


Schoolgids Sprengeloo 2019-2020 

Welkom op Sprengeloo!

Beste leerling, 

Van harte welkom op onze school! Op deze website vind je veel informatie over wie we zijn, wat je 
kunt leren en op welke manieren we je begeleiden. Zeker als je nieuw bent op Sprengeloo, kom je zo 
veel te weten over onze school.  Ik hoop dat je je snel bij ons thuis voelt! 
Deze informatie is voor jou een handige wegwijzer. Je vindt er allerlei namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers in van instanties en personen die belangrijk zijn voor jou of je ouders. Deze 
informatie is in de eerste plaats bedoeld voor jou als leerling. Tenslotte ben je voor veel zaken zelf 
verantwoordelijk. Neem dit dus ook samen met je ouders of verzorgers door! 
Wij wensen je veel plezier, fijne ontmoetingen en goede leerresultaten op Sprengeloo! 

G.J. van Dijken 
directeur 

Wij zijn Sprengeloo - DOEN!

Leraar en leerling. Conciërge, directeur en administratief medewerker. Jong en oud. Duizend-en-een 
hobby’s, talenten, mogelijkheden en verlangens. We zijn een school. Dat betekent dat leren door 
DOEN bij ons centraal staat. Leren van en over elkaar, de wereld om ons heen. Taal en geschiedenis. 
Cultuur en geloof. Wiskunde en biologie. Tekenen en sport. Theoretisch en praktisch. Sprengeloo 
DOEN! Dat ben jij! 

Waar we voor staan
Sprengeloo is van huis uit protestants-christelijk. Dit betekent dat we dagopeningen houden en 
aandacht besteden aan christelijke feestdagen en vieringen. Wij vinden het belangrijk dat je dit weet 
en er respect voor hebt. Maar je bent ook welkom als je een andere levensbeschouwing of ander 
geloof hebt. Op Sprengeloo is iedereen welkom en hebben we aandacht voor elkaar.  

Bij Sprengeloo staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we 
passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons 
onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en het 
samenvoegen van praktijk en theorie.  

We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben oog voor elkaar en voor 
onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en 
werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het 
vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.  

Samen leven, samen leren  
Leerlingen en medewerkers respecteren elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich 
geaccepteerd en veilig en willen samen leren.  

Aandacht en begeleiden 



   
 

   
 

Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door je passend 
onderwijs te bieden.  
 
Maatschappelijk betrokken  
Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen en stimuleren de leerlingen om mee te doen. 

 
Op Sprengeloo... 

 praten we met elkaar. Ruzies of problemen lossen we op door met elkaar te praten. Geweld 
is nergens voor nodig. 

 zijn we eerlijk tegen elkaar. Als je iemand wilt overtuigen gebruik je goede argumenten. 
Schelden, pesten of bang maken, daar doen we niet aan. 

 luisteren we naar elkaar. Vraag wat de ander vindt en sta open voor de antwoorden. Ga er 
niet van uit dat jouw mening altijd de enig juiste is. 

 behandelen we elkaar gelijk. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats. 

 Niet iedereen is hetzelfde en dat is goed. Discriminatie op kleur, uiterlijk of seksuele 
geaardheid is dom en onnodig. 

 vertrouwen we elkaar. Als jij wat kwijt wilt, vertellen wij het niet door. Je stopt als iemand 
nee zegt en we weten wanneer we moeten praten en wanneer we moeten zwijgen. 

 blijven we van elkaars spullen af. 

 hebben we respect voor elkaar. 
  
Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol 
met elkaar omgaat. Daarom hebben we op Sprengeloo duidelijke afspraken en regels. Over hoe we 
met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het 
schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd. Deze huisregels krijg je ook op papier aan 
het begin van het nieuwe schooljaar. 
 

Afspraken en regels 

Op Sprengeloo verwachten we dat je…  

 zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair en zorg je dat 
je je boeken gekaft hebt. 

 op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent. 

 je altijd meldt bij het Open Leer Centrum (OLC) als je te laat komt, ziek naar huis gaat of er 
uitgestuurd wordt. 

 gepaste kleding draagt. 

 in de school geen hoofddeksel draagt. 

 je jas niet meeneemt naar de les. 

 je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen.  
       (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar). 

 geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie. 

 geen rommel achterlaat in en om de school. 

 meedoet met verplichte corvee-activiteiten (via magister zie je wanneer jouw klas aan de 
beurt is). 

 alleen in de aula of op het plein eet en drinkt. 

 niet rookt. Sprengeloo is rookvrij. 

 geen energy drinks gebruikt in school of op het plein. 

 het plein tijdens pauzes en tussenuren niet verlaat. In uitzonderingsgevallen kun je 
toestemming krijgen van de docent-coördinator van de dag. 

 voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang bent. 



   
 

   
 

 alleen met toestemming gebruik maakt van de lift (je kunt een liftpas aanvragen bij de 
mentor, docent-coördinator of bij het OLC). 

 alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt. 

 in leerjaar 1, 2, 3 alleen fietst op het voorplein van en naar de fietsenkelder (ingang direct 
rechts om de hoek). 

 in leerjaar 4 met een scooter of fiets de ingang aan de Schuttersweg neemt en je scooter 
parkeert in het scootervak en je fiets in de fietsenkelder onder de techniektoren. 

 je fiets met een brede bak/drager aan de voorkant in de daarvoor bestemde vakken zet. 

 alleen gasten meeneemt de school in als je dit gemeld hebt bij de conciërge of het 
Expertisepunt. 

 na de lessen naar huis gaat (binnen 15 minuten) of naar het OLC gaat om te studeren. 

 uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt. 

 Deze afspraken gelden ook voor buitenschoolse activiteiten. 
 
 

Leerlingenstatuut 

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van alle leerlingen van Sprengeloo. Het 
leerlingenstatuut is opgesteld in samenwerking met de medezeggenschapsraad, hierin zijn ook 
leerlingen vertegenwoordigd. Klik hier voor het leerlingenstatuut. 
 

Veluwse Onderwijsgroep 

Sprengeloo maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit is een pluriforme 
onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse 
Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs 
(CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier 
vestigingen (SKVOA), Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen, stichting 
katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen en het gemeenschappelijke servicebureau 
genaamd de Stichting Veluwse Onderwijsgroep. 

 
Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur 
en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor 
alle betrokkenen voordeel oplevert. 
 
Algemeen directeur voortgezet onderwijs:  

dhr. Tjeerd Biesterbosch 

t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl  

Voorzitter CvB 

Dhr. drs. W.D. Hoetmer 

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 

Tel: (055) 577 97 99 

 
 

Onderwijs 

Onderbouw 
Op Sprengeloo vormen de eerste twee jaren de onderbouw: je krijgt een goede algemene basis. Via 
praktijklessen maak je ook al kennis met de verschillende richtingen die je in de derde klas kan 

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Portals/0/Sprengeloo%202016-2017/Documenten/Leerlingenstatuut%202011.pdf
mailto:t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl
mailto:info@veluwseonderwijsgroep.nl


   
 

   
 

kiezen. Je volgt onderwijs dat bij je past, op je eigen niveau. Je komt in een basis-, kader- of mavo X-
tra-klas of in een dakpanklas (basis/kader, kader/mavo). In een dakpanklas wordt op het hogere 
niveau lesgegeven. We streven naar een goede verdeling tussen het aantal basis-, kader- en 
mavoklassen.   
 
We willen ervoor zorgen dat je naar je beste kunnen presteert. Wij vinden het dan ook erg belangrijk 
dat jij plezier hebt op school, want dan gaat het leren vaak ook beter. We vinden dat er meer is dan 
de schoolvakken alleen. Daarom leer je ook iets over het omgaan met andere mensen en welke 
beroepsmogelijkheden je hebt. Tijdens de mentorlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. In de 
onderbouw krijg je les in vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, techniek, 
sport en kunst & cultuur. Op onze website zie je in de lessentabel precies welke vakken je hoeveel 
uur per week krijgt.  
 
Bovenbouw 
In de eerste en tweede klas ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Aan het eind van klas 
2 kies je een profielvak. In de tweede klas bereiden we je voor op deze keuze. Je krijgt in klas 2 
Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) zodat je kunt ervaren wat het beste bij je past. Dit ga je doen bij 
alle profielvakken die we op Sprengeloo aanbieden, namelijk Zorg en Welzijn (Z&W), Bouwen Wonen 
en Interieur (BWI), Produceren Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T) en 
Dienstverlening en Producten (D&P).  
 

Leerwegen 

Op Sprengeloo hebben we drie leerwegen. Een leerweg geeft het niveau aan waarop jij les krijgt: 

 basisberoepsgerichte leerweg 

 kaderberoepsgerichte leerweg 

 mavo X-tra 
We hebben ook dakpanklassen (basis/kader, kader/mavo). In een dakpanklas krijg je les op het 
hogere niveau. 
 
Mavo X-tra 
Speciaal voor ambitieuze mavoleerlingen die praktisch zijn ingesteld, heeft Sprengeloo de mavo X-
tra. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een mavo-/vmbo-tl-niveau hebben én voldoende 
energie om naast de theorie extra praktijk te volgen. 
 
Op mavo X-tra krijg je praktijkvakken die je niet krijgt op een gewone mavo. In de onderbouw ontdek 
je jouw talenten op een breed terrein doordat je extra vakken volgt en kennis maakt met de 
praktijkruimtes van de beroepsgerichte vakken. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een profiel waarin 
je verdergaat. In leerjaar 3 en 4 volg je wekelijks praktijkvakken. Je kunt kiezen uit de 
beroepsgerichte vakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, 
Produceren, Installeren en Energie of Mobiliteit & Transport. Daarnaast kun je kiezen voor LO-2 
(examenvak sport), het vak beeldend en maatschappijkunde. Dat betekent méér vakken in dezelfde 
lestijd. Bovendien ga je elk jaar op stage. Door een gevarieerd aanbod van masterclasses is er ruimte 
voor individuele keuzes. 
 
Beroepsgerichte leerwegen 
Het verschil tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht is het niveau waarop je leert. Dit 
heeft daardoor ook te maken met je vervolgopleiding op het mbo. In de kaderberoepsgerichte 
leerweg bieden we je zeven examenvakken. Daarvan is het beroepsgerichte vak er één. In de 
basisberoepsgerichte leerweg krijg je zes examenvakken waarvan het beroepsgerichte vak er één is. 
Goed om te weten is dat je ook op stage gaat. Zo leer je ook in de praktijk.  
 



   
 

   
 

 

Talenturen 

In de brugklas kun je kiezen uit verschillende talenturen. Een middag per week werk je aan je talent. 
Je kunt je talenten laten zien, maar je kunt ze ook ontdekken. 
 
Kunst & Cultuur 
Als jij creatief bent is Kunst & Cultuur vast iets voor jou. Je krijgt les in beeldende vorming, muziek en 
theater. Samen met je klasgenoten werk je - voor of achter de schermen - aan een musical of 
toneelstuk. En natuurlijk voeren jullie de musical op voor een publiek! 
 
Sport & Bewegen 
Vind je vier uur per week gym weinig? Kies dan voor Sport & Bewegen. Hier maak je kennis met 
sporten die je in de gewone gymles niet krijgt. Bijvoorbeeld spinning, skateboarden, mountainbiken 
of bootcamp. Ook verdiep je je in de sporten uit de gewone gymles. Je beoefent elke sport een 
aantal lessen achter elkaar zodat je er echt beter in wordt. 
 
Natuur & Techniek 
Werk jij graag met je handen en maak je graag handige dingen? Ben je geïnteresseerd in alles wat 
met ontdekken of onderzoek te maken heeft? Bij het talentuur Natuur & Techniek maak je allerlei 
voorwerpen en doe je proefjes. 
 

Profielen 

In onze profielen bieden we ruimte voor je talenten. Elk van de vijf profielen bestaat voor Basis en 
Kader uit vier profieldelen, deze zijn verplicht. Daarnaast kies je vier keuzedelen. Een van de 
keuzedelen mag je ook uit een ander profiel kiezen. Voor mavo X-tra geldt dat je twee profieldelen 
volgt en twee keuzedelen bij je eigen gekozen profiel. 
 
Op Sprengeloo bieden we de profielen: 

 Bouwen, wonen en interieur (BWI) 

 Produceren, installeren en energie (PIE) 

 Mobiliteit en transport (M&T) 

 Zorg en welzijn (Z&W) 

 Dienstverlening en producten (D&P) 
 

In de keuzewijzers van leerjaar 2 en 3 staat meer informatie over de inhoud van de profielen: 
 
Keuzewijzer Sprengeloo tl mavo X-tra 
Keuzewijzer Sprengeloo basis en kader 

 
 

Sport en bewegen 

Op Sprengeloo doen we veel aan sport. In de eerste klas krijg je 4 lesuren sport per week (zie ook je 
lessentabel), alle tweede klassen sporten 3 lesuren en in de derde klas krijg je 2 lesuren sport. In de 
vierde klas krijg je sportoriëntatie. Je gaat dan buiten school andere sporten doen, bijvoorbeeld 
mountainbiken, tennis, squash, kickboksen en fitness. 
 
Buiten sporten 
In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie tot aan de 
zomervakantie sporten we buiten. We doen dit op het terrein van korfbalvereniging ‘Steeds Hoger’ in 



   
 

   
 

het Orderbos. Leerlingen fietsen op eigen gelegenheid naar het buitenveld. Bij slecht weer sporten 
we binnen. Sportdocenten geven aan of er binnen of buiten gesport wordt. 
 
Spelregels 
Wij verwachten dat alle leerlingen sportkleding en -schoenen meenemen en deze dragen tijdens de 
sportles. Tijdens de sportles willen we geen telefoons zien! 
Wij adviseren je waardevolle spullen in je kluisje te stoppen als je gaat sporten. Wanneer je deze 
spullen toch meeneemt, is er nog een mogelijkheid om ze op eigen risico in de ‘waardevolle-
spullenbak’ bij de docent te leggen. Sprengeloo is nooit aansprakelijk voor vermissing of diefstal van 
spullen! 
 
Sportdagen 
Enkele keren per jaar organiseren we een sportdag en sponsorloop. Je kunt dan denken aan een 
voetbal-, atletiek- en softbaltoernooi. Verder doen we ook ieder jaar mee met Mission Olympic 
(Olympic Moves). We gaan dan met een onder- en bovenbouwteam naar de voorrondes voor de 
Nederlandse kampioenschappen zaalvoetbal.  
 
 

Gezonde school 
Sinds mei 2017 is Sprengeloo een gezonde school. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan wat er 
op school te koop is aan voedingswaren, dat we je lessen geven over wat een gezonde levensstijl is, 
en dat we je helpen als je problemen hebt met je gezondheid of je levensstijl. We hebben een 
watertappunt in de hal zodat je makkelijk water kan drinken als je dorst hebt. Ook zijn we sinds 2018 
een gezonde school voor ‘Sport en Bewegen’. 
 

Duurzame school 
Onze school doet mee aan duurzame initiatieven. Zo is er op school een Sammy-project, wat inhoudt 
dat je punten kunt sparen voor het scheiden van afval. Deze punten spaar je met een app op je 
mobiel en kun je later inwisselen voor bijvoorbeeld een gezond broodje of een leuke gadget.  
 
Sprengeloo heeft ook haar dak beschikbaar gesteld voor stichting de Aa. Zij hebben 233 
zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken voor de buurt. Door het dak beschikbaar te stellen 
draagt onze school bij aan verduurzaming.  
 

Schoolstewards 
Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die je helpt om te leren voor later. In 
dat leren hoort in onze ogen ook verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We 
mogen samen trots zijn op een schone en respectvolle school. 
 
Om die reden werken wij met het programma Schoolsteward: leerlingen surveilleren tijdens de 
pauze in de aula. Ze spreken, waar nodig, andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering 
gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Vandaar de passende slogan: 
Schoolsteward, spreekt je aan! 
Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of ‘boemannen’, maar eerder een soort gastheer of 
gastvrouw van de school. 
Het programma Schoolsteward helpt ons onze leerlingen echt verantwoordelijkheid te geven en 
waarden mee te geven die wij belangrijk vinden en die wij verwoord hebben in ons schoolplan. 
 

Open Leercentrum (OLC) 



   
 

   
 

Op het OLC kunnen leerlingen rustig werken buiten de lestijden en kun ze even ontspannen door 
bijvoorbeeld een spelletje te doen. Leerlingen kunnen hier ook gebruik maken van de mediatheek 
met PC’s, boeken lenen met je schoolpas, vragen stellen over de schoolboeken en ze kunnen hier 
toetsen inhalen na 14.00 uur.  

Op het OLC zit ook de verzuimcoördinator. 

 

Overgangsnormen, PTA en LSP 
Voor leerjaar 1 en 2 hebben alle secties een Leerstofplanner (LSP) gemaakt. Voor leerjaar 3 en 4 
werken we met het Programma van Toetsing en Afstemming (PTA). Dit is een wettelijk document dat 
elke sectie heeft gemaakt voor het vak. 
 
Omdat je wilt weten met welke resultaten je over kan gaan naar het volgende leerjaar, vind je hier 
ook de overgangsnormen. Je weet dus altijd waar je aan toe bent.  
 
Zodra de LSP’s en de PTA’s zijn vastgesteld worden ze hier gepubliceerd. 

 
De overgangsnormen en LSP en PTA vind je hier.  
 

Lessentabellen 
Welke lessen je in welk leerjaar krijgt kun je in de lessentabellen vinden. We veranderen wel eens 
iets aan ons onderwijs dus soms verandert een lessentabel van een leerjaar of van een niveau. Elk 
jaar worden de lessentabellen opnieuw vastgesteld. De DMR moet daarmee akkoord gaan. 
 

De lessentabellen vind je hier.  
 

 

 

Begeleiding 

Soms gaat het op school wat minder, je hebt bijvoorbeeld moeite met een bepaald vak, er is iets wat 
je dwars zit of thuis gaat het niet goed. Samen met jou zoeken we dan naar de oorzaak én naar 
oplossingen. Gaat het goed met je, dan doen we er alles aan om dat zo te houden. 
 

Mentor 

Je eerste aanspreekpunt in de school is je mentor. Bij hem of haar kun je terecht met de problemen 
van alledag. Wordt het wat lastiger, dan weet hij of zij wie jou het best kan helpen. De mentor is na 
17.30 uur ’s avonds en in het weekend in principe niet bereikbaar voor vragen (noodgevallen 
uitgezonderd). De communicatie verloopt bij voorkeur via de e-mail. De mentor streeft ernaar om 
vragen en opmerkingen via de e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.  
 
 

Expertisepunt 
De leraren, mentoren, docent-coördinatoren, ondersteuningscoördinator en vertrouwenspersonen 
zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen kunt worden 
met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je door naar de 
ondersteuningscoördinator en het Expertisepunt. Daar zijn dagelijks medewerkers aanwezig. Deze 
vaste plek in de school is te vinden vlakbij de ingang.  

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Leerlingen/LSPPTA.aspx


   
 

   
 

Samen bekijken we welke hulp en/of begeleiding je nodig hebt. Als het nodig is, kan 
schoolmaatschappelijk werk betrokken worden in het proces.  
 
In- en uitstroom bij het Expertisepunt wordt geregeld door dhr. Wissink, ondersteuningscoördinator. 
 
Voor wie? 
Het Expertisepunt is er voor leerlingen: 

 met een specifieke ondersteuningsbehoefte 

 die binnen het onderwijs dreigen vast te lopen 

 die op sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben 

 die een time-out nodig hebben 

 die extra hulp nodig hebben bij de overstap van basis- naar voorgezet onderwijs 
 

Wat biedt het Expertisepunt? 

 opvang in het Expertisepunt, als reguliere lessen niet goed verlopen 

 hulp bij structuurproblematiek door structurering van regels en onoverzichtelijke 
schoolsituaties, gebruik van studieboeken, school- en huiswerk 

 een rustige plek om het schoolwerk te kunnen doen voor leerlingen die door het 
Expertisepunt begeleid worden. Voor overige leerlingen is er het ‘open leercentrum’ en de 
mediatheek 

 hulp en coaching bij een ruzie 

 gedragsregulatie / een time-out 

 hulp bij sociaal-emotioneel functioneren, o.a. faalangst en weerbaarheid 

 het bieden van hulp als problematiek in de thuissituatie de schoolgang negatief beïnvloedt 
d.m.v. het aan het Expertisepunt verbonden schoolmaatschappelijk werk 

 ondersteuning voor mentoren en leraren. 
 
Vragen? 
Neem contact op met het Expertisepuntteam via 055-3575370 of e-mail: r.folkers@sprengeloo.nl  
Ondersteuningscoördinator is dhr. A. Wissink, e-mail: a.wissink@sprengeloo.nl 
 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Gaat het thuis of op school om wat voor reden dan ook niet goed, dan kun je bij het SMW terecht. 
Het kan zijn dat je gepest wordt of lastiggevallen door bijvoorbeeld een loverboy. Of dat je je 
verdrietig voelt omdat je ouders gescheiden zijn. Of dat je het moeilijk vindt om vrienden te maken. 
Kortom: als je hulp nodig hebt die je mentor je niet kan geven, dan kun je terecht bij onze 
schoolmaatschappelijk werker. We kunnen je ook doorverwijzen naar het algemene maatschappelijk 
werk.  
 
Kernteam 
Het kernteam is een samenstelling van mensen van binnen en buiten de school die snel moeten 
kunnen handelen. Dit kernteam komt eens per twee weken bij elkaar of, indien nodig, op afroep. 
Hierin zitten vertegenwoordigers van school, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en het CJG. Het 
zijn gespecialiseerde mensen die weten wat jou op jouw leeftijd allemaal dwars kan zitten, op school 
of thuis. Ze zijn verplicht jou zo goed als ze kunnen te helpen en ze hebben de belofte afgelegd dat ze 
met niemand anders dan met elkaar jouw situatie bespreken. Je hoeft dus niet bang te zijn dat 
andere leerlingen of leraren zonder jouw toestemming iets te horen krijgen. Een uitzondering kan 
gemaakt worden als de veiligheid van jou of iemand anders in gevaar is.  
 
 
 
  

mailto:r.folkers@sprengeloo.nl
mailto:a.wissink@sprengeloo.nl


   
 

   
 

M@ZL 
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt er op Sprengeloo gewerkt volgens de methode M@ZL bij zorgelijk 
ziekteverzuim. Wanneer de leerling meer dan 7 schooldagen aaneengesloten of 4 keer per 12 weken 
ziek is, spreken we van zorgelijk ziekteverzuim.  De mentor zal in dat geval contact opnemen om met 
ouders en leerling in gesprek te gaan. Soms zal de ondersteuningscoördinator en/of schoolarts 
betrokken worden om de leerling en de ouders zo mogelijk te ondersteunen in het verminderen van 
het ziekteverzuim.  
 
 

Vertrouwenspersoon 

Soms zijn er van die momenten dat je iemand nodig hebt die naar je luistert. Je zit ergens mee en je 
durft het misschien zelfs je beste vriend(in) niet eens te vertellen. Seksuele intimidatie, opmerkingen 
of aanrakingen die je niet wilt, dubbelzinnigheden, uitnodigingen en aandacht die je niet wilt. Het 
maakt niet uit of er nu een medeleerling, een ouder of iemand van school bij betrokken is. Het is zelfs 
mogelijk dat je er zélf niet eens bij betrokken bent, maar dat je denkt dat het een medeleerling 
overkomt. Dan moet je daar iets tegen kunnen doen, je moet je verhaal ergens kwijt kunnen. Dan 
heb je echt iemand nodig die je voor honderd procent kunt vertrouwen en tegen wie je alles zeggen 
mag, dit is de vertrouwenspersoon.  
 
De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen of personeel bij 

meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, 

discriminatie, agressie en geweld) binnen de schoolsituatie. 

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden, of dat de 

gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij 

de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

Wanneer dat wenselijk of noodzakelijk is, verwijst de vertrouwenspersoon de klager ook door naar 

andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. 

Mevrouw N. Sirre (n.sirre@sprengeloo.nl) en meneer M. Boeve (m.boeve@sprengeloo.nl) zijn onze 

vertrouwenspersonen. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met Gerard 

Dijkstra, de vertrouwenspersoon van de Veluwse Onderwijsgroep. Hij is bereikbaar via onderstaande 

contactgegevens.  

Gerard Dijkstra  

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen  

Anna Bijnsring 154  

7321 HJ Apeldoorn  

T: 06 55183368 

info@konfidi.nl  

www.konfidivertrouwenspersonen.nl  

Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de GGD: mevrouw Y. Bos, telefoon (088) 443 31 
31 Haar e-mailadres is: y.bos@ggdnog.nl 
 
 

Schoolarts 

Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen 
helpen en je van adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts 

mailto:info@konfidi.nl
http://www.konfidivertrouwenspersonen.nl/
mailto:y.bos@ggdnog.nl


   
 

   
 

voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit 
onderzoek krijg je een uitnodiging. Je ouders hoeven niet bij het onderzoek aanwezig te zijn, maar 
het mag wel. 
 

CJG 
In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.  

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. 

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op school. De 

jeugdverpleegkundige nodigt uw kind in leerjaar 2 uit voor een gezondheidsonderzoek op school.  

Het CJG in de buurt 

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met 

vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en 

ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken 

bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.  

De gezondheid van uw kind volgen 

Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van ieder kind in Apeldoorn. 

Op de middelbare school biedt het CJG in schooljaar 2 een gezondheidsonderzoek aan. Daarvoor 

krijgt uw kind een uitnodiging thuisgestuurd en vraagt het CJG om thuis alvast een digitale vragenlijst 

in te vullen over gezondheid en welzijn. Tijdens het invullen worden ook informatie en tips gegeven. 

De jeugdverpleegkundige komt langs op school. De ouder hoeft daar niet bij aanwezig te zijn. Tijdens 

de afspraak meten en wegen we het kind en bespreekt de jeugdverpleegkundige de vragenlijst. Ook 

komen (lichamelijke) veranderingen en andere belangrijke zaken in het leven van uw kind aan bod. 

Mocht het gezondheidsonderzoek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met 

toestemming van uw kind) contact met de ouder(s) opnemen. 

Kernteam 

Maakt u of de mentor van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de 

ondersteuningscoördinator van school, advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende 

professionals. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/uw kind mee. Samen kunnen jullie 

bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.  

Contact 

Telefoon: (055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30 - 17.00 uur) 

info@cjgapeldoorn.nl 

www.cjgapeldoorn.nl   

www.facebook.com/CJGapeldoorn  

Verwijsindex 
Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele 
samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex 
Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere 
professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen 
maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de 

mailto:info@cjgapeldoorn.nl
mailto:info@cjgapeldoorn.nl
http://www.cjgapeldoorn.nl/
http://www.facebook.com/CJGapeldoorn


   
 

   
 

verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de 
hulpverleners elkaar snel weten te vinden.  
 
Wanneer een leerling (door school) wordt gemeld in de Verwijsindex worden ouders hierover 
geïnformeerd. 
 
Bezoek voor meer informatie de http://www.verwijsindexgelderland.nl/ Gelderland.  
 
 

Schoolondersteuningsprofiel 
In het ondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke vormen van begeleiding we je 
kunnen bieden en welke spelregels daarvoor gelden. De leerlingbegeleiding komt op het volgende 
neer: 
 
Hulp bij het leren 
Bij leerproblemen kun je hulp krijgen van gespecialiseerde leraren. Denk aan dyslexie en problemen 
op het gebied van rekenen, woordenschat en motoriek. 
 
Hulp bij het kiezen 
In de onderbouw adviseert de mentor je bij het kiezen van een profiel. De decaan, die alles weet van 
opleidingen en beroepen, helpt de mentor daarbij. In de bovenbouw helpen we je een 
vervolgopleiding te kiezen. 
 
Hulp bij het leven 
Bij persoonlijke problemen kun je ook terecht bij de mentor. Je mentor zal in overleg met jou zoeken 
naar de juiste hulp. 
 

Loopbaanoriëntatie (LOB) 

In alle leerjaren doe je mee aan het loopbaanoriëntatieprogramma (LOB). Door met je te praten en 
door vragen te stellen zetten we je aan het denken over jouw kwaliteiten en talenten. Zo stel je 
bijvoorbeeld vragen over jezelf en de ervaringen die je hebt opgedaan: 
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Wat heb ik gedaan? Wat ging goed?  Wat ging 
minder goed en hoe kwam dat? Wat past bij mij en wat niet? Waar ligt mijn passie? Waar wil ik mij 
voor inzetten? 
Je vult dan niet alleen reflectieformulieren in, maar we gaan ook in gesprek met je. Omdat we leren 
buiten de deur heel belangrijk vinden hebben we een aparte commissie opgericht die partners zoekt 
om ons te helpen te leren buiten de lokalen. Deze commissie heet de Vrienden van Sprengeloo.  
 
Werk- en opleidingsverkenning 
Werk- en opleidingsverkenning is een belangrijk onderdeel van het LOB-programma. Dat betekent 
dat je op zoek gaat naar informatie over beroepen en opleidingen. Niet alleen op papier en digitaal, 
maar vooral ook door contact met beroepsbeoefenaren en met docenten en studenten van 
vervolgopleidingen. Het is daarbij belangrijk dat je niet alleen kijkt en luistert. We verwachten van je 
dat je zelf actief bezig bent en verschillende praktijkervaringen opdoet. Hierbij kom je allerlei 
uitdagingen en dilemma’s tegen: welke uitdagingen wil je in je werkzaamheden terugvinden? Met 
welke dilemma’s houd je je liever niet bezig? Iets anders wat je moet gaan leren, is hoe je kunt 
netwerken: wie of wat heb jij nodig om jouw wensen te realiseren? De een heeft hier van nature 
geen moeite mee, de ander zal stapje voor stapje inzien en ervaren wat netwerken inhoudt en 
waarom netwerken belangrijk is voor je loopbaan. 
 

http://www.verwijsindexgelderland.nl/
http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Ouders/Kwaliteit.aspx


   
 

   
 

We organiseren voor elk leerjaar regelmatig momenten waarbij je in of buiten de school ervaring 
opdoet. Denk aan excursies, meeloopdagen, maatschappelijke stage en beroepsgerichte stages. 
 
 

 

Passend onderwijs 

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing 
en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. Alle VO-
scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering 
van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 2505 opgericht.  
Uitgangspunt is: Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het 
speciaal onderwijs als het moet. 
 
Iedere leerling krijgt in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Wanneer een leerling 
bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij/zij op Sprengeloo begeleiding. Voor meer specialistische hulp en 
extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het 
Samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.  
In het Schoolondersteuningsplan staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra 
ondersteuning Sprengeloo aanbiedt.  

 

Magister 

Heel belangrijk in de leerlingbegeleiding van Sprengeloo is het zogenaamde leerlingvolgsysteem 
Magister. In dit systeem verzamelen we van iedere leerling allerlei gegevens. Denk daarbij aan 
rapportcijfers, resultaten van testen en toetsen. Maar ook - als dat van belang is - gegevens over 
medicijngebruik. Het leerlingvolgsysteem gebruiken we om snel te kunnen reageren op signalen en 
vervolgens vast te stellen welke hulp we je het best kunnen bieden. Overigens hebben jij en je 
ouders ook toegang tot Magister, je kunt je gegevens (bijvoorbeeld cijfers en aanwezigheid) altijd 
inzien. Je ouders krijgen een code met uitleg toegestuurd. Deze uitleg staat ook op de website. 
 
Leren plannen en huiswerk 
Daarnaast gebruiken we Magister als elektronische leeromgeving. Je kunt zien wat het huiswerk voor 
een vak is, welke planningen er voor een vak zijn en welke opdrachten voor je klaarstaan. Je 
docenten maken je vertrouwd met Magister. Verder kun je makkelijk berichten versturen en 
ontvangen van je leraren.  
 

Meer dan les 

Leren is belangrijk op Sprengeloo. Maar er is ook ruimte voor andere activiteiten, zoals sportdagen, 
feesten en excursies. Ook organiseren we jaarlijks voor alle leerjaren bij ‘Gigant, markant in cultuur’ 
culturele en kunstzinnige activiteiten. 
 

Activiteitenweken 

Vóór bijna elke vakantie is er een week waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei 
activiteiten in en buiten de school organiseren. Dit betekent soms dat we aan een thema werken en 
je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. In deze weken vinden ook 
activiteiten plaats als sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen,  
bezoeken aan Markant en Coda of andere musea. Ook zijn er opdrachten waarbij je buiten school 

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Ouders/Kwaliteit.aspx


   
 

   
 

klussen doet die passen bij het door jou gekozen profielvak. Het zijn weken waarin je op een andere 
manier kennis en vaardigheden opdoet. 
 
Eerste leerjaar 
In het eerste leerjaar hebben we een introductieprogramma om je klasgenoten te leren kennen. We 
gaan op brugklaskamp en in activiteitenweken is er veel aandacht voor kunst, dans, sport, projecten 
en samenwerken. Op deze manier leer je elkaar van een andere kant kennen. 
 
Tweede leerjaar  
Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van de keuze voor een profielvak. We bereiden jou 
hierop voor met de praktische profiel oriëntatie (PPO). In een aantal PPO-lessen in de week krijg je 
les op de beroepsgerichte afdelingen. Deze lessen helpen je te ontdekken wat goed en wat minder 
goed bij je past. Je mentor helpt je om een juiste keuze te maken. De activiteitenweken en LOB-week 
zijn ook gericht op het ontdekken van je kwaliteiten. In deze weken plannen we projecten die te 
maken hebben met maatschappelijke thema’s en met vakinhoudelijke excursies.  
 
Derde leerjaar 
Het derde leerjaar beginnen we met een introductie om je kennis te laten maken met je nieuwe 
mentor en docenten van de richting die je gekozen hebt. Daarnaast maken we je wegwijs in de 
vakken van leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 hebben we allerlei leuke projecten passend bij je profielvak 
en beginnen we naast de maatschappelijke stage ook met een snuffelstage. 
 
Bij de snuffelstage krijg je een beeld van de organisatie van een bedrijf en de beroepen en functies 
die in het bedrijf voorkomen. Je kunt uitproberen of het werk in de sector je bevalt en je maakt 
kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze. Je traint je sociale vaardigheden en leert 
omgaan met collega’s. Je doet enige ervaring op met werken en leert wat onder een goede 
werkhouding wordt verstaan.  
 
Vierde leerjaar 
In klas 4 heb je voor de schoolreis keuze uit een aantal reizen/projecten in binnen- en buitenland. 
Ook heb je in het examenjaar twee weken beroepsoriënterende stage vanuit de beroepsgerichte 
vakken. We sluiten je schooltijd af met een examenstunt en gala! 
 
 
 

Maatschappelijke stage 
In leerjaar 3 doe je mee aan de maatschappelijke stage. Je zoekt zelf een stageplek of maakt 
gebruik van de website van ‘Apeldoorn pakt aan’ (organisatie voor sociaal werk). Maatschappelijke 
stage lopen kan bijvoorbeeld bij een zorginstelling, sportclub, kinderboerderij of basisschool. 
 
De stage kun je in een activiteiten week in september doen of gedurende het jaar. Je maakt hierover 
een verslag dat je een mooi cijfer op kan leveren bij het vak maatschappijleer. De bedoeling is dat je 
kennis en vaardigheden opdoet op plekken waar je misschien niet zo gauw komt, maar waar men je 
hulp hard nodig heeft. Je kunt wat voor een ander betekenen. Soms krijg je door de 
maatschappelijke stage ideeën voor je verdere opleiding. 
  

Vieringen 

Sprengeloo is een christelijke school. Wij vinden het belangrijk samen stil te staan bij christelijke 
feestdagen, zoals Pasen en Kerst. Op Goede Vrijdag besteedt het voltallig personeel jaarlijks een 
studiedag aan het samen nadenken over identiteit. We noemen dat zingevingsdag. 



   
 

   
 

 
 

Resultaten 

Voor meer informatie over resultaten van ons onderwijs kijk je op Scholen op de kaart. 
 
 

Op de hoogte 

Sprengeloo hecht grote waarde aan een goed contact met het thuisfront. Wij geloven dat het 
succesvol doorlopen van de schooltijd een zaak is van samenwerking en afstemming tussen school en 
thuis. Elkaar informeren, verwachtingen uitspreken en samen betrokken zijn bij uw kind, onze 
leerling, is daarin een onmisbaar aspect. 

 

Ouderavonden 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond 
Per leerjaar organiseren we zo’n bijeenkomst met een algemeen deel en een deel met de mentor. 
Ook over andere onderwerpen organiseert Sprengeloo ouderavonden. Deze zijn van belang omdat 
hier onderwerpen aan bod komen die gaan over jouw schoolcarrière, zoals 
doorstroommogelijkheden binnen Sprengeloo, beroepskeuze, informatie rondom het examen en 
vervolgopleidingen. 
 
 

Spreekavonden 

Na elk rapport hebben je ouders de gelegenheid met je leraren te spreken. We verwachten dat je zelf 
meekomt. We spreken liever met dan over iemand tijdens deze 10-minutengesprekken! Je ouders 
moeten zich wel vooraf via Magister opgeven. Daarvoor ontvangen ze bericht op hun 
Magisteraccount. 
Wanneer je ouders tussendoor een van de leraren willen spreken of hen iets willen vragen, kunnen 
ze naar school bellen of mailen. 
 

Nieuwsbrief 

Met onze nieuwsbrief houden we jou en je ouders op de hoogte van wat er op onze school speelt. De 
nieuwsbrief ontvangen je ouders maandelijks in hun mailbox. Verandert het mailadres? Pas dit dan 
aan in Magister! 
 
 

Website 

Op www.sprengeloo.nl staat informatie over onze school. De website is volop in beweging, net als 
de school. Er worden regelmatig interessante en handige mogelijkheden en links toegevoegd. Op de 
website kun je ook inloggen bij Magister. Achter de inlog vind je je cijfers, ELO, je rooster, absentie, 
adresgegevens, verstuurde post en foto’s. 
 
Bij bijzondere activiteiten worden foto’s gemaakt door docenten en leerlingen. Sommige foto’s 
worden op de website geplaatst. De school heeft toestemming nodig van jouw ouders/verzorgers om 
deze foto’s te mogen publiceren. Je krijgt dan een toestemmingsformulier dat je kunt laten tekenen 
door je ouder/verzorger. Heb je er bij nader inzien toch bezwaar tegen dat er foto’s geplaatst worden 
waar jij op staat, dan moet je ons dat schriftelijk melden, we verwijderen dan deze foto. Heb je zelf 

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/1991/Sprengeloo?school=1991&presentatie=1&sortering=2


   
 

   
 

leuke foto’s of nieuwsartikelen, dan kun je die via het mediateam laten plaatsen. Contactpersoon is 
dhr. Zintel, e-mail: n.zintel@sprengeloo.nl   
 

Schoolinfo 

Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen schoolinfo mee naar huis. Hierin staan 
onderdelen van de schoolgids beknopt weergegeven. 

Schoolinfo leerjaar 1 

Schoolinfo leerjaar 2 

Schoolinfo leerjaar 3 

Schoolinfo leerjaar 4 

Gebruik beeldmateriaal 

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze 
school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. 
Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan hier zorgvuldig mee om. 
Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure 
of op onze website, vragen wij eenmalig toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft 
over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in 
onze opdracht worden gemaakt.  
U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze 
nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het 
publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. 
Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben 
daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van 
foto’s en video’s op internet en social media.  
 

Post 

De meeste informatie en brieven versturen wij per e-mail naar ouders en leerlingen. Verandert uw e-

mailadres, past u dit dan aan in Magister. Brieven per post en formulieren waarvoor een 

handtekening nodig is sturen wij naar het adres waar de leerling ingeschreven staat. 

 
Communicatie gescheiden ouders 
Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden 
ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken 
rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze 
verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij 
belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.  
 
Aanvullende afspraken 
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school 
geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van 
een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de 
aanvraag van dit verzoek.  

mailto:n.zintel@sprengeloo.nl
http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Portals/0/Sprengeloo%202016-2017/Documenten/479-0011%20Schoolinfo_leerjaar1_DEF-HR.pdf
http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Portals/0/Sprengeloo%202016-2017/Documenten/479-0011%20Schoolinfo_leerjaar2_DEF-HR.pdf
http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Portals/0/Sprengeloo%202016-2017/Documenten/479-0011%20Schoolinfo_leerjaar3_DEF-HR.pdf
http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Portals/0/Sprengeloo%202016-2017/Documenten/479-0011%20Schoolinfo_leerjaar4_DEF-HR.pdf


   
 

   
 

 
Ouderlijk gezag 
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen 
zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het 
kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van 
zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties. 
 
In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld 
als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders 
is beperkt.  
 
Aanvullende afspraken 
Indien het niet toegestaan is, bijvoorbeeld via een gerechtelijke uitspraak, informatie te verstrekken 
aan de niet-verzorgende ouder, kan dat schriftelijk aan de administratie worden voorgelegd.  
 
 

Meepraten en meedenken 

Om ons onderwijs te blijven verbeteren vinden we het belangrijk dat leerlingen en hun ouders ons 
laten weten wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen we door jaarlijks tevredenheidsonderzoeken 
af te nemen en door structureel met ouders en leerlingen in gesprek te gaan. Daarvoor hebben wij 
een leerlingen- en ouderpanel, een medezeggenschapsraad en een ouderraad. 
 

Leerlingenpanel 
We doen ons best te zorgen voor een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving, waarin je je thuis 
voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor stappen, maar 
ook naar een leerling van het leerlingenpanel. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om 
zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur. Misschien wil je zelf wel in het 
leerlingenpanel! 
 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. Op Sprengeloo is er 
een deelraad medezeggenschap die samen met alle betrokkenen probeert zo goed mogelijk 
medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspel met personeel van de school en de 
directie van de school bespreken zij alle aangelegenheden die in het schoolbelang zijn. Bovenschools 
zitten vertegenwoordigers van Sprengeloo ook in de MR CVO; samen met de vertegenwoordigers 
vanuit De Heemgaard en vertegenwoordigers vanuit het Christelijk Lyceum.  
De deelraad medezeggenschap Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De 
deelraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.  
 
Lid van de MR CVO zijn: 

Peter van Luttikhuizen - algemeen lid personeelsgeleding 

Gerrit Willem Termaat- algemeen lid personeelsgeleding 

Martin Woudsma - algemeen lid personeelsgeleding 

Frank Zomer - algemeen lid ouder- leerlinggeleding 

Eren Yildiz - algemeen lid ouder- leerlinggeleding 

Niek Bakker - secretaris 

Betty Vermeulen – voorzitter 
 
 
 



   
 

   
 

Deelraad Sprengeloo 

De deelraad (voorheen medezeggenschapsraad) van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. 
Op Sprengeloo is er een deelraad medezeggenschap die samen met alle betrokkenen probeert zo 
goed mogelijk medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspel met alle geledingen en de 
directie bespreken wij alle aangelegenheden die in het schoolbelang zijn.  

Bovenschools zitten vertegenwoordigers van Sprengeloo ook in de MR CVO, samen met de 
vertegenwoordigers vanuit De Heemgaard en vertegenwoordigers vanuit het Christelijk Lyceum.  

De deelraad medezeggenschap Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De 
deelraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk. 

 
Data deelraad-vergaderingen cursusjaar 2019 - 2020 op dinsdag om 19.30 uur: 

 15 oktober 

 26 november 

 28 januari 

 17 maart 

 19 mei 

 7 juli(16.30 uur) 
 

Samenstelling deelraad Sprengeloo 2019-2020 

Personeelsgeleding:  

 Dhr. H.P Bakker (voorzitter)  

 Dhr. G.W. Termaat (secretaris) 

 Dhr. A. Streppel 

 Mw. M. Hoogenkamp 

 Dhr. N. Zintel  

 Vacant 

Leerling- en oudergeleding: 

 Mw. L. Kaspers (ouder) 

 Mw. S. Schipper (ouder) 

 Guido Loonstra (leerling) 

 Emelie Koopman (leerling) 

 
 

  



   
 

   
 

Ouderraad 

Op Sprengeloo vinden we het belangrijk dat ook ouders actief bij de school betrokken zijn. Daarom 
hebben we een ouderraad waarin je ouders kunnen meedoen en meedenken met de school. De 
ouders die in de raad plaatsnemen, zorgen ervoor dat de contacten tussen school en thuis zo goed 
mogelijk verlopen. Ze geven daarvoor adviezen aan de schoolleiding en zijn behulpzaam bij 
activiteiten en feestelijkheden. Wil je weten wie er in de ouderraad zitten, kijk dan op onze website 
(Ouders / Meedenken / Ouderraad). Bij vragen en problemen kunnen ouders ook bij hen terecht. Via 
ouderraad@sprengeloo.nl neemt u contact met hen op. 
 
 

Ouderpanel 
Een ouderpanel is voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een 
(wisselende) groep van ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. 
De onderwerpen die voorgelegd worden aan het ouderpanel kunnen variëren en in principe wisselt 
met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Het 
ligt voor de hand dat de onderwerpen die ter sprake komen nauw samenhangen met de 
belangstellingswereld van ouders, zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en 
communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels), huiswerk. Het 
ouderpanel kan adviezen en verbeterpunten voorleggen aan de directie van de school. 
 

Klachtenregelingen 

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, 
of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.  
Heeft u een klacht? In onderstaand schema ziet u bij wie u terecht kunt.  
 

Klacht betreft Verwijzing naar 

Situatie in een klas de mentor van uw kind 

Een mentor De docent coördinator van het betreffende leerjaar  

Een docent De leidinggevende van deze docent 

Een conciërge De leidinggevende van deze conciërge.   

Een docent coördinator de adjunct-directeur die de docent coördinator aanstuurt 

Een adjunct-directeur de directeur 

Een directeur de algemeen directeur VO 

Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende docent coördinator, daarna de 
schooldirectie 

Roosterzaken de adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar 
portefeuille heeft 

Verlofaanvragen De verzuim coördinator  

Rapporten eerst de betreffende mentor, daarna de docent 
coördinator van het betreffende leerjaar. 

Bevordering eerst de betreffende mentor, daarna de docent 
coördinator van het betreffende leerjaar.  

Programma van Toetsing en Afsluiting Eerst de docent coördinator van het examenjaar, daarna 
de examensecretaris.  

Ongewenste intimiteiten of 
vertrouwelijke zaken 

Vertrouwenspersoon 

 
Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de 
schooldirectie.  



   
 

   
 

Een enkele keer lukt samen oplossen niet en kom je er niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat 
élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een protocol. In 
dit klachtenprotocol hanteren we de volgende indeling van klachten: 
 

1. klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, 
eindexamen; 

2. klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en 
ander ongewenst gedrag; 

3. klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid 
van) de directie of het bestuur. 

 
Als een probleem niet op school opgelost kan worden, kunt u aankloppen bij de landelijke 
klachtencommissie, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal 
deskundigen. Alle informatie die daarvoor nodig is kunt u op school krijgen.  
 
Adres Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T (070) 386 16 97 
F (070) 302 08 36 
E info@klachtencommissie.org 
www.klachtencommissie.org 
 
 

Ouderbijdrage/financiën 

 

Sprengeloo verzorgt regulier onderwijs. Daarnaast verdiepen we dit onderwijs met activiteiten die de 
maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen (bijvoorbeeld culturele en 
sportactiviteiten). Hiervoor vragen wij een ouderbijdrage van € 50,-.  
De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Sprengeloo doet echter - mede uit het oogpunt van 
gezamenlijkheid - een dringend beroep op elke ouder de bijdrage te betalen. Het bevoegd gezag en 
de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt 
besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere 
bestedingen uit de overheidsbijdrage. 
 

  

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Ouders/Meedenken/Klachten.aspx
http://www.klachtencommissie.org/


   
 

   
 

Schoolkosten 

De tabel schoolkosten geeft een overzicht van de kosten per leerjaar, zoals die voor materiaal en 
excursies. 
De schoolkosten per leerjaar zijn afhankelijk van bijvoorbeeld welk beroepsgericht vak je hebt 
gekozen. Je ouders kunnen deze materialen via school bestellen maar mogen ze ook buiten school 
aanschaffen. Via school kunnen we vaak korting op materialen bedingen. 
 
Opbouw vrijwillige ouderbijdrage       

   
 
Kluisje 
Elke leerling krijgt de beschikking over een kluisje voor het opbergen van spullen. Bedenk wel dat de 
school niet aansprakelijk is voor zoekgeraakte spullen uit kleedkamer, gymzaal, fietsenstalling of 
kluisje. De schoolleiding is bevoegd om in bepaalde situaties de kluisjes te openen. Het gebruik van 
een kluisje kost € 7,- per jaar.  
 

Schoolloket 
Via Schoolloket kunt u snel en eenvoudig de ouderbijdrage voldoen, betalen voor leermiddelen en 

voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is. Indien er een betaling van u verwacht wordt, 

krijgt u een mail met een link naar Schoolloket waarin wordt aangegeven dat er een artikel (betaling) 

voor u klaarstaat. Deze betaling kunt u via iDeal voldoen.  

Aanmelden Schoolloket 

De eerste keer dat u de website van Schoolloket bezoekt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te 

voeren. Dit wachtwoord kunt u zelf bepalen. Het is belangrijk dat u dit wachtwoord onthoudt en voor 

uzelf houdt.  

Bepaal en betaal 

Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket vindt u een webshop met daarin een overzicht van 

leermiddelen en activiteiten die de school uw zoon/dochter aanbiedt. Aan deze leermiddelen en 

activiteiten zijn kosten verbonden. U kunt aanvinken welke leermiddelen u wilt aanschaffen en aan 

welke activiteiten uw zoon/dochter deel gaat nemen. Nadat u uw keuze gemaakt heeft ontvangt u in 

          Collectieve leerlingenverzekering 3,00 

          Bijdrage onderzoek (didactische capaciteiten, etc.) 5,75 

          Bijdrage aan kosten leerlingfoto in magister e.d. 4,00 

          Kosten ouderraad 1,00 

          Bijdrage in communicatiekosten ouders 5,50 

          Mediatheek / bibliotheek 4,00 

          Examen / diploma-uitreiking (solidariteitsbijdrage) 7,50 

 Schoolpas 1,75 

          Bijdrage aan diverse leerlingactiviteiten zoals: 17,50 

-     start/afsluiting schooljaar  

-     kerst- en paasviering  

-     sporttoernooien  

-     culturele activiteiten na lestijd  

-     schoolfeesten  

Totaal 50,- 

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Ouders/Financi%C3%ABn/Kostenleermiddelen.aspx


   
 

   
 

uw mailbox een bevestiging van Schoolloket. Deze e-mail is tevens de factuur, die via een link direct 

betaald kan worden met iDeal. Het is ook mogelijk het bedrag over te maken onder vermelding van 

het betalingskenmerk. Na betaling is de aankoop van een leermiddel of de inschrijving van een 

activiteit definitief. 

>> Bezoek de website van Schoollokethttps://sprengeloo.school-loket.nl/ 
 
 

Tegemoetkoming schoolkosten 
Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? U kunt dan misschien kindgebonden budget krijgen. Dit is 

een bijdrage in de kosten voor uw kind tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Als u recht hebt 

op kindgebonden budget krijgt u bericht van de Belastingdienst.  

Is uw kind 18 jaar en zit hij/zij op het voortgezet onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen 

voor een tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en 

eventueel een aanvullende toelage. De tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na 

de 18e verjaardag van uw kind. Ouders krijgen dan geen kinderbijslag meer. Vraag de 

tegemoetkoming schoolkosten tijdig aan bij DUO. 

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil ervoor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het 

financieel wat minder ruim hebben, kunnen meegaan met schoolexcursies en schoolkampen. Deze 

buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, enz.) worden door de Stichting Leergeld 

geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld helpt gezinnen uit de gemeente Apeldoorn en 

Voorst als het inkomen van de ouder(s) onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als het gaat 

om kinderen van 4 tot 18 jaar.  

Contact 

Op werkdagen is Stichting Leergeld telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur op 

telefoonnummer 085-047 17 74. Daarnaast is er dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een 

inloopspreekuur. Stichting Leergeld is te bezoeken in de bibliotheek junior (in de kelder) aan de 

Vosselmanstraat 299 te Apeldoorn.  

leergeldapeldoornvoorst@live.nl  
www.leergeldapeldoornvoorst.nl  
 
 

Verzekeringen 
 
Onze school heeft voor leerlingen, docenten en diegenen die voor de school actief zijn (personeel, 

maar ook stagiairs, vrijwilligers, invalkrachten en anderen die deelnemen aan schoolse of 

buitenschoolse activiteiten die verband houden met school) een aansprakelijkheidsverzekering, een 

schoolongevallenverzekering en een doorlopende reis- en annuleringsverzekering afgesloten. 

Aansprakelijkheidsverzekering 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij verwijtbare schade aan derden, veroorzaakt door 

https://sprengeloo.school-loket.nl/
mailto:leergeldapeldoornvoorst@live.nl
http://www.leergeldapeldoornvoorst.nl/


   
 

   
 

aantoonbare nalatigheid van de school. Schade ontstaan door diefstal, vermissing, zoekraken en 

verduistering is uitgesloten van dekking. 

Wij wijzen op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand: 

 Ten eerste is de school of het college van bestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles 

wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een 

schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is mogelijk dat 

er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Als 

bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen je bril komt, valt de schade niet onder de 

aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. 

 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 

verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 

andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade 

veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Indien de leerling 

jonger is dan 14 jaar, zijn de ouders verantwoordelijk. Het is dus van belang dat ouders zelf 

een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Schoolongevallenverzekering 

De schoolongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende 

invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten secundair meeverzekerd, 

voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (m.u.v. het verplichte eigen 

risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De verzekering is van 

kracht tijdens schooluren en evenementen in schoolverband. Leerlingen zijn verzekerd gedurende de 

tijd dat zij onder toezicht staan van docenten/hulpkrachten en tijdens het rechtstreeks gaan van huis 

naar school (of naar een door de docent aangegeven andere plaats) en omgekeerd. 

Reisverzekering 

Voor iedereen die deelneemt aan schoolreizen, excursies en werkweken die door of in opdracht van 

de school plaatsvinden, is een doorlopende reisverzekering met wereldwijde dekking afgesloten. 

De verzekering geeft o.a. dekking voor: 

 schade aan of verlies van bagage (m.u.v. geld); 

 kostbaarheden (sieraden, horloges, foto- en filmapparatuur, geluids- en beeldapparatuur en 

overig); 

 reisdocumenten; 

 buitengewone kosten zoals repatriëring, geneeskundige kosten e.d. tegen kostprijs; 

 schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris. 

Annuleringsverzekering 

De school heeft een annuleringsverzekering voor leerlingen. Indien uw kind zich heeft opgegeven 

voor een (meerdaagse) excursie, maar door een onverwachtse en onvoorziene gebeurtenis niet in 

staat is deel te nemen kan daar een beroep op worden gedaan. Besluiten ouders of de leerling zelf 

om niet mee te gaan, dan blijven zij verantwoordelijk voor de kosten. 

Eigendommenverzekering voor leerlingen  
Ouders kunnen zelf aanvullend online een eigendommenverzekering voor leerlingen afsluiten. De 
eigendommenverzekering dekt diefstal en schade aan kleding en andere eigendommen van 



   
 

   
 

leerlingen. De dekking geldt onder schooltijd en bij alle (buiten)schoolse activiteiten onder toezicht 
van leerkrachten of hulpkrachten. De verzekering kan afgesloten worden op de website van 
leerlingenverzekeringen. 
  

Boekenfonds 

Sprengeloo heeft een eigen boekenfonds. De schoolboeken mag je gratis gebruiken, maar je moet er 
wel zorgvuldig mee omgaan. Als je de boeken na het schooljaar compleet en in goede staat inlevert, 
is alles in orde. Als blijkt dat er boeken beschadigd zijn of kwijt zijn, krijg je achteraf een rekening van 
de kosten. Werkkleding, gereedschap of andere leermiddelen die noodzakelijk zijn binnen de 
gekozen opleiding, krijg je niet gratis en moet je apart betalen.  
 
Voor vragen over boeken kun je terecht bij mw. W. de Haan, e-mail: w.dehaan@sprengeloo.nl 
 
 

Laptopgebruik op school 

ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger 

te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. De digitale leermiddelen die worden ingezet op 

Sprengeloo zijn op school aanwezig. Het kan handig zijn om voor je huiswerk wel een laptop of 

computer thuis te hebben. 

Niet verplicht 
Het is niet verplicht om een laptop of computer aan te schaffen. Sprengeloo garandeert altijd dat 
onderwijs gevolgd kan worden. Hiertoe beschikt de school over computers die de leerlingen kunnen 
gebruiken. 
 
Laptop aanschaffen 
Wil je een laptop aanschaffen die je goed kunt gebruiken voor je schoolwerk? Lees dan verder om te 
zien aan welke eisen een apparaat moet voldoen. 
 
Eisen laptop 
Misschien heb je al een laptop of wil je er zelf een aanschaffen? Advies is dat je laptop in ieder geval 
voldoet aan de volgende eisen: 

 De accu van de laptop moet voldoende capaciteit hebben zodat je er geruime tijd mee kunt 

werken. 

 Om verbinding te kunnen maken met ons draadloze netwerk op school moet de laptop een 

draadloze NIC te hebben die voldoet aan een van de volgende Wi-Fi standaarden: IEEE  

802.11g (max. 54 Mbps, 2,4 Ghz),  IEEE 802.11a (max. 54 Mbps, 5 Ghz), IEEE 802.11n (max. 

600 Mbps, 2,4 Ghz en 5 Ghz), IEEE 802.11ac (max. 1,3 Gbps, 5Ghz) 

 De laptop moet beschikken over een Office pakket 2010 of hoger. Leerlingen kunnen het 

Office pakket gratis aanschaffen via Slim. https://slim.nl/shop/studentadvantage 

Praktische tips: 

 Een kleinere, lichte laptop (13,3") is makkelijker te vervoeren, mocht je hem op school buiten 

de lessen willen gebruiken. 

 Als je je laptop regelmatig vervoert tussen school en huis is het verstandig een laptop te 

kiezen met een stevige behuizing of een stevige tas.  

 Kies liever voor een laptop met een SSD-schijf dan één met een hybride-schijf. 

http://www.leelingenverzekering.nl/
http://www.leelingenverzekering.nl/
mailto:w.dehaan@sprengeloo.nl
https://slim.nl/shop/studentadvantage


   
 

   
 

 
Tablet 
Sommige leerlingen vinden het prettig naast, of in plaats van, hun laptop een tablet te gebruiken. Let 
op: Nog niet alle software is geschikt voor tablets!  

 

 

Verzuim en verlof 
Sprengeloo hanteert het verzuimbeleid volgens het protocol Digitaal Verzuimloket van de 
Beroepskolom Stedendriehoek en het Schoolverlaters Offensief Stedendriehoek (SOS). De taken en 
verantwoordelijkheden van het verzuimbeleid zijn ondergebracht bij de verzuimcoördinator. Op 
Sprengeloo is dat dhr. A. Streppel. 
Onder de kopjes 'Verzuim' en 'Verlof' lees je wat het verzuimbeleid precies inhoudt. Daar is ook meer 
informatie te vinden m.b.t. verzuimzaken (zoals o.a. protocol ziekteverzuim etc.) 
 
 
 

Verzuim 

Docenten noteren absenten digitaal in Magister, het digitale leerlingenadministratie programma van 
Sprengeloo. Als je een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere 
redenen, willen we dat graag weten. Dit betekent dat je ouders de school zo snel mogelijk 
informeren. Ben je meerdere dagen achter elkaar ziek, dan moet elke dag gebeld worden naar de 
verzuim coördinator, dhr. A. Streppel. De melding wordt in Magister verwerkt; je bent dan 
geoorloofd absent. Ben je weer beter dan kunnen je ouders ook digitaal aangeven dat je er weer 
bent. Met je inlogcode kun je de registratie in Magister bekijken. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de 
verzuimcoördinator telefonisch contact op met je ouders. Wordt de telefoon niet opgenomen, dan 

sturen/mailen we een brief naar je huisadres/email adres van je ouder(s)/verzorger(s). Bij deze 
brief zit een invulstrook die je ouders aan de verzuimcoördinator moeten terugsturen. Ben je 
ongeoorloofd afwezig dan moet je iedere gemiste les dubbel inhalen. 
Bij 6 x ongeoorloofd afwezig volgt een zogenaamd ‘vierkant rooster’ en bij 9x volgt een 
signaalmelding naar de leerplichtambtenaar. In het laatste geval vindt er ook een gesprek plaats op 
school met de mentor en je ouders. 
 
Te laat komen 
Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen 
geoorloofd en ongeoorloofd. Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, 
via sms of e-mail) krijgen van je ouders dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op 
school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat 
er geen geldige reden is. Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen te laat blijven komen.  
 
We hebben de volgende afspraken gemaakt over het te laat komen: 

 3x te laat: volgende dag een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het 
opvanglokaal. 

 6x te laat: gedurende een week een half uur voor aanvang van jouw eerste les melden bij het 
opvanglokaal. 

 9x te laat: ongeacht jouw eerste lesuur meld je je een week lang iedere dag om 7.40 uur bij het 
opvanglokaal. 

 12x te laat: de docent-coördinator bepaalt een passende sanctie. Daarnaast is de school verplicht 
melding te doen bij de leerplichtambtenaar. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het 



   
 

   
 

gebeuren dat er een gesprek komt met de leerplichtambtenaar. Dit gesprek vindt plaats op 
school. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt. 

 

Leerplichtambtenaar 
In de volgende situaties melden wij een leerling bij de leerplichtambtenaar: 

 Bij 12x te laat komen in een rapportperiode. De verzuimcoördinator maakt een afspraak voor het 
spreekuur met de leerplichtambtenaar op donderdagmorgen. Ouders krijgen een uitnodiging 
thuis gestuurd. De leerling is verplicht bij het gesprek aanwezig te zijn. 

 Bij een ongeoorloofde absentie van 16 lesuren of meer in 4 weken. 

 Bij een geoorloofde absentie (bijvoorbeeld ziekte) die dusdanig van omvang is dat de school zich 
zorgen maakt over de studievoortgang van een leerling. Dit noemen we signaalverzuim. Ouders 
kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator als ze hierover vragen hebben. 

 

Bereikbaarheid verzuimcoördinator 
De verzuimcoördinator, dhr. A. Streppel, is te bereiken op telefoonnummer 055-3575312 of 06-
23221092, via e-mail: verzuim@sprengeloo.nl en natuurlijk persoonlijk door hem aan te spreken.  

 
Verlof 

Aanvraag verlof 
Met het formulier Verlofaanvraag kunnen je ouders een verzoek voor verlof indienen. Je kunt het 
formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. We ontvangen het formulier graag volledig ingevuld 
retour. Lever het in bij dhr. Streppel (verzuimcoördinator). Gaat het om een spoedaanvraag, dan 
kunnen je ouders dit telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator.  
Tip: reken de reistijd mee bij de tijd die je nodig hebt voor de reden van de verlofaanvraag! 
 

Kort verlof 
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet je 
minimaal 3 dagen van tevoren indienen. Je krijgt voor een dergelijke afspraak 2 uur de tijd. Als een 
afspraak in schooltijd is gaan we ervan uit dat je even naar je afspraak gaat en vervolgens weer terug 
komt op school. Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator 
 
Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je 
verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is krijg je een dagdeel verlof. Voor, en indien 
mogelijk, na die tijd gaan we er van uit dat je weer op school bent. 
Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator 
 

Bijzonder verlof/ langdurig verlof 
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft of een belangrijke sportwedstrijd moeten je ouders 
z.s.m. maar minimaal 4 weken van tevoren indienen. Dit is belangrijk omdat er vaak meerdere 
personen betrokken zijn bij een verlofaanvraag. Dien je de verlofaanvraag te laat in, dan kan het 
voorkomen dat deze niet tijdig beoordeeld kan worden. Je mogelijke absentie geldt dan als 
ongeoorloofd.  
Bij kort verlof beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag tot maximaal 1 dag. Bij langdurig verlof 
(langer dan 1 dag) beoordeelt de docent-coördinator de aanvraag. Je ouders ontvangen het besluit 
per post/mail (de originele aanvraag met handtekening van je ouder(s) en de docent-
coördinator/verzuimcoördinator). 
Verlofaanvragen (kopie) bewaren we en zijn beschikbaar voor controle door de leerplichtambtenaar. 
Ouders die vragen hebben over de verlofaanvraag/absenties kunnen contact opnemen met de 
verzuimcoördinator. 
 

http://sprengeloodnn6.mwp.nl/Ouders/DigitaleVerlofaanvraag.aspx


   
 

   
 

Lesuitval 
Bij lesuitval doen we ons uiterste best om vervanging te regelen, maar dat lukt helaas niet altijd. Wel 
ligt onze geplande onderwijstijd ruim boven de minimumnorm van het Ministerie, zodat we elk jaar 
de urennorm kunnen halen. Roosterwijzigingen kun je vinden op Magister. Ook wordt er 
gebruikgemaakt van een telefoonketen als het eerste lesuur uitvalt.  
 
 

Schooltijden en vakanties 

 

Schoolvakanties 2019-2020 
 

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Krokusvakantie 24 t/m 28 februari  

Pasen 13 april  

Meivakantie (incl. Konings- en Bevrijdingsdag) 22 april t/m 5 mei  

Hemelvaart  (+ vrijdag) 21 en 22 mei  

Pinksteren 1 juni  

Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus  

  
Roostervrije dagen 
Elke school voor voortgezet onderwijs heeft de mogelijkheid om buiten de schoolvakanties een 
aantal dagen per schooljaar geen onderwijs te geven. Dit zijn formeel geen vakantiedagen! Dat je 
lesvrij bent betekent niet altijd dat je niet aanwezig hoeft te zijn. Je kunt deze dagen bijvoorbeeld 
gebruiken om taken in te halen.  
In het schooljaar 2019-2020 zijn deze dagen als volgt: 29 november, 3 februari en 10 april. Deze 
dagen gebruiken we voor studiedagen van het personeel. 
 
 
Lestijden leerjaar 1 en 2 

1e uur    08.10 - 09.00 uur 

2e uur    09.00 - 09.50 uur 

pauze    09.50 - 10.10 uur 

3e uur    10.10 - 11.00 uur 

4e uur    11.00 - 11.50 uur 

pauze    11.50 - 12.20 uur 

5e uur    12.20 - 13.10 uur 

6e uur    13.10 - 14.00 uur 

7e uur    14.00 - 14.50 uur 

8e uur    14.50 - 15.40 uur 

 

 

Lestijden leerjaar 3 en 4 

1e uur    08.10 - 09.00 uur 

2e uur    09.00 - 09.50 uur 

3e uur    09.50 - 10.40 uur 

pauze    10.40 - 11.00 uur 

4e uur    11.00 - 11.50 uur 

5e uur    11.50 - 12.40 uur 

pauze    12.40 - 13.10 uur 



6e uur    13.10 - 14.00 uur 

7e uur    14.00 - 14.50 uur 

8e uur    14.50 - 15.40 uur 

40-minutenrooster

Lestijden leerjaar 1 en 2 Lestijden leerjaar 3 en 4

Les 1   08.10 - 08.50 uur Les 1   08.10 - 08.50 uur

Les 2   08.50 - 09.30 uur Les 2   08.50 - 09.30 uur

Pauze   09.30 - 9.50 uur Les 3   09.30 - 10.10 uur

Les 3   09.50 - 10.30 uur Pauze   10.10 - 10.30 uur

Les 4   10.30 - 11.10 uur Les 4   10.30 - 11.10 uur

Les 5   11.10 -11.50 uur Les 5   11.10 -11.50 uur

Pauze  11.50 - 12.20 uur Les 6   11.50 - 12.30 uur

Les 6   12.20 - 13.00 uur Pauze  12.30 – 13.00 uur

Les 7   13.00 - 13.40 uur Les 7   13.00 - 13.40 uur

13.40 uur Einde alle lessen 
Les 8   13.40 – 14.20 uur 
(op verzoek van docent) 

13.40 uur Einde alle lessen 
Les 8    13.40 – 14.20 uur 
(op verzoek van docent) 

Contact
Direct contact 055-3575300 
Voor al je vragen kun je bellen. Zo nodig word je doorverbonden. Wanneer degene die je het beste 
antwoord kan geven er niet is, word je later teruggebeld. Als je ouders een van je leraren willen 
spreken, kan dat via dit nummer. Ouders kunnen ook via berichten in de ELO van Magister contact 
met een leraar hebben. Via info@sprengeloo.nl komt je mail op de administratie terecht. 

Ziekmelding: 055-3575312 
Als je ziek bent, moeten je ouders dat vóór 8.10 uur laten weten. 

Alarmnummer 06-23221092 
Het kan zijn dat jij of je ouders buiten de bereikbaarheid van de school contact willen. In dat geval 
kan gebruik worden gemaakt van het alarmnummer. We willen benadrukken dat dit nummer alleen 
bedoeld is voor noodgevallen. 

Bezoekadres 
Sprengenweg 81 
7314 PH Apeldoorn 
De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan 

Postadres 
Postbus 2939 
7301 EH Apeldoorn 



Namen en e-mailadressen
Directeur 
dhr. G.J. van Dijken  
g.vandijken@sprengeloo.nl

Adjunct-directeuren 
dhr. R. Termaat 
r.termaat@sprengeloo.nl

mw. A. Visser 
a.visser@sprengeloo.nl

dhr. T. Zoet 
t.zoet@sprengeloo.nl

Decaan 
dhr. N. Zintel 
n.zintel@sprengeloo.nl

Docent-coördinatoren 
dhr. A. Snijder, leerjaar 1 + intake brugklas  
mw. S. van Beesten / dhr J. Kleinpaste, leerjaar 2 + kader 
mw. L. van Kesteren, leerjaar 3 + basis 
dhr. R. Koopmans, leerjaar 4 + mavo 

Schoolsecretariaat 
mw. M. Kramer, hoofd administratie 
dhr. L. Breden  
mw. M. Aalpoel 

Roostermakers 
Dhr. J. Aaltink 
mw. T. Fredriks 

Conciërges 
mw. F. Krouwel (hoofdconciërge) 
dhr. G. Doeve (plv. hoofdconciërge) 
dhr. L. van Eelen 
mw. A. Vos  
dhr. B. Slok 
mw. H. Bijkerk 
dhr. A. Zijlstra (mediatheek) 

Verzuimcoördinator 
Dhr. A. Streppel 
Medewerker OLC 
Mw. W. de Haan 

Examencommissie 
dhr. G.J. van Dijken (voorzitter) 
mw. A. Visser (examensecretaris)  

dhr. R. Koopmans (examencoördinator)



dhr. N. Zintel  
mw. M. Kramer 

mw. T. Fredriks 
dhr. L. Breden 

Vertrouwenspersonen 
mw. N. Sirre, n.sirre@sprengeloo.nl 
dhr. M. Boeve, m.boeve@sprengeloo.nl 

Vertrouwenspersoon bij de GGD 
mw. Y. Bos,  y.bos@ggdnog.nl 

Tel. (088) 443 31 31 

Ondersteuningscoördinator  
dhr. A. Wissink, a.wissink@sprengeloo.nl 

Schoolarts 
mw. M. Haafkes 

GGD locatie Apeldoorn 
tel. (088) 443 30 00 
www.ggdnog.nl 

mailto:y.bos@ggdnog.nl
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