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Voorwoord

In mijn ogen is de maatschappij aan stevige veranderingen onderhevig, de wijze waarop wij als mens de beschikking hebben over een
verscheidenheid aan grondstoffen is ongekend in de menselijke historie. Maar meer en meer lijkt de verdeling van deze grondstoffen,
welvaart en kennis scheef verdeelt te gaan worden. Wij als ACADEMIE TIEN willen dat onze leerlingen de maatschappelijke
betrokkenheid ontwikkelen waardoor zij in volle overtuiging deel willen nemen aan de ontwikkeling en eerlijke verdeling van onze
maatschappij. Onze naam weerspiegelt dit enorme ambitieniveau, ACADEMIE TIEN is afgeleid van het woord academie, ‘een
genootschap waarbij de ontwikkeling van wetenschap, kunst en filosofie wordt ontwikkeld’. Onze school dient een plek te zijn waar
scholing plaatsvindt, wij streven letterlijk na een vrijplaats te zijn die bedoeld is om na te denken, samen met anderen, over hoe de
..
wereld in elkaar zit. Onze school is bedoeld om ideeen te onderzoeken die richtinggevend zijn voor de persoonlijke- en maatschappelijke
ontwikkeling, waarin onze leerlingen een eigen visie kunnen vormen ten aanzien van uitmuntend persoonlijk handelen.
Wij, als ACADEMIE TIEN, staan achter het ontwikkelde onderwijsconcept. Maar om het concept in zijn volledigheid te kunnen
realiseren hebben wij alle betrokkenen nodig. De docenten in samenwerking met de leerlingen, de leerlingen in samenwerking met
elkaar. Maar wij willen ook uw hulp en steun in de volledige realisatie van het potentieel van uw zoon of dochter. Ik hoop op termijn u
zelfs te kunnen betrekken bij het verzorgen van de lessen bij ons op school, in mijn ogen draait het opleiden van leerlingen niet alleen
om de kennis en expertise van een docent. Als wij een vrijplaats willen zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, dan dient u daar in
..
mijn ogen ook een essentiele rol in te spelen.
Tijdens dit schooljaar zal de nadruk van ons onderwijs steeds meer komen te liggen op de ontwikkeling van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid bij onze leerlingen en uw kinderen. Onze speerpunten hierbij zullen zijn: samenwerken, ontwikkeling in een veilige
schoolomgeving en focus op leren.
Ik kijk uit naar komend schooljaar,
Met hartelijke groet,
A.H.H. Wijnsma
Rector AcademieTien
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Algemene informatie
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen. Om de tekst zo toegankelijk mogelijk te maken hebben wij voor de
aanspreekvorm richting jou als leerling gekozen. Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij het over ‘ouders’ wanneer we ‘ouder(s)
en/of verzorger(s)’ bedoelen. Waar ‘hij’ of ‘zijn’ staat, kan ‘hij/zij’ en ‘zijn/haar’ gelezen worden. In alle communicatie zullen we ouders
aanspreken met je en jij. Hierdoor willen we benadrukken dat ouders, leerlingen en school deel uitmaken van dezelfde community.
ACADEMIE TIEN									

Adres
Philip Guldenhof 100				
3541GL Utrecht										

Belangrijk e-mailadres
info@academie-tien.nl

Telefoon						
Algemeen: 030-7820999

BRIN-nummer
24TR10
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Missie en visie
Missie
ACADEMIE TIEN is een school voor MAVO, HAVO en VWO leerlingen. De school staat voor iedereen open, ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit geldt voor leerlingen en medewerkers.
In de huidige samenleving groeit de vraag naar mensen met een creatieve houding die innovatieve en praktische oplossingen bedenken
voor bestaande problemen en om kunnen gaan met toekomstige uitdagingen. ACADEMIE TIEN wil jullie opleiden tot wereldburgers die
zich makkelijk kunnen aanpassen aan de vraag vanuit de samenleving. Ze kennen hun talenten, zetten deze flexibel in, kunnen out-ofthe box denken en reflecteren op een positieve manier op zichzelf.
Ons doel is om jullie op te leiden tot wereldburgers, waarbij vakken op je eigen niveau worden afgesloten, in je eigen tempo. Je bent
niet zo sterk als je zwakste vak, je bent veel beter dan dat. Een diploma op ACADEMIE TIEN bestaat niet alleen uit klinkende cijfers,
maar ook uit het individuele pad dat iedere leerling heeft bewandeld om samen met anderen zijn talenten te ontdekken en ambities
waar te maken.

Visie
Binnen de ontwikkeling van ACADEMIE TIEN zijn er drie kernwaarden die de fundering van ons onderwijs vormen:
Focus
Flexibiliteit
Community
Focus
Op ACADEMIE TIEN krijgen leerlingen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau.
Leerlingen, vakdocenten en coaches bepalen samen op basis van kennis van de kerndoelen, eindtermen, data en interesses/motivatie
welke inhoud en vorm aansluit bij de ontwikkeling van leerlingen in de richting van een (zo mooi mogelijk) diploma.

Flexibiliteit
Traditioneel onderwijs gaat uit van een docent die bepaald wat een leerling wanneer dient te leren en op welke wijze dat
leren plaatsvindt. Op ACADEMIE TIEN is hetgeen dat geleerd dient te worden het uitgangspunt. Leerlingen krijgen ruimte en
verantwoordelijkheid om datgene te leren dat hen helpt een stap te maken in hun ontwikkeling en de wijze waarop ze dit doen. Dat
betekent niet dat er een vrijblijvend proces wordt aangegaan. Vakdocenten en coaches ondersteunen hen om de verantwoordelijkheid
voor hun eigen leren te ontwikkelen.

3

Community
In de huidige samenleving heeft onderwijs een centrale rol in de ontwikkeling van de komende generatie. Het onderwijs kan dit echter
..
niet alleen: ouders spelen een essentiele rol, familie, peers, voor- en vervolgopleidingen, organisaties, ZZP’ers en eigenlijk… iedereen,
inclusief de leerling zelf. Hierom worden op ACADEMIE TIEN leerlingen gestimuleerd om relaties met externe partijen in te zetten om
bij te dragen aan hun eigen ontwikkeling. Ook alle medewerkers leren als onderdeel van een school waarin met en van elkaar geleerd
wordt. Leren is voor iedereen, niet gebonden aan ‘de muren en de klok van de school’.
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Onderwijs op ACADEMIE TIEN
Organisatie
Unit: Binnen ACADEMIE TIEN zijn er een aantal units. In een unit zitten ongeveer 150 tot 180 leerlingen. Een unit kan gezien
worden als een community binnen de school. Binnen deze groep vinden de (les)activiteiten plaats. Units worden ingedeeld op leeftijd:
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Stamgroepen: Een unit bestaat uit zes stamgroepen, waarin leerlingen met verschillende niveaus zitten. Elke stamgroep heeft een of
meerdere coaches.
Coach:
Elke leerling heeft zijn eigen coach. Hiermee is elke twee weken een voortgangsgesprek. De coach heeft ook de directe contacten met
ouders en (kern)externe partners. Een coach begeleidt tussen de 10 en 60 leerlingen uit dezelfde unit.
Vakexpert: Voor elk leergebied is er een vakexpert. Deze expert verzorgt het onderwijs aan de leerlingen, geeft terugkoppeling aan de
leerlingen en de coaches over de vorderingen van de leerlingen en begeleidt de leerlingen in het behalen van hun leerdoelen.
Clubs:
Er wordt op ACADEMIE TIEN gewerkt met veel verschillende clubs waarin leerlingen en medewerkers bijdragen aan het leer- en
leefklimaat van de school. Elke leerling neemt deel aan minimaal 1 club. De club wordt geleid door een medewerker van ACADEMIE
TIEN en vormgegeven door de leerlingen. Een club kan voor de specifieke unit zijn (bijv. Unit activiteiten, projecten) of
unit-overstijgend (bijv. schoolfeesten, sportdagen).
Unitbeheerder:
De unitbeheerder heeft een centrale rol binnen het reilen en zeilen van een unit. Hij heeft oog en oor voor de leerlingen, is het eerste
aanspreekpunt bij organisatorische vragen van leerlingen, houdt de absentie bij en zorgt er mede voor dat er een prettig (werk)klimaat
heerst in de unit.
Leerpleinassistent: Leerlingen werken regelmatig zelfstandig op het leerplein. Hierbij kunnen ze regelmatig gebruik maken van hulp van
de verschillende vakexperts maar daarnaast is er altijd een leerpleinassistent die leerlingen kan ondersteunen.
Directie: De school wordt geleid door twee teamleiders en een directeur. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de onderwijskundige visie
van de school en de uitvoering daarvan.
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IJkweek
In de IJkweek tonen leerlingen aan in hoeverre zij de kerndoelen/eindtermen die in deze periode op het programma staan al beheersen.
Samen met de coach bepalen de leerlingen op welk niveau zij een vak gaan volgen, maar bepalen ze ook wat ze deze periode gaan
doen om de kerndoelen/eindtermen (op een bepaald niveau) te gaan beheersen.
In een Ijkweek besteden de leerlingen veel tijd in de stamgroep waarin ze hun planning maken voor de komende 4 weken. Elk
leergebied biedt in deze ijkweek een vorm van toetsing aan om te bekijken waar je als leerling staat en wat het meest passende
planning zal zijn. Omdat we het op ACADEMIE TIEN belangrijk vinden dat docenten zich ook ontwikkelen, wordt er elke Ijkweek een
studiedag voor docenten gepland.

Les in drie deelgebieden
Op ACADEMIE TIEN hebben leerlingen elke dag maximaal drie vakken. De experts zijn de hele dag beschikbaar en stellen onderling en
met de leerlingen af hoe de kerndoelen behaald kunnen worden. Zij plannen de lesactiviteiten waaruit leerlingen keuzes kan maken.

Niet alleen cijfers
Op ACADEMIE TIEN gaat niet het om het behalen van cijfers. Je krijgt dus ook niet elke periode een rapport mee. Op onze school
gaan we uit van kerndoelen en eindtermen die vastgesteld zijn door het ministerie. Hier worden ook de eindexamens op gebaseerd.
Leerlingen werken met experts aan het begrijpen en toepassen van deze doelen en vaardigheden. Niet iedereen heeft evenveel tijd
nodig voor dezelfde doelen, hierdoor is er meer ruimte voor versnellen, verbreden en verdiepen en ontstaat een eigen leerroute.
Met behulp van data, (formatieve) toetsen en opdrachten wordt de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar gemaakt. Het behalen van de
doelen en vaardigheden wordt bijgehouden door experts, coaches en leerlingen zelf en online vastgelegd.

Op je eigen niveau afsluiten
Het is belangrijk dat je niet wordt afgerekend op het vak waar je het minst goed in bent. Daarom kun je op ACADEMIE TIEN op je
eigen niveau een vak volgen en afsluiten. Wanneer een leerling naar leerjaar 3 gaat moet er gekeken worden op welk niveau de leerling
eindexamen gaat doen. Daarnaast wordt er onderzocht welke vakken de leerling op een ander niveau gaat volgen. Op basis daarvan
wordt er een nieuw doorstroomplan gemaakt. Hiermee werken we toe naar een maatwerkdiploma.
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sCoolSuite
sCoolsuite is de software die we gebruiken om zowel leerlingen, leerkrachten en ouders te ondersteunen bij differentiatie en
personalisering. sCoolsuite geeft ons;
• Geeft inzicht in de vorderingen van de leerlingen
• Communiceert met leerlingen over doelen en opdrachten
• Laat de leerlingen leerdoelen in hun persoonlijke leerplan zien
• Geeft overzicht van doelen en taken per afzonderlijk vak
• Maakt voor elke leerling een persoonlijk lesrooster
• Legt prestaties en gerealiseerde doelen vast
• Is een digitaal portfolio van eigen werk
Voor ouders realiseert sCoolsuite de volgende zaken;
• Voortdurend inzicht in de schoolprestaties van je kind
• Mogelijkheden om je kind te ondersteunen
• Helder inzicht in de ontwikkelingen van je kind

Medewerkersteam
Op elke unit werken docenten, onderwijsondersteuners en coaches samen om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De namen
van deze collega’s en hun mailadressen zijn te vinden in de schoolapp.

Het schooljaar
De lestijden
09.00-09.30
09.30-11.10		
11.10-11.30 		
11.30-13.10
13.10-13.40
13.40-15.20		
15.20-16.00		

Dagstart met de stamgroep
Blok 1
Pauze
Blok 2
Pauze
Blok 3
Extra tijd voor coaching/clubs (op afspraak beschikbaar)
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Verkort lesrooster
Tijdens ijkweken of op andere bijzondere momenten kan er gekozen worden om te werken met een verkort lesrooster. Deze ziet er als
volgt uit:
09.00-09.30
Dagstart met de stamgroep
09.30-10.30
Blok 1
10.30-10.45
Pauze
10.45-11.45
Blok 2
11.45-12.45		
Blok 3

Pauze
Gedurende de dag heb je een keer pauze van 20 minuten en een keer van 30 min. Beide pauzes worden op school doorgebracht. Het is
niet toegestaan om het schoolplein te verlaten.

Belangrijke data
Vakanties:
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019
Vrije dagen:
Hemelvaartsdag 30 mei 2019 & 31 mei 2019
2de Pinksterdag 10 juni 2019
Voor alle andere activiteiten en agenda-items verwijzen wij door naar onze jaarplanning in de app; ACADEMIE TIEN. Deze is te
downloaden in appstore (IOS) of de play store (Android).

8

Lessentabel 2018 – 2019
In onderstaande lessentabel staan op de wettelijk voorgeschreven manier de lessen die A10 aanbiedt vermeld. Dit is uiteraard het
algemene beeld aangezien ons onderwijs voor elke leerling op een andere wijze ingevuld kan worden.
Vakken
Ned
Eng
Wisk
SP
DU
M&M
N&T
K&C
B&S*
SG

Leerjaar 1
MAVO
2
2
2
2

HAVO
2
2
2
2

VWO
2
2
2
2

2
2
2
1
1,5
15,5

2
2
2
1
1,5
15,5

2
2
2
1
1,5
15,5

B&S staat niet ingeroosterd en vervangt een van de andere uren
elk lesuur kent 100 minuten
***
Deze vakken worden aangeboden aan de leerlingen in de gymnasiumroute. Zij volgen deze vakken i.s.m. Leidsche Rijn College en/of het Stedelijk Gymnasium Utrecht. Zij zullen
andere vakken minder volgen.
*

**
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Jij staat centraal
Leerlingbegeleiding
ACADEMIE TIEN heeft zorg en aandacht voor jullie. Iedereen heeft een coach. Deze coacht begeleidt je in de keuzes voor de te
volgen vakken maar ook in je eigen ontwikkeling en welbevinden. Naast jouw coach zijn er nog meer personen die een rol spelen in de
leerlingbegeleiding.
De coach houdt contact met jouw ouders en zal hen over relevante zaken informeren. Voor ouders is de coach het eerste aanspreekpunt
voor vragen, opmerkingen en belangrijke informatie. Voor de begeleiding kunnen de coaches gebruik maken van gegevens uit het
leerlingendossier. Ouders kunnen de coach mailen of bellen.

Stamgroep
Elke leerling maakt ook onderdeel uit van een stamgroep. Iedere schooldag start je met deze stamgroept en wordt de planning van de
dag en het algemeen welbevinden besproken. Ook is er tijd voor speciale trainingen of aandachtsgebieden, zoals studievaardigheden,
..
mediawijsheid, loopbaanorientatie, etc.. Ook werk je tijdens deze momenten aan je portfolio.

Contactpersoon of externe vertrouwenspersoon
In het geval van klachten of problemen kan de contactpersoon vanuit ACADEMIE TIEN, Petra van Zessen, jou doorverwijzen naar
de juiste hulpverleners binnen of buiten de school. De gesprekken tussen jou en de contactpersoon zijn vertrouwelijk. Ook kan je
bij de contactpersoon terecht voor het maken van een melding betreffende seksuele intimidatie. Desgewenst wordt de externe
vertrouwenspersoon ingeschakeld. Dit is Jacqueline Pulles van Bezemer van Kuiper en Schubad (zie klachtenregeling).

..
Ondersteuningscoordinator
Als er problemen zijn rondom leerondersteuning of sociaal emotionele problematiek, bespreekt de coach of teamleider die met de
..
ondersteuningscoordinator: Ikram Koulali. Zij zorgt voor de contacten met allerlei (zorg)instellingen buiten de school. Zij adviseert
coaches en teamleiders in de extra begeleiding die voor een leerling georganiseerd kan worden.

Ondersteuning Advies Team (OAT)
Als je problemen hebt die meer expertise vragen dan de coach kan bieden, kan de teamleider (met toestemming van je ouders
indien je nog geen 16 jaar bent) hulp van het Ondersteuning Advies Team (OAT) inschakelen. In het OAT zijn alle teamleiders,
..
ondersteuningscoordinator, jeugdverpleegkundige van de GG&GD, leerplichtambtenaar en begeleider Passend Onderwijs SWV Sterk
VO (www.sterkvo.nl) vertegenwoordigd.
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Overige ondersteuning
Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt om het reguliere onderwijs te kunnen volgen, kan je in aanmerking komen voor een
basisplusarrangement. De coach geeft in je individueel ontwikkelingsplan aan welke stimulerende en belemmerende factoren voor
jou gelden. Samen met jou en je ouders wordt besproken of de ondersteuning binnen het basisplusprofiel aangeboden kan worden. Er
bestaat de mogelijkheid om een arrangement aan te vragen bij ons samenwerkingsverband Sterk VO. Vanuit het basisplusprofiel krijg
je een persoonlijke coach die extra ondersteuning kan bieden waar je dat nodig hebt. Als dit niet voldoende is, wordt samen met de
begeleider Passend Onderwijs besproken welke mate van ondersteuning je nodig hebt.
Wanneer je dyslexie of dyscalculie hebt, heb je recht op extra ondersteuning. Leerlingen met dyslexie kunnen met read speakers
werken. Dit programma leest alle teksten voor, bevat studiehulpmiddelen en ondersteunt met een gesproken spellingcontrole. Meer
informatie over dit ondersteuningsaanbod is na te lezen in het dyslexie en dyscalculie protocol.
De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GG&GD Utrecht is gericht op het bevorderen van gezonde groei in ontwikkeling van alle
leerlingen op de Utrechtse scholen. Als je in de tweede klas zit, ontvang je een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek.
Voor verdere informatie over de jeugdgezondheidszorg kan je terecht op www.utrecht.nl/gggd onder jeugdgezondheidszorg. De
jeugdverpleegkundige van onze school is Linda van de Wetering.
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Regelingen en afspraken
Leefregels
Binnen ACADEMIE TIEN is het belangrijk dat we op een respectvolle en positieve manier samenwerken. Hier hoort ook positief
communiceren bij. Onze basiswaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Deze woorden zijn omgezet in de volgende
leefregels;
• Ik ga respectvol met de ander en het schoolgebouw om
• Ik neem mijn verantwoordelijkheid in en buiten de les
• Ik werk zelfstandig aan mijn leerdoelen
Voor de les start…
• Mag je in de aula of op het leerplein zitten en/of werken
• Kun je gebruik maken van het toilet
Tijdens de les…
• Heb je alle spullen bij je die je nodig hebt
• Is jouw IPad voldoende opgeladen
• Gebruik je jouw telefoon alleen als je toestemming van de docent hebt
• Mag je naar het toilet als je toestemming hebt van de docent
• Ben je verantwoordelijk voor jouw tafelgroepje en de ruimte eromheen
• Zit je alleen aan je eigen IPad
• Gebruik je jouw IPad als de docent dit heeft aangegeven
• Mag je muziek luisteren met 1 oortje in als de docent hier toestemming voor heeft gegeven
Tijdens de pauze
• Ben je in de aula of buiten
• Mag je in de aula of buiten eten en drinken
• Vertrek je naar bewegen & sport als je die les na de pauze hebt
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Gebruik van je IPad
• Je hebt je IPad elke dag bij je
• Je neemt je IPad volledig opgeladen mee naar school
• Tijdens je schooldag gebruik je alleen de apps en websites die nodig zijn voor het volgen van het onderwijs
• Je hebt altijd een headset bij je
• Alle apps die voor school nodig zijn staan op je eerste tabblad van je IPad
• Je deelt de apps in overzichtelijke mappen in zodat je snel de juiste app kunt vinden
• Je gebruikt je IPad pas als de docent aangeeft dat je hem nodig hebt
• Alleen met toestemming mag je jouw IPad voor andere doeleinde gebruiken
• Je mag alleen foto’s of filmpjes van anderen maken als je hiervoor toestemming aan hen hebt gevraagd
• Tijdens de pauze mag je jouw IPad gebruiken voor andere doeleinde dan schoolgebruik (spelletjes, social media, muziek)
• School kan ervoor zorgen dat alleen de voor lessituatie benodigde apps en faciliteiten te gebruiken zijn (bijvoorbeeld internet of
camera kunnen uitgeschakeld worden).
• Het is belangrijk om te weten dat de school kan geen gegevens opslaan of gebruiken die niet rechtstreeks met de lessituatie te
maken hebben en kan geen gegevens ontvangen van camera, microfoon of beeldscherm van de iPad.

Omgang- en integriteitscode
De omgang- en integriteitcode is van toepassing op alle medewerkers van NUOVO, inclusief stagiaires, gedetacheerden en
uitzendkrachten, dus op het ‘verkeer’ tussen medewerkers en leerlingen, ouders en andere begeleiders. Daarnaast is de code op een
aantal onderdelen ook van toepassing op derden. De omgang- en integriteitcode heeft tot doel aan te geven hoe wij op ACADEMIE
TIEN en binnen NUOVO met elkaar om willen gaan. De omgang- en integriteitcode is te vinden op de website van NUOVO
(www.nuovo.eu).

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut worden alle rechten en plichten van de leerlingen opgenomen. Dus niet alleen de dingen die wij van jou
verwachten maar ook de dingen die je van de school mag verwachten. Het leerlingstatuut is te vinden op www.nuovo.eu

Lesverzuim en absentie
De lessen op ACADEMIE TIEN starten om 9.00 uur. Natuurlijk is het de bedoeling dat de leerlingen voor die tijd aanwezig zijn op
school zodat de lessen op tijd kunnen starten. Het kan voorkomen dat een leerling te laat is. Hij/zij meld zich dan bij de unitbeheerder.
De unitbeheerder bespreekt het voorval en maakt een notitie in Magister. Komt dit vaker voor dan bespreekt de coach dit met
de leerling en ouders. Is de leerling om 9.30 uur nog niet op school en is hij/zij nog niet afgemeld dan neemt de school contact op
met thuis. Bij ongeoorloofde absentie wordt melding gemaakt in Magister. De coach neemt contact op met de ouders en neemt een
passende maatregel. Mocht het zo zijn dat er zorgen zijn rond verzuim dan neemt de coach contact op met de ouders.
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..
Officiele maatregel, schorsing en verwijdering
Helaas kan het, in zeer uitzonderlijke gevallen, voorkomen dat de schoolleiding besluit een leerling voor een of meerdere dagen de
..
toegang tot de les te ontzeggen. Dit kan in de vorm van een zogenoemde ‘officiele maatregel’ (een leerling blijft op school, maar mag
de les niet bezoeken) of van een externe schorsing (een leerling is gedurende een of meerdere dagen niet welkom op school). Bij een
..
officiele maatregel of externe schorsing is er altijd contact met de ouders dat daarna schriftelijk wordt bevestigd. Schorsingen van meer
dan een dag worden gemeld bij de afdeling leerplicht en de inspectie van onderwijs. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een leerling van
school verwijderd worden. Dan is er overleg met de afdeling leerplicht. De directie beslist over verwijdering van de leerling. Zowel bij
..
een officiele maatregel, een schorsing als bij een verwijdering kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur.
/

/

/

/

/

/

Afdeling leerplicht
De school is verplicht bij de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht melding te maken als je langdurig en/of meerdere malen
verzuimt. Dit geldt ook voor verzuim met geldige reden. De afdeling leerplicht kan sancties treffen zoals boetes in het geval dat de
wettelijke bepalingen van de wet op de leerplicht worden overtreden. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht is bereikbaar
onder telefoonnummer 030 - 286 2660.

Melden van ziekte
Wanneer je ziek bent, vragen wij je ouders dit zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval voor 8.30 uur) aan de school te melden U kunt
hier het algemene nummer voor gebruiken (030 – 782 09 99).
/

/

Vrij vragen buiten schoolvakanties
Verlof moet altijd schriftelijk aangevraagd worden bij de je teamleider. Er zijn maar een beperkt aantal redenen waarvoor
je verlof mag aanvragen. Deze vindt je hier: https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.
do?name=Leerplicht%252C%2Bbijzonder%2Bverlof
Het speciale verlofaanvraagformulier is te verkrijgen bij de Gemeente Utrecht. Het is hier te downloaden: https://pki.utrecht.nl/
Formulieren/flow/stateAction.do?flow=process_add_leaveofabsencefromschool&state=personApplicantDet ails
Een verlofaanvraag van minder dan 10 schooldagen kan via de app gedaan worden. Houdt er rekening mee dat de aanvraag minimaal 2
weken voor de vrij gevraagde datum moet plaatsvinden.
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Vrij vragen voor bezoek aan arts
Bezoek aan een arts, orthodontist, etc. vragen wij dringend na schooltijd te plannen. Als dat niet kan, dan vragen wij je ouders om dit
minimaal een dag van te voren te melden afwezig@academie-tien.nl.
/

/

Bedrijfshulpverlening (BHV)
..
ACADEMIE TIEN streeft ernaar een zo veilig mogelijke omgeving voor zijn personeel en leerlingen te creeren. Wij hebben een
bedrijfshulpverleningsorganisatie om bij calamiteiten snel adequate hulp te kunnen bieden.

Voorkomen van diefstal
Minimaal een maal per jaar worden alle kluisjes door de school in samenwerking met de politie gecontroleerd.
We adviseren leerlingen om fietsen, brommers en scooters goed op slot te zetten. De school neemt geen verantwoording voor op of
rond de school gestolen of verloren goederen.
/

/

Smartphone
Het gebruik van smartphones is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er zijn een hoop gebruikersmogelijkheden die het
onderwijs ten goede komen. Denk maar aan het noteren van je huiswerk, informatie opzoeken op internet voor bepaalde opdrachten,
handige apps ter ondersteuning van de lessen en nog vele andere opties. Het gebruik van de smartphone tijdens de les kan echter ook
leiden tot hinder en dat willen wij voorkomen. Daarom spreken we met elkaar af dat je de smartphone alleen gebruikt als de docent
hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Veiligheid
We besteden veel tijd aan veiligheid zowel in de klas als daarbuiten. Dit blijkt uit de taakomschrijving van de coach, de
stamgroeplessenn en ook in het leerlingestatuut. Meer over veiligheid is terug te lezen in het veiligheidsplan. Het protocol huiselijk
geweld maakt onderdeel uit van dit veiligheidsplan en we volgen hierin de wettelijke bepalingen.

Privacyreglement
Wat betreft alle leerlingzaken en leerlinggegevens wordt het privacyreglement leerlingengegevens gevolgd. Dit is te zien op de website
van NUOVO, www.nuovo.eu.

Privacy
Bij de administratie neemt de school de privacy van de leerlingen in acht volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor
het gebruik van e-mail en internet geldt het e-mail- en internetprotocol. Foto-, video- en geluidsopnames mogen alleen met
toestemming van betrokkenen (medeleerlingen en medewerkers) worden gemaakt. Beeld en geluidsopnamen, die onder schooltijd
of bij schoolactiviteiten zijn gemaakt, mogen zonder toestemming van de schoolleiding niet buiten de school worden gepresenteerd.
Overtreding kan leiden tot sancties.
15

Roken, drugs en alcohol
ACADEMIE TIEN ontmoedigt roken. Het schoolgebouw en –plein is daarom rookvrij. Sinds januari 2014 mag alleen gerookt worden als
je 18 jaar of ouder bent, daarom is het voor leerlingen onder de 18 jaar niet toegestaan om te roken.
Alcohol en drugs gaan niet samen met het volgen van onderwijs. Als je deze middelen onder schooltijd gebruikt, worden ouders op de
hoogte gebracht en volgt er een sanctie. Ook tijdens schoolfeesten of andere activiteiten is het niet toegestaan om alcohol of drugs te
gebruiken. Bij (verdenkingen van) het handelen in drugs zal er altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

Portretrecht
De afdeling PR & Communicatie gebruikt beeldmateriaal van schoolsituaties voor onder andere de website en het drukwerk. Als een
leerling bezwaar heeft tegen het gebruik van gemaakte foto’s of videomateriaal, dan kan de leerling of ouders dat kenbaar maken bij de
schoolleiding.

Videobewaking
Voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers zijn er in het schoolgebouw camera’s geplaatst. De beelden daarvan worden
normaliter uiterlijk een maand bewaard en daarna vernietigd. Indien nodig worden camerabeelden door de schoolleiding gebruikt om op
te treden tegen personen die zich misdragen. Slechts de schoolleiding of personen die op haar gezag opereren kunnen camerabeelden
zien en gebruiken. Camerabeelden kunnen niet worden opgevraagd door ouders en worden overgedragen aan de politie indien nodig.
/

/

Informatieverstrekking gescheiden ouders
De post wordt altijd verstuurd naar het huisadres waar de leerling staat ingeschreven. Als ouders de post op een tweede adres willen
ontvangen, dan moet dit schriftelijk worden aangevraagd. Is er sprake van gescheiden ouders, dan dragen ouders zelf zorg voor het
informeren van de andere ouder. Informatie uitgedeeld in de klas gaat altijd in enkelfout mee. Een mentor voert in principe een gesprek
per ouderpaar.
/

/
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Regels voor Bewegen & Sport Academie Tien 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle lessen zijn bij de sportvelden van UVV voetbal of bij Sporthal de Paperclip, beide zijn op dit adres: Parkzichtlaan 203, 3451
GX Utrecht.
Op het moment dat er sprake is van een externe les op een andere locatie wordt dit dit tijdig vooraf vermeld door de docent.
Vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie en na de meivakantie tot de zomervakantie zij de Bewegen & Sportlessen buiten.
Daar tussen zijn de lessen binnen.
Leerlingen moeten zich gepast voorbereiden voor de weersomstandigheden. Flesje water, lange broek of dikke trui bijvoorbeeld.
Bij extreme weersomstandigheden beslissen de docenten of de les naar binnen verplaatst wordt of uitvalt. Dit gebeurt in overleg
met het MT.
Leerlingen fietsen zelfstandig naar de sportaccommodatie. Voor de veiligheid verwachten we dat elke leerlingen op zijn eigen fiets
komt.
De 100 minuten lessen, heeft een ingecalculeerde omkleed- en fietstijd van 20 minuten aan het begin en einde van de les. Er is dus
sprake van 60 minuten lestijd.
De lessen beginnen op tijd, als een leerling meer dan 5 minuten te laat is, wordt deze teruggestuurd naar school en moet hij zich 		
melden bij de unitbeheerder. De normaal te laat regel wordt dan gehanteerd.
Bij kortstondige blessures willen we dat ouders dit, op zij laatst de avond voor de les, melden per mail aan de docent, anders moet
de leerling gewoon meedoen.
Langdurige blessures moeten gemeld worden per mail bij de docent en de mentor/coach. In het geval van een examenkandidaat 		
nemen de docent en de mentor contact op met de examencommissie.
Alle leerlingen sporten in een t-shirt met korte of lange mouw en een korte of lange sportbroek. En zaalschoenen voor in 		
de sporthal moeten wit zijn of een “non marking outsole” hebben. Voor de buitenlessen moeten dit buitenschoenen zijn, e.v.t.
kunstgrasschoenen.
We adviseren waardevolle spullen en sieraden thuis te laten, de kleedruimtes gaan op slot. Schade of verlies is op eigen risico. 		
Tijdens de les moeten sieraden af en telefoons/iPads in de kleedkamer.
Lange haren moeten in een staart of vlecht. Leerlingen met een bril moeten deze af doen of een sportbril dragen i.v.m. de 			
veiligheid. In het geval dat een leerling een hoofddoek draagt dient dit i.v.m. de veiligheid een sporthoofddoek te zijn.
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Overgangsbeleid Academie Tien 2018/2019
Op ACADEMIE TIEN proberen wij vanuit de driehoek leerling-ouder-coach (school) het beste uit de leerling te halen. Dit betekent dat
we de leerroutes voor alle leerlingen zolang mogelijk open proberen te houden. Dit stimuleren we door leerlingen voor bepaalde vakken
al op een hoger niveau te laten werken als de vakexpert dit mogelijk acht. Het streven van ACADEMIE TIEN is dat alle leerlingen
minimaal het basisschooladviesniveau behalen bij alle vakken. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om hier actief op te sturen
bij zijn/haar leerlingen.
Op onze school blijven leerlingen niet zitten. In uitzonderlijke gevallen kan de schoolleiding, op advies van het team, afwijken van deze
regel.
Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes van tien weken, waaronder twee ijkweken. Na afloop van elke periode geeft elke vakexpert
een advies over het niveau op basis van alle beoordelingen, toetsen en ingeleverd werk van de leerling in die betreffende periode.
Als het advies van de vakexpert hoger is dan het huidige niveau van de leerling, dan kan de leerling in de volgende periode het
desbetreffende vak op een hoger niveau volgen.
Na periode drie wordt bepaald of de leerling voor alle vakken kan opstromen.
Als de leerling drie of meer vakken of een of meerdere kernvakken advies krijgt voor een lager niveau, dan is hij/zij een bespreekgeval.
/

De
•
•
•
•

/

volgende opties zijn dan mogelijk:
Intensiveren leerroute.
Deelname aan de module testen en toetsen.
Een of meer vakken op een lager niveau volgen.
Afstromen naar een lager niveau.

Intensiveren leerroute:
Coach overlegt met de vakexpert waar de problemen bij de leerling ontstaat en wat de mogelijkheden zijn om het vak op het gewenste
niveau te behalen. Samen met de leerling en ouders wordt besloten op welke manier er extra ondersteuning geboden kan worden. Denk
bijvoorbeeld aan meer instructiemomenten, deelnemen aan een plusgroep, externe huiswerkbegeleiding (betaald door ouders).

18

Module testen en toetsen:
Bij leerlingen waar grote twijfels zijn over het behalen van het gewenste niveau bestaat de mogelijkheid om via het
Samenwerkingsverband deel te nemen aan het traject Testen en toetsen. Er wordt dan onderzocht waar de eventuele belemmeringen
van de leerlingen zitten op zowel intelligentie als motivatie. Op basis van deze resultaten kunnen de vervolgstappen bepaald worden.

Een of meer vakken op een lager niveau:
Als een leerling gedurende meerdere periodes stelselmatig onder het gewenste niveau blijft presteren, dan is een lager niveau voor een
of meerdere vakken een mogelijkheid. Dit wordt bepaald door het expertteam, coach en teamleider.

Afstromen naar een lager niveau:
Als de leerling in twee of meer periodes voor drie of meer vakken of een of meerdere kernvakken het advies krijgt voor een lager
niveau, dan kan de schoolleiding het besluit tot afstroom nemen. Dit betekent voor een tl-leerling dat hij/zij zal moeten afstromen naar
een andere school.
/

/

Belangrijke data
Voorlopige adviezen afstroom					
22 januari 2019
Definitieve afstroom						2 april 2019
Doorgeven schoolkeuze 						18 april 2019
Uiterlijke aanmelddatum OT					
1 mei 2019
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..
Financien en administratie
Verzekering en wettelijke aansprakelijkheid
De school heeft een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen en medewerker afgesloten. Deze is van kracht tijdens activiteiten
die in schoolverband worden georganiseerd. De dekking begint een uur voor aanvang van de school en eindigt een uur na het verlaten
van de school of de tijd die je redelijkerwijs nodig hebt om thuis te komen. Deze verzekering is een zogenaamde aanvullende
verzekering. Dit betekent dat altijd eerst de verzekering van de ouders zal worden aangesproken.
Als een leerling op school schade leidt door een verwijtbare fout van ons, kun je de school aansprakelijk stellen. Hiervoor heeft
ACADEMIE TIEN een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een schadeformulier kan verkregen worden bij de
teamleider. ACADEMIE TIEN is niet aansprakelijk voor diefstal, zoek raken of beschadigen van eigendommen van leerlingen. Ouders
zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, eigendommen van medeleerlingen, het schoolgebouw of
de inventaris.
/

/

/

/

Ouderbijdrage
Naast de lessen worden er ook activiteiten georganiseerd die de school noodzakelijk vindt voor goed en aantrekkelijk onderwijs, zoals
projecten, sportdagen, excursies, introductieweken e.d. Deze zaken worden niet door de overheid gefinancierd en kunnen door de school
..
ook niet worden aangeboden zonder financiele vrijwillige bijdrage van ouders.
Ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een factuur voor het betalen van de kosten. Hierop kan worden aangegeven welke
bijdrage wel en/of niet voldaan zullen worden. Voor vragen hierover kunnen ouders zich wenden tot de schoolleiding. De toelating van
een leerling tot de school is niet afhankelijk van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Als voor een bepaalde activiteit niet is betaald, betekent het dat je niet deel kan nemen aan deze activiteit en op school een
alternatieve activiteit moet doen. Het spreekt vanzelf dat de school de ouders uitnodigt om akkoord te gaan met alle voorgestelde
activiteiten. Voor een eventuele toelichting kunnen ouders de schoolleiding benaderen.

Algemene schoolkosten:
Printkosten, gebruik woordenboeken, atlassen, extra apps, gebruik tijdelijke kluisjes
Activiteiten buiten school maar onder lestijd; excursies, introductieprogramma, activiteitendag, einde jaarsactiviteiten,
vieringen, extra sportdagen, skillsweken en zomerfeest
Totaal

€25
€75
€100
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IPAD
Om het onderwijs flexibel vorm te kunnen geven en leerlingen de kans te geven het onderwijs op verschillende niveaus te kunnen
volgen maken wij gebruik van veel digitaal lesmateriaal. Om hiervan gebruik te kunnen maken werken wij met een BYOD-systeem. Wij
vragen alle leerlingen om een eigen Ipad aan te schaffen. Deze Ipad is met een korting te verkrijgen bij CentralPoint via een speciale
webpagina. Alle leerlingen ontvangen na bevestiging van inschrijving alle bijbehorende informatie en inlogcodes van de school. Ouders
gaan daarna zelf een overeenkomst aan met CentralPoint. School kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor
diefstal of beschadigingen door derden aan de IPAD. Mocht het aanschaffen van een Ipad voor ouders bezwaarlijk zijn dan vragen we
hierbij om hierover contact te zoeken met de schoolleiding. In overleg zullen zij samen komen tot een oplossing zodat de leerling altijd
het onderwijs op school kan volgen.

Lockers
De leerlingen krijgen geen individuele lockers maar kunnen, indien nodig (bijvoorbeeld bij het bezoeken van de bewegen & sportlessen)
gebruikmaken van een van de gedeelde lockers op de unit.

Sponsering
Er is sprake van sponsoring als derden geld, goederen en diensten aan schoolleiding, leraren, onderwijsondersteunend personeel of
leerlingen beschikbaar stellen waar een gevraagde of ongevraagde dienst tegenover staat waarmee leerlingen in aanraking komen. Als
school vinden wij sponsoring van belang vanwege de wenselijkheid om aanvullende middelen te kunnen verkrijgen die wij inzetten voor
het bekostigen van extra activiteiten of materialen, in relatie tot de doelstelling van de school en het onderwijs, waarvoor de reguliere
bekostiging onvoldoende toereikend of niet is bedoeld.
Wij hanteren hierin het convenant sponsoring VO zoals omschreven op de website van NUOVO.
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Kwaliteit
Inspectie
De inspecteur houdt namens de minister toezicht op de school. Voor vragen over het onderwijs vraagt de inspectie ouders contact op te
nemen met 0800 8051 (gratis). De inspectie heeft een eigen website: www.onderwijsinspectie.nl

Kwaliteitsonderzoek
De kwaliteit van de school wordt op diverse manieren getoetst. Zo houdt de inspectie toezicht op de kwaliteit van de scholen en
publiceert jaarlijks een kwaliteitskaart. De school hecht een groot belang aan de ervaringen die de verschillende groepen binnen de
school met de organisatie hebben. Daarom worden er geregeld tevredenheidsonderzoeken gehouden onder personeel, leerlingen en
ouders. Ook de resultaten van dit soort onderzoek zullen terug te vinden zijn op de site van vensters voor verantwoording
(www.scholenopdekaart.nl).
Kwaliteitsonderzoek is voor de school van groot belang om te weten te komen op welke vlakken de kwaliteit van het onderwijs goed is
en waar er verbeteracties moeten komen. Daarom is medewerking van leerlingen en ouders aan deze onderzoeken van groot belang.

Klachtenregeling
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in
onderling overleg binnen de school opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, of blijkt een kwestie niet (goed) oplosbaar
binnen de school, dat iemand een klacht wil indienen bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC). Die
mogelijkheid is er. De klachtenregeling is er voor leerlingen, medewerkers en ouders en is gericht op meldingen over (nagelaten)
maatregelingen, beslissingen en (ongewenst) gedrag. De klachtenregeling van NUOVO scholengroep is te vinden op de website
van de stichting (www.nuovo.eu). In het kader van de klachtenregeling heeft elke school een contactpersoon en is er een externe
vertrouwenspersoon voor alle scholen van de stichting. Een volledige taakomschrijving van beiden is als bijlage opgenomen in de
klachtenregeling.
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Op hoofdlijnen:
De school heeft een contactpersoon die de leerling, medewerker of ouder kan wijzen op de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt.
Dit is Petra van Zessen.
De externe vertrouwenspersoon van de stichting biedt desgewenst ondersteuning bij een melding of klacht en kan de leerling,
medewerker of ouder begeleiden bij het komen tot een oplossing. De externe vertrouwenspersoon heet Jacqueline Pulles. Zij is onder
kantooruren bereikbaar op de vertrouwenslijn: 088-1440200.
Op de site www.nuovo.eu bevindt zich de officiele klachtenregeling. ACADEMIE TIEN is aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie. Bij deze commissie kan de klager, indien men vindt dat de klacht niet naar tevredenheid door het bevoegd gezag is
behandeld, een objectief oordeel vragen. De uitspraak van de commissie heeft altijd de vorm van een advies aan het bevoegd gezag. In
de meerderheid van de gevallen wordt dit advies opgevolgd.
Het adres is:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191
3508AD Utrecht
(www.onderwijsgeschillen.nl)
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Informatievoorziening

Regelmatige en goede communicatie vindt de school van groot belang. ACADEMIE TIEN heeft zich daarom tot doel gesteld om alle
betrokken partijen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen binnen de school. Ondanks dit streven kunnen
er altijd vragen van ouders blijven. Daarom is goed contact tussen de coach en de ouders essentieel.

ACADEMIE TIEN app
In deze app staat alle informatie over activiteiten, nieuwitems en andere zaken die de school aan gaan. Daarnaast worden hier ook foto’s
en video’s gedeeld. Dit gedeelte in de schoolapp is beveiligd met een wachtwoord.

Website
Op de website, www.academietien.nl, is algemene informatie te vinden over de school. De informatie die op de site te vinden is heeft
uitsluitend informatieve waarde. Behoudens documenten waarnaar in de schoolgids verwezen wordt als zijnde rechtsgeldig, kunnen er
geen rechten ontleend worden aan deze informatie. ACADEMIE TIEN staat open voor adviezen en tips van alle gebruikers.

Nieuwsflits
Meerdere keren per jaar wordt er via de ACADEMIE TIEN app naar alle ouders een ‘nieuwsflits’ verstuurd waarin gelnformeerd wordt
over de komende periode en een terugblik wordt gegeven op de voorafgaande.

Vereniging Openbaar Onderwijs
Op de site van de VOO is veel relevante informatie voor ouders te vinden. Tevens is deze vereniging onderdeel van het “Informatie
en adviespunt voor ouders over onderwijs”. Deze is gratis telefonisch te bereiken onder nummer 0800-5010 of via www.voo-50tien.nl.
Ouders kunnen daar met allerlei vragen terecht.

sCoolSuite
In sCoolSuite staat alle informatie die voor jou als leerling en voor jouw ouders belangrijk is. Je vindt hier je individueel
ontwikkelingsplan, je planning, alle leerdoelem en je kunt hier je werk inleveren. Het is belangrijk dat jij en jouw ouders regelmatig in
sCoolSuite kijken.
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Overlegorganen
ACADEMIE TIEN hecht veel waarde aan participeren partijen binnen de school. Daarom is het van belang dat de onderstaande
overlegorganen zo goed mogelijk bezet zijn. Zo kan er altijd met een kritische blik naar de school gekeken worden, waar de school
alleen maar beter van kan worden.

Communitycommissie
De school wil graag een actieve commissie die het leuk vindt om activiteiten, feesten en bijeenkomsten te organiseren voor de
leerlingen en hun ouders. Voor deelname aan de communitycommissie kunnen ouders, grootouders of broers/zussen hun interesse
kenbaar maken via de ACADEMIE TIEN app. De communitycommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal acht leden. De commissie
overlegt regelmatig met de organisatieclub over de aankomende evenementen.
Ouderavonden
Een aantal keren per jaar komen ouders bij elkaar om informatie te krijgen, advies te geven en ervaringen uit te wisselen over
verschillende onderwerpen. De onderwerpen van de ouderavonden kunnen erg breed zijn, denk bijvoorbeeld aan het pedagogisch
klimaat, de aangeboden lesstof of de keuzevrijheid van de leerlingen. In de loop van het jaar worden ouders hiervoor uitgenodigd.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van ACADEMIE TIEN bestaat uit twee personeelsleden, een ouder en een leerling. Zij zijn te mailen
via mr@academie-tien.nl of te bereiken via de app.
/

/

/

/
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E-mailadressen:
Administratie
administratie@academie-tien.nl
Directie
Albert Wijnsma
directie@academie-tien.nl
Kees Jan Vreeker
directie@academie-tien.nl
Examencommissie
Henk Hardeman
Bas Lubbers
examencommissie@academie-tien.nl
..
LOOT-coordinator
Tijs Reessink
treessink@academie-tien.nl
..
Ondersteuningscoordinator
Ikram Koulali
ikoulali@academie-tien.nl
Schoolcontactpersoon
Petra van Zessen
pzessen@academie-tien.nl
Teamleiders
Gina Mimpen
gmimpen@academietien.nl
Felix van Vugt
fvanvugt@academie-tien.nl
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Bevoegd gezag
NUOVO scholengroep
ACADEMIE TIEN is de nieuwste school die valt onder de stichting NUOVO. Deze stichting is voor openbaar voortgezet onderwijs in de
stad Utrecht. De Scholengroep is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim zesduizend leerlingen en heeft tot doel het verzorgen
en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente. De heer Leon de Wit (lwit@nuovo.eu) vormt het eenkoppige
College van Bestuur van NUOVO. Door een mandaat is een aantal bevoegdheden overgedragen aan de directie van de school.
Er vallen tien openbare scholen onder de Scholengroep die samen een breed aanbod bieden: van praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo en
..
gymnasium tot en met internationaal georienteerd onderwijs. De volgende scholen maken onderdeel uit van NUOVO:
Het Trajectum College, Ithaka Internationale Schakelklassen, Leidsche Rijn College, Pouwer, Utrecht Stedelijk Gymnasium, Via Nova
College, UniC, de Internationale School, X11 en ACADEMIE TIEN.
Het postadres van het College van Bestuur is:
Postbus 1415,
3500 BK Utrecht.
Zie ook: www.nuovo.eu.
Disclaimer
Alhoewel de tekst van deze schoolgids zorgvuldig is samengesteld, kunnen er geen (onbeperkte en absolute ) rechten aan worden
ontleend. Waar noodzakelijk en redelijk kan de schoolleiding afwijkend van of aanvullend op de tekst besluiten nemen.
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