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Groots in Kleinschaligheid
Wij zijn een persoonlijke en kleinschalige school. Je leert elkaar, het gebouw en de docenten dan ook razendsnel 
kennen. Op het Agnieten College hebben we aandacht voor elkaar. Onze school biedt aan, daagt uit en laat jou 
leren op een manier die bij je past in een veilige omgeving. De deuren staan altijd voor al onze leerlingen open.

Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen. Naast het behalen van een diploma, 
ontwikkelen leerlingen bij ons de vaardigheden die ze nodig hebben voor het functioneren in de voortdurend 
veranderende samenleving. Alle leerlingen hebben talenten en het is aan ons om deze kwaliteiten en interesses 
maximaal tot hun recht te laten komen. Wij zijn ook een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en met elkaar om 
leert gaan, zowel binnen als buiten de lessen. Een goede doorlopende leerlijn is daarbij heel belangrijk, evenals het 
goed onderhouden van contacten met de toeleverende scholen en vervolgopleiding van de leerlingen.

Uniek onderwijsconcept
In onze schoolgids leggen we graag meer uit over ons unieke onderwijsconcept. Hierin vertellen wij over de 
manier waarop wij tegen leren aankijken, hoe het er dagelijks aan toe gaat en welke afspraken wij onderling 
hebben gemaakt, zodat jij in een vertrouwde omgeving kunt leren.

Hebben jij of je ouder(s)/verzorger(s) nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. Ik neem graag de tijd voor een 
persoonlijk afspraak of kijk verder op onze website www.agnietenwezep.nl 

Peter Gerritsen
Locatieleider

Welkom 
bij het Agnieten College Wezep!

Woon je in Wezep of omgeving? Dan is het Agnieten College Wezep een goede keuze. Wij bieden vmbo, havo en 
atheneum aan.
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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
Website                   www.agnietenwezep.nl

Locatieleider
Peter Gerritsen        pgerritsen@agnietencollege.nl

School en schoolleiding

Dhr. Peter Gerritsen is de locatieleider van het Agnieten College in Wezep. Voor vragen over de school kunt u bij 
hem 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.
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Visie

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:
• Ieders talent ontwikkelen
• Elkaar ontmoeten
• Ieders eigenheid respecteren
• Aandacht geven aan zingevingsvragen
• Verantwoordelijkheid nemen

Leren is leuk!
Naast gewone lessen bieden we heel wat extra! Zo zijn 
er masterclasses, excursies, sport- 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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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-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 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 toekomst!



• 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.

• 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, studieresultaten 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.

Inrichting van ons onderwijs
Op het Agnieten College kun je terecht voor vmbo-bbl/-kbl (klas 1 en 2), vmbo-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 onderwijs bieden. 
Dit zie je terug in de volgende activiteiten.
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• Doorlopende leerlijn voor ondernemende leerlingen
Vind je het leuk om ondernemend bezig te zijn en 
ondernemende competenties verder te ontwikkelen, 
dan geven we jou deze kans. Je loopt bijvoorbeeld 
stage bij bedrijven, leert ondernemen in diverse 
projecten en je maakt zelf een businessplan voor een 
eigen onderneming.

• Masterclasses
In klas 1 en 2 werk je op dinsdagmiddag in een 
masterclass. Deze kies je op basis van jouw talent of 
interesse. Per schooljaar kun je kiezen uit verschillende 
masterclasses zoals kickboksen, schilderen, Lego 
League, koken, fotograferen, verschillende 
sportactiviteiten enz. 

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 daarover met jou en je ouders 
persoonlijk contact. Afhankelijk van het advies en je 
voorkeur word je ingedeeld in één van de  brugklassen:
• vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, 

eventueel met leerwegondersteunend onderwijs
• vmbo-kader beroepsgerichte en theoretische 

leerweg, eventueel met leerwegondersteunend 
onderwijs

• vmbo-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 brugperiode. 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 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.
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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 bijna 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 en 
atheneum klas 3:

•   Kies je voor de vmbo-basis- of kader-    
     beroepsgerichte leerweg, dan kun je
     hiervoor naar TalentStad in Zwolle gaan.
•   Kies je voor de theoretische leerweg van het vmbo,
     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 op het
     Agnieten College blijven).

Kwaliteitszorg
Onder kwaliteitszorg verstaan wij het geheel aan 
activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit 
van het onderwijs systematisch te onderzoeken, te 
borgen en/of te verbeteren en, te communiceren en 
openbaar te maken. De kwaliteitszorg van het 
Agnieten College Wezep wordt centraal aangestuurd 
vanuit de Landstede Groep.

Op onze school vertaalt de kwaliteitszorgmedewerker 
deze kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgplan op 
maat voor de locatie. De activiteiten zijn geborgd in 
een integrale kwaliteitszorgagenda. De 
tevredenheidsonderzoeken zijn onderdeel van onze 
kwaliteitszorg. Jaarlijks ontvangen ouders en 
leerlingen uit de brugklas, derde klas en examenklas 
een uitnodiging voor deelname. De uitkomsten van 
deze onderzoeken worden besproken met het team, de 
leerlingenraad, de ouderraad en de 
medezeggenschapsraad.
De uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes zijn 
samen met de leerresultaten belangrijke 
richtinggevers voor ons onderwijskundig beleid. Kijk 
voor resultaten op www.scholenopdekaart.nl

Talent in ontwikkeling (TIO)
Als je de basisberoepsgerichte leerweg of 
kaderberoepsgerichte 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 
persoonlijke begeleiding. Na twee jaar maak je de 
definitieve keuze voor een (vervolg)leerweg.

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

Masterclasses
In het lesrooster is voor klas 1 en 2 de dinsdagmiddag 
gereserveerd voor masterclasses. Deze kiezen 
leerlingen op basis van een talent of interesse. Per 
schooljaar kun je kiezen uit verschillende 
masterclasses. Je volgt een masterclass 7 middagen. 
Leerlingen mogen samen met de docent meedenken 
over wat ze precies willen doen. Dat kunnen 
bijvoorbeeld proefjes zijn of creaties maken van hout 
of textiel. Maar ook voetbal, modelbouw, schilderen of 
programmeren. Alle masterclasses zijn voor jongens en 
meiden en kunnen op het eigen niveau gedaan 
worden. Het doel van deze masterclasses is dat 
leerlingen zich kunnen verdiepen in hun 
interessegebied en mogelijk nieuwe talenten 
ontdekken. Extra bewegen wordt mogelijk gemaakt in 
deze masterclasses.

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.
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De weekplanners 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 kerstbijeenkomst en een paasviering. We doen dit 
zodat jij - als je wilt - ook je steentje kunt bijdragen. 
Verder zijn er regelmatig sponsoractiviteiten, waarbij 
je je inzet voor minder bedeelde medemensen. Ook dat 
vinden we belangrijk.

Onderwijsaanbod

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 kunt natuurlijk altijd een 
toelichting 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.
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Vmbo Havo/Vwo

Basis Kader Theoretisch Havo Atheneum

Klas 1 Klas 1 Klas 1 Klas 1 Klas 1

Klas 2 Klas 2 Klas 2 Klas 2 Klas 2

TalentStad Klas 3 en 4 Klas 3 Klas 3 Klas 3

Klas 4 Meander College, Carolus Clusius College, Thomas 
a Kempis College

De gekleurde vlakken worden in Wezep aangeboden.
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Leerjaar: 1 2 3 4

Godsdienst 2 2 2 2 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 3* 3 3

Duits 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4

Geschiedenis 2 2 4

Aardrijkskunde 2 2 4

Mens & Maatschappij 4 4 4 4 4 4

Maatschappijleer 2

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tekenen/beeldende 
vorming 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

Projectuur 13 2 2 2 14 2 2 2

Rekenen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Studieles 1 1 1 1

Zelfstandig werkuur/
keuzewerktijd 7 5 3 3 8 6 3 3 4 4 4

Mentorles 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Stage ku ku

* bij keuze Frans 5 uur keuzewerktijd

ku=klokuren             
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Vakanties en vrije dagen

Zomervakantie
maandag 11 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
Herfstvakantie
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
(incl. Koningsdag en 5 mei) 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart
donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

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                           10.05 - 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
8                            13.20 - 14.00 uur
9                            14.00 - 14.40 uur
10                          14.40 - 15.20 uur
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Het gezondheidsbeleid bestaat uit verschillende 
onderdelen, zoals:
•   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 masterclasses. We hebben 
informatieavonden voor ouders over thema’s, zoals 
sociale media, seksualiteit e.d.

Gezondheidsbeleid
Wij dragen sinds 2016 het certificaat 'Gezonde school' met als themacertificaat 'bewegen en sport'. We zijn bezig 
om een tweede themacertificaat 'voeding' te behalen. Om het certificaat 'Gezonde school' te mogen voeren, 
hebben wij voldaan aan de wettelijke eisen.
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Het gezondheidsbeleid van onze school is een 
werkdocument waarin we, in samenwerking met 
ouders en externe instanties, steeds proberen de 
actualiteit op te nemen.

Goed Bezig Oldebroek
 
Goed Bezig Oldebroek werkt samen met lokale partijen 
aan een gezond en actief leven voor inwoners in de 
gemeente Oldebroek. Ze doen dit op scholen, in de 
buurt en bij verenigingen. Ze zijn in dienst van de 
Gelderse Sport Federatie en werken in opdracht van de 
gemeente Oldebroek.

Bij ons op school gebruikt Goed Bezig de school als 
platform om aandacht te vragen voor 
gezondheidsthema’s en buitenschoolse activiteiten 
van lokale partijen.

Extra Gym & Extra Gym+
Zit je kind nog niet op een sport of heeft het tijdens 
gym moeite met bepaalde onderdelen? Dan is Extra 
Gym iets voor jouw kind om hier mee aan de slag te 
gaan!

Zit je kind niet lekker in zijn vel en heeft hij/zij moeite 
met concentreren? Bij Extra Gym+ gaan ze aan de slag 
met voeding en bewegen en leren ze wat nodig is om 
lekker in hun vel te zitten. Heb je interesse? Neem 
contact op via goedbezig@oldebroek.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
 
Ieder kind moet aan sport of kunst en cultuur kunnen 
doen. Dat is het motto van het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Ook de gemeente Oldebroek vindt dit 
belangrijk, daarom zijn zij aangesloten bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland.

Wat doet het Jeugdfonds?
Het Jeugdfonds zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen 
die er geen geld voor hebben toch lid kunnen worden 
van een sportclub of op muziekles kunnen. Het 
Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld 
rechtstreeks aan de sportclub, zwemschool, dansclub 
of muziekvereniging.

Ook vergoedt het Jeugdfonds eventueel noodzakelijke 
materialen of kleding.
Bij elkaar gaat het om een bedrag van maximaal 
€ 225,- (sport) of € 450,- (cultuur) per jaar per kind. 
De bijdrage kan ook ingezet worden voor het behalen 
van het zwemdiploma.

Een financieel gat voor het behalen van het 
zwemdiploma kan eventueel aangevuld worden met 
een extra aanvraag bij het fonds Kinderhulp.
 
Voor wie is het Jeugdfonds?
Kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar en waarvan de 
ouders een laag inkomen hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan gezinnen die leven van een uitkering of in de 
schuldsanering zitten.

Aanvraag
Ouders en/of verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag 
indienen bij het Jeugdfonds. Die aanvraag dient te 
worden gedaan door een intermediair die 
professioneel bij de opvoeding van het kind of de 
jongere is betrokken.  
Klik hier voor informatie over het Jeugdfonds of kijk op 
www.goedbezigoldebroek.nl
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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 
welbevinden van hun kind, de studievorderingen en 
alle noodzakelijke hulp.

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

Vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders die in vertrouwen met iemand 
van school willen spreken over bijvoorbeeld 
problemen, kunnen contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn 
dhr. Van Wieringen en mw. Van de Scheer.

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

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 begeleidingsplannen, enzovoort.

Er kan voor leerlingen een dyslexieverklaring worden 
afgegeven. Ook kunnen zij zorgen voor speciale 
maatregelen, zoals het vergroten van repetities, het 
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 
huiswerkbegeleiding 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 
leerlingen 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 
klaar om kinderen op te vangen. De kinderen die hier 
gebruik van maken hebben een ondersteuningsplan 
waarin de afspraken staan die we met ouders en de 
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 een 
vervolgonderzoek of gesprek. Ook ouders kunnen met 
vragen bij hen terecht.

Begeleiding

We bieden een geïntegreerde leerlingbegeleiding. Dat wil zeggen dat er op alle terreinen (sociaalemotionele 
ontwikkeling, studieresultaten, het keuzeproces) deskundigen aanwezig zijn die direct ondersteuning kunnen 
bieden. Deze begeleiding verzorgen we op verschillende manieren.
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Teamoverleg
Geregeld komen docenten bij elkaar in het 
teamoverleg om de ontwikkeling van de leerlingen 
met elkaar door te spreken. Ze maken afspraken over 
controle van het werk, de aanpak, toetsen, enzovoort. 
Bij bijzonderheden nemen zij contact met ouders op. 
Het teamoverleg vindt ongeveer om de week plaats.

School Ondersteuningsteam (SOT)
Goede begeleiding van leerlingen begint bij een goede 
toelating. Wij willen graag zicht hebben op de 
behoeftes en kwaliteiten van leerlingen. Bij de 
toelaatbaarheid van leerlingen zijn een aantal punten 
van belang:
•   sociale zelfredzaamheid;
•   de capaciteit om zelfstandig te werken,
     te plannen en te organiseren;
•   de mogelijkheid aangesproken te
     kunnen worden op het gedrag;
•   het vermogen om te gaan met feedback
     en het gewenste gedrag te vertonen.

Wanneer uit het aanmeldingsformulier en het gesprek 
met de toeleverende school naar voren komt dat een 
leerling extra begeleiding nodig heeft, vindt soms een 
extra gesprek met de ouders en de leerling plaats. 
Tijdens dit gesprek bekijken we of de leerling het 
onderwijs kan volgen en het examen (in de toekomst) 
met goed gevolg kan afsluiten. Aan de hand van dit 
gesprek wordt besloten of het Agnieten College een 
passende plek is voor de leerling. Op het Agnieten 
College hebben we een School Ondersteuningsteam 
(SOT). In dit team bespreken alle genoemde 
specialisten, éénmaal per 6 weken, de leerlingen die 
extra hulp of begeleiding nodig hebben. Het 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 handelingsof 
begeleidingsplan opgesteld, waarin ook de 

verantwoordelijkheden van ouders en leerlingen en 
andere betrokkenen zijn beschreven. Soms is meer 
onderzoek nodig om met elkaar te bespreken wat goed 
is voor de leerling. Dat kan zijn op het gebied van leren, 
van kiezen of op het gebied van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 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. Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) is 
door de schoolmaatschappelijk werkster 
vertegenwoordigt en indien nodig schuiven andere 
deskundigen aan. U kunt dan denken aan de 
leerplichtambtenaar, de politie, een medewerker 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. Dit zijn 
meestal leerlingen die bij de zorgcoördinatoren 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 
tegelijkertijd 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 gewist, tenzij de zorg over een leerling nog 
steeds actueel is.
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Cijferoverzicht
In Magister hebben ouders en leerlingen altijd een 
overzicht van de meest actuele stand van zaken wat 
betreft de cijfers. Omdat ouders dagelijks kunnen 
meekijken, organiseren we geen speciale 
spreekavonden over rapporten. U kunt altijd contact 
opnemen met de mentor om iets te bespreken als daar 
aanleiding voor is. Ouders hebben natuurlijk altijd de 
gelegenheid om, via mail of telefoon, in contact te 
komen met de mentor.

Voorlichtingsbijeenkomsten
U wordt regelmatig uitgenodigd voor een voorlichting 
of een gesprek over andere zaken. Voorbeelden zijn 
bijeenkomsten over het keuzeproces, de 
keuzemogelijkheden, de kampweken of excursies, 
thema’s als alcohol en drugs, het examen en noem 
maar op.

Nieuwsbrief
U ontvangt een nieuwsbrief met informatie over de 
verschillende activiteiten op school en u krijgt 
achtergrondinformatie over bijzondere 
ontwikkelingen.

Website
Op www.agnietenwezep.nl vindt u veel 
achtergrondinformatie.

Ouderraad
Een aantal ouders heeft zich verenigd in de Ouderraad. 
De Ouderraad overlegt met de locatieleider over 
allerlei zaken die leerlingen aangaan en heeft een 
adviserende rol. U kunt bij school informeren naar de 
contactpersonen voor de Ouderraad. Verslagen van de 
ouderraad staan op de ELO van de school. U bereikt de 
ouderraad via ouderraadwezep@agnietencollege.nl. 

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

Medezeggenschapsraad en Deelraad
Het Agnieten College heeft te maken met 
onderwijskundige 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 gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en willen 
klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het 
gebeuren dat je het als leerling of ouder ergens niet 
mee eens bent of vindt dat er iets niet goed gaat. Wat 
kun je dan doen? Heb je een klacht, dan is de mentor 
het aanspreekpunt. Hij of zij probeert samen met jou 
en de betrokkenen een oplossing voor het probleem te 
vinden. Als dat niet lukt, kun je de klacht indienen bij 
ons klachtenmeldpunt via 
klachtenmeldpuntagnieten@landstedegroep.nl.

Klachtenprotocol
Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal 
verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede 
Groep.
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Communicatie en meepraten

Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen van uw kind en andere 
interessante ontwikkelingen. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken, 
bijvoorbeeld via de MR, Deelraad, Ouderraad, enz.. We willen de drempel daarbij zo laag mogelijk leggen. Heeft u 
vragen of signaleert u problemen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind, docenten, conciërges of 
schoolleiding. U kunt hiervoor het beste mailen en/of een afspraak te maken, zodat we zeker weten dat we tijd 
voor u hebben.



Daarom gebruiken we het klachtenprotocol dat 
Landstede Groep hanteert. Komen we intern niet tot 
een goede oplossing, dan kun je besluiten om jouw 
klacht in te dienen bij een externe commissie.

Klachten over seksuele intimidatie en 
geweld
Is uw kind op school op een onaangename manier 
lastiggevallen? Bij de Onderwijsinspectie werken 
vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het 
melden van klachten en gebeurtenissen op het gebied 
van seksuele intimidatie en misbruik, lichamelijk 
geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme 
en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs zijn 
tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief).

Resultaten

Van alle leerlingen die op school zaten is het volgende 
resultaat in procenten te zien (tabel linksonder). 
Slagingspercentages van de afgelopen vier jaar vindt u 
in de rechter tabel. Kijk voor meer resultaten op
www.scholenopdekaart.nl

De overheid
De overheid heeft ook informatiekanalen voor ouders 
en leerlingen. We noemen er enkelen:

• www.onderwijsinspectie.nl 
voor vragen aan de onderwijsinspectie

• www.rijksoverheid.nl
voor alle vragen over het onderwijs

• telefoon 079-323 24 44 
voor alle vragen over het voortgezet onderwijs

• www.duo.nl 
voor het downloaden van informatie en 
aanvraagformulieren

•  www.oudersonderwijs.nl
voor alle vragen over het onderwijs.
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Succesvol bevorderd naar het volgende leerjaar

Leerjaar 2020-2021 2021-2022

Klas 1 naar 2 100% 99%

Klas 2 naar 3 93% 93%

Klas 3 naar 4 79% 83%

Slagingspercentages

Cursusjaar 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Vmbo-tl 100% 100% 100% 95%

https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2292/Agnieten-College-Wezep?woonplaats=wezep&presentatie=1&sortering=2


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 

schooldoeleinden.

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 werk je rustig.
• Het gebruik van de mobiele telefoon is op school 

toegestaan, maar in de lessen alleen met 
toestemming van de docent. Opnames mag je niet 
maken, tenzij je hiervoor nadrukkelijk toestemming 
hebt gevraagd en gekregen Als je vervelende 
opnames tegenkomt op je telefoon dan moet je 
verspreiding stoppen en de opnames verwijderen in 
overleg met een docent of je mentor.

• In de pauzes eten, drinken en ontspannen we. Het 
gebruik van iPads is in de pauze niet toegestaan.

• 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 
vroegtijdig stadium nemen we contact met ouders of 
de leerplichtambtenaar op om het verzuim terug te 
dringen. Zo kan verzuim een signaal zijn voor een 
onderliggende problematiek als pesten, depressiviteit, 
enz. (Ziekteverzuim Als Signaal; ZAS).
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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 met een 
anti-pestcontract dat we jaarlijks met alle leerlingen doornemen en ondertekenen.



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 schoolvakanties op vakantie te gaan. 
Ouders moeten dit 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 toestemming voor extra 
verlof op basis van bovengenoemde redenen gegeven 
kan worden. Vooral het belang van de leerling wordt 
hierbij in ogenschouw genomen.

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 plichten van jou als leerling staan. Deze kun je 
inzien op de ELO.
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Procedure aanvraag bijzonder verlof

1.   Ouders dienen het verzoek vooraf, of 
      indien dat onmogelijk is, uiterlijk binnen
      twee dagen na het ontstaan van de ver-         
      hindering schriftelijk in bij de locatieleider.
2.   De locatieleider 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
     locatieleider. Als dat niet tot een oplos-
     sing 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
     arrondissementsrechtbank.



Privacy
Als school hechten wij veel waarde aan het integer 
omgaan met persoonsgegevens. Wij hebben daarom 
een privacyreglement opgesteld. Dit  is opgesteld op 
basis van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft het doel 
van registratie en welke gegevens op welke wijze 
worden geregistreerd.

Tijdens bijvoorbeeld vieringen en excursies worden er 
regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze worden 
gepubliceerd op onze (besloten) website of social 
media. Dit mag alleen als er vooraf toestemming van 
de leerling of ouder (wanneer leerling < 16 jaar) is 
gegeven. Aan het begin van de schoolcarrière van uw 
zoon of dochter kan een toestemmingsformulier 
worden ondertekend. Hierin is opgenomen voor welke 
doelen er foto’s gemaakt mogen worden en waar deze 
mogen worden gepubliceerd.

Als school maken wij ook gebruik van docenten in 
opleiding en stagiaires. Op sommige momenten 
worden er beeld- en geluidsopnames gemaakt om de 
didactische vaardigheden goed inzichtelijk te krijgen. 
Omdat deze opnames beter onderwijs als doel hebben, 
is hier geen formele toestemming van de leerling of 
ouder voor nodig. Voordat er beeld- en geluidopnames 
worden gemaakt, zullen de leerlingen worden 
geïnformeerd en er wordt gevraagd of er bezwaar is 
vanuit de leerlingen.

Er wordt altijd geprobeerd  om de leerlingen met de 
rug in beeld te brengen. Daarnaast is er een 
mogelijkheid dat leerlingen, wanneer er bezwaar is, 
buiten beeld kunnen zitten. Wanneer de opnames niet 
meer nodig zijn, worden deze vernietigd. Volgens de 
wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen 
persoonsgegevens in te zien.

Om van dit recht gebruik te maken kan er een email 
worden gestuurd naar privacy@landstedegroep.nl. 
Hetverzoek wordt dan zo snel mogelijk in behandeling 
genomen. Ook wanneer het gevoel bestaat dat er op 
een onjuiste manier wordt omgegaan met 
persoonsgegevens, of wanneer er vragen zijn, kun je 
hier naartoe mailen.

Schoolveiligheid
Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in 
staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich 
veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het 
nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze 
zich gezien en geaccepteerd voelen en ze het gevoel 
hebben erbij te horen.

Het Agnieten College Wezep wil een veilige omgeving 
bieden voor alle leerlingen en personeelsleden. 
Daarom voeren wij een duidelijk beleid met aandacht 
voor signalering, preventie en bestrijding van geweld 
en het gehele scala van schelden, pesten, vernieling, 
diefstal, bedreiging, discriminatie, handtastelijkheden, 
seksuele intimidatie en bruut geweld.

Ons beleid heeft ook tot doel te voorkomen dat de 
normen geleidelijk verschuiven. Gebeurtenissen en 
gedragingen die op een school niet zouden mogen 
voorkomen worden niet geaccepteerd. De school heeft 
een veiligheidsplan opgesteld en participeert in een 
convenant Veilige Scholen in samenwerking met de 
gemeente Oldebroek en omliggende gemeentes.

Het opstellen van gedragsregels, protocollen en 
(sanctie)beleid is echter niet voldoende om personeel, 
leerlingen en ouders een gevoel van veiligheid te 
geven. Door met elkaar in gesprek te blijven- in 
vergaderingen, in mentorlessen, tijdens 
oudergesprekken – weten wij wat er speelt en wat er 
nodig is om leerlingen, personeel en ouders te 
ondersteunen.
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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 
een 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 
schoolleiding 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 ruilen, mits voorradig.

• De lener draagt zorg voor inlevering van de boeken 
door de leerling 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 
beschikking 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. Met de vrijwillige 
bijdrage kunnen wij een aantal waardevolle extra 
zaken blijven aanbieden aan onze leerlingen. Als het 
voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen, neemt 
u dan contact op met de locatieleider. De school kent 
namelijk een reductie- en kwijtscheldingsregeling 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.

Specifieke schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle 
ouders/verzorgers een overzicht van kosten die 
betrekking hebben op dat schooljaar. Het gaat hierbij 
om kosten voor bijvoorbeeld excursies, activiteiten, 
schoolreizen etc. De activiteiten zijn verbonden aan 
ons onderwijsprogramma, maar deelname is niet 
verplicht. Indien ouders/verzorgers ervoor kiezen om 
niet te betalen voor een of meerdere activiteiten kan 
de school besluiten om de leerling niet aan de 
activiteit deel te laten nemen en een vervangende 
opdracht aan te bieden.

Facturatie
Agnieten College is onderdeel van Landstede Groep. 
Voor de facturering van schoolkosten maakt Landstede 
Groep gebruik van het digitale facturatiesysteem WIS 
Collect. Alle ouders/ verzorgers ontvangen een e-mail 
met daarin een link naar de factuur. Betalen kan op 
verschillende manieren, in een veilige omgeving. 
Betaling in termijnen is ook mogelijk. Een overzicht van 
ontvangen en betaalde facturen is online beschikbaar.
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Praktische zaken



Tegemoetkoming in de schoolkosten
Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen onder speciale 
voorwaarden een tegemoetkoming in de schoolkosten 
voor scholieren krijgen. Kijk voor meer informatie over 
deze tegemoetkoming op www.rijksoverheid.nl.

Verzekeringen
De school sluit elk jaar een collectieve 
ongevallenverzekering 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. Bij een ongeval kunt u het beste bij de 
school informeren of de gevolgen door de verzekering 
gedekt worden.

Kluisjes
In de kluisjes kunnen spullen veilig worden 
opgeborgen. De kosten voor het kluisje zijn 
opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Voor de 
sleutel of kaart betaal je 5 euro borg, maar die krijg je 
bij inlevering ervan terug. De school heeft het recht je 
kluisje te controleren als we vermoeden dat dit 
gebruikt wordt voor het bewaren van gestolen of 
verboden goederen.

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 interessanter te maken. Daarnaast kan 
er in de lessen steeds meer op maat gewerkt worden. 
Om deze reden is gebruik van een eigen iPad op 
school gewenst in alle leerjaren.
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De ongevallenverzekering 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



Culturele activiteiten
De bovenbouw en onderbouw hebben elk hun eigen 
themafeesten. Elk jaar is er een culturele dag voor 
ieder leerjaar, waarbij we de hulp inroepen van 
artiesten, kunstenaars en bedrijven.

Sportieve activiteiten
We houden ieder jaar een binnensportdag. Extra sport 
en cultuur organiseren we ook in onze masterclasses 
voor de onderbouw. Deze wekelijkse uren zijn gevuld 
met leuke keuzeactiviteiten en vinden 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 en 
Normandië. Tijdens deze indrukwekkende week doen 
we onder andere allerlei sportieve activiteiten en 
hebben we aandacht voor de cultuur van een land. Het 
geld voor deze reis wordt apart in klas 3 in rekening 
gebracht en bedraagt ongeveer € 300,-.

Klas 7/8
Op donderdagmiddag zien we ook leerlingen van de 
basisschool in onze school rondlopen. Op die middag 
verzorgen wij een onderwijsprogramma voor de 
geïnteresseerde kinderen van groep 7 en 8 van de 
scholen in onze regio. Expressie, Techniek, Science en 
Biologie staan dan op een uitdagende manier op het 
programma.

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, reizen, musicals, cultuurdagen, sportdagen, 
klassenavonden en feestavonden. Het zijn vaak precies die activiteiten die jou het langst zullen bijblijven!
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Agnieten College Wezep maakt deel uit van Landstede 
Groep, een onderwijsorganisatie met een gevarieerd 
aanbod voor jong en oud. Landstede Groep biedt 
voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en 
volwassenenonderwijs.

‘Waarde(n)vol leren leven’ is de missie van Landstede 
Groep; liefde voor leren zit in ons DNA. Voor iedere 
leerling biedt Landstede Groep een school voor 
voortgezet onderwijs die aansluit bij de interesses, 
talenten en manier van leren. Iedere school heeft een 
eigen identiteit en persoonlijkheid, een eigen sfeer en 
eigen prioriteiten. De een legt de nadruk op cultuur of 
sport. De ander onderscheidt zich door een bijzondere 
onderwijsmethode of richt zich op 
internationalisering.

Kleinschalig, groot en verbonden
Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig 
ingedeeld en lokaal verankerd. Als onderdeel van 
Landstede Groep kunnen we dingen tot stand brengen 
die anders buiten bereik blijven. De samenwerking met 
andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en 
verdieping. Dankzij de unieke samenstelling van onze 
scholengroep, kunnen we de kansen bieden van 
persoonlijk onderwijs.

Vanuit een christelijke oorsprong laten wij ons 
inspireren door vijf waarden:

1.   We willen ontwikkelen 
2.   We zoeken de ontmoeting 
3.   We werken aan een brede persoonsvorming 
4.   We verleggen grenzen 
5.   We zijn betrokken

Landstede Voortgezet Onderwijs
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Vmbo-bb/kb Vmbo-gl/tl Havo Atheneum Gymnasium Praktijkonderwijs

Agnieten College Nieuwleusen 0 0 b o o

Agnieten College Wezep o o b o o

Agnieten College Zwartsluis o b o b o o

Carolus Clusius College Zwolle 

(ook gymnasium Orfeo) 

o b o b o b o b

Centre for Sports & Education, 

Zwolle 

o b o b o b o b o b

Morgen College, Harderwijk o b o b

Oriënt, Zeewolde o

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

Ichthus College, Dronten (onder-

wijs hoogbegaafde leerlingen) 
o b o b o b o b o b

JenaXL met Thomas a  Kempis 

College, Zwolle 

ob o b o b o b o b

Meander College, Zwolle o b o b o b

TalentStad Beroepscollege, 

Zwolle 

o b

TalentStad Praktijkonderwijs, 

Zwolle 

o b

Thomas a Kempis College, 

Zwolle 

o b o b ob o b

o=onderbouw  b=bovenbouw                                                   Een aantal van onze scholen biedt ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).





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

De persoonlijke 

school!


