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Nassy Brouwer College
Samen op weg!
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1 INLEIDING

In navolging van de Nassy Brouwer School voor basisonderwijs is, om te voldoen
aan de groeiende vraag naar goed voortgezet onderwijs, het Nassy Brouwer College
in het leven geroepen. Op het Nassy Brouwer College wordt voortgezet onderwijs
gegeven op HAVO/ VWO niveau. Om zoveel mogelijk studenten de gelegenheid te
geven zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen is gekozen voor een verlengde
brugperiode van drie jaar. Na deze drie jaar vindt er een splitsing plaats in de
richting HAVO (nog 2 jaar) of VWO (nog 3 jaar).
Wie zijn wij?

Het Nassy Brouwer College karakteriseert zich als een kleine,veilige school waar
docenten en studenten positief met elkaar omgaan, waar studenten graag naar toe
gaan, ouders hun kinderen graag naar toe sturen en waar de betrokkenheid van alle
belanghebbenden groot is. Studenten die nieuwsgierig zijn, hard willen werken en
samen willen groeien naar hun toekomst, kunnen bij het Nassy Brouwer College hun
hart ophalen. Iedere student krijgt bij ons verantwoordelijkheid voor het eigen
leerproces. Onze docenten bieden intensieve begeleiding bij de te maken keuzes en
zelfstandig studeren. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van
studievaardigheden en sociale vaardigheden. Zo bieden wij onze studenten de
opstap naar een mooie plek in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat
studenten goed tot hun recht komen, zodat iedereen het beste uit zichzelf haalt.
Onze missie

Vanuit de overkoepelende non-profit stichting, Stichting Margaretha Jacoba NassyBrouwer, is de volgende missie geformuleerd voor zowel basis- als voortgezet
onderwijs:
“het doelgericht bijdragen aan de groei en optimale ontwikkeling van jonge mensen.”

Deze missie vormt de basis voor het onderwijs op onze basisschool en nu ook op
onze school voor voortgezet onderwijs.
Een school heeft als belangrijkste bestaansrecht het bieden van kwalitatief goed
onderwijs dat resulteert in een waardevol diploma. Onze school heeft kwaliteit hoog
in het vaandel staan en werkt dag in dag uit aan een verdere verbetering ervan.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school
gaan en graag leren. Om die reden is er, om het verplichte lesprogramma heen, veel
te doen aan vormende activiteiten. Een uitgekiende combinatie van die twee
bestanddelen bereidt onze leerlingen optimaal voor op het vervolgonderwijs.
Een goede school maak je samen. Graag vormen we met u een hecht team, als
partners in de opvoeding. Wij wensen allen die deel uitmaken van de Nassy
Brouwer gemeenschap een uitstekend jaar toe!
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2 ONDERWIJS
2.1 Doelstellingen

In een strategisch plan dat elke vijf jaar wordt gemaakt worden de doelstellingen
van onderwijs op de lange termijn vastgesteld (zie www.nassybrouwerschool.sr). Het
plan komt tot stand met de resultaten van tussentijdse evaluaties, schooldata
(schoolresultaten, doorstroomresultaten, functioneringsgesprekken) en
bijeenkomsten met het personeel, informatie van leerlingen en ouders. De langetermijn doelstellingen worden omgezet naar jaarlijkse activiteiten in het
activiteitenplan. Deze wordt op meerdere momenten in het jaar bewaakt en
geëvalueerd tijdens ingeroosterde studiedagen en overlegmomenten.

2.2 Inrichting van het onderwijs
Wij hebben ons onderwijs zo ingericht dat de leerlingen in de onderbouw
kennismaken met alle vakken en een basis leggen, waarna ze na de verlengde
brugperiode van drie jaar een keuze maken tussen onderwijs op VWO-(nog 3 jaar)
of HAVO-niveau (nog 2 jaar). Op deze manier trachten wij zoveel mogelijk studenten
de gelegenheid te geven zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen gedurende de
brugperiode.
We bieden een brede waaier van studiemogelijkheden, een hoog leerpeil en een
warme omgeving om jonge mensen in hun studie te begeleiden en te stimuleren. De
volgende vakken zijn verplicht voor alle leerlingen in het eerste, tweede en derde
leerjaar:
• Nederlands
• Engels
• Spaans
• Wiskunde
• Natuurkunde
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Biologie
• Lichamelijke Opvoeding en
• Expressievakken.
In het eerste leerjaar komt hier het vak Studievaardigheden nog bij. In het derde
leerjaar komt Scheikunde erbij als extra vak. De indeling voor de overige leerjaren,
met pakketten en keuzemogelijkheden, wordt nader bekendgemaakt.
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3 LEERLINGEN

Leerlingenparticipatie levert ons informatie op over hoe leerlingen denken over
veel schoolse zaken die hen aangaan. Hun bijdrage levert in onze ogen een
kwalitatief betere organisatie. Bovendien kunnen leerlingen leren van hun bijdrage
aan activiteiten in het kader van leerlingenparticipatie.
In de leerlingenraad zitten vertegenwoordigers van de leerjaren. Een medewerker
van de school begeleidt de leerlingenraad in hun activiteiten met adviezen en lichte
coaching.
Leerlingen worden regelmatig bevraagd met enquêtes of in gesprekken over hun
mening over het functioneren van docenten, hun gevoel van veiligheid en
tevredenheid, hun mening over het mentoraat en over hun gezondheid. Daarnaast
worden leerlingen op velerlei wijze betrokken bij schoolactiviteiten op het Nassy
Brouwer College.
Het Nassy Brouwer College streeft ernaar een school te zijn waar leerlingen zich op
hun gemak voelen en gestimuleerd worden om optimaal te leren en om zichzelf zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Alle leerlingen die op Het Nassy Brouwer College
toegelaten zijn, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen en met
succes af te maken. De begeleiding is erop gericht om ervoor te zorgen dat elke
leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen
zijn. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met de leerling en worden dan ook
structureel betrokken bij dit proces. School en ouders zijn samen opvoeders en dat
vraagt zowel van de school als van de ouders initiatief in de communicatie over de
leerling.
De mentor is de centrale persoon in de begeleiding van de leerling. In de eerste klas
is de mentor degene die de leerlingen wegwijs maakt in de school en met het leven
op de middelbare school. Tijdens de mentorlessen en studievaardigheidslessen
wordt er aandacht besteed aan het groepsproces, de normen die binnen de groep en
op school gelden en natuurlijk aan de school- en studievaardigheden. In de volgende
jaren blijft de mentor de centrale persoon in de begeleiding van de leerlingen op
school. De rol van de mentor verandert in de loop der tijd, omdat de leerling zich
ook ontwikkelt en de leerling afhankelijk van het leerjaar waar hij in zit een andere
behoefte aan ondersteuning heeft.
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4 OUDERS
4.1 Contact met school
Wij willen ouders zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de vorderingen en de
ontwikkeling van hun kind. Andersom verwachten wij van ouders dat zij ons
informeren als zich gebeurtenissen voordoen die van invloed zijn op de
schoolprestaties en het welbevinden van hun kind. De steun van ouders is
onontbeerlijk bij het handhaven van een goed leer- en leefklimaat. De mentor is de
belangrijkste contactpersoon tussen de school en de ouders.
Daarnaast houden we met informatie op de website en via social media ouders op
de hoogte van onze activiteiten. Ook zijn er ouderavonden waarbij ouders
gesprekken kunnen aanvragen met een docent naar aanleiding van de ontwikkeling
van de leerling bij het betreffende vak. Wij waarderen het zeer als ouders tijdens
deze avonden alleen afspraken maken met de docent als er een gerichte aanleiding
is voor het gesprek.

4.2 Kosten
Voor de kosten verwijzen wij naar de Procedure Aanmelding/ Inschrijving, waarin
de kosten gespecificeerd zijn.
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5 PRAKTISCHE ZAKEN
5.1 Rooster
We werken met een 45-minutenrooster. Voor sommige vakken is het gunstiger om
met langere leseenheden te werken. In dat geval roosteren we eenheden van
negentig minuten in. Het rooster voor de leerlingen wordt voor aanvang van het
schooljaar per mail verstrekt aan de leerlingen.

5.2 Lestijden
Lestijden Nassy Brouwer College
1e uur:
07.00 - 07.45 uur
2 e uur:
07.45 - 08.30 uur
e
3 uur:
08.30 - 09.15 uur
e
1 pauze:
09.15 - 09.40 uur
4e uur:
09.40 - 10.25 uur
e
5 uur:
10.25 - 11.10 uur
6e uur:
11.10 - 11.55 uur
e
2 pauze:
11.55 - 12.15 uur
7e uur:
12.15 - 13.00 uur

5.3 Jaaragenda

In de eerste en tweede klassen worden lessen die uitvallen zoveel mogelijk
opgevangen door docenten die vaklessen geven. Op de website van Het Nassy
Brouwer College is een agenda opgenomen waar de belangrijkste activiteiten
vermeld staan. Ook de vakanties en vrije dagen zijn hierin opgenomen. De
jaaragenda wordt ook voorafgaand aan het leerjaar per e-mail verstrekt.

5.4 Toetsing en rapportage

Oefeningen, resultaten van overhoringen, leerhouding, inzet in de les, medewerking
aan opdrachten en groepswerk worden nauwgezet gevolgd door de vakleraar en
beoordeeld. De leraar kan onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen
individueel of klassikaal overhoren.
De vakleraar geeft de leerling aan het begin van elk kwartaal het “gewicht” van de
behaalde cijfers door. De leerling noteert dit in de agenda. Aan het eind van het
kwartaal wordt het kwartaalcijfer op grond van dit “gewicht” berekend.
Driemaal per schooljaar krijgt de leerling een tussentijds rapport met de punten
voor gemaakte repetities en of verslagen. De cijfers worden tot één cijfer achter de
komma doorgegeven.
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5.5 Absentie bij proefwerken
Een leerling die een proefwerk gemist heeft, krijgt per kwartaal de gelegenheid de
toets in te halen. Dat gebeurt alleen als er een geldige reden is, schriftelijk gemeld
door ouders. Het kan dus zo zijn dat een leerling dan meerdere proefwerken voor
meerdere vakken moet inhalen. Onrechtmatig verzuim en ziekmelding op de dag
van een inhaalproefwerk en wel gebruik maken van het toetsmoment kan leiden tot
het niet geldig verklaren van het gemaakte inhaalproefwerk.

5.6 Rapport

De leerlingen krijgen drie maal per jaar een rapport met het voortschrijdend
gemiddelde bij elk vak. Op de rapporten staan cijfers met één decimaal. Op het
eindrapport, dat bepalend is voor de overgang, zijn de cijfers afgerond.

5.7 Overgangsnormen
Het eindrapport is beslissend voor de overgang naar een hogere klas. De docenten
kijken behalve naar de cijfers op het eindrapport ook naar de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling in het afgelopen jaar en naar zijn/haar vooruitzichten
voor het komende jaar. Een leerling zonder onvoldoendes is bevorderd naar het
volgende leerjaar. Heeft een leerling onvoldoendes, dan gelden de hierna
aangegeven normen. Het kan bij hoge uitzondering voorkomen dat de
docentenvergadering aan het eind van het schooljaar, op basis van zwaarwegende
omstandigheden, een beslissing buiten de norm neemt.

5.8 Doubleren
Een leerling mag maximaal éénmaal in de onderbouw en maximaal éénmaal in de
bovenbouw doubleren. Een leerling mag niet twee opeenvolgende jaren overdoen.
Met meer dan 9 minpunten, mag een leerling niet doubleren, tenzij er valide
redenen zijn die tot dit aantal minpunten geleid hebben. Een 5 telt als 1 minpunt;
een 4 als 2 minpunten en een 3 als 3 minpunten.

5.9 Herexamen
Indien een herexamen (maximaal één) wordt opgelegd, moet de leerling dit doen in
een vak met een cijfer 5 of lager. In de rapportvergadering worden de eisen waaraan
het herexamen moet voldoen vastgesteld. Voor het herexamen moet de leerling een
afgeronde 6 halen. Indien de leerling het herexamen haalt, wordt hij alsnog
bevorderd. Het herexamen wordt nagekeken door twee docenten. Het cijfer van het
herexamen wordt beschouwd als een buitengewone prestatie en staat op zichzelf.
Dit cijfer wordt niet opgenomen in de cijferlijst.

5.10 Ziekte en verzuim
Ouders geven bericht aan de school vóór 07.00 uur op de eerste dag van ziekte. Bij
terugkomst levert de leerling een briefje in van (één van) de ouders.
Van een leerling die terugkeert na absentie verwachten we dat hij/zij
leerachterstanden zo snel mogelijk probeert weg te werken. Indien nodig maakt de
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leerling samen met de mentor een plan van aanpak. Ieder lesuur worden afwezige
leerlingen en leerlingen die te laat in de les verschijnen geregistreerd. Bij langdurige
afwezigheid door ziekte onderhoudt de mentor contact met de zieke leerling.

5.11 Disciplinaire Maatregelen

Tegen een leerling die handelt in strijd met de in de school geldende regels
(waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan het niet of niet correct opvolgen van
richtlijnen van het personeel) worden maatregelen genomen, die kunnen liggen op
het gebied van de leerstof of op huishoudelijk en algemeen opvoedkundig gebied en
in een uiterste geval schorsing of afschrijving. De ouders /verzorgers van de leerling
worden daarvan op de hoogte gesteld.
De leerling die de in de school geldende regels niet nakomt, kan een disciplinaire
maatregel worden opgelegd. De schoolleiding, mentor en vakleraren hebben de
bevoegdheid een straf aan een leerling op te leggen.
Disciplinaire maatregelen kunnen onder andere zijn:
•
maken van extra werk;
•
tijdelijk uit de les verwijderd worden;
•
eerder naar school komen en / of nablijven;
•
gemiste lessen inhalen;
•
opruimen van gemaakte rommel;
•
strafwerkzaamheden uitvoeren;
•
waarschuwing / berisping;
•
geschorst worden;
•
afgeschreven worden.
Voor het opleggen van een disciplinaire maatregel moet er sprake zijn van een
redelijke verhouding tussen enerzijds de ernst van de aanleiding tot het opleggen
ervan en anderzijds de zwaarte van de maatregel. Dit is ter beoordeling aan de
schoolleiding.

5.12 Verzekering
De school kan geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade door
leerlingen aan zichzelf of aan anderen toegebracht. De school is niet aansprakelijk
voor eigendommen van leerlingen. Ze vergoedt dus geen materiële en/of medische
kosten. Wel is voor iedere leerling een aanvullende scholierenverzekering
afgesloten tegen ongevallen binnen schooltijd.

5.13 Mediatheek
De mediatheek bezit literatuur, informatieve boeken, dvd’s en tijdschriften en is
gedurende het schooljaar dagelijks geopend van 07.00 - 13.00 uur. De sectie
Nederlands, in samenwerking met hulpouders, beheert en actualiseert de collectie
en begeleidt de leerlingen. Ouders die willen meehelpen, kunnen zich aanmelden bij
de administratie.
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5.14 Leerlingenraad
In de leerlingenraad wordt iedere jaarlaag vertegenwoordigd door twee leerlingen.
De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om voor de leerlingen relevante zaken te
bespreken. Ook houdt deze raad zich bezig met de leerlingstatuten, de website,
diverse enquêtes en culturele zaken. De leden van de leerlingenraad zijn

5.15 Klachtenregeling
De school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg
bijgelegd. Dat is ook ons streven. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat
iemand een klacht hierover wil indienen. Het wordt op prijs gesteld wanneer de
klacht eerst kenbaar gemaakt wordt aan de vakdocent of mentor alvorens naar de
schoolleiding en vervolgens het Bestuur te stappen. Mogelijk kan de klacht
verholpen worden.

5.16 Het boekenfonds

Aan het begin van het schooljaar staat er per leerling een boekenpakket klaar. Voor
het boekenpakket wordt boekenhuur in rekening gebracht. De leerlingen krijgen de
boeken te leen. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze zorgvuldig met de
materialen omgaan. Voor eventuele schade en verlies moet een bedrag betaald
worden. Voor een aantal vakken kunnen werkboeken voor éénmalig gebruik ter
beschikking gesteld.
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6 BIJLAGEN
6.1 BIJLAGE A: SCHOOLREGELS
In deze bijlage staat een verkorte opsomming van de schoolregels. Een uitgebreide beschrijving
is te vinden in het leerlingenstatuut.
1. De leerlingen hebben er recht op dat de docenten zich inspannen om goed onderwijs te
geven.
2. De leerlingen zijn verplicht zich in te spannen om een goed onderwijsproces mogelijk te
maken. Leerlingen onderling moeten respect hebben voor elkaars leerproces. Storend
of belemmerend gedrag tijdens het onderwijsproces is niet geoorloofd.
3. Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, maar dient zich te onthouden
van racistische, discriminerende, seksistische of anderszins beledigende taal.
4. De leerlingen mogen in het schoolgebouw en op schoolgebonden terrein niet roken.
5. Het Nassy Brouwer College is voor leerlingen een plek om te leren en te ontmoeten. De
elektronische apparatuur is in dat kader vaak een zegen, maar kan ook een enorme last
zijn. Bij het smartphonegebruik slaat de balans al snel naar het laatste door. Voor de
lessen geldt dat leerlingen de smartphone die zij bij zich hebben, meteen bij
binnenkomst van het lokaal uit eigen beweging geluid- en trillingvrij in de tas bewaren.
De smartphone blijft in de tas tot het einde van de les, tenzij de docent lopende het
lesuur in incidentele gevallen anders bepaalt, omdat de smartphone kan worden
gebruikt voor het verwerken of verrijken van de lesstof. De school draagt nimmer de
verantwoordelijkheid voor het zoekraken van smartphones.
6. Kauwgum kauwen tijdens lestijd is niet toegestaan.
7. Alle leerlingen zijn verplicht het schoolgebouw, het schoolplein en het terrein rond de
school netjes te houden en afval in de afvalbakken te deponeren.
8. Het is verboden zonder toestemming van de schoolleiding geld in te zamelen of zaken te
koop aan te bieden.
9. Op en rond school en tijdens schoolactiviteiten mogen de leerlingen niet in het bezit zijn
van alcohol, drugs, vuurwerk, spuitbussen, (zak)messen en andere voorwerpen
waarmee enig lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Schade toegebracht door
graffiti of schade in het algemeen wordt in rekening gebracht bij (de ouders van) de
leerling.
10. In geval van vandalisme, geweld of andere strafbare feiten wordt contact opgenomen
met de politie.
11. Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen en
daarvoor op tijd aanwezig te zijn.
12. Een leerling die te laat komt zonder reden dient zich direct te melden bij de
leerlingadministratie. Voor alle andere leerlingen geldt dat, als je meer dan een kwartier
te laat bent, je niet meer toegelaten wordt tot de les.
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13. Een leerling die met een voor hem geldig excuus (medische reden, telefonisch of
schriftelijk aangekondigd door ouders) te laat komt, meldt zich eerst bij de
leerlingadministratie en gaat vervolgens met een briefje naar de les.
14. Wanneer een leerling de les ernstig verstoort, kan een docent de leerling uit de les
sturen. De leerling meldt zich in de meldkamer, vult een rode kaart in en gaat tegen het
eind van de les met de rode kaart naar de docent om het vervolg te bespreken. De
docent beslist of er een strafmiddag gegeven moet worden of niet.
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6.2 BIJLAGE B: REGELING BEZWAAR EN BEROEP
Bezwaar tegen de beoordeling van toetsen in het algemeen en tegen toetsen uit het
schoolexamen
1. Als een leerling het niet eens is met de beoordeling van een toets, tekent hij/zij eerst
bezwaar aan bij de betreffende docent. Als de reactie van de docent voor de leerling
niet bevredigend is, kan de mentor gevraagd worden te bemiddelen.
2. Als het bovenstaande niet tot een oplossing leidt, kan de leerling in tweede termijn,
binnen 4 dagen na kennisneming van de beoordeling, tegen de beoordeling in beroep
gaan bij de directeur. Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed te
geschieden. Bij het eindrapport eindigt de tweede termijn uiterlijk twee dagen vóór de
eindrapportvergadering.
3. De directeur laat zich adviseren door een commissie van beroep. Deze commissie
bestaat uit een onderdirecteur en/of éeen of meerdere docenten, niet zijnde de docent
die de beoordeling heeft gegeven, van het betreffende of een verwant vak. De
commissie hoort de betrokken docent en de leerling en kan, wanneer zij dat nodig of
gewenst acht, advies inwinnen bij anderen, binnen of buiten de school. De directeur is
bij deze gesprekken aanwezig.
4. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift doet de directeur uitspraak.
Deze uitspraak is bindend.
Beroep bij een besluit over al dan niet bevorderen
1. Als een leerling het niet eens is met het besluit inzake al dan niet bevorderen van de
leerling, tekent hij/zij binnen twee dagen beroep aan bij de directeur. Het beroep dient
schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden.
2. De directeur laat zich adviseren door een commissie van beroep. Deze commissie
bestaat uit een onderdirecteur en/of één of meerdere docenten van het betreffende
leerjaar. De commissie kan, wanneer zij dat nodig of gewenst acht, advies inwinnen bij
anderen, binnen of buiten de school.
3. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroepschrift doet de directeur uitspraak.
Deze uitspraak is bindend.

12

