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Welkom op het Agnieten College Wezep  

Met plezier naar school gaan, uitgedaagd worden op verschillende gebieden en 
 jezelf kunnen zijn… dat vinden wij op het Agnieten College Wezep erg belangrijk. 
Wij zijn dan ook niet voor niets een persoonlijke school. Jouw ontwikkeling staat bij 
ons centraal. Samen met jou en je ouders bekijken we wat jij nodig hebt binnen ons 
onderwijs.

Het Agnieten College is een kleinschalige school. Je kent al gauw alle docenten en 
medeleerlingen, waardoor je je snel thuis voelt. Onze docenten weten wat er speelt 
binnen en buiten de school en zijn bij jou betrokken. De deuren staan altijd voor al 
onze leerlingen open. 

Binnen ons onderwijs willen wij jouw talenten en ambities stimuleren, leer je jezelf 
goed kennen en bereiden wij je alvast voor op de toekomst. Maar school is meer dan 
alleen kwalitatief goed onderwijs volgen. Wij zijn ook een plek waar je elkaar kunt 
 ontmoeten en met elkaar om leert gaan, zowel binnen als buiten de lessen. Zo word 
jij uitgedaagd en kun je, in een vertrouwde leeromgeving, het beste uit jezelf halen.

In deze schoolgids vertellen we over de manier waarop wij tegen leren aankijken, 
hoe het er dagelijks aan toe gaat en welke afspraken we onderling hebben gemaakt, 
zodat jij in een vertrouwde omgeving kunt leren.

Heb je vragen over de school of over het onderwijs? Laat het ons weten. Bel voor 
een persoonlijke afspraak of kijk verder op www.agnietenwezep.nl.

Ard de Graaf
Locatieleider
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School en schoolleiding

Dhr. Ard de Graaf en dhr. Jeroen Jansen vormen samen de locatieleiding van het Agnieten College in Wezep. 
Voor vragen over de school kunt u bij hen terecht. Heeft een gesprek meer tijd nodig, dan nemen wij graag 
de tijd voor u tijdens een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.

Agnieten College Wezep
Noordsingel 70, 8091 WD Wezep
Postbus 41, 8090 AA Wezep
Telefoon: (088) 850 75 70
E-mail: wezep@agnietencollege.nl
www.agnietencollege.nl

Locatieleider
Ard de Graaf
adegraaf@agnietencollege.nl

Teamleider
Jeroen Jansen
jerjansen@agnietencollege.nl

mailto:wezep@agnietencollege.nl
http://www.agnietencollege.nl
mailto:adegraaf@agnietencollege.nl
mailto:jerjansen@agnietencollege.nl


Visie

De persoonlijke school

Persoonlijk is voor ons een belangrijke waarde binnen het onderwijs. We zijn een 
kleinschalige en regionale school, waar we al onze leerlingen kennen. Je ziet elkaar 
regelmatig en er is tijd voor een praatje. We zorgen voor een veilige leeromgeving en 
vinden het belangrijk betrokken te zijn bij jou, en bij je ouders. Er zijn dan ook korte lijntjes. 
We zorgen voor een gepersonaliseerd onderwijsaanbod dat bij jou past. Loop je vast bij 
een bepaald vak of gaat het even minder goed met je? Wij geven jou de extra begeleiding 
die jij op dat moment nodig hebt.

Je kunt bij ons natuurlijk rekenen op kwalitatief onderwijs. Dat wij dit ook daadwerkelijk 
doen zie je terug in de zeer goede beoordelingen van de onderwijsinspectie, resultaten van 
de leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken en de hoge slagingspercentages binnen 
het vmbo-gl en -tl. Volg je vmbo-bbl/-kbl, havo of vwo, dan zorgen we dat je goed wordt 
voorbereid om je diploma te behalen bij één van onze partnerscholen binnen de Landstede 
Groep. 

Het Agnieten College bereidt jou voor op de toekomst. We leren je, 
zowel binnen als buiten de school, ondernemende vaardigheden 
aan die je straks in jouw vervolgopleiding of werk nodig hebt. 
Je kunt hierbij denken aan: jezelf goed leren kennen, 
verantwoordelijkheden durven nemen, initiatief tonen, 
reflecteren op het onderwijsproces en samenwerken. 
Ook dagen we je uit om ambities te ontdekken en waar 
te maken. Zo word jij zelfstandiger en ben je klaar voor 
de volgende stap.

Vanuit de christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze 

leerlingen en medewerkers. Als onderwijsinstelling willen we van waarde zijn voor onze 

 omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat 

we denken en wat we doen.

- het ontwikkelen van ieders talent

- respect voor de eigenheid van alle mensen

- ontmoeting met elkaar

- aandacht voor zingeving

- verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Leren is leuk!
Naast gewone lessen  bieden we heel wat extra! Zo zijn er excursies, sportactiviteiten en culturele activiteiten, een kampweek, een stage in klas 3 en is er veel ruimte voor leerlingen om eigen keuzes te maken in hun 

leerproces.
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Op het Agnieten College kun je terecht voor vmbo-bbl/-kbl (klas 1 en 2), vmbo-gl, -tl en voor de onderbouw 

(klas 1 t/m 3) van havo en vwo (atheneum). Wat ons onderscheidt van veel scholen is dat we persoonlijk en 

gepersonaliseerd onderwijs bieden. Dit zie je terug in de volgende activiteiten:

- Tweejarige brugperiode; je zit twee jaar met dezelfde leerlingen in de klas en hebt grotendeels dezelfde leraren 
 die jou de begeleiding bieden die bij jou past.

- Dakpanklassen; in elke klas zitten leerlingen van meerdere niveaus bij elkaar. Je leert op je eigen niveau. Zo kun je 
bijvoorbeeld een vak waar je goed in bent op een hoger niveau doen, of een vak dat lastiger is op een lager niveau.

- Persoonlijk mentoraat; je hebt de gehele schoolcarrière bij ons dezelfde mentor. Je kunt altijd bij hem of haar 
terecht, je ziet de mentor minimaal drie keer per week. Met de mentor praat je over de gemaakte keuzes, studie-
resultaten en formuleer je samen doelen.

- 40-minuten rooster; doordat de lessen korter zijn, is er ruimte voor zelfstandig werken en keuzewerktijd. Vind je 
rust en structuur prettig bij het maken van je huiswerk, dan kun je de lesdag afsluiten in de huiswerkklas.

- Vakoverstijgende projecten voor elke leerling in klas 1, 2 en 3; tijdens de vakoverstijgende projecten staan naast het 
aanleren van ondernemende vaardigheden ook maatschappelijke thema’s centraal. In het project ‘Jij de Baas’ gaan 
brugklasleerlingen samen ondernemen voor een goed doel. In klas 2 maak je kennis met het thema ‘Wereld’ en in 
klas 3 met het thema ‘Maatschappij’.

- Doorlopende leerlijn voor ondernemende leerlingen; vind je het leuk om ondernemend bezig te zijn en onder-
nemende competenties verder te ontwikkelen, dan geven we jou deze kans. Je loopt bijvoorbeeld stage bij bedrij-
ven, leert ondernemen in diverse projecten en je maakt zelf een businessplan voor een eigen onderneming. 

- Dinsdagmiddagprojecten; in klas 1 en 2 werk je op dinsdagmiddag aan projecten. Deze projecten kies je op 
 basis van jouw talent of interesse. Per schooljaar kun je kiezen uit vier projecten. Wat dacht je bijvoorbeeld van de 

projecten: koken, voetbal, tennis, modelbouw, handlettering, Galileo (proefjes) of ontwerpen?

Inrichting van ons onderwijs
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Toelating en plaatsing 
In welke klas je terecht komt, hangt af van het advies van je 
basisschool.  We bezoeken alle basisscholen en overleggen 
daar over de plaatsing. Ook hebben we soms met jou en je 
ouders persoonlijk contact. 

Afhankelijk van het advies en je voorkeur word je ingedeeld 
in één van de volgende brugklassen:
•  vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, eventueel 

met leerwegondersteunend onderwijs
•  vmbo kader beroepsgerichte, gemengde en theoretische 

leerweg, eventueel met leerwegondersteunend onderwijs
• theoretische leerweg/havo
• havo/atheneum (vwo) 
In deze dakpanklassen werkt elke leerling op zijn/haar eigen  
niveau!

Twee jaar met dezelfde groep
Omdat de stap van de basisschool naar het voortgezet  
onderwijs behoorlijk groot kan zijn, doen we er alles aan 
die soepel te laten verlopen. We zorgen dat je snel in een 
vertrouwde omgeving terecht komt waar een goede sfeer 
is. Het steeds van groep verwisselen past niet in dat plaatje. 
Wij hebben dan ook gekozen voor een tweejarige brugperi-
ode. Je zit twee jaar lang met dezelfde leerlingen in de klas 
en hebt ook grotendeels dezelfde docenten. Daardoor hoef 
je niet telkens te wennen en kun je rekenen op een betere 
begeleiding. 

Wisselen tijdens de brugperiode
Tijdens de brugperiode kun je natuurlijk wel van klas en  
niveau wisselen. Dit kan bij goede of juist tegenvallende 
resultaten. De leerstof is zodanig op elkaar afgestemd dat 
dit wisselen probleemloos kan.

Leerwegondersteuning
Kinderen die een achterstand hebben opgelopen of niet het 
eindniveau van groep 8 hebben bereikt, kunnen we leerweg-
ondersteunend onderwijs bieden. Dit kan niet zomaar:  
we doen eerst een onderzoek en dienen een verzoek in bij 
het samenwerkingsverband van de school. Dit verband 
moet namelijk het uiteindelijke besluit nemen over de toe-
kenning.

Lesuitval
Soms kan een les niet doorgaan. We proberen dit altijd 
snel op te lossen en doen er alles aan om te voorkomen dat 
je daardoor tussenuren hebt. Tussenuren komen dan ook 
 eigenlijk niet meer voor.

Kiezen na het tweede jaar
Het advies wordt aan het eind van de onderbouw gegeven. 
Dat is in vmbo eind klas 2 en in havo eind klas 3:
•  Kies je voor basis- of kaderberoepsgerichte leerweg,  

dan kun je hiervoor naar Talentstad in Zwolle gaan. 
•  Kies je voor de gemengde of theoretische leerweg,  

dan kun je je opleiding bij ons afmaken. 
•  Kies je voor havo/atheneum dan kun je vanaf klas vier 

naar het Carolus Clusius College, Thomas a Kempis 
 College of Meander College in Zwolle gaan (het derde jaar 
kun je dus nog bij ons blijven).

Vmbo    Havo/Vwo

Basis Kader Gemengd Theoretisch Havo Atheneum

Klas 1 Klas 1 Klas 1 Klas 1 Klas 1 Klas 1

Klas 2 Klas 2 Klas 2 Klas 2 Klas 2 Klas 2

Talentstad  Klas 3 en 4 Klas 3 Klas 3 Klas 3 Klas 3

  Klas 4 Klas 4

De gekleurde vlakken worden in Wezep aangeboden.

Carolus Clusius College 
Thomas a Kempis College
Meander College
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Talent in ontwikkeling (TIO) 
Als je de basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoeps- 
gerichte leerweg volgt, dan kun je les krijgen volgens het 
TIO-concept. Dit betekent meer praktijk en minder theorie. 
Je leert vooral door dingen te doen en te ontdekken.  
Je werkt veel met projecten en keuzewerktijd. Dat zorgt 
voor afwisseling, waardoor het leren leuk blijft. Je krijgt 
les van een kleine groep docenten, waardoor je ook kunt 
rekenen op een persoonlijke begeleiding. Na twee jaar 
maak je de definitieve keuze voor een (vervolg)leerweg.  

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 
Vanaf klas 1 besteden we aandacht aan oriëntatie op
vervolgopleidingen en beroepen. Dat doen we door LOB 
gesprekken, bedrijfsbezoekjes, speeddaten en snuffel-
stages. In klas 2 ga je aan de slag met het project ‘Jij de 
baas’, je start dan een eigen onderneming. Tijdens een 
lintstage in klas 3, kijk en werk je langere tijd mee bij een 
bedrijf.

Projecten 
Binnen het lesrooster is dinsdagmiddag gereserveerd 
voor projecten voor klas 1 en 2. Leerlingen kunnen kiezen 
voor projecten op basis van hun talent of interesse.
De projecten worden gegeven door externe aanbieders 
en door eigen docenten. Per jaar zijn er vier blokken van 
7 middagen waarin projecten gegeven worden.
Er is een interessante mix van creatieve projecten en 
sportieve projecten. Leerlingen kunnen meedenken over 
wat ze precies willen doen. Dat houdt in dat er voor 
 bepaalde projecten een docent staat en dat de leerlingen 
zelf mogen bedenken wat ze gaan doen. Dat kunnen 
 bijvoorbeeld proefjes zijn of werkstukjes maken met 
hout of textiel. Maar ook darten, modelbouw, schilderen 
op doek, het maken van een knuffelbeest of vt wonen 
doe het zelf objecten. 

Ook hebben we een breed sportaanbod; voetbal en 
zaalvoetbal, schermen, tennissen, hardlopen, skeeleren, 
mountainbiken en kickboksen. Alle projecten zijn voor 
jongens en meisjes en kunnen op eigen niveau gedaan 
worden. Het doel van deze projecten is dat leerlingen 
zich kunnen verdiepen in hun interessegebied en moge-
lijk nieuwe talenten ontdekken. Extra bewegen wordt 
mogelijk  gemaakt in deze projecten. 

Zelfstandig werken
In alle klassen heb je een aantal zelfstandig werk uren 
(zwu). Tijdens die lessen kun je zelf kiezen met welke 
leerstof je aan de slag gaat. De studieplanners die je van 
ons krijgt, kunnen je helpen bij het maken van keuzes. 
Ook kun je natuurlijk gewoon vragen stellen aan de  
docent die jou hierbij begeleidt!

Vieringen 
Wij staan elke dag stil bij de identiteit van de school.  
We beginnen de dag klassikaal met een dagopening  
vanuit het themaboekje ‘De Oase’. Ook is er elk jaar een 
kerstwijding en een paasviering. We doen dit  zodat jij  
- als je wilt - ook je steentje kunt bijdragen. Zo is er vaak 
als kerstwijding een musical die door leerlingen wordt 
opgevoerd. Verder zijn er regelmatig sponsoractiviteiten, 
waarbij je je inzet voor minder bedeelde medemensen. 
Ook dat vinden we belangrijk!

Maatschappelijke Stage (MaS) 
In klas 1, 2 en 3 doen we mee aan MaS. Via MaS
doe je vrijwilligerswerk. Zo leveren we een belangrijke 
bijdrage aan onze samenleving. MaS doe je soms onder 
schooltijd en soms ervoor of erna. De MaS wordt afgeslo-
ten met een certificaat! 
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Lessentabel

Toetsen en beoordeling 
De docent kan op verschillende manieren toetsen.
• repetities/proefwerken
• schriftelijke of mondelinge overhoringen
• practica/werkstukken
• spreekbeurten

Repetities worden minstens een week van tevoren opgegeven. 
We hebben als regel dat er niet meer dan twee repetities 
per dag zijn, al kan het wel eens voorkomen dat we van 

deze regel afwijken. Overhoringen kunnen vaker worden 
gegeven. Je docent kijkt de toets zo snel mogelijk na: in ieder 
geval binnen twee weken. En je mag natuurlijk altijd een toe-
lichting vragen op de beoordeling.

Toetsvrije dagen 
Op sommige dagen krijg je geen toetsen. Ook de dagen na 
vakanties e.d. proberen we toetsvrij te houden zodat je ook 
echt vakantie kunt houden.  

Leerjaar 1 2 3 4

Studie
bb/
kb

kb/gl/
tl

tl/
havo

havo/
vwo

bb/
kb

kb/gl/
tl

tl/
havo

havo/
ath

gl/
tl

havo/
ath

gl/
tl

Godsdienst 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Frans 2 2 2 3 3 3 3 3 4
Duits 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4
Latijn 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Maatschappijleer 1
Wiskunde 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 4
Natuur-/scheikunde 2 2 2
Natuurkunde 3 2 4
Scheikunde 2 2 4
Economie 2 2 4
Muziek en drama 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1
Tekenen/handvaardigheid 2 2 2 2 2 2 1 1
Lichamelijke opvoeding 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3
Cultuur- en kunstvakken 1
Economie en ondernemen 4 4
Projectuur 11 12
Rekenen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Studieles 1 1 1 1
Zelfstandig werkuur 7 8 1 1 4
Keuzewerktijd 2 4 4 4 2 5 5 5 3 3
Mentories 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stage 100 ku 100 ku

ku = klokuren



Vakanties en vrije dagen
Eerste schooldag  4 september
Vrije dag 13 september 
Studiedag onderwijsteam 2 oktober
Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober
Studiedag onderwijsteam 16 november 
Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
Studiedag onderwijsteam  7 februari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Goede Vrijdag 30 maart
Pasen  2 april 
Koningsdag 27 april
Meivakantie 30 april t/m 11 mei
Pinksteren 21 mei  
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus

Lestijden 

Lesuur Tijd

1 08.00 - 08.40 uur

2 08.40 - 09.20 uur

3 09.20 - 10.00 uur

 Pauze: 10.00-10.15 uur

4 10.15 - 10.55 uur

5 10.55 - 11.35 uur

6 11.35 - 12.15 uur

 Pauze: 12.15-12.40 uur

7 12.40 - 13.20 uur

8 13.20 - 14.00 uur

9 14.00 - 14.40 uur

10 14.40 - 15.20 uur
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Het Agnieten College wil ook een gezonde school zijn.
Gezondheidsbeleid bestaat uit verschillende onderdelen:

• Sport en bewegen
• Genotmiddelen
• Voeding en hygiëne
• Game- en internetverslaving, sociale media
• Welbevinden en pesten
• Seksualiteit
• Geld
• Calamiteiten en omgaan met verdriet
• Veiligheid

Zo werken we aan een gezonde schoolkantine, aan extra  
gymlessen op het rooster en aan een extra sportaanbod in 
de projecten. We hebben informatieavonden voor ouders 
over sociale media, seksualiteit e.d.

Het gezondheidsbeleid van onze school is een werk-
document waarin we steeds proberen de actualiteit op 
te nemen, samen met ouders en externe instanties.

Gezondheidsbeleid
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Mentoren 
De mentor is de spil in de begeleiding. We werken met een 
persoonlijk mentoraat. Dit betekent dat de mentor je hele 
schoolcarrière meegaat (en dus in principe niet wisselt). Hij 
of zij onderhoudt het contact met de collega’s, de leerling 
en de ouder(s)/verzorger(s). De mentor volgt nauwlettend de 
studieresultaten, studiehouding, de sfeer in de klas en de 
stemming van de leerling. De mentor is dan ook het eerste 
aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben over het wel-
bevinden van hun kind, de studievorderingen en alle nood-
zakelijke hulp. 

Zorgcoördinator 
Alle zorg, naast de mentor, wordt eigenlijk gecoördineerd 
door de zorgcoördinator en deze persoon neemt dan ook een 
centrale plaats in in de zorg en begeleiding op het Agnieten 
College in Wezep. De zorgcoördinator is dhr. Bruintjes.

Vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders met problemen waarover ze  
in vertrouwen met iemand willen spreken, kunnen  
contact opnemen met de vertrouwenspersoon.  
De vertrouwenspersoon is dhr. Van Wieringen. 

Leerlingbegeleider/counselor
Leerlingen die in vertrouwen willen spreken over, en willen 
werken aan, vertrouwelijke problemen kunnen hiervoor  
terecht bij de leerlingbegeleider. Leerlingen kunnen ook  
intern vanuit het zorgteam worden doorverwezen. 

Begeleiding

We bieden een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat wil zeg-

gen dat er op alle terreinen (sociaal-emotionele ontwikkeling, 

studieresultaten, het keuzeproces) deskundigen aanwezig zijn 

die direct ondersteuning kunnen bieden. Deze begeleiding  

verzorgen we op verschillende manieren.
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Remediale hulp
Verschillende docenten zijn geschoold in het bieden van 
hulp aan leerlingen met dyslexie of dyscalculie. Zij doen dit 
door middel van onderzoek, begeleiding van leerlingen en 
begeleiding van collega’s, het schrijven van begeleidings-
plannen, enzovoort. Er kan voor leerlingen een dyslexie- 
verklaring worden afgegeven. Ook kunnen zij zorgen voor 
speciale maatregelen, zoals het vergroten van repetities,  
regelen van meer tijd voor repetities, werken met een laptop 
of daisy-speler, het gebruik van een readingpen en de  
aanschaf van gesproken boeken. De contactpersoon is 
mw. Venhorst.

Extra begeleiding
Leerlingen die moeite hebben met hun huiswerk kunnen 
naar de huiswerkklas. Elke dag, na de laatste les, kun je op 
school onder toezicht huiswerk maken.
In bijzondere gevallen kunnen we ook individueel huiswerk-
begeleiding geven. Huiswerkbegeleiding kan aangevraagd 
worden via de mentor. Ook voor taal- en spellingsproblemen 
kan extra begeleiding aangevraagd worden via de mentor.

Lokaal 24b
We hebben een speciaal lokaal ingericht voor kinderen 
die het soms even niet volhouden in hun klas, of die op 
verschillende momenten in de week extra begeleiding en 
ondersteuning nodig hebben. Een orthopedagoog en een 
begeleidingsexpert staan hier de hele week klaar om kinde-
ren op te vangen. De kinderen die hier gebruik van maken 
hebben een ondersteuningsplan waarin de afspraken staan 
die we met ouders en leerling gemaakt hebben.

Schoolarts en schoolverpleegkundige
De schoolarts of schoolverpleegkundige van de GGD laten 
alle leerlingen van klas 2 een vragenlijst invullen. Eventueel 
worden kinderen uitgenodigd voor vervolgonderzoek of  
gesprek. Ook ouders kunnen met vragen bij hen terecht.

Teamoverleg 
Geregeld komen docenten bij elkaar in het teamoverleg om 
de ontwikkeling van de leerlingen met elkaar door te spre-
ken. Ze maken afspraken over controle van het werk, aanpak 
van uw kind, toetsen, enzovoort. Bij bijzonderheden nemen 
zij contact met u op. Het teamoverleg vindt ongeveer om de 
week plaats.

School Ondersteuningsteam (SOT) 
Eénmaal per 6 weken komen alle genoemde specialisten  
bij elkaar en bespreken zij de leerlingen die extra hulp of  
begeleiding nodig hebben. Dit SOT kan eventueel extra hulp 
bespreken, zoals: 

• remediale hulp
• huiswerkbegeleiding
• counseling (leerlingbegeleiding)
• bijles
• sociale vaardigheidstraining
• faalangstreductietraining

Deze hulp wordt verzorgd door eigen docenten die daarvoor 
speciaal zijn opgeleid of door externe deskundigen. Hiervoor 
wordt vaak een handelings- of begeleidingsplan opgesteld, 
waarin ook de verantwoordelijkheden van ouders en leerlingen 
en andere betrokkenen zelf zijn beschreven. Soms is meer on-
derzoek nodig om met elkaar te bespreken wat goed is voor 
de leerling. Dat kan zijn op het het gebied van leren, van 
kiezen of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikke-
ling. In het SOT wordt daarvoor een indicatie afgegeven. De 
eigen bijdrage van ouders voor kinderen met een indicatie is 
aanmerkelijk lager dan de daadwerkelijke kosten. De school 
neemt namelijk een flink deel van de daadwerkelijke kosten 
voor haar rekening.

Externe ondersteuning SOT 
De school overlegt ook geregeld met externe deskundigen. 
Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd&Gezin 
(CJG) is door de schoolmaatschappelijk werkster vertegen-
woordigt en indien nodig schuiven andere deskundigen aan. 
U kunt dan denken aan de leerplicht ambtenaar, de politie, 
iemand van Tactus verslavingszorg enz. 

Verwijsindex 
Alle scholen in de regio maken gebruik van een digitaal systeem 
waarin leerlingen worden geregistreerd indien er een redelijk 
vermoeden is dat de gezonde ontwikkeling van leerlingen 
wordt bedreigd. Het zijn meestal leerlingen die bij de zorg-
coördinatoren van de school bekend zijn en ondersteuning 
krijgen. Leerlingen om wie we ons meer dan normaal zorgen 
maken worden geregistreerd in de verwijsindex.

Vaak gebeurt het dat verschillende instanties zich tegelij-
kertijd met een kind bezighouden zonder het van elkaar 
te weten. Met dit systeem wordt bevorderd dat de zorg 
rondom een leerling op een goede manier kan worden  
gecoördineerd. Wanneer meerdere professionals een  
registratie doen, zorgt het systeem ervoor dat mensen  
met elkaar in contact worden gebracht.  

De school kan zonder toestemming van de jongere of zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s) een registratie doen. Uiteraard stellen we 
ouder(s)/verzorger(s) in het algemeen hiervan in kennis. Een 
jaar na de registratie wordt de informatie auto-matisch gewist 
tenzij de zorg over een leerling nog steeds actueel is.
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Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind en andere ontwikkelin-

gen die voor u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken, 

bijvoorbeeld via de MR, Deelraad, Ouderraad, enzovoort. We willen de drempel daarbij zo laag mogelijk leggen. 

Hebt u vragen of signaleert u problemen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind, docenten, conciërges 

of schoolleiding. Het beste is hiervoor te bellen, te mailen en/of een afspraak te maken, zodat we zeker weten dat 

we tijd voor u hebben.

Cijferoverzicht
In Magister hebben ouders en leerlingen altijd een over-
zicht van de meest actuele stand van zaken wat betreft  
de cijfers. Omdat ouders dagelijks kunnen meekijken 
organiseren we geen speciale spreekavonden meer over 
rapporten. U kunt namelijk ten alle tijden contact opne-
men met de mentor om iets te bespreken als daar aanlei-
ding voor is. Ouders hebben natuurlijk altijd gelegenheid 
in contact te gaan met hun mentor via mail of telefoon.

Voorlichtingsbijeenkomsten 
U zult regelmatig worden uitgenodigd voor voorlichting 
of een gesprek over andere zaken. Voorbeelden zijn bij-
eenkomsten over het keuzeproces, de keuzemogelijkhe-
den, de kampweken of excursies, thema’s als alcohol en 
drugs, het examen en noem maar op.

Nieuwsbrief 
Voor de ouders is er een nieuwsbrief. Hierin leest u over 
de verschillende activiteiten op school en krijgt u achter-
grondinformatie over bijzondere ontwikkelingen.  

Ouderraad 
Een aantal ouders heeft zich verenigd in de Ouderraad.  
De Ouderraad overlegt met de directeur over allerlei 
zaken die kinderen aangaan. De raad heeft een advise-
rende rol. U kunt bij school informeren naar de contactper-
sonen voor de Ouderraad. Het mailadres van de ouderraad 
is ouderraadwezep@agnietencollege.nl Verslagen van de 
ouderraad staan op de ELO van de school.

Communicatie en meepraten



Leerlingraad 
De leerlingen zijn verenigd in een Leerlingraad. Zij overleg-
gen regelmatig met enkele personeelsleden en hebben 
een adviserende rol in het organiseren van activiteiten,  
de inrichting van het gebouw en de regels.

Website
Op www.agnietenwezep.nl vindt u veel achtergrond- 
informatie. 

Medezeggenschapsraad en Deelraad
Het Agnieten College heeft te maken met veel onderwijs-
kundige en organisatorische veranderingen. Voor een 
groot aantal beleidszaken zal het bevoegd gezag daarom 
overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). De 
zaken die alleen voor de locatie Wezep van belang zijn, 
worden niet in de MR behandeld maar in een Deelraad. 
Ook ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd in de MR 
of in de Deelraad.

Klachtenregeling
Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar  
dat lukt natuurlijk niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen 
zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders  
tevredenheid proberen op te lossen.

Interne klachtenafhandeling 
We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze 
school op te lossen. We hebben bij de klachtafhandeling 
de volgende uitgangspunten voor ogen:
•  Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de 

aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het feit 
zich heeft voorgedaan, worden ingediend.

•  De klacht moet betrekking hebben op schoolaange-
legenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over 
begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaatre-
gelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling 
van leerlingen.

•  Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk  
worden geuit.

Wil je een klacht indienen? Neem dan contact
op met jouw eigen klachtenmeldpunt via:
klachtenmeldpuntagnieten@landstede.nl.

Externe klachtenafhandeling
Kom je niet tot een goede oplossing, dan kun je
naar een commissie buiten Landstede Groep.
De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is
te lezen op www.agnietenwezep.nl.

De overheid
De overheid heeft ook informatiekanalen voor ouders en 
leerlingen. We noemen er enkelen:
•  http://www.onderwijsinspectie.nl/site/actueel/ 

vraagantwoord voor vragen aan de onderwijsinspectie
• www.postbus51.nl voor alle vragen over het onderwijs
•  telefoon 079-323 24 44 voor alle vragen over het  

voortgezet onderwijs
•  www.ib-groep.nl voor het downloaden van informatie  

en aanvraagformulieren
• www.5010.nl voor alle vragen over het onderwijs
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Resultaten

Cursusjaar TL GL

2016/2017 97% 89%
2015/2016 100% 91%
2014/2015 98% 100%
2013/2014 100% 100%

Doublures Bevorderd Uitstroom tijdens schooljaar

Leerjaar 1 0% 100% 2%

Leerjaar 2 1% 99% 0%

Leerjaar 3 
Vmbo 10% 90% 2%

Leerjaar 3 
Havo/Vwo 4% 96% 0%

Van alle leerlingen die in het jaar 2016-2017 op school 
zaten is het volgende resultaat in procenten te zien:

Slagingspercentages van de afgelopen 4 jaar:

mailto:klachtenmeldpuntagnieten@landstede.nl
http://www.agnietenwezep.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/site/actueel/ vraagantwoord
http://www.onderwijsinspectie.nl/site/actueel/ vraagantwoord
http://www.postbus51.nl
http://www.5010.nl


Afspraken en regels

We willen een school zijn waar iedereen op een leuke manier en zonder problemen met elkaar omgaat. 

Dat begint met een paar duidelijke afspraken. De belangrijkste die je moet onthouden is deze: ‘Ga met anderen 

om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.’ Mochten er toch problemen zijn, of ben je het  ergens niet mee 

eens, dan kun je naar je docent, je mentor of de locatieleiding gaan. De regels en afspraken ondersteunen we 

nog met een anti-pestcontract dat we jaarlijks met alle leerlingen doornemen en ondertekenen.
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We zijn een waardengemeenschap 
• Jij bent de moeite waard, ik ook
• Ik heb respect voor je
• Ik doe wat ik beloof
• Ik ben open en duidelijk
• Ik houd me aan mijn afspraak, jij ook
• Ik houd mijn omgeving schoon
• Ik kom op tijd

We willen een schone omgeving 
• Kauwgom in en om de school is niet toegestaan
• Je mag alleen eten en drinken in de aula
•  Roken, alcohol, drugs en gokken zijn op het terrein van  

de school niet toegestaan
•  Het gebruik van ICT is alleen bestemd voor school- 

doeleinden

We willen orde en rust 
•  Jassen en petten (e.d.) hang je op aan de kapstok in de hal
• Laat een ander en andermans spullen met rust
•  Als je na schooltijd niet met school bezig bent ga je  

naar huis
• Op de lespleinen moet je rustig werken
•  Het gebruik van de mobiele telefoon is op school overal toe-

gestaan, echter in de lessen alleen met  toestemming van de 
docent. Opnames mogen niet gemaakt worden tenzij hier-
voor nadrukkelijk toestemming is gevraagd en gegeven! Als je  
vervelende opnames tegenkomt op je mobiele telefoon dan 
moet je verspreiding stoppen en de opnames verwijderen in 
overleg met een docent of je mentor.

•  Je kleding mag niet in strijd zijn met de identiteit van de 
school

•  Je mag geluidsdragende apparatuur alleen in school  
gebruiken als er toestemming voor gegeven wordt.

•  Fietsen worden gestald in de daarvoor aangegeven plaats 
in de fietsenstalling. Voor brommers is een speciale plaats 
afgesproken. 

Ben je ziek of niet aanwezig? 
Als je door omstandigheden één of meerdere lessen niet kunt 
volgen, dan moet dit schriftelijk of telefonisch door je ouders 
worden gemeld. Wij moeten namelijk ook de regels van de 
leerplicht naleven. Word je tijdens de schooldag ziek, dan 
mag je alleen na onze toestemming naar huis. Heb je door je 
afwezigheid een toets niet kunnen maken? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met de docent om een nieuwe afspraak 
te maken. Leerlingen die te vaak of te lang ziek zijn, worden 
nadrukkelijk in beeld gebracht. In een vroeg- tijdig stadium 
nemen we contact met u of de leerplicht-ambtenaar op ten-
einde het verzuim terug te dringen. Zo kan verzuim een signaal 
zijn voor een onderliggende problematiek als pesten, depres-
siviteit, enz. (Ziekteverzuim Als Signaal; ZAS).

Leerplichtwet 
Ben je opvallend veel afwezig of ongeoorloofd afwezig, dan 
zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen.  

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. 
De school kan extra verlof verlenen als er bijzondere  
omstandigheden zijn, zoals:
• huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
• verhuizing
• gezinsuitbreiding
• medische redenen
• kennelijke onredelijkheid
• vakantie

Belangrijk is dat de vrijstelling voor vakantie, voor maximaal 
10 dagen, alleen verleend kan worden als de ouders niet  
tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen omdat de 
aard van hun werk het hen belet tijdens reguliere school-
vakanties op vakantie te gaan en dat kunnen aantonen door 
bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 
15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. 
Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen toe-
stemming voor extra verlof op basis van bovengenoemde  
redenen gegeven kan worden. Vooral het belang van de  
leerling wordt hierbij in ogenschouw genomen. 

Procedure:
1.  Ouders dienen het verzoek vooraf, of indien dat onmogelijk 

is, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de  
verhindering schriftelijk in bij de directeur

2.  De directeur neemt een beslissing en meldt het  
besluit schriftelijk

3.  Bij een negatief besluit kunnen ouders beroep  
aantekenen

4.  De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een vaste 
procedure. Ouders dienen eerst een bezwaarschrift in bij 
de directeur. Als dat niet tot een oplossing leidt,  
leggen ze het bezwaar voor aan het bestuur. 

5.  Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kan in  
beroep gegaan worden bij de (arrondissements)rechtbank

 
Huiswerk maken is verplicht 
Je docenten zorgen ervoor dat het huiswerk zo gespreid  
mogelijk over de week wordt verdeeld. Je moet het opgegeven 
huiswerk maken. Als je dit niet hebt gedaan, dan moeten je 
ouders schriftelijk aangeven waarom dit niet is gelukt. 

Lees het Leerlingenstatuut! 
We hebben een leerlingenstatuut, waarin alle rechten en plich-
ten van jou als leerling staan. Deze kun je inzien op de ELO.

Film, video en foto’s 
Ten behoeve van onze schoolgids en andere vormen van  
public relations worden er foto’s gemaakt van leerlingen  
in diverse onderwijssituaties. Wij gebruiken dit foto- en  
filmmateriaal  voor communicatiemiddelen en gaan daar zorg-
vuldig mee om. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik 
van foto’s van uw kind voor PR-doeleinden van de school, dan 
kunt u dit schriftelijk melden bij de directie. We vragen natuur-
lijk eerst toestemming voordat opnames gemaakt worden.
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Praktische zaken



19

Leermiddelen 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de 
overheid geld voor leerboeken, werkboeken en digitaal 
leermateriaal. De leerlingen zorgen zelf voor de overige 
leermiddelen die zij thuis en op school  
gebruiken, zoals agenda, rekenmachine, schriften, pennen, 
sportkleding en woordenboeken. Voor de boeken die de 
school ter beschikking stelt gelden de volgende voorwaarden 
voor de ouders:

•   De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede 
staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige behandeling 
door de leerling, waaronder ook valt het kaften van de 
boeken; en verplicht zich tot  
betaling van eventuele schade, indien die door de school-
leiding wordt vastgesteld.

•   De lener controleert zelf de boeken op gebreken of  
onvolkomenheden. Leerlingen hebben tot twee weken 
na de zomervakantie de gelegenheid een boek om te rui-
len, mits voorradig.

•   De lener draagt zorg voor inlevering door de leerling van 
de boeken op de door de schoolleiding  
vastgestelde tijden.

Ouderbijdrage 
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs,  
inclusief de boeken die de school aan leerlingen ter be-
schikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en 
activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die wij wel 
belangrijk vinden voor het onderwijs. De school vraagt 
daarom aan de ouders een vrijwillige bijdrage van €150,-. 

Ook zonder het betalen van deze bijdrage kan iedereen  
bij ons op school onderwijs volgen. Maar met de vrijwillige 
bijdrage kunnen wij een aantal waardevolle extra zaken  
blijven aanbieden aan onze leerlingen. De overeenkomst 
over de ouderbijdrage is te vinden in Magister: 
ELO->Studiewijzer->W-Algemene informatie 

Als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen 
neemt u dan contact op met de directeur. De school 
kent namelijk een reductie- en kwijtscheldings- 
regeling voor gezinnen waarvoor het lastig is dit  
bedrag te betalen. Na afloop van het schooljaar  
verantwoorden wij deze uitgaven aan de leden  
van de ouderraad.  

Verzekeringen
De school sluit elk jaar een collectieve ongevallenver -
zekering voor leerlingen af. Het is een aanvullende 
verzekering die de schade dekt die niet door de eigen 

verzekering wordt vergoed. Materiële schade aan fietsen, 
kleding, brillen etc. valt daarbuiten.  De ongevallenverzeke-
ring geldt: 

•  Voor de weg van huis naar school en terug
•  Voor het verblijf op school
•  Voor alle activiteiten in schoolverband
•  Alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren

Bij een ongeval kunt u het beste bij de school informeren of 
de gevolgen door de verzekering gedekt worden. 

Kluisjes
Om er voor te zorgen dat leerlingen zorgvuldig met hun 
spullen om kunnen gaan verplichten we iedereen een 
kluisje in gebruik te nemen. De kosten voor een kluisje zijn 
onderdeel van de vrijwillige ouderbijdrage.

Werken met een iPad
Onze maatschappij kan niet meer zonder ict. Ook op school 
worden de computer en het internet steeds vaker gebruikt. 
Het helpt onze docenten de lesstof duidelijker en interes-
santer te maken. Daarnaast kan er in de lessen steeds meer 
op maat gewerkt worden. Om die reden is gebruik van een 
eigen van een eigen iPad of laptop op school dan ook ver-
plicht in alle leerjaren. In klas 1 en 2 werken we met een iPad, 
aanschaf van dit apparaat verdient dan ook de voorkeur 
boven een laptop.
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Buitenschoolse activiteiten

School is meer dan leren alleen. Ook buiten de gewone lessen om zijn er verschillende leuke activiteiten: 

de zogenaamde ‘buiten-les’-activiteiten, zoals podiumavonden, musicals, cultuurdagen, sportdagen,  

klassenavonden en feestavonden. Het zijn vaak precies die activiteiten die jou het langst zullen bijblijven!



Culturele activiteiten 
De bovenbouw en onderbouw hebben elk hun eigen 
themafeesten. Zoals het bezoek van Sinterklaas, waar 
leerlingen en leraren eens door een andere bril bekeken 
worden! Elk jaar is er een culturele dag voor elk leer-
jaar, waarbij we de hulp inroepen van artiesten,  
kunstenaars en bedrijven.

Sportieve activiteiten 
Elk jaar is er een binnensportdag en een sponsorloop 
voor een goed doel. Ook organiseren we samen met 
andere sportverenigingen diverse toernooien, zoals 
het jaarlijkse badmintontoernooi.
Extra sport en cultuur organiseren we ook in onze 
projecturen voor de onderbouw. Deze wekelijkse 
uren zijn gevuld met leuke keuzeactiviteiten en vin-
den voor een deel plaats op dinsdagmiddag!

Reizen 
In de derde klas maak je een reis naar het buitenland. 
De laatste jaren gingen we meestal naar Tsjechië. 
Tijdens deze indrukwekkende week doen we  
onder andere allerlei sportieve activiteiten, 
zoals mountainbiken en kajakken, maar 
we hebben ook aandacht voor de 

cultuur van een land. Het geld voor het kamp wordt 
apart in klas 3 in rekening gebracht en bedraagt onge-
veer €250,-.

Excursies
Bij verschillende vakken krijg je excursies, onder meer 
voor biologie, CKV, geschiedenis/aardrijkskunde, 
Frans en Duits. Ook voor sporttoernooien moeten we 
regelmatig met de bus of met ouders op stap. In je 
examenklas ga je bovendien samen met de docenten 
en andere medewerkers een dag uit.

Klas 78
Op donderdagmiddag zien we ook leerlingen van de 
basisschool in onze school rondlopen. Die middag  
verzorgen wij een onderwijsprogramma voor de geïn-
teresseerde kinderen van groep 7 en 8 van de scholen 
in onze regio. Expressie, Techniek, Science en Wis-
kunde staan dan op een uitdagende manier op het  
programma.
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‘Kleinschalig, groot en verbonden’

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we  
onderdeel van een grote organisatie - Landstede Groep - die juist daardoor dingen tot stand kan  
brengen die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen 
voor dialoog en verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protestants christelijke 
of katholieke achtergrond.

o=onderbouw  b=bovenbouw

Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Landstede Voortgezet onderwijs 

 Vmbo Vmbo Havo Atheneum Gymnasium Praktijk- 
 bb / kb gl / tl    onderwijs

Agnieten College  o  o b o o
Nieuwleusen

Agnieten College  o  o b o o 
Wezep

Agnieten College  o b o b o o
Zwartsluis
  
Carolus Clusius College Zwolle  o b o b o b o b
(ook Orfeo, internationaal  
gymnasium)  

Centre for Sports &  o b o b o b o b o b
Education, Zwolle

Morgen College o b o b
Harderwijk

Ichthus College Kampen o b o b o b o b o b o b

Ichthus College, Dronten  o b o b o b o b o b
(ook UniqXL, onderwijs voor  
hoogbegaafde leerlingen)

JenaXL met Thomas a  o b o b  o b o b o b
Kempis College, Zwolle 

Meander College, Zwolle  o b o b o b  

Oriënt, Zeewolde o b     o b  

TalentStad Beroepscollege,  o b 
Zwolle

TalentStad Praktijkonderwijs,       o b 
Zwolle
 
Thomas a Kempis   o b o b o b o b
College, Zwolle
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Agnieten College Wezep
Noordsingel 70, 8091 WD Wezep
Postbus 41, 8090 AA Wezep
Telefoon (088) 850 75 70
E-mail: wezep@agnietencollege.nl
www.agnietenwezep.nl
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