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WELKOM 
 

 

Hartelijk welkom op Mavo Doorn. Wij hopen dat de leerlingen op onze school een fijne en succesvolle tijd 

zullen hebben. Een tijd om later met plezier aan terug te denken; met aan het eind een goed diploma op 

zak en een helder advies voor de keuze van het vervolgonderwijs. Daar staan wij voor. 

 

Twee jaar geleden zijn we op Mavo Doorn gestart met een nieuw onderwijsconcept met 80-minutenlessen 

en flex-uren. Talentontwikkeling, ‘leren leren’ en eigenaarschap zijn belangrijke elementen van dit concept. 

Het betreft een ontwikkelmodel, waarbij we tussentijds steeds evalueren en bijstellen. De komende jaren 

zullen we het model nog verder uitbouwen. 

 

Wij hebben een goede samenwerking tussen school, leerlingen en ouders hoog in het vaandel staan, op basis 

van wederzijds vertrouwen, heldere afspraken en spelregels. Leerlingen en ouders mogen van ons 

verwachten dat wij duidelijk zijn over wat de school te bieden heeft, wat wij van leerlingen en ouders 

verwachten en wat zij omgekeerd van ons kunnen verwachten.  

 

Deze schoolgids bevat veel informatie om leerlingen en ouders wegwijs te maken op Mavo Doorn. De gids is 

bedoeld als een naslagwerk met informatie over lestijden, roosterzaken, regels, vakanties en adressen. Ook 

bevat deze gids een toelichting op wie wij zijn, waar wij voor staan en welke resultaten wij met ons onderwijs 

willen bereiken. Mavo Doorn maakt deel uit van NUOVO Scholengroep. Informatie over de scholengroep 

staat achterin deze schoolgids.  

 

Wij voeren graag met ouders het gesprek over zaken die leerlingen of ons onderwijs raken. In geval van 

vragen, onduidelijkheden of problemen kunnen ouders contact opnemen met de mentor, de teamleider  of  

de directeur.  

 

Voor actuele informatie, nieuws en meer kunnen ouders en leerlingen de website van de school raadplegen. 

De schoolgids is beschikbaar als pdf op de website van de school.  

 

Wij wensen onze leerlingen veel plezier en schoolsucces op Mavo Doorn.  

 

Jenny Oldenhuis, 

directeur Mavo Doorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doorn.osgs.nl/
http://doorn.osgs.nl/
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1. ONDERWIJS 

 

 

Mavo Doorn daagt leerlingen uit prestaties te leveren, grenzen te verleggen en talenten te ontwikkelen. 

Leerlingen krijgen hierbij hulp van docenten, mentoren en andere medewerkers van de school. 

 

 

Visie op het leren 

 

Leerlingen krijgen onderwijs waarin de leerling een actieve rol heeft bij het leren. Zo ontwikkelen de 

leerlingen zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Onze bedoeling is dat leerlingen, geïnspireerd en begeleid door 

docenten, het maximale uit zichzelf halen. De school helpt leerlingen daarbij door een veilige, vertrouwde, 

uitdagende en afwisselende leeromgeving te bieden. 

 

 

Pedagogisch/didactische visie en aanpak 

 

Mavo Doorn is een relatief kleine school met een open cultuur en een positieve benadering. Samen 

vormen we een echte community. Leerlingen voelen zich daardoor snel thuis en gezien. Wij hebben 

ook hoge verwachtingen van de prestaties van de leerlingen. Als leerling ben je verantwoordelijk voor 

jezelf, je werk en je omgeving en ga je respectvol en verdraagzaam met elkaar om. 

 

Tijdens de les werken leerlingen onder begeleiding van docenten aan hun ontwikkeling. Docenten zijn zich 

ervan bewust dat niet alle leerlingen hetzelfde zijn en op dezelfde wijze leren. Daarom houden wij in onze 

lessen rekening met verschillen in niveau en tempo. De docenten gebruiken een variatie aan lesmethoden, 

werkvormen en materialen om de lessen voor leerlingen uitdagend te houden. 
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Recht doen aan talent 

 

Mavo Doorn wil de talenten van haar leerlingen maximaal helpen ontwikkelen en houdt daarbij rekening 

met de verschillen die er tussen jongeren zijn. Hoe doen we dat concreet? Wij bieden realistisch en 

uitdagend onderwijs met betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ook valt er veel 

te kiezen en organiseren wij mogelijkheden om te leren binnen én buiten de school: 

 

- Allereerst zijn er twee plaatsingsniveau’s: Mavo en Havo. Samen met de basisschool kijken we in welke 

brugklas de leerling het meest tot zijn recht komt.  

- Leerlingen met een MH-advies kunnen in de Havokansklas geplaatst worden. In deze klas krijgen zij op 

Havo-niveau les. 

- Daarnaast plaatsen we ook leerlingen met een KB-advies (kaderberoepsgerichte leerweg) in de 

Mavokansklas. Dit kan wanneer de basisschool doorgroei naar Mavo kansrijk acht. Deze leerlingen 

werken op Mavo-niveau en krijgen een jaar de tijd om te laten zien of ze dat niveau aan kunnen. 

- Wij werken met een determinatieperiode die twee jaar duurt. Dit houdt in dat we voldoende tijd hebben 

om erachter te komen wat de beste plek voor een leerling is. Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken 

we dat nog eens goed en wanneer het voor een leerling beter is, kan een leerling in het tweede leerjaar  

- eventueel op een hoger of lager niveau verder gaan. Dat kan dus betekenen dat een leerling moet 

overstappen naar één van de andere scholen van de scholengroep. Bij Kader-advies is dit het Vakcollege 

Maarsbergen of het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVZ) en bij Havo-advies het Openbaar Lyceum 

Zeist (OLZ). 

 

- In de Talentklassen krijgen leerlingen de 

mogelijkheid hun interesse en talenten te 

ontwikkelen. Daarnaast leer je in de 

Talentklassen goed samen te werken met 

medeleerlingen. Daarvan profiteren alle 

leerlingen binnen de school.  
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Onderwijsconcept 

 

Mavo Doorn werkt  met een 80-minutenrooster. Iedere dag volgen leerlingen drie lessen van 80 minuten. 

Dat betekent dus minder wisselingen per dag en meer rust in de school. Doordat de lessen langer duren 

heeft de docent meer ruimte voor individuele aandacht en differentiatie. 

 

Naast de lessen van 80 minuten worden er dagelijks op het eerste en op het vijfde uur  flexuren van 40 

minuten aangeboden. In die flexuren worden naast de mentoruren  ook stilte-uren, waar leerlingen in alle 

rust zelfstandig kunnen werken, en flexwerkuren, waar ze alleen of samen met anderen aan flexwerk 

werken, aangeboden. In de flexuren kan ook gekozen worden voor een ICT-uur, zodat er op de computer, 

een ipad of een laptop gewerkt kan worden.  Flexwerk is al het schoolwerk dat niet in de 80-minutenlessen 

wordt gedaan.  

Een andere mogelijkheid is dat leerlingen op de woensdagmiddag of donderdagochtend kiezen voor  een 

vakhulpuur om extra ondersteuning te krijgen voor een bepaald vak door de vakdocent. Een leerling kiest in 

principe zelf of hij wel of niet gebruik maakt van de vakhulpuren. Wanneer de mentor in overleg met de 

vakdocent vaststelt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, krijgt het vakhulpuur een verplicht 

karakter. Samen met de vakdocent wordt dan een plan van aanpak gemaakt om tot verbetering van de 

resultaten te komen. 

Iedere leerling kiest in overleg met de mentor per week tenminste vijf flexuren en schrijft zich daar vooraf 

via Cupweb voor in. Tijdens een flexuur zitten leerlingen van de vier leerjaren samen in een lokaal onder 

toezicht van een docent.  

Op donderdagmiddag is er tijdens het vijfde uur gelegenheid om een toets te herkansen of in te halen en 

wordt er een flexuur  ‘leerstrategieën’ aangeboden. 

 

 

Mavokansklas 

 

Aan leerlingen met een KB/Mavo-advies bieden we in het eerste leerjaar in de Mavokansklas de 

mogelijkheid om op te klimmen naar het Mavo-niveau. Leerlingen krijgen in die klas les op Mavo-niveau en 

worden ook op dat niveau getoetst.  De afgelopen schooljaren lukte het steeds om een heel hoog percentage 

van deze leerlingen naar het Mavo-niveau te begeleiden. 

 

Havokansklas 

 

Leerlingen met een Mavo- of Mavo/Havo-advies kunnen in het eerste leerjaar in de Havokansklas worden 

geplaatst wanneer de leerkracht van de basisschool denkt dat een vervolg op Havo-niveau tot de 

mogelijkheden behoort. In de Havokansklas krijgen leerlingen op Havo-niveau les. 

 

 

Talentklassen 

 

In het eerste en tweede  leerjaar kiezen de leerlingen vier keer per schooljaar een Talentklas voor het 

volgende blok. Eén keer in de week staat Talentklas op het rooster. Dan zitten zij niet in hun gewone klas, 

maar gaan ze samen met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar, die dezelfde interesses hebben aan het 

werk. Zij kunnen daarbij kiezen uit: Sport, Kunst & Expressie Beeldend, Expressie Theater, Wetenschap & 

Techniek, Ondernemen, Mens & Gezondheid. 
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Omdat we graag willen dat leerlingen verder kijken dan hun neus lang is, willen we dat ze per schooljaar 

voor minstens twee verschillende Talentklassen kiezen. In de Talentklassen krijgen zij (gast)lessen, 

workshops, clinics, presentaties en nog veel meer. Zo worden belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, 

organiseren en presenteren ontwikkeld. Vaardigheden waar zij tijdens de studie, en ook straks in hun 

beroep veel aan hebben. 

 

Op verzoek van de leerlingen bieden we nu ook in de bovenbouw Talentklassen  aan. In de bovenbouw 

gebeurt dat op vrijwillige basis. 

 

 

Onderwijsmodel 

 

Om voor de leerlingen goede doorstroommogelijkheden te realiseren, hebben we bij Mavo Doorn het 

volgende onderwijsmodel: 

 

A. Betere aansluiting met het basisonderwijs 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs kan voor leerlingen uitdagend en soms ook 

verwarrend zijn. Wij vinden een goede aansluiting tussen basis- en voortgezet onderwijs van belang. Om dit 

te bereiken hebben wij regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool, zowel voor als na 

plaatsing op Mavo Doorn.  

We nemen ook de tijd de leerlingen wegwijs te maken in onze school. In alle lessen laten de docenten 

opdrachten en verwachtingen aansluiten op het niveau van de basisscholen. Alle docenten werken volgens 

een algemeen afgesproken basisstructuur voor wat betreft instructielessen en groepsopdrachten. Toetsen en 

flexwerk worden door docenten altijd in de digitale agenda van Magister genoteerd.  
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B. Bevorderen persoonlijke ontwikkeling en eigenaarschap 

Met name tijdens de mentorlessen wordt hier gericht aan gewerkt. Ook het samenwerken krijgt aandacht. 

Doel is dat leerlingen leren dat beheersing van bepaalde vaardigheden zoals plannen, samenwerken, 

onderzoeken, presenteren en reflecteren een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling en de 

resultaten op school.  

 

C. Optimalisering aansluiting Mavo Doorn en Mbo/Havo 

Met onze aanpak raken onze leerlingen geleidelijk gewend aan een werkwijze die in het Mbo en het Havo 

goed van pas komt: beheersing van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede doorstroom. 

 

Het onderwijsmodel is overigens geen vaststaand, onveranderlijk model. We spreken uitdrukkelijk van een 

ontwikkelmodel. Op basis van onze ervaringen, gesprekken met ouders, leerlingen, basisscholen 

Mbo/Havo-opleidingen vinden steeds aanpassingen plaats.  

 

Op Mavo Doorn kun je in het eerste en tweede leerjaar (de onderbouw) onderwijs volgen op Mavo- of Havo-

niveau. In het derde en vierde leerjaar (de bovenbouw) blijven alleen leerlingen op Mavo-niveau in Doorn.  

 

 

Groepsindeling en onderwijs op interesse en op niveau 

 

Niet alleen op het gebied van interesse proberen we leerlingen veel te bieden. Ook tijdens de ‘gewone 

leervakken’ willen we hen optimaal tot hun recht laten komen. Daardoor worden leerlingen, ongeacht 

belangstelling, ook tijdens de leervakken op het niveau aangesproken waarop zij optimaal kunnen 

functioneren. Van het begin af aan proberen we de leerlingen het voor hen meest geschikte lesaanbod en de 

juiste ondersteuning te geven. Dat geldt voor alle leerlingen, op elk niveau. Gaat het beter dan de 

basisschool verwacht had, dan kan een leerling eventueel aan het eind van het eerste leerjaar worden 

bevorderd naar een hoger niveau. En gaat het wat minder dan gaat een leerling, ook zonder veel problemen, 

net wat rustiger verder. 
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Na het 1e en 2e leerjaar 

 

De beslissing voor een vervolg op Mavo of Havo wordt aan het eind van het tweede leerjaar genomen. In het 

tweede leerjaar vindt daarom een intensieve keuzebegeleiding plaats.  

 

LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) 

 

Op Mavo Doorn kunnen ook leerlingen met LWOO-indicatie geplaatst worden. LWOO vormt geen aparte 

leerweg en is geen niveau-aanduiding. Het is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om 

de eindstreep te halen. Leerlingen krijgen ondersteuning op maat. Dat hoeft niet altijd vier jaar te duren, de 

ondersteuning kan ook tijdelijk zijn. In Doorn zitten leerlingen niet in een aparte LWOO-klas. 
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Lessentabellen 

 

De lessentabellen zijn opgebouwd uit vaklessen van 80 minuten en een aantal flexuren van 40 minuten. 

 

Lessentabel 1e leerjaar  

 

Vak Aantal lesuren (80 minuten) per week 

Nederlands 2 

Frans* 1 

Duits 1 

Engels 2 

Geschiedenis 1 

Aardrijkskunde 1 

Wiskunde 2 

Natuur-/scheikunde 1 

Biologie 1 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Beeldende Vorming 1 

Talentklas 1 

 Flexuren (40 minuten) per week 

Flexuren 5** 

Mentorles 2 

 

*Frans is voor Havo-leerlingen verplicht en voor Mavo-leerlingen een keuzevak. 

**Een leerling mag meer flexuren plannen. Daarnaast worden er facultatief vakhulpuren aangeboden. 

 

Lessentabel 2e leerjaar 

 

Vak Aantal lesuren (80 minuten) per week 

Nederlands 2 

Frans* 1 

Duits 1 

Engels 1 

Geschiedenis 1 

Aardrijkskunde 1 

Wiskunde 2 

Natuur-/scheikunde 1 

Biologie 1 

Economie 1 

Lichamelijke Opvoeding 2 

Beeldende Vorming 1 

Talentklas 2 

 Flexuren (40 minuten) per week 

Flexuren 5** 

Mentorles 2 

 

*Frans is voor Havo-leerlingen verplicht en voor Mavo-leerlingen een keuzevak. 

**Een leerling mag meer flexuren plannen. Daarnaast worden er facultatief vakhulpuren aangeboden. 
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Lessentabel 3e leerjaar  

 

Vak Aantal lesuren (80 minuten)per week 

Nederlands 2 

Duits* 2 

Engels 2 

Geschiedenis* 2 

Aardrijkskunde* 2 

Wiskunde* 2 

Natuur-/scheikunde* 2 

Biologie* 2 

Economie* 2 

Maatschappijleer 1 

Lichamelijke opvoeding 1 

LO2 * 2  

 Flexuren (40 minuten) per week 

Flexuren** 5 

Mentorles 2 

 

*Keuzevakken 

** Een leerling mag meer flexuren plannen. Daarnaast worden er facultatief vakhulpuren aangeboden. 

 

Talentklassen worden op vrijwillige basis aangeboden en tijdens het 5e en 6e uur aangeboden. Deze tellen 

overigens niet mee als flexuren. 
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Leerlingen die onderwijs volgen op Mavo-niveau hebben tijdens het vierde leerjaar uitsluitend algemeen 

vormende vakken in hun pakket. Dit zijn zes of zeven vakken, die meetellen voor het eindexamen, naast de 

vakken CKV en Maatschappijleer. Die laatste twee vakken tellen wel mee voor het eindexamen, maar 

worden al tijdens het derde leerjaar afgesloten. 

 

Lessentabel 4e leerjaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Keuzevakken 

** Een leerling mag meer flexuren plannen. Daarnaast worden er facultatief vakhulpuren aangeboden. 

Talentklassen worden op vrijwillige basis aangeboden en tijdens het 5e en 6e uur aangeboden. Deze tellen 

overigens niet mee als flexuren. 
 

Vak Aantal lesuren (80 minuten) per week 

Nederlands 2 

Duits* 2 

Engels 2 

Geschiedenis* 2 

Aardrijkskunde* 2 

Wiskunde* 2 

Natuur-/scheikunde* 2 

Biologie* 2 

Economie* 2 

Lichamelijke opvoeding 1 

LO2* 1.5 

 Flexuren (40 minuten) per week 

Flexuren** 3 

Mentorles 2 
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2. BEGELEIDING 

 

Mavo Doorn wil leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot mondige burgers die zelfstandig een 

onderbouwd oordeel kunnen vormen en sociaal verantwoordelijk kunnen handelen. Wij  

willen dat leerlingen op Mavo Doorn oprecht en verdraagzaam zijn en leren kijken naar hun 

medemensen. Wij noemen dit: werken aan actief burgerschap. Het maakt een leerling verantwoordelijk 

voor zijn of haar eigen ontwikkeling en welzijn en die van een ander. Binnen deze omschrijving geeft 

Mavo Doorn burgerschapseducatie vorm.  

 

 

Studiebegeleiding 

 

De begeleiding naar mondige en zelfstandige burgers vindt voornamelijk plaats in de les. Hierbij zijn de 

docenten de belangrijkste personen. Bij de studiebegeleiding is de mentor het eerste aanspreekpunt (zie 

hieronder). Ook de ouders kunnen bij haar/hem terecht met vragen en opmerkingen. In andere gevallen 

kunnen ouders en leerlingen zich wenden tot de teamleider. 

 

Mavo Doorn heeft specifieke medewerkers die leerlingen ondersteunen tijdens haar/zijn schoolloopbaan.  

 

Mentor 

De mentor is de docent met wie de leerling samen de dagelijkse gang van zaken, resultaten en eventuele 

problemen bespreekt. Ook leert de mentor de leerling studievaardigheden en sociale vaardigheden. In de 

mentorlessen wordt dit soms met de hele klas, soms individueel besproken. De mentor zoekt regelmatig 

contact met ouders. Komen ouders en mentor er samen niet uit, dan worden problemen besproken met de 

teamleider en waar nodig met de directeur.  

 

Teamleider 

Mavo Doorn heeft een teamleider  voor de onderbouw en een teamleider voor de bovenbouw. Na de mentor 

is de teamleider het tweede aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.  

 

Decaan 

De decaan heeft tot taak leerlingen en ouders te adviseren bij het bepalen van een goede profielkeuze. De 

decaan zorgt, samen met de mentor, voor een optimale oriëntatie en voorbereiding op het vervolgonderwijs 

en bijbehorende beroepen. 

 

Studie en flexwerk 

 

Docenten noteren alle flexwerk en toetsen in de digitale agenda van Magister. Flexwerk is al het schoolwerk 

dat niet tijdens de 80-minutenlessen wordt gedaan. Zo zijn die afspraken voor alle betrokkenen; leerlingen, 

ouders en de mentor, zichtbaar. Daarnaast kunnen docenten extra instructie- en lesmateriaal in de ELO 

(Elektronische Leeromgeving) van Magister plaatsen. 

 

Rapporten 

 

In Magister kunnen leerlingen en ouders op ieder gewenst moment de cijferregistratie en de 

absentieregistratie raadplegen. Drie keer per schooljaar krijgen leerlingen een rapport mee naar huis. 
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Docentenspreekuur 

 

Na het eerste en het tweede rapport is er voor ouders gelegenheid om met docenten en/of de mentor te 

spreken tijdens het docentenspreekuur. Ouders kunnen zich daarvoor via Magister inschrijven. Wij vinden 

het vanzelfsprekend dat de leerling altijd bij die gesprekken aanwezig is. 

 

Keuzebegeleiding/Loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) 

 

De keuzebegeleiding en LOB vindt vooral  in de mentorlessen plaats. De mentor zoekt samen met de leerling 

naar interesses en mogelijkheden om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken. De decaan organiseert 

voorlichtingsavonden voor ouders en leerlingen over de keuzemogelijkheden voor de bovenbouw en de 

keuze van een vervolgopleiding.  Met vragen over vakkenkeuze en/of vervolgopleidingen kunt u  bij haar 

terecht. 

 

Leerlingbegeleiding 

 

Mavo Doorn wil leerlingen gerichte begeleiding bieden als zij, bijvoorbeeld als gevolg van leer- of 

gedragsproblemen, belemmeringen ondervinden bij het volgen van regulier onderwijs. In onze visie is het 

de opdracht van reguliere scholen om het overgrote deel van leerlingen op weg naar een diploma onderwijs 

te bieden. Daarom investeren wij in onze docenten door hun vakmanschap voor het hanteren van leer- en 

gedrags- of sociaal-emotionele problemen te verbreden. Waar nodig zijn deskundigen beschikbaar om 

docenten bij het lesgeven en bij eventuele noodzakelijke aanpassingen te ondersteunen en leerlingen zo 

nodig individueel of in groepjes te begeleiden. Die begeleiding verloopt volgens een afgesproken ‘protocol’ 

(de zorgcyclus).  
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Passend Onderwijs  

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken 
reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. 

Klik hier voor passend onderwijs in 3 minuten 

‘Passend Onderwijs’ geldt wat NUOVO Scholengroep betreft voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen 

die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Alle leerlingen hebben immers recht op een passende 

plek in het onderwijs die recht doet aan hun talenten en mogelijkheden.  

In het ondersteuningsplan van de school leggen we desondanks de focus op de specifieke maatregelen voor 

leerlingen die in het reguliere onderwijs extra aandacht behoeven. Onze school wil aan hen waar mogelijk 

een passende plek bieden. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regel als de benodigde expertise erg 

specifiek of schaars is of als een externe aanpak meer kans van slagen heeft. 

Wij vinden een preventieve aanpak belangrijk. Dat betekent dat we risico’s voor onderwijssucces in een 

vroegtijdig stadium willen signaleren en vervolgens snel maatregelen willen nemen 

Er zullen altijd leerlingen zijn die op een speciale voorziening buiten onze scholengroep zijn aangewezen. 

Daarover hebben wij met de collega-scholen binnen ons samenwerkingsverband afspraken gemaakt. Het 

samenwerkingsverband is een regionaal samenwerkingsverband waarin voortgezet onderwijs scholen 

samenwerken om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Ons uitgangspunt is: regulier waar het 

kan, speciaal waar het moet. 

De centrale vraag: “wat heeft een leerling nodig om het onderwijs met succes te kunnen volgen?” is ons 

uitgangspunt bij het ontwikkelen van een individueel ‘ondersteuningsarrangement’. In zo’n arrangement 

kan bijvoorbeeld specifieke expertise ingeschakeld worden op de reguliere school of docenten van de 

reguliere school kunnen ook in een speciale school ingezet worden. Allerlei tussenvormen tussen regulier en 

speciaal zijn op die manier denkbaar. 

Meer informatie over de inrichting van ons passend onderwijs is te vinden in de 

schoolondersteuningsplannen (SOP’s) van de scholen. Ga hiervoor naar de website van de school. 

 

Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland 

 

Elke leerling maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces wil de 

afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de school de gezondheid, de groei en de 

ontwikkeling begeleiden.  

Zowel in het tweede als het vierde leerjaar worden leerlingen op vrijwillige basis via een digitale vragenlijst 

door de GGD bevraagd. Op basis van de antwoorden kan de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige van de 

GGD de leerling vervolgens uitnodigen voor een onderzoek. Een dergelijk onderzoek vindt in de regel op 

school plaats. 

Als ouders zelf vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van hun zoon of dochter, kunnen zij 

contact opnemen met het GGD service centrum via telefoonnummer 033-4600046. Zij kunnen u zo nodig 

doorverwijzen naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Kijk voor meer en actuele informatie op de website van de GGD. 

https://youtu.be/EzVQDGDUP-Y
https://www.ggdru.nl/scholen.html
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Drie niveaus van onderwijsondersteuning 

 

Basisondersteuning 

 

Met basisondersteuning bedoelen we de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband 

aanbieden. 

 
Extra ondersteuning met ondersteuningsarrangement 

Een leerling die meer of andere ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning, ontvangt die extra 

ondersteuning in de vorm van een ondersteuningsarrangement, zo mogelijk binnen de eigen school. 

Het kan zijn dat de school het gewenste arrangement zelf niet kan aanbieden. In dat geval kan in overleg 

met ouders en leerling gekozen worden voor een verwijzing naar een andere school die dat arrangement wel 

kan aanbieden. 

Als een leerling een extra ondersteuningsarrangement krijgt, stelt de school, in overleg met ouders, een 

zogenaamd ‘ontwikkelingsperspectiefplan’ (OOP) op. Daarin wordt in elk geval opgenomen voor welk type 

vervolgonderwijs de leerling wordt opgeleid. 

Over de inhoud en de beoogde doelstellingen van een arrangement wordt altijd overlegd met de ouders. 

Het schoolondersteuningsprofiel geeft de mogelijkheden en grenzen aan van de ondersteuning op onze 

school. Welke ondersteuning kunnen ouders en leerlingen in geval van onderwijsproblemen van onze school 

verwachten? Wanneer moeten wij (mogelijk) nee verkopen? Dat staat uitgebreid beschreven in ons 

schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is te vinden op onze website.  

 
 

Hoe werkt het bij aanmelding van een leerling? 

Bij aanmelding van een leerling, zal de toelatingscommissie een inschatting maken of onze school een 

passende plek is. Is er extra ondersteuning nodig? En kan onze school die ondersteuning bieden? 

Als het antwoord op die vragen positief is, volgt de ‘gewone’ aanmeldingsprocedure. 

Is het helder dat er extra ondersteuning nodig is, dan maakt de school een zogenaamd 

‘ondersteuningsarrangement’. Daarin staat wat de leerling naar inschatting van onze professionals nodig 

heeft om onderwijssucces te hebben en welke maatregelen daarvoor aangewezen zijn. Vervolgens wordt 

bekeken of onze school dat arrangement – eventueel met inschakeling van externe deskundigen – zelf kan 

bieden. Dan worden – samen met de ouders – afspraken gemaakt voor de uitvoering. Kan onze school het 

arrangement niet bieden? Dan zullen wij – in overleg met de ouders – zoeken naar een beter passende plek 

elders in de regio. 

Soms is de inschatting dat het ondersteuningsarrangement zo intensief of specialistisch is dat daarvoor het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) in beeld komt. In dat geval wordt bij de directeur van het 

samenwerkingsverband – in overleg met de ouders – een zogenaamde ‘toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV) 

aangevraagd. Een dergelijke verklaring is een voorwaarde voor toelating tot het vso. 

Toch nog vragen over ‘Passend Onderwijs’ op onze school? Daarvoor kunnen ouders contact opnemen met 

de zorgcoördinator van onze school. 
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Plaatsing vso 

 

Om een aantal redenen is het soms niet mogelijk om binnen de nodige ondersteunding te bieden. Dit kan 

komen omdat er (zeer) specialistische expertise nodig is of omdat de noodzakelijke ondersteuning zo 

intensief en langdurig is dat dit redelijkerwijs de mogelijkheden van de school te boven gaat. Daarnaast kan 

het zo zijn dat de veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen niet (voldoende) 

gegarandeerd kan worden. In deze gevallen ligt een plaatsing in een school voor voortgezet speciaal 

onderwijs voor de hand. 
 

Het schema ‘onderwijsondersteuningsroute’ (zie schema ondersteuningsroute) beschrijft de 

stappen die wij binnen de school nemen en de verantwoordelijken die bij elke stap in beeld zijn. 

Daarbij maakt het verschil of een leerling wordt aangemeld of al op school zit. 

 

 

Ondersteuningsteam 

 

Zorgcoördinator 

Voor iedere school binnen de scholengroep is een zorgcoördinator aangesteld. Zij is bijvoorbeeld ook 

betrokken als er advies over een leerling gevraagd wordt bij het samenwerkingsverband of verdergaande, 

gespecialiseerde hulp voor een leerling buiten de school gezocht moet worden.  

 

Orthopedagoog, remedial teacher 

Aan de scholengroep zijn orthopedagogen en remedial teachers verbonden. Deze medewerkers richten zich 

op onderwijsproblemen als gevolg van psycho-sociale problematiek en leerproblematiek. Zij bieden hulp 

aan leerlingen, ouders en medewerkers van de school in de vorm van gesprekken, testen, advisering, 

verwijzing, begeleiding, screening en remedial teaching.  

 

Intern Zorg Advies Team 

In het Intern Zorg Advies Team (iZAT) werken de genoemde zorgspecialisten (orthopedagoog, remedial 

teacher, zorgcoördinator) samen met de teamleiders voor een goede begeleiding van de leerling. Naast 

advies en ondersteuning van de docenten kunnen leerlingen op individuele basis en in groepen door deze 

specialisten begeleid worden.  

 

Zorg Advies Team 

Als de problemen binnen de school niet in voldoende mate zijn op te lossen, wordt het Zorg Advies Team 

(ZAT) ingeschakeld. In het ZAT hebben naast de eigen orthopedagogen ook Bureau Jeugdzorg, de GGD, de 

leerplichtambtenaren van de gemeente Zeist en Wijk bij Duurstede en School Maatschappelijk Werk zitting. 

Het ZAT adviseert de school bij begeleiding van leerlingen en bij het zoeken naar oplossingen voor 

belemmeringen die leerlingen of de school ervaren. 
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Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Nederland 

Elke leerling maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. Tijdens dit groeiproces 

wil de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD graag samen met de school de gezondheid, de 

groei en de ontwikkeling begeleiden.  

Zowel in het tweede als het vierde leerjaar worden leerlingen op vrijwillige basis via een digitale 

vragenlijst door de GGD bevraagd. Op basis van de antwoorden kan de jeugdarts of de 

jeugdverpleegkundige van de GGD de leerling vervolgens uitnodigen voor een onderzoek. Een 

dergelijk onderzoek vindt in de regel op school plaats. 

 

Als ouders zelf vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van hun zoon of dochter, kunnen zij 

contact opnemen het GGD service centrum via telefoonnummer 033-4600046. Zij kunnen u zo nodig 

doorverwijzen naar een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.  

Kijk voor meer en actuele informatie op de website van de GGD. 

 

 

Ondersteuningsroute 

Dit schema beschrijft de stappen die wij binnen de school nemen bij onderwijsondersteuning. Het maakt 
verschil of een leerling wordt aangemeld of al op school zit.  

https://www.ggdru.nl/scholen.html
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3. RESULTATEN 
 

Ouders en leerlingen hebben recht op inzicht in de resultaten die hun school boekt. Biedt de school 

voldoende kwaliteit? Maakt Mavo Doorn waar wat de school belooft? Hoe beoordelen externe 

toezichthouders de resultaten? Mavo Doorn vindt het van belang om aan ouders en leerlingen 

verantwoording af te leggen voor de bereikte resultaten. 

 

Aan het begin van deze schoolgids omschrijven wij de visie van Mavo Doorn. Wij geven aan dat het ons 

enerzijds gaat om het schoolsucces van onze leerlingen. Anderzijds gaat het ons om de ontwikkeling van 

specifieke talenten, sociale vaardigheden en burgerschapszin.  

 

Tevredenheid 

Een belangrijke vraag voor ons is in hoeverre Mavo Doorn de verwachtingen bij leerlingen en ouders 

waarmaakt. Wij gaan dit regelmatig na en vragen leerlingen en ouders deel te nemen aan een digitaal 

onderzoek om hun tevredenheid te meten. Doordat wij daarbij gebruik maken van een landelijke vragenlijst 

(Vensters Voor Verantwoording), kunnen wij de scores vergelijken met die van andere scholen in 

Nederland. Een uitgebreid overzicht van de resultaten vindt u op de site van Vensters voor Verantwoording 

of klik op de link: www.vensters.nl. 

 

Eindexamen en slagingspercentage 

De meetlat voor het schoolsucces wordt ons door de Inspectie van het onderwijs gegeven: Wat waren de 

gemiddelde examencijfers? Hoe verhouden die zich tot andere scholen in Nederland?  

Uit de cijfers blijkt dat de leerlingen van Mavo Doorn goede examenresultaten halen en dat – vergeleken 

met andere scholen in Nederland – relatief veel leerlingen voor hun eindexamen slagen. 

 

Eindexamens (geslaagden in %) in de periode 2017 - 2019 

 

 2017 2018 2019 

 school landelijk school landelijk school landelijk 

Mavo 90 93 95 93 94 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vensters.nl/
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4. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 
 

 

Natuurlijk is het leuk om tijdens je studie op Mavo Doorn je talenten te ontwikkelen. Dit gebeurt 

voornamelijk in de lessen en tijdens activiteiten. Maar er is méér mogelijk dan onderwijs alleen; door het 

schooljaar heen vinden allerlei activiteiten plaats: 

 

 Kennismakingsdagen: 1e leerjaar 

 Activiteitenweek: 1e en 2e leerjaar 

 Londenreis: 3e leerjaar 

 Winterreis: 4e leerjaar 

 Maatschappelijke stage: 3e leerjaar 

 LOB-stage: 2e en 3e leerjaar 

 Bezoek aan de Tweede Kamer: 4e leerjaar 

 Disco’s op school en Kerstgala in Studio A12 

 Jaarlijks uitgebreid programma voor Kunst en Cultuur met voorstellingen en workshops 

 

Tijdens het schooljaar ontvangen ouders en leerlingen informatie over de verschillende activiteiten en de 

kosten*. 

 

*Lees over kosten ook het hoofdstuk financiën. 
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5. Klachtenprocedure 

Contact 

Wij willen voorkomen dat onze leerlingen met problemen blijven rondlopen. 

Daarom wil de school er alles aan doen om problemen vroegtijdig te signaleren en er samen met 

leerling en ouders mee aan de slag gaan. Is (iemand van) de school zelf onderdeel van het probleem 

dan kan zonder tussenkomst van docent, mentor of schoolleiding contact opgenomen worden met een 

interne contactpersoon. 

 

Interne contactpersonen 

Interne contactpersonen (ICP-er) zijn docenten die voor het uitoefenen van hun vertrouwensfunctie 

een speciale training gevolgd hebben. Bij de interne contactpersoon kunnen leerlingen en/of ouders 

terecht met klachten over seksuele intimidatie en andere klachten. Eventueel overlegt de 

contactpersoon met de externe vertrouwenspersoon of met de vertrouwensinspecteur van het 

onderwijs. De interne contactpersoon heeft een ‘doorgeeffunctie’ en ondersteunt de betrokkene bij het 

aanhoren en ‘vastleggen’ van de klacht. De externe vertrouwenspersoon bespreekt de klacht 

inhoudelijk met betrokkene. 

 

De interne contactpersoon is: Sanne Dalhoeven, sdalhoeven@mavodoorn.nl   

De externe contactpersoon is: 

Jaqueline Pulles 

Zie voor meer informatie het document “Externe vertrouwenspersoon” op de site. 

Zij is ook via de interne contactpersonen te bereiken.  

 

Vertrouwensinspecteurs van het onderwijs 

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 

vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school 

(ernstige) problemen voordoen op het gebied van: seksuele intimidatie en seksueel misbruik 

(zedenmisdrijven); psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering. Het meldpunt van 

vertrouwensinspecteurs is telefonisch bereikbaar op nummer 0900 1113111 (lokaal tarief).  

 

Externe klachtencommissie 

NUOVO Scholengroep is aangesloten bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
(LKC), Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030-2809590, 
info@onderwijsgeschillen.nl.  
Op de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de LKC is het Reglement van de 

Commissie van toepassing. Dit reglement is te vinden op: 

mailto:sdalhoeven@mavodoorn.nl
http://doorn.osgs.nl/
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http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-po-vo-bve-en-

hbo/reglement-commissie/ 

Procedure 

NUOVO Scholengroep heeft de klachten onderverdeeld in drie categorieën. Afhankelijk van het soort 

klacht wordt de daarbij behorende klachtenprocedure gehanteerd. 

A. Klachten voortkomend uit afspraken in het Leerlingenstatuut 

Indien een leerling een klacht indient ten aanzien van regelingen binnen het Leerlingenstatuut, treedt 

de geschillenregeling van het Leerlingenstatuut in werking. Voor de verdere procedure verwijzen wij 

naar het Leerlingenstatuut dat op de website van de school is te vinden. 

B. Klachten ten aanzien van het Schoolexamenreglement 

Indien een ouder en/of leerling een klacht indient ten aanzien van het schoolexamen treedt de 

procedure uit het schoolexamen en bevorderingsreglement in werking. Voor de verdere procedure 

verwijzen wij naar het schoolexamen en bevorderingsreglement dat op de website van de school is te 

vinden. 

C. Overige klachten 

~ 

Algemeen 

Klachten die niet vallen onder de bij A en B genoemde procedures kunnen vallen binnen de Algemene 

Klachtenregeling NUOVO Scholengroep. Hiervoor is het volgende stappenplan opgesteld: 

▪ Ouder en/of leerling heeft een klacht. 

▪ Klacht wordt besproken met medewerker om wie het gaat (docent, mentor). 

▪ Indien geen oplossing gevonden wordt, maakt de klager een afspraak met een lid van de 

schoolleiding. 

▪ Mocht een gesprek met de schoolleiding niet tot een oplossing leiden, dan kan het probleem bij het 

schoolbestuur worden voorgelegd. 

▪ Het voorleggen van een klacht bij het bestuur dient schriftelijk te gebeuren en met feiten te zijn 

onderbouwd. De klacht wordt, conform de voorschriften van de landelijke klachtencommissie 

(LKC), binnen 4 weken behandeld. 

▪ Indien de klager het niet eens is met de beslissing van het schoolbestuur, kan er een klacht worden 

ingediend bij de externe klachtencommissie. 

▪ Het indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie dient schriftelijk te gebeuren en met 

feiten te zijn onderbouwd. 

▪ Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, zal de externe klachtencommissie de klacht in 

behandeling nemen. Degene waarover de klacht gaat, krijgt vervolgens schriftelijk de mogelijkheid 

tot verweer. Vervolgens volgt een hoorzitting waarin klager en verweerder een toelichting kunnen 

geven. 

▪ Indien de klacht gegrond is, geeft de externe klachtencommissie een advies aan het schoolbestuur. 

Het advies van de externe klachtencommissie is niet bindend. 

▪ Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep bij de externe klachtencommissie. 

▪ Het schoolbestuur informeert de externe klachtencommissie, de inspectie en de MR over hetgeen 

het schoolbestuur met de uitspraak en de aanbevelingen heeft gedaan. 
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Klachten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten 

Voor klachten inzake seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten heeft NUOVO Scholengroep 

een protocol vastgesteld (Protocol C2) waarbij een specifieke routing wordt gehanteerd. Het Protocol 

C2 is te vinden op de website.  
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6. FINANCIËN 

Financiën  

Tegemoetkoming studiekosten 

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten (t/m het 

kwartaal waarin men 18 jaar wordt) c.q. een studiefinanciering 18+ te ontvangen. Het 

aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de website van DUO. Deze tegemoetkoming is bestemd 

voor leerlingen die volledig dagonderwijs (gaan) volgen aan een door het Rijk bekostigde of 

aangewezen school die valt onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. NOUVO Scholengroep voldoet 

aan die voorwaarden. Onder studiekosten wordt verstaan: de directe studiekosten (boeken en 

leermiddelen), de overige studiekosten (kosten excursies en werkweken), de reiskosten van 

thuiswonende leerlingen, de meerkosten van uitwonende leerlingen, en lesgeld. Het formulier moet 

voor het eind van het schooljaar (31-07) bij DUO worden ingediend. 

Financiële bijdrage 

Door de school worden excursies e.d. georganiseerd die niet uit het schoolfonds bekostigd worden en 

waarvoor u geen tegemoetkoming in de studiekosten kunt aanvragen (zie hierboven). Ouders kunnen 

onder bepaalde omstandigheden een beroep op de school doen voor een financiële bijdrage. Hiervoor 

kunnen ouders contact opnemen met de schoolleiding. Uiteraard wordt een dergelijke aanvraag 

vertrouwelijk behandeld. 

 

 

 

https://www.duo.nl/particulier/
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Boeken 

De schoolboeken zijn gratis. De school betaalt de boeken aan de leverancier uit een vergoeding die 

hiervoor van de overheid wordt ontvangen. Aanvullend en/of ondersteunend materiaal moet wel door 

u zelf betaald worden. Onze scholengroep heeft over de levering van boeken een afspraak met Iddink. 

Alle leerlingen moeten zelf hun boeken bestellen bij Iddink. Dit kan eenvoudig via de site  

www.iddink.nl. Aan het eind van het schooljaar worden de boeken weer op school ingeleverd. 

 

Aansprakelijkheid 

Noch school, noch de medewerkers van de school, aanvaarden, onder welke omstandigheden dan ook, 

enige aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de eigendommen van leerlingen, 

medewerkers en/of bezoekers van de school. Vanzelfsprekend dienen scooters en fietsen op slot gezet 

en garderobekastjes afgesloten te worden. 

 

7. PRIVACY 
 

Mavo Doorn registreert informatie over alle leerlingen die op school zijn ingeschreven. Algemene 

informatie over leerlingen (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.) en specifieke 

begeleidingsinformatie zoals testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en 

zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding, zijn in de leerlingenadministratie opgenomen. Deze 

gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) is hierdoor komen te vervallen. De AVG lijkt in basis veel op de WPB, maar 

is strenger en de AVG is van toepassing binnen de EU. 

 

Hieronder een aantal belangrijke rechten en plichten: 

 Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden 

verwerkt; (wettelijke grondslag) 

 Alleen persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt; 

 Gegevens moeten correct en actueel zijn; 

 De betrokkene en diens ouder(s) hebben recht op inzage;  

 De betrokkene en diens ouder(s) hebben recht op verbetering van gegevens (aanpassen van 

gegevens of verwijderen van gegevens); 

 Een medewerker is verplicht een datalek te melden. Deze datalekken moeten, als ze voldoende 

ernstig zijn, onverwijld worden gemeld aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP), door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
 

Hieronder de contactgegevens van de FG: 

Angelina Rammers 

E: arammers@nuovo.eu 

 

Voor vragen over de AVG, het melden van een data lek of klachten over het verwerken van uw 

gegevens kunt u contact opnemen met de FG. De FG heeft een geheimhoudingsplicht.  

http://www.iddink.nl/
mailto:arammers@nuovo.eu
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8. PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 
1. Regels en afspraken 

2. Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

3. Schoolleiding en medewerkers 
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1. Regels en afspraken 
 

 

In het leerlingenstatuut staat uitgebreid beschreven wat de regels op school zijn. In deze schoolgids staan de 

belangrijkste regels. 

 

Lestijden 

 

Flexuur   08.30-09.10 

Les 1   09.10-10.30 

pauze 

Les 2   10.50-12.10 

Pauze 

Les 3   12.40-14.00 

Pauze 

Flexuur /evt. les 4 14.15-14.55 

Evt. les 4  14.55-15.35 

 

In het derde  het derde en vierde leerjaar worden sommige vakken  om roostertechnische redenen op een 

middag tijdens het vijfde en zesde  lesuur aangeboden. Om diezelfde reden wordt het theorie-uur LO2 voor 

het vierde leerjaar op een ochtend tijdens het eerste uur aangeboden. Deze lessen tellen niet mee als 

flexuren. De Talentklassen aan de bovenbouw worden ook tijdens het vierde uur aangeboden. 

 

 

Ziek en/of afwezig 

 

Wij verzoeken ouders, wanneer een kind ziek is, om voor 8.30 uur van de eerste ziektedag te bellen naar 

Sylvia Hoogendam, de verzuimcoördinator (0343-412196). Natuurlijk is het ook mogelijk dat een leerling 

onder  schooltijd ‘niet lekker’ wordt. Een leerling gaat dan altijd eerst  even naar de teamleider  en meldt 

zich vervolgens af bij Sylvia Hoogendam. Een leerling gaat nooit zo maar naar huis. Misschien moet er even 

iemand mee! Bovendien willen we weten waar een leerling tijdens schooltijd is. We willen daarom ook graag 

een telefoontje als een leerling thuis is aangekomen.  

 

 

Te laat 

 

Tijdens de lesuren worden in alle klassen de absenten opgenomen; wanneer de absentie van een leerling 

niet gemeld is, wordt er contact met thuis opgenomen. Wanneer een leerling te laat is, wordt dat ook 

genoteerd in Magister. In het te-laat-reglement staat hoe daarmee wordt omgegaan. 

De leerplichtambtenaar beschouwt te laat komen als een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij negen 

keer te laat komen wordt daarom een melding bij de leerplichtambtenaar gedaan. 

 

 

Lesuitval 

 

De school probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Indien door ziekte of afwezigheid van een docent 

een les komt te vervallen, worden de leerlingen via Magister of de groeps-app hiervan op de hoogte 

gebracht. Lessen die gedurende de dag uitvallen worden waar mogelijk  ‘gestipt’. Dat wil zeggen dat er onder 

leiding van een andere docent gewerkt wordt aan het vak en/of  flexwerk. 
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Verlof 

 

Buitengewoon verlof voor bijvoorbeeld medische of familiaire aangelegenheden kan voorkomen. We 

verzoeken u dat vooraf aan te vragen bij de teamleider. Een formulier hiervoor is te vinden op de website 

van de school.  

 

 

Vakantieregeling 2019-2020 

 

Herfstvakantie  za 19 oktober 2019 t/m zo 27 oktober 2019 

Kerstvakantie  za 21 december 2019 t/m zo 5 januari 2020 

Krokusvakantie  vrij 21 februari 2020 t/m zo 1 maart 2020 

Pasen   vrij 10 april 2020 t/m ma 13 april 2020 

Meivakantie  za 25 april 2020  t/m di 5 mei 2020 

Hemelvaart  do 21 mei 2020  t/m zo 24 mei 2020 

Pinksteren  ma 1 juni 2020  t/m di 2 juni 2020 

Zomervakantie  za 18 juli 2020  t/m z0 30 augustus 2020   

 

 

 

Jaaragenda 

 

Vakantiedata en activiteiten staan in de jaaragenda die te vinden is op de site. Deze wordt regelmatig 

bijgewerkt. 

 

 

Roken 

 

Binnen de schoolgebouwen en op het schoolplein is roken niet toegestaan.  

 

 

Veiligheid 

 

Mavo Doorn geldt als een veilige school. Het op het terrein van de school in bezit hebben van alcohol, drugs, 

wapens of vuurwerk is verboden en leidt bij constatering tot schorsing en kan uiteindelijk tot verwijdering 

leiden. In dat geval worden de ouders uiteraard door de schoolleiding geïnformeerd. Bovendien wordt 

hierover contact opgenomen met de politie.  

 

Mavo Doorn heeft samen met de politie en alle andere scholen voor voortgezet onderwijs in de Gemeente 

Utrechtse Heuvelrug het ‘Convenant Veilige School’ afgesloten. Dat convenant (afspraken die we met elkaar 

hebben gemaakt) geeft de school het recht garderobekastjes te openen, al of niet in het bijzijn van de leerling 

(en zonder toestemming van de leerling/ouder). Het Convenant Veilige School is te vinden op de site.  

 

 

Kwetsend gedrag/pestprotocol 

 

De school wil een veilige omgeving bieden waarin iedereen op een sociale en verdraagzame manier 

met elkaar omgaat. Voor leerlingen waarvan het gedrag nadelig, kwetsend of bedreigend is voor 

anderen hebben we respect noch ruimte. Er worden, ook wanneer dit gedrag zich buiten de 

http://doorn.osgs.nl/
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gebouwen van de school voordoet, passende maatregelen genomen. In het geval van pesten hanteert 

de school een pestprotocol. Het pestprotocol dient bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor 

alle leerlingen en medewerkers. Het beleid Sociale Veiligheid (incl. pestprotocol) is te vinden op de 

site van de school. 

 

 

Telefoons en digitale informatiedragers 

 

Het mee naar school nemen van deze apparaten is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van de leerling. 

Binnen de schoolgebouwen gelden de volgende regels: 

- tijdens lesuren uitzetten (tenzij op uitdrukkelijk gezag van de lesgevende docent gebruik van 

persoonlijke elektronica tijdens de les wordt toegestaan); 

- niet zichtbaar tijdens de lessen; 

- bellen uitsluitend tijdens pauzes en tussenuren; 

- het is verboden om tijdens de schooluren foto en/of film0pnames te maken van medeleerlingen en 

medewerkers (tenzij op uitdrukkelijk gezag van de lesgevende docent). Het publiceren van dergelijk 

beeldmateriaal van medeleerlingen en medewerkers, zonder toestemming van de afgebeelde personen is 

verboden; 

- het misbruiken van schoolcomputers voor cyberpesten en andere discriminerende uitingen is verboden. 

 

Als leerlingen zich niet aan deze regels houden, wordt het apparaat gedurende de lesdag  in bewaring 

genomen. Op het overtreden van het maken en publiceren van opnames en het misbruiken van 

schoolcomputers volgen sancties.  

 

 

Eten en drinken 

 

Eten en drinken mag op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het is niet toegestaan in de lokalen, gangen en 

andere ruimtes te eten. In de lokalen, behalve in het computerlokaal, is een flesje water wel toegestaan. 

 

 

Prullenbakken 

 

Overal in het gebouw en op het terrein hangen (of staan) prullenbakken. Laten wij samen de omgeving 

schoon houden: afval voor een ander laten liggen, dat kan gewoon niet.  

 

 

Garderobekastjes 

 

Wij stellen kastjes ter beschikking. Wanneer een leerling het pasje van het kastje kwijt raakt, meldt de 

leerling dit even bij één van de conciërges.  

 

 

Gele en rode kaarten 

 

Een leerling kan een gele of rode kaart krijgen als gevolg van onacceptabel gedrag. Het volledige 

uitstuurreglement is te vinden op de site van de school. 

 

http://doorn.osgs.nl/
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(Brom)fietsen/scooters 

 

Op slot! En in het daartoe aangewezen gedeelte van de stalling. Het rijden op een (brom)fiets/scooter op het 

schoolterrein is niet toegestaan.  

 

 

Leerlingenstatuut 

 

In het Leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerling vastgelegd. Het leerlingenstatuut wordt 

samengesteld in overleg met de Leerlingenraad. Het is te vinden op de website.  

 

 

Sancties en straffen 

 

In het Leerlingenstatuut zijn de voorwaarden voor het opleggen van sancties en straffen opgenomen. De 

sancties en straffen die opgelegd kunnen worden indien een leerling regels overtreedt of zich niet conform 

de afgesproken regels gedraagt zijn onder meer: 

- extra flexuren 

- vierkant rooster 

- corveewerkzaamheden 

- schorsing 

- overplaatsing naar één van de andere scholen van de scholengroep 

- verwijdering 

 

Bij schorsing en verwijdering geldt het schorsings- en verwijderingsbeleid van NUOVO Scholengroep. Dat is 

te vinden op de website. 

 

Reglement genotmiddelen 

 

De school beschikt over een ‘Genotmiddelenreglement’. Hierin is de handelwijze van de school bij 

overtreding van de regels aangaande het gebruik van genotmiddelen (alcohol, tabak, drugs en gokken) 

vastgelegd. Het reglement staat op de website. 

 

 

Bevorderingsnormen en het Schoolexamen- en Bevorderingsreglement 

 

Het Schoolexamen- en Bevorderingsreglement worden gepubliceerd op de website van de school. 

 

 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 

 

Het PTA wordt jaarlijks voor 1 oktober vastgesteld, op de website gepubliceerd en door de mentor met 

ouders en leerlingen besproken. 

 

 

Examenreglement (CE) 

 

Voor 1 oktober van het schooljaar waarin deelgenomen wordt aan het Centraal Examen (CE) ontvangen de 

examenkandidaten het Examenreglement.  

http://doorn.osgs.nl/
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Examenmededelingen 

 

Ruim voor de aanvang van het Centraal Examen (CE) ontvangen de examenkandidaten de 

examenmededelingen. Hierin staat o.a. de regelgeving rond het CE vermeld. 

 

Centraal Examen VMBO-TL/Mavo 

 

Eerste tijdvak: 7 mei 2020 

Tweede tijdvak: 15 juni 2020 

 

 

Intranet 

 

Via de website van de school kunnen ouders inloggen op het oudergedeelte van ons intranet Magister. Op 

deze manier kunnen ouders de cijfers inzien, NAW-gegevens controleren en de absentieregistratie 

raadplegen. Het wachtwoord en de inlogcode worden eenmalig via de administratie verstrekt en zijn niet 

aan te passen. Wij vragen ouders deze codes zorgvuldig te bewaren om misbruik door derden te voorkomen. 

Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunnen ouders dit doorgeven aan Tilly de Ligt van de 

administratie : tligt@mavodoorn.nl. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tligt@mavodoorn.nl


32 

 

2. Toegankelijkheid en bereikbaarheid 
 

 

Mavo Doorn is onderdeel van NUOVO scholengroep. 

 

Bezoekadres 

Frans van Dijklaan 2, 3941 KD Doorn 

Postadres 

Postbus 143, 3940 AC Doorn 

 

T 0343-412196 

F 0343-415008 

E info@osgs.nl 

W www.osgs.nl / www.doorn.osgs.nl 

 

Banknummer NL  RABO 0342 9378 20 t.n.v. Mavo Schoonoord 

 

BRIN 17 BI 02 

 

Inspectie 

Inspectie van het onderwijs (rayon AVO 17) 

E info@owinsp.nl 

W www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

 

Toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden 

Het gebouw is voorzien van een lift en het is rolstoelvriendelijk en  heeft een  invalidentoilet.  

 

Routebeschrijving per openbaar vervoer 

Vanuit Amerongen, Leersum en Driebergen is de school bereikbaar met de lijnen 50 en 81 van Connexxion.  

Vanuit Wijk bij Duurstede met lijn 56. 

Kijk voor meer en actuele info op www.connexxion.nl. 

http://www.osgs.nl/
http://doorn.osgs.nl/
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3. Schoolleiding en medewerkers 
 

 

SCHOOLLEIDING 

 

Directeur 

Jenny Oldenhuis 

T 0343-431345 

joldenhuis@mavodoorn.nl 

 

Teamleiders 

 

Menno Horst (onderbouw) 

mhorst@mavodoorn.nl 

 

Geert de Keulenaar (bovenbouw) 

gkeulenaar@mavodoorn.nl 

 

SCHOOLBESTUUR 

 

College van Bestuur 

Leon de Wit en drs. Jonne Gaemers  

Contactgegevens: 

Orteliuslaan 871 

Postbus 1415, 3500 BK Utrecht 

T 030-2969040 

E nuovo@nuovo.eu 

 

COÖRDINATOREN 

 

Zorgcoördinator en orthopedagoog 

Amarins Fledderus 

afledderus@mavodoorn.nl 

 

Examensecretaris 

Marrit Posthuma 

mposthuma@mavodoorn.nl 

 

Topsportcoördinator 

Marjolein Houtsma 

mhoutsma@mavodoorn.nl 

 

Coördinator  Sociale Veiligheid 

Daniel Koelink 

dkoelink@mavodoorn.nl 
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mailto:mhorst@mavodoorn.nl
mailto:gkeulenaar@mavodoorn.nl
mailto:afledderus@mavodoorn.nl
mailto:mposthuma@mavodoorn.nl
mailto:mhoutsma@mavodoorn.nl
mailto:dkoelink@mavodoorn.nl


34 

 

MEDEWERKERS LEERLINGBEGELEIDING 

 

Decaan  

Marrit Posthuma 

mposthuma@mavodoorn.nl 

 

Voorzitter ZAT  

Kornelia Azizi 

kazizi@vakcollegemaarsbergen.nl 

 

Remedial teacher 

Vera Steenbeek 

vsteenbeek@mavodoorn.nl 

 

ONDERWIJS ASSISTERENDE DIENST 

 

Verzuimcoördinator en receptioniste 

Sylvia Hoogendam 

shoogendam@mavodoorn.nl 

 

Onderwijsassistent 

Bryan van der Linden 

blinden@mavodoorn.nl 

 

Stafbureau 
 

ADMINISTRATIE 

 

Leerlingenadministratie en applicatiebeheer Magister 

Tilly de Ligt 

tligt@mavodoorn.nl 

 

Financiële administratie 

Jamila Belkadi 

jbelkadi@mavodoorn.nl 

 

Systeembeheer/ICT 

Eric  Vos 

evos@vakcollegemaarsbergen.nl 

 

Conciërge 

 

Jannes RosendaL 

jrosendal@mavodoorn.nl 

 

 
 
 
 

mailto:mposthuma@mavodoorn.nl
mailto:kazizi@vakcollegemaarsbergen.nl
file://///NUOFS04/Home$/GKeulenaar/My%20Documents/Documenten/Schoolgids/vsteenbeek@mavodoorn.nl
mailto:shoogendam@mavodoorn.nl
mailto:blinden@mavodoorn.nl
mailto:blinden@mavodoorn.nl
file://///NUOFS04/Home$/GKeulenaar/My%20Documents/Documenten/Schoolgids/tligt@mavodoorn.nl
jbelkadi@mavodoorn.nl
file://///NUOFS04/Home$/GKeulenaar/My%20Documents/Documenten/Schoolgids/evos@vakcollegemaarsbergen.nl
file://///NUOFS04/Home$/GKeulenaar/My%20Documents/Documenten/Schoolgids/jrosendal@mavodoorn.nl


35 

 

Docenten 
 

Code Voornaam Tussenv Achternaam Vak email 

ARW Wouter van  Ark LO 
wark@mavodoorn.nl 

BEK Edwin van de Beek WI 
ebeek@mavodoorn.nl 

DAN Nico   Daamen BI 
ndaamen@mavodoorn.nl  

DAS Sanne   Dalhoeven DU 
sdalhoeven@mavodoorn.nl  

GRY Yvonne De Graaff EN 
ygraaff@mavodoorn.nl  

HAM Marcel van der Ham NASK 
mham@mavodoorn.nl  

HET Tonko van ‘t Hek GS MA 
thek@mavodoorn.nl 

HOU Marjolein  Houtsma FA 
mhoutsma@mavodoorn.nl 

KES Saskia   Keizer EN 
skeizer@mavodoorn.nl  

LAJ Jeroen  Lamers EC 
jlamers@mavodoorn.nl 

LIW Wiebe  
 

Lindijer WI 
wlindijer@mavodoorn.nl  

MER Marielle   Meijer GS MA 
mmeijer@mavodoorn.nl  

POM Marrit   Posthuma NE 
mposthuma@mavodoorn.nl  

SAM Maha El Salih BI 
melsalih@mavodoorn.nl  

SLR Robbert van Sluijters AK 
rsluijters@mavodoorn.nl 

VER Remco van Veen LO 
rveen@mavodoorn.nl  

VOP Petra  Voots BV 
pvoots@mavodoorn.nl 
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9. Informatie NUOVO Scholengroep 
 
Mavo Doorn maakt deel uit van NUOVO 
Scholengroep. NUOVO Scholengroep wil haar 
leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun 
talenten maximaal te ontwikkelen en daarbij 
uitstekende prestaties te leveren. 
NUOVO Scholengroep wil haar leerlingen 
stimuleren om mondige burgers te worden die in 
staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun 
medemensen te nemen. 
 
 
NUOVO Scholengroep is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de stad Utrecht en omgeving. 
De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de 
gemeente Utrecht en omgeving.  
 
Breed aanbod 
De NUOVO Scholengroep is verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 6000 leerlingen. Veertien 
openbare scholen bieden samen een breed aanbod: van praktijkonderwijs , vmbo, havo, vwo, gymnasium tot 
en met internationaal georiënteerd onderwijs. 
 
In beweging 
Onze scholen staan in een samenleving die sterk in beweging is. Ook het denken over onderwijs verandert 
snel. NUOVIO Scholengroep leidt leerlingen dan ook op voor een toekomst waarin de enige zekerheid is dat 
er veel verandert. Ook als scholengroep moeten we daarom in beweging blijven en open staan voor de 
ontwikkelingen om ons heen. We moeten kritisch zijn en durven vernieuwen. Maar altijd met beide benen 
op de grond. 
 
Visie 
NUOVO Scholengroep is meer dan de som van de afzonderlijke scholen. De meerwaarde ligt in de 
verbinding en het gezamenlijk zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van morgen. Binnen een 
overkoepelende strategie ontwikkelen de scholen hun eigen beleid. Daarin wordt verankerd hoe elke school, 
gericht op de eigen leerlingen, invulling geeft aan de strategische trajecten van NUOVO. De strategie tot 
2020 is vastgelegd in het strategisch beleidskader. Op weg naar 2020'. 
 
NUOVO 2020 
NUOVO biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in de stad Utrecht en de regio. Vanuit dit openbare 
karakter bouwen we voort op de humanistische grondgedachte: we gaan niet uit van via autoriteiten 
overgedragen overtuigingen, maar van de rede en het onderzoek voor het vormen van ‘eigen’ overtuigingen. 
Hierbij scherpen we elkaar in voortdurende interactie. 
 
Zelf denken en samen doen dus. De scholen organiseren hun onderwijs op grond van dit beginsel. We 
sluiten aan bij de leeftijd, leefwereld en leerstijl van de leerling. Niet iedereen leert op dezelfde manier; 
daarom biedt NUOVO verschillende onderwijsconcepten. Er is op onze scholen plaats voor vlotte leerders, 
moeilijk lerende kinderen, studiebollen en leerlingen, die liever de handen uit de mouwen steken. We geven 
ze extra zorg – indien nodig – en stimuleren hun talenten. 
 
Bekijk hier het strategisch beleidskader: 'Op weg naar 2020'  
 
 
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken 
van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. 
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Raad van Toezicht 
 

1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

 Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur. 

 Het toetsen en goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur met vergaande consequenties 
voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke financiële verplichtingen. 

 Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. 

 De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop het intern toezicht 
is uitgevoerd. 
 
 
 
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht ziet er als volgt uit: 

 Annemieke van Beek – RvT voorzitter 

 Farid Bouchtaoui – Lid RvT 

 Koen van der Drift – Lid RvT 

 Marianne Eussen – Lid RvT 

 Andries de Jong – RvT 

 Hans Telkamp – RvT 

 Theo Wubbels – RvT 
 
Medezeggenschap 
 
De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de 
medezeggenschapsraad van NUOVO Scholengroep, die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, 
Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ithaka – internationale schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, 
International School Utrecht, Trajectum College, Mavo Doorn, Vakcollege Maarsbergen, Openbaar Lyceum 
Zeist en Openbaar VMBO/Mavo Zeist omvat. Iedere school vaardigt één of meerdere vertegenwoordigers af. 
Dit kan een docent, een ouder of een leerling zijn. 
 
De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). Het CvB doet voorstellen over het te 
voeren beleid en de GMR wordt gevraagd erop te reageren. De GMR heeft op verschillende onderwerpen 
verschillende rechten. Op basis van een lijst van tevoren opgestelde onderwerpen die ontleend zijn aan de 
Wet Medezeggenschap (WMS) stellen CvB en GMR maandelijks een agenda van te bespreken onderwerpen 
op. Een aantal daarvan is ieder jaar hetzelfde, zoals onder andere Begroting, Strategisch beleid, Schoolplan, 
Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment aandacht behoeven. 
 
De GMR van NUOVO Scholengroep oefent haar taak met veel plezier uit. De oorzaak daarvan is te vinden in 
de toegenomen expertise op de vele terreinen van beleid waarover de GMR meedenkt en waarop de raad 
reageert. De verschillende commissies binnen de GMR zijn gespecialiseerd in de voorgelegde voorstellen en 
leggen hun bevindingen voor aan de overige GMR-leden en indien nodig aan specialisten van buitenaf. 
 
Door scholing op het gebied van medezeggenschap wordt kennis van de individuele leden en dus van de 
gehele GMR verdiept. Hierdoor wordt de GMR een betere gesprekspartner voor het College van Bestuur. 
 

Leden van de GMR in schooljaar 2019-2020  

Fatima Ougajou (voorzitter, LRC), Marc van Loon (X11), Christi Siderius (Pouwer), Lilian Blom (USG), 

Koen Assman (UniC), Ron Jansen (ACADEMIE TIEN), Wessel Pitti (VOLT), Julia van Reenen (USG), Joris 

Tiemersma (LRC), Walter Hetterschijt (LRC) en Susanne G. Loeber (UniC), Robbert van Sluijters (MAVO 

DOORN) 

Over ons 

OrganisatieNUOVO2020Raad van ToezichtMedezeggenschapNieuwsDocumenten 
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Ouderraad 

Ouders, verzorgers of voogden van leerlingen van de NUOVO Scholengroep zijn automatisch ‘deelnemer’ in 

de Stichting Ouderraad Schoonoord. 

De ouderraad heeft een belangrijke functie als klankbord voor de schoolleiding en het bestuur. Anders dan 

de GMR adviseert de ouderraad niet over nieuw beleid, maar over de uitvoering van bestaand beleid. De 

raad denkt mee over uitvoeringszaken, signaleert problemen en adviseert over oplossingen. 

De ouderraad van NUOVO organiseert en/of financiert diverse activiteiten voor ouders en leerlingen, is 

present op de open dagen van de scholen en informeert tijdens de open dag bezoekers over de school vanuit 

het ouderperspectief. De vergaderingen van de ouderraad zijn voor iedereen toegankelijk. Ouders die 

geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de ouderraad of een lidmaatschap van de OR worden verwezen 

naar de website van de ouderraad of klik op de link: www.ouderraadosgschoonoord.nl. 

 

http://www.ouderraadosgschoonoord.nl/

