. van Diepen adjunct directeur vmbo/pro

De dagelijkse leiding is in handen van:
mevrouw I.M.G. Ligthart
Teamleider praktijkonderwijs

 Communicatie

Ouderportaal
Via de website kunt u inloggen in het ouderportaal waar u per kind de 
persoonlijke gegevens, het rooster, de behaalde resultaten en de absentie-
gegevens kunt inzien. Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen een 
inlogcode toegestuurd. Ouders/verzorgers die al een inlogcode hebben, 
kunnen die blijven gebruiken.

Ouderavonden en spreekavonden
Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor ouderavonden, specifieke 
voorlichtingsbijeenkomsten en spreekavonden waarop de schoolresultaten 
van hun kinderen aan de orde komen. De uitnodigingen worden per mail 
aan u toegezonden. Voorbeelden zijn:
•   contactavonden naar aanleiding van het ontwikkelingsperspectief; de data
    staan vast en worden vermeld in de jaarkalender;
•   thema ouderavonden; tijdens deze avonden wordt een specifiek thema    

toegelicht; 
•   groepsouderavond; op initiatief van de mentor of leerkracht wordt een 

specifiek onderwerp besproken (bijvoorbeeld voorlichting over stagelopen, 
evaluatie brugklas).

 

Digitale post
Uitnodigingen en informatiebrieven sturen wij u uitsluitend toe via de mail. 
Wij verzoeken u dan ook in het ouderportaal te controleren of uw e-mailadres 
bij ons bekend en correct vermeld is. Pas dan ontvangt u post. U kunt uw 
e-mailadres zelf wijzigen in het ouderportaal.

Actuele informatie
Alle actuele informatie over bijvoorbeeld bij de school betrokken personen 
en instanties, vakanties en andere specifieke informatie staat vermeld op de 
website www.regiuscollege.nl en in de schoolwijzer die aan het begin van ieder 
schooljaar verschijnt.

Rapportage
De leerlingen en hun ouders krijgen twee keer per jaar een OPP-gesprek. 
In het OPP (ontwikkelingsperspectief) worden de gestelde doelen beschreven. 
Leerlingen bouwen vanaf leerjaar 1 een portfolio op. In het portfolio wordt 
de groei van de leerling in beeld gebracht door bewijzen en certificaten te 
verzamelen. De leerlingen presenteren hun portfolio tijdens de OPP-
gesprekken in oktober en in februari. In december en juni wordt een “groei in 
beeld” -document opgemaakt waarin per vakgebied een observatie wordt be-
schreven. Leerlingen in het vierde of vijfde leerjaar krijgen een eindrapportage 
in de vorm van een examendossier. 

Mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij neemt 
contact op mocht dit nodig zijn. De ondersteuningscoördinatoren en/of 
orthopedagoog/schoolpsycholoog kunnen betrokken worden. 

Nieuws
Onze nieuwsbrief ‘Regius Nieuws’ verschijnt een aantal keer per jaar. ‘Regius 
Nieuws’ informeert ouders en leerlingen over Regiusbrede en locatiespecifieke 
informatie.

Locatieregels
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastge-
legd. Elke locatie heeft ook een aantal aanvullende regels toegespitst op de 
situatie op de locatie. In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, 
beslist de directie of het College van Bestuur.



▲

Regius College praktijkonderwijs is een regionale school voor praktijkonderwijs 
en behoort tot het Voortgezet Onderwijs. De leerlingen komen uit de regio die 
ongeveer wordt begrensd door de volgende plaatsen: Den Oever, Den Helder, 
Warmenhuizen en het noordelijk deel van Heerhugowaard. 

Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden van leerlingen en stemmen onze 
begeleiding en onderwijs daarop af. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een 
onderwijsprogramma dat toegesneden is op de behoefte van de individuele 
leerling, onderwijs ‘op maat’ dus. 

Belangrijk hierbij vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leer-
ling. Wij werken aan een positief reëel zelfbeeld bij de leerling als startpunt 
voor verdere groei. De school probeert de leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op zelfstandige deelname aan het arbeidsproces en de maatschap-
pij. Het streven daarbij is om de overgang van school naar een plaats op de 
arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding naadloos te laten verlopen. Voor de leer-
ling wordt een leefsfeer gecreëerd waarin ruimte is voor vriendschap, sport en 
ontspanning. 

Het onderwijsprogramma omvat:
• een theoretische vorming;
• een praktische vorming;
• het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden;
• leren in de praktijk, o.a. door middel van stages.

Toelating 
Op afspraak vindt een kennismakingsgesprek plaats met ouders en leerling. 
Hierin wordt de opzet en doelstelling van het praktijkonderwijs uitgelegd en is 
er tijd om de school te bekijken. 
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats tussen ouders, leerling en de 
orthopedagoog/schoolpsycholoog en/of ondersteuningscoördinator van de 
school. 
Alle toegelaten leerlingen worden in juni/juli uitgenodigd voor een 
kennismakingsmiddag met de school en de nieuwe mentor. De ouders 
worden dan ook verwacht om kennis te nemen van het aanvraagdossier 
‘Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs’. 

Leerlingen die worden aangemeld voor praktijkonderwijs worden in de Com-
missie Toelaatbaarheid Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband 
VO besproken. Deze commissie geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor 
toelating tot het praktijkonderwijs als: 
een leerling een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte 55 tot en 
met 80 en een leerachterstand heeft van ongeveer 3 schooljaren.  

Eerste en tweede leerjaar

De leerlingen worden in vaste groepen geplaatst, op grond van leeftijd en de 
te volgen leerroute. Iedere groep staat onder de directe verantwoordelijkheid 
van de mentor. Hij heeft de zorg over één groep en is het eerste aanspreek-
punt voor ouders en leerlingen. De leerling wordt een zo breed mogelijk scala 
van vaardigheden aangeboden. De eerste twee jaren zijn er niet alleen om de 
voorwaarden en het aanleren van de (basis)vaardigheden te oefenen, ze dienen 
tevens om vooruit te kijken en een prognose te maken met betrekking tot het 
toekomstperspectief van de leerlingen.

Ook de theorie komt aan de orde. Deze theorie moet zo praktisch mogelijk 
vertaald worden, onze leerlingen moeten er gebruik van kunnen maken. Leren 
door doen. Huiswerk zal in de regel minder vaak voorkomen dan op andere 
scholen voor voortgezet onderwijs.  

Pro/vmbo-klas

Het Regius College neemt per 1 augustus 2019 deel aan de pilot met een 
gemengde onderbouwklas pro/vmbo. Ook in het schooljaar 2022-2023 richten 
we een dergelijke klas in. 
Het doel van deze pilot is om meer maatwerk te bieden voor deze groep 
leerlingen. In de pro/vmbo-onderbouwklassen wordt gewerkt aan de 
kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. In twee of drie jaar wordt 
onderzocht wat de meest passende route is naar het mbo: doorstromen naar 
bovenbouw vmbo of blijven op het praktijkonderwijs.

De leerlingen die geplaatst zijn in de pro/vmbo-klas hebben van de basis-
school het advies praktijkonderwijs gekregen. In de warme overdracht heeft de 
betreffende (speciale) basisschool aangegeven dat de leerling mogelijk 
potentie heeft om een vmbo-diploma te halen.

De pilotgroep is gesitueerd in het gebouw van de Emmalaan, de meeste lessen 
volgen deze leerlingen op de afdeling praktijkonderwijs. De lessen worden 
op vmbo-niveau gegeven door zowel docenten van de praktijkschool als het 
vmbo. De lessentabel van het praktijkonderwijs wordt gehanteerd.

 

ONDERWIJSAANBOD 

Derde leerjaar

Tijdens dit schooljaar oriënteren de leerlingen zich op de verschillende 
beroepsrichtingen. Vragen die hierbij centraal staan, zijn: “wat wil ik later voor 
beroep uitoefenen en wat kan ik.” In dit jaar lopen de leerlingen twee dagen in 
de week stage en krijgen zij theorie en praktijk. Doel is: Het ontwikkelen van 
een reëel beeld van zijn/haar mogelijkheden en het uiteindelijk kiezen van een 
passende uitstroomrichting. 

Vierde leerjaar (soms een vijfde leerjaar)

De leerlingen hebben de volgende uitstroommogelijkheden:

Doorleren in combinatie met stage of werk
Aan het eind van de schoolperiode of na het schooljaar waarin de leerlingen 
de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, kunnen zij, indien wordt voldaan aan 
de criteria van de Entree-opleiding, doorstromen naar het reguliere onderwijs. 
Leerlingen kunnen een BOL of BBL mbo niveau I gaan volgen.

Regius College Excellente School
Het Regius College Praktijkonderwijs mag zich met trots 
Excellente School noemen.

De jury Excellente Scholen heeft een grote pluim gegeven 
voor het dagelijks handelen van het team waarvan de 
aanpak is gericht op een leven lang leren. Alles ademt 
de sfeer uit van samen leren, er wordt steeds de vraag 
gesteld: wat is er nodig om te groeien, gericht op wat de 
leerling kan en wil. 

De jury roemt ook de samenwerking tussen de docenten; 
ze bereiden samen de lessen voor en verzorgen regelma-
tig gezamenlijk het onderwijs aan hun leerlingen. Zo is 
het elkaar feedback geven een continue proces, daarmee 
staan de docenten model voor een leven lang leren.

https://www.excellentescholen.nl/scholen-met-het-predicaat/overzicht-excellente-scholen-2022-2023


▲

Werk
De school heeft een schakelfunctie tussen de leerling en de arbeidsmarkt. 
Door middel van stages zorgt zij ervoor dat leerlingen kunnen doorstromen 
naar de arbeidsmarkt. Dit kan een arbeidsplaats zijn op de vrije arbeidsmarkt, 
maar ook binnen de sociale werkvoorziening. Voor (ex-) leerlingen die dat 
nodig hebben, kan een traject met een jobcoach ingezet worden, dat door ons 
kan worden verzorgd.

Het laatste leerjaar heeft de uitstroomrichtingen:  
• techniek breed (algemene techniek, bouwtechniek en groen); 
• dienstverlening (consumptief, zorg en welzijn, economie en detailhandel). 

  Stage 

In leerjaar 1,2 en 3 wordt door leerlingen die daaraan toe zijn en minimaal 14 
jaar oud zijn, stage gelopen. Stage is niet vrijblijvend, maar een verplicht on-
derdeel van het vakkenpakket. Als voorbereiding hierop wordt al in het tweede 
jaar arbeidsoriëntatie gegeven, wordt er middels interne stage geoefend en 
vindt er een snuffelstage plaats. Het stagelopen bij diverse instellingen en be-
drijven begint in het derde leerjaar met een oriënterend karakter. In het vierde
leerjaar verandert de stage in een beroepsvoorbereidende stage. 

De stage is een zeer belangrijk, leerzaam en aantrekkelijk onderdeel van het 
onderwijsprogramma. Stage heeft als doel om te leren in de praktijk en de 
overgang van onderwijs naar arbeid zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. 
De stage start met oriëntatie op bedrijfssectoren en schuift steeds meer op 
richting arbeidstoeleiding. Het stageteam onderhoudt de contacten met de 
bedrijven en verzorgt de begeleiding. Zij zoeken de stageplekken samen met 
leerlingen en ouders. Aangezien er sprake is van leren werken, is er geen 
sprake van salaris.
.
OOP/ontwikkelingsperspectief 

We werken met het ontwikkelingsperspectief (OPP). Deze wordt door de men-
tor, samen met de leerling, opgesteld. De bedoeling hiervan is de leerling meer 
bij de eigen ontwikkeling te betrekken en de sturing van die ontwikkeling meer 
bij de leerling te leggen. Hiermee worden de leerlingen uitgedaagd om verant-
woordelijkheid te nemen voor keuzes en hierin initiatief te nemen.
De geformuleerde doelstellingen in het OPP zijn bespreekpunten bij de evalu-
atie en het vaststellen van het nieuwe OPP. Tijdens de oudercontacten wordt 
het OPP tevens besproken en door de ouders ondertekend. Het OPP is na de 
periode van praktijkonderwijs de verantwoording over deze schoolperiode en 
geeft een duidelijk inzicht in de onderwijskundige en praktische ontwikkeling 
van de leerling.

Landelijk diploma Praktijkonderwijs en certificaten

Als een leerling alle klassen doorlopen heeft, ontvangt hij bij verlaten van de 
school een diploma voor praktijkonderwijs. De leerling wordt uitgenodigd voor 
een examengesprek. Het examengesprek wordt afgenomen door een extern 
assessor in aanwezigheid van de eigen mentor. Indien niet aan alle eisen voor 
het diploma praktijkonderwijs wordt voldaan ontvangt de leerling een 
getuigschrift voor het volgen van praktijkonderwijs. Tevens wordt een onder-
wijskundig eindrapport gemaakt waarin het schooladvies staat vermeld met 
betrekking tot het vervolgtraject voor de leerling. 

Daarnaast is het behalen van certificaten voor onze leerlingen heel belangrijk. 
Zij worden in staat gesteld om de volgende officieel erkende certificaten te be-
halen: heftruckcertificaat en VCA of veiligheidscertificaat. Hiernaast bestaan er 
schoolcertificaten zoals: schoonmaken in de groothuishouding, winkelmede-
werker en werken aan de kassa. 

Nazorg

Leerlingen die aan het eind van de schoolperiode de school verlaten, worden 
aangemeld bij het Netwerk Arbeidsintegratie Noordkop. In overleg met alle 
disciplines wordt de hulpvraag geformuleerd voor iedere schoolverlater. Deze 
hulpvraag kan bestaan uit: hulp bij bemiddeling naar werk, hulp bij zoeken 
naar werk, begeleiding op de werkplek, begeleiding bij verdere scholingstra-
jecten of een combinatie daarvan. Door samenwerking van de afzonderlijke 
instanties, die met elkaar zitting hebben in het Netwerk, kunnen optima-
le regelingen getroffen worden om de schoolverlater te helpen zijn weg te 
vinden, o.a. door op de juiste wijze gebruik te maken van de hen toekomende 
subsidieregelingen met betrekking tot de arbeidsintegratie. De leerling wordt 
vervolgens twee jaar gevolgd. Bij uitval kan opnieuw gerekend worden op het 
Netwerk. Tevens is het mogelijk om bij een arbeidscontract een jobcoach aan 
te vragen. Dit doen wij in overleg met de ouders/verzorgers en de stagecoör-
dinator. Ook is het mogelijk dat de school de jobcoach levert.



▲

 Lestijden

Elk lesuur duurt 45 minuten. De praktijkvakken worden gegeven in blokken 
van twee lesuren. De schooltijden zijn: 

Leerjaar 1 en 2:
Maandag t/m vrijdag 08.45  – 14.45 uur 

Leerjaar 3:
Maandag en dinsdag  stage 
Woensdag t/m vrijdag 08.45  – 14.45 uur
 
Leerjaar 4 (en 5):
Maandag en dinsdag  08.45  – 14.45 uur 
Woensdag t/m vrijdag stage

Voorkoming en bestrijding van lesuitval 
Bij afwezigheid van leerkrachten vanwege van ziekte of andere oorzaken, pro-
beren we dit op te vangen door andere leerkrachten in te zetten. Soms is dat 
echter onmogelijk en ontkomen we niet aan vrij roosteren van groepen. In het 
geval dat lesuitval onvermijdelijk is, roosteren we eerst de bovenbouw vrij en 
laten we de lessen van de onderbouw zoveel mogelijk doorgaan. 

 
 Lessentabel

Voor het praktijkonderwijs geldt de wet op het voortgezet onderwijs, deel 2/
wet 3D, artikel 25a. Hierin staat dat het praktijkonderwijs tenminste de vakken 
Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, informatiekunde en lichamelijke opvoe-
ding bevat alsmede die vakken die van belang zijn voor het uitoefenen van 
functies binnen de regionale arbeidsmarkt. 

Op Regius College praktijkonderwijs komen de volgende vakken aan bod: 

Leerjaar 1:
Mentor 2 uur
AVO                                                                                                    13uur 
Consumptief 2 uur
Techniek 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
CKV 2 uur
Doe-donderdag 2 uur 
Keuzemiddag 2 uur
Zwemmen  1 uur

Leerjaar 2:
Mentor 2 uur
AVO                                                                                                    13uur 
Consumptief 2 uur
Techniek 4 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
CKV 2 uur
Doe-donderdag 6 uur 
Keuzemiddag 2 uur
Zwemmen  1 uur

Leerjaar 3
Mentor 2 uur
AVO                                                                                                    4 uur 
Workshops 6 uur
Doe-donderdag 6 
Keuzemiddag 2 uur
Stage                                                                                                 16 uur

Leerjaar 4 
Mentor 2 uur
AVO                                                                                                    5 uur 
Praktijklessen 6 uur
Vaktheorie 1 uur 
Stage                                                                                                 32 uur

pro/vmbo klas
Mentor 2 uur
Nederlands 3 uur
Rekenen/wiskunde 3 uur
Engels 3 uur
Burgerschap 4 uur
Consumptief 2 uur
Techniek 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Maatwerk 3 uur
Profieloriëntatie 1 uur 
Doe-donderdag 6 uur
Keuzemiddag 2 uur
Zwemmen 1 uur

*      AVO = algemeen vormend onderwijs (Nederlands, rekenen/wiskunde,  
       Engels, burgerschap, informatiekunde)   
**    Workshops, oriëntatie praktijklessen op basis van keuzemodules  
***   Praktijklessen, lessen binnen de sectoren techniek of dienstverlening 
**** Doe-donderdag, theorie- en praktijklessen worden geïntegreerd 
       aangeboden     
  

 Activiteiten

Naast de vakken op het rooster zijn er ook (buitenschoolse) activiteiten, zoals: 
sporttoernooien; 
• Emmadag; 
• klas 1, 2, 3 feest; 
• diverse vieringen; 
• de kennismakingsdagen voor de brugklas; 
• schoolkamp klas 1; 
• excursies;
• eindgala voor klas 4/5. 

uur
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