
Schoolgids 2019 | 2020



Jacob-Roelandslyceum
Schoolgids 2019 / 2020

Het Jacob-Roelandslyceum valt 
onder het bestuur van de vereniging 

van Ons Middelbaar Onderwijs.
 

Het Jacob-Roelandslyceum maakt deel 
uit van de OMO Scholengroep Boxtel.

Telefoon: 0411-672219 

Telefoon leerlingenloket: 0411-688284 
(voor afwezigheidsmeldingen)

E-mail: admin@jrl.nl

Internet: www.jrl.nl

IBAN NL95 RABO 0108 8024 69

Grote Beemd 3, 5281 CC  Boxtel

Postbus 324, 5280 AH  Boxtel



4 5

Inhoudsopgave

 

 Voorwoord 6

1  De school 
1.1  Wie was Jacob Roelands? 7
1.2  Beknopte geschiedenis van het 7
 Jacob-Roelandslyceum 
1.3  Beknopte geschiedenis van de 8
 Bracbant-Havo 
1.4  Plaats van de school binnen 8
 Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
1.5  Inspectie  9
1.6  Managementstatuut OMO 9

2  Personeel 
2.1  Schoolleiding  11
2.2 Afdelingsleiders 11
2.3  Coördinatoren  11
2.4  De functies  12

3  Schoolprofiel 
3.1  Missie Ons Middelbaar Onderwijs  15
3.2  Visie en missie Jacob-Roelandslyceum  15
3.3 Onderwijsconcept Jacob-Roelandslyceum 17
3.4 Veilige leeromgeving 18

4  Opbouw van de school 
4.1  Algemeen  21
4.2  Inrichting van de basisvorming  21
4.3  Inrichting van de tweede fase  24
4.4  Lessentabellen  28
4.5  OMO Scholengroep Boxtel  31

5  Leerlingenzaken 
5.1  Algemeen 33
5.2  Leerlingbegeleiding  34
5.3  Klachten 38
5.4 Reglement bezwaar en beroep  39
 in leerlingenzaken OMO
5.5  Intimidatie, agressie en geweld  39
 (waaronder pesten) en discriminatie OMO
5.6  Privacyreglement  OMO 39

6   Rondom het onderwijs 
6.1   Medezeggenschapsraad  41
6.2  Ouderraad 41
6.3  Klankbordgroepen  41
6.4  Schoolreglement, Leerlingenraad  42
 en Leerlingenstatuut 
6.5  Financiële rijksregeling voor het  43
 schoolgaande kind
6.6  Ouderbijdrage  45
6.7  Schoolboeken  49
6.8  Financiële zaken  49
6.9 Beleid inzake sponsoring 55
6.10  Materiële zaken  55
6.11  Aansprakelijkheidsverzekering  56
6.12  Reisverzekering  56
6.13 Ongevallenverzekering 56
6.14  Buitenlesactiviteiten 57
6.15  Website 58
6.16  Schoolmediatheek/bibliotheek  58
6.17  Kantine 59

7  Kwaliteitszorg 
7.1  Kwaliteitskaart, In-, door- en  61
 uitstroomgegevens  
7.2  Slagingspercentages eindexamen  61
 en doorstroomgegevens 
7.3  Huiswerk 63
7.4  Toetsprotocol 63
7.5  Cijfergeving  64
7.6  Doorstroomnormen 
 Jacob-Roelandslyceum 2018-2019  66

8  Regels en afspraken 
8.1  Lestijden  71
8.2  Roosterwijzigingen  71
8.3  Privacy en beeldmateriaal 71
8.4  Schoolreglement  73

9  Jaarrooster 
9.1  Algemeen  85
9.2  Einde schooljaar  85
9.3  Eindexamens  86
9.4  Ouderavonden  88
9.5  Huiswerkvrij  89
9.6  Vakanties  89



7

1.1 Wie was Jacob Roelands?

Voor de initiatiefnemers die in Boxtel een middelbare school wilden oprichten, was 
het onbetwist dat de HBS een katholieke signatuur moest krijgen. Door de school de 
naam van Jacob Roelands te geven, verwachtte het Stichtingsbestuur dat het leven 
van deze Boxtelaar de leerlingen van deze school zou kunnen inspireren tot ijver 
en doorzettingsvermogen. Jacob Roelands werd in 1633 geboren als zoon van de 
latere dominee van de Sint Petruskerk in Boxtel. De Boxtelse katholieken hadden dit 
kerkgebouw aan de protestanten af moeten staan in 1648. De domineeszoon kwam 
tot de overtuiging dat het katholieke geloof het ware geloof was. Hij bestudeerde dit 
nader en liet zich op 21-jarige leeftijd heimelijk dopen. Omdat hij strafmaatregelen 
vreesde van zijn vader, vluchtte hij naar Antwerpen en besloot priester te worden. Hij 
wilde graag toetreden tot de orde der Jezuïeten, maar zijn verzoeken bleven zonder 
resultaat. Pas in 1658 werd zijn wens vervuld en in 1663 werd hij tot priester gewijd.  
In datzelfde jaar besloot hij naar Brazilië te gaan als missionaris. Hij had het erg 
moeilijk op de reis er naar toe, maar ook op zijn missiepost werd hij van alle kanten 
tegengewerkt door het Portugese bewind. In 1683 vertrok hij teleurgesteld naar San 
Thomé waar hij enkele dagen na aankomst overleed. Het leven van de Boxtelaar 
Jacob Roelands stond in het teken van strijd, moeilijkheden en tegenwerking. Zijn 
daadkrachtige levenshouding stelde deze priester in staat alle ontberingen te trotseren. 
Om deze karaktereigenschappen te onderstrepen kreeg de Boxtelse HBS in 1954 de 
naam van Jacob-Roelandscollege.

1.2 Beknopte geschiedenis van het Jacob-Roelandslyceum

In 1949 startte in Boxtel een HBS, die langzaam uitgroeide tot een onderwijsinstituut met 
regionale uitstraling. In 1964 kwam de fusie tot stand met missiehuis St. Theresia, het 
kleinseminarie van de paters Assumptionisten. Het Jacob-Roelandscollege kreeg naast 
de HBS een Gymnasium. In 1969 werd de nieuwbouw opgeleverd. Bij de Mammoetwet 
veranderde de naam in Jacob-Roelandslyceum. In de zeventiger jaren groeide het 
leerlingenaantal explosief, omdat in de directe omgeving geen vwo-onderwijs werd 
aangeboden. Begin jaren tachtig kregen Schijndel, Oisterwijk en Best wel hun eigen 
athenea en daalde het aantal leerlingen weer enigszins. 
 

1.D
e school

  1. De school 

Voorwoord

Graag bieden wij u de schoolgids 2019-2020 van het Jacob-Roelandslyceum aan, een 
naslagwerk voor ouders en leerlingen, voor iedereen die betrokken is bij de school. 
Wij willen u in deze gids zo goed mogelijk informeren over het onderwijsconcept, de 
begeleiding van onze leerlingen en over praktische zaken waar ouders en leerlingen 
mee te maken krijgen. 

U kunt op de website door de Schoolgids bladeren, maar u kunt de gids ook als PDF 
downloaden. De communicatie via magister maakt het mogelijk u steeds snel en op 
tijd op de hoogte te stellen. U kunt met behulp van dit leerlingvolgsysteem als ouder 
de cijfers, de aan- of afwezigheid, het huiswerk en het lesrooster zien in de digitale 
agenda van uw zoon of dochter. 

Moderne communicatiemiddelen zoals twitter en facebook laten onder leerlingen en 
ouders de informatiestromen zo snel rondgaan dat de school niet altijd meer als eerste 
de ouders kan informeren. Op facebook.com/JacobRoelandslyceum en www.jrl.nl 
brengen we steeds de laatste nieuwtjes onder uw aandacht en tot slot verschijnt ook in 
2019-2020 zes keer per jaar het JRL-nieuws voor leerlingen en ouders. 

Om de schoolloopbaan van al onze leerlingen succesvol te laten verlopen, is in de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuwe opzet door de mentoren onder leiding 
van de afdelingsleiders en het LOB-team. De samenwerking tussen ouders, leerlingen 
en docenten is van groot belang. Afspraken die hierbij een rol spelen, vindt u terug 
in deze schoolgids, die overigens niet op alle gebieden volledig kan zijn. Daarnaast 
worden er voor verschillende leerjaren informatieavonden georganiseerd bij de start 
van het schooljaar. Om het belang hiervan te benadrukken staat ook het schooljaar 
2019-2020 in het teken van de samenwerking en communicatie met de JRL-ouders. 
Alle mentoren nodigen de leerlingen uit voor een startgesprek samen met hun ouders. 

Tot slot wil ik onder de aandacht brengen dat het JRL altijd in ontwikkeling is en steeds 
weer wordt met veel enthousiasme geprobeerd de kwaliteit van de begeleiding en van 
het onderwijs te vergroten. 

Ik wens iedereen een succesvol en plezierig schooljaar toe.

Drs. L.W.J. Spaan MME
rector
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1.3 Beknopte geschiedenis van de Bracbant-Havo

In 1907 komen de eerste Ursulinen naar Boxtel, waar in 1910 een klooster en een kweekschool worden gebouwd. 
De kweekschool bestaat van 1911 tot 1936. Aspirant-kweekschoolleerlingen volgen een voorbereidend jaar. Deze 
vooropleiding groeit uit tot een (m)ulo, die zal blijven bestaan tot 1949. Van 1947 tot 1972 is er mms-onderwijs. Met 
de Mammoetwet verdwijnt de mms in 1968 als schooltype en komen er met de havo ook jongens op school. In 1985 
neemt Boxtel afscheid van de zusters Ursulinen. 

De Bracbant-Havo fuseert met het Jacob-Roelandslyceum per augustus 2000 en dat maakt voor vele leerlingen een 
breed onderwijsaanbod en ruime begeleidingsactiviteiten mogelijk. In het gebouw van het Jacob-Roelandslyceum 
aan de Grote Beemd in Boxtel volgen sinds oktober 2003 alle leerlingen van gymnasium, atheneum en havo 
onderwijs in prachtige, moderne en goed geoutilleerde werkruimtes. In 2018-2019 telt de school ca. 1400 leerlingen. 

1.4 Plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs

Het Jacob-Roelandslyceum valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de 
raad van bestuur. 

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van 
bestuur op de volgende manieren bereiken: 
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Raad van Advies
De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij de school betrokken zijn. De raad denkt mee over de 
ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.  

De raad van advies van het Jacob-Roelandslyceum is als volgt samengesteld:
leden • de heer J.L. de Vriend, voorzitter
  • de heer J.P.T. van Osta
  • de heer S.H.L. Schukken
  • de heer L.F.M. van Besouw       
  • de heer A.C. Meijdam
  • de heer P.P.W. van Geene

Reglement voor de raden van advies van Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies van Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en 
de raad van advies. Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs ligt ter inzage bij de 
schooladministratie. U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de 
samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het 
ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De leden-
raad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid 
zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op 
www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

1.5 Inspectie

Inspecteur van het voortgezet onderwijs
Postbus 88, 5000 AB  Tilburg, tel. 088-6696000

Vertrouwensinspecteur   
Telefoon 0900-1113111

1.6 Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. 
U kunt deze ook downloaden van www.omo.nl.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en 
andere functionarissen. Dit reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie. 

 1. De school 
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2.4 De functies

Schooldecaan:
• De heer G. Verhagen    g.verhagen@jrl.nl / lob@jrl.nl 

Coördinator studievaardigheden:
• Mevrouw J. de Man   j.man@jrl.nl

Ondersteuning:
Zorgcoördinator:
• Mevrouw A. van de Ven  a.ven@jrl.nl

Anti-pestcoördinator:
• Mevrouw F. Beemer   f.beemer@jrl.nl

Indien ouders informatie willen geven aan of verkrijgen bij personeelsleden, kunnen zij dit op werkdagen tussen 
8.30 uur en 17.00 uur aangeven via admin@jrl.nl of telefonisch 0411-672219. 

De Jeugdarts op onze school gedurende het schooljaar 2018-2019 is mevrouw L. Brukx. Zij is te bereiken op 
telefoonnummer 0900 - 4636443, keuze 2. Het bezoekadres van de afdeling Jeugdgezondheidszorg in Boxtel is in 
het Centrum Jeugd en Gezin, Ursula 12, 5281 HV Boxtel, 0411-657957, cjg@boxtel.nl. 

Mevrouw (Anita van de Ven / Brigitte Donkers) is de vertrouwenspersoon voor leerlingen. Zij is bereikbaar via 
a.ven@jrl.nl / b.donkers@bhc.nl .

De heer Marcel Oldenhuizing (van ArboNed) is de vertrouwenspersoon voor personeelsleden. Hij is bereikbaar via: 
marcel.oldenhuizing@arboned.nl of mobiel (06-27124117).

Onze school is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.45 uur. Tijdens schoolvakanties en extra vrije dagen is 
onze school gesloten. Alleen in geval van een calamiteit kunt u contact opnemen met ons via: 088-8833576 

 2. Personeel
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3. Schoolprofiel

3.1 Missie Ons Middelbaar Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van 
scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van 
gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling 
door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven 
de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de 
maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote 
verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken 
van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen 
zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En 
daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting 
aan de ambities en het handelen van de vereniging. 

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met 
elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als 
samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk 
is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier 
invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een 
goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 
op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

3.2 Visie en missie Jacob-Roelandslyceum

3.2.1 Visie

Het Jacob-Roelandslyceum heeft niet voor niets de naam gekregen van een 
bekende persoon uit Boxtel: Jacob-Roelands. Als zoon van een dominee liet hij zich 
op 21-jarige leeftijd stiekem dopen en vluchtte hij naar Antwerpen. Zijn wens om 
toe te mogen treden tot de orde van de Jezuïeten, werd na jaren pas vervuld. Als 
priester ging hij naar Zuid-Amerika en Brazilië. Zijn leven stond in het teken van strijd, 
moeilijkheden en tegenwerking, maar zijn daadkrachtige levenshouding, zijn ijver en 
doorzettingsvermogen stelden hem in staat alle ontberingen te trotseren. Jezelf zijn en 
blijven, je talent benutten en er hard voor willen werken, doorzetten en een bijdrage 

3. Schoolprofiel
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leveren aan de samenleving, dat is wat Jacob Roelands ons leert en dat is de reden waarom onze school van de 
stichters die naam kreeg. Tot op de dag van vandaag ligt dit gedachtegoed aan de basis van de manier waarop we 
onze maatschappelijke opdracht als school vormgeven. 

Het JRL stimuleert leerlingen in een veilige en inspirerende leeromgeving het beste uit zichzelf te halen en 
competenties (kennis, vaardigheden en attitude) te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te functioneren 
in het vervolgonderwijs en de samenleving. 

3.2.2 Missie

Het JRL wil dat het pedagogisch klimaat en de onderwijsleersituatie zo op elkaar zijn afgestemd en ingericht dat 
leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. We gaan ervan uit dat de beste 
leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht zal moeten aanspreken om tot leren te komen. Als het 
lukt om leerlingen liefde en verantwoordelijkheid voor leren bij te brengen dan vergemakkelijkt dat hun leerproces. 
We stimuleren het leren van leerlingen door aan de ene kant het onderwijs steeds beter op maat vorm te geven en 
aan de andere kant voldoende veiligheid te bieden in een op ontwikkeling- en motivatiegericht pedagogisch klimaat. 
Daarnaast stellen we leerlingen in staat om zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter te leren kennen 
waardoor leerlingen keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ontwikkeling tot wereldburger. 

De slogan “Het JRL draait om Jou” is een op leerlingen gerichte vertaling van deze missie.

De visie en de missie worden vormgegeven door alles waar we binnen school in samenhang aan werken maar het 
JRL laat zich kernmerken door vier speerpunten. 

1. JRL lesblok (leren zichtbaar maken) 
Het JRL-lesblok zien we als een vertaling van de manier waarop we de onderwijsleersituatie inrichten binnen het 
JRL. We houden rekening met de motivatie van leerlingen door het onderwijs meer op maat te organiseren, leren 
meer zichtbaar te maken en zo het eigenaarschap van het leren bij leerlingen te vergroten. Het leerdoel moet 
zichtbaar zijn voor de leerling en het leren van de leerling voor de docent waarbij er aandacht moet zijn voor wat het 
meest of het minst effect heeft. ICT zien we als een belangrijk hulpmiddel bij deze ontwikkeling. 

2. Regie leren nemen 
We richten de leerlingbegeleiding en de onderwijsleersituatie zo in dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen leerproces (regie leren nemen). De leerlingbegeleiding is zo ingericht dat er aandacht is voor 
de studievaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de oriëntatie op studie en beroep. Hiermee wordt het 
proces van steeds meer regie nemen door de leerling ondersteund. 

3. Profileringen 
Door het aanbieden van profileringen geven we leerlingen de mogelijkheid te excelleren. Profileringen inspireren 
leerlingen om extra te investeren in een door hen zelf gekozen richting en het beste uit zichzelf te halen. 

4. Brede vorming 
Naast het opdoen van kennis besteden we binnen het JRL ruim aandacht aan persoonsvorming en hebben we een 
aanbod dat wereldburgerschap stimuleert. Zo is er aandacht voor de 21e Century Skills, Global Learning, Arts en 
het ontwikkelen van het persoonlijk profiel (persoonlijk portfolio en profielwerkstuk). 

3.3 Onderwijsconcept Jacob-Roelandslyceum

Ons onderwijsconcept wordt weergegeven 
in een cirkelmodel: twee cirkels om een pit. 
De pit staat voor de leeractiviteit van 
de leerling. De cirkels eromheen zijn de 
onderwijsleersituatie, waarvoor we het 
begrip JRL-lesblok zijn gaan gebruiken, 
en het pedagogisch klimaat. Door deze 
twee cirkels op elkaar te laten inwerken, 
sluiten we steeds beter aan bij de drie 
basisbehoeftes van de leerling: relatie (erbij 
horen en je veilig voelen), competentie 
(vertrouwen in eigen kunnen) en autonomie 
(je eigen ontwikkeling sturen), waardoor de 
motivatie  van de leerling om echt tot leren 
over te gaan verhoogd wordt en er ook 
daadwerkelijk leeractiviteiten plaatsvinden. 

3. Schoolprofiel
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3.4 Veilige leeromgeving

Het JRL biedt leerlingen een veilige leeromgeving. Uit de leerlingtevredenheidsonderzoeken blijkt ook dat leerlingen 
zich veilig voelen op onze school. Ieder jaar opnieuw wordt deze enquête afgenomen onder alle leerlingen. 

Het zorgteam van het JRL is hier alert op, handelt adequaat en de antipestcoordinator, mevrouw F. Beemer, is 
aanspreekpunt en coördinator met betrekking tot pesten en het pestbeleid. Zie hiervoor het antipestprotocol dat te 
downloaden is op de website. Daarnaast is er een ongevallen en incidentregistratie. Naast het zorgteam zijn ook 
de arbo-en veiligheidscoördinator, de heer T. Cuijten, en de arbocommissie actief in het bewaken van de veiligheid 
op school. 

3. Schoolprofiel
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 4. Opbouw van de school

4. O
pbouw

 van de school

4.1 Algemeen

Het Jacob-Roelandslyceum is een school voor vwo met gymnasium en atheneum en 
voor havo. Het Jacob-Roelandslyceum heeft gekozen voor een éénjarige brugperiode 
met gymnasium/atheneum-klassen, een (of twee) combinatieklas(sen) atheneum/ 
havo en een aantal havo-klassen, omdat hiermee het meest recht wordt gedaan 
aan de uitgangspunten van de school, zoals geformuleerd in de visie en missie. Aan 
het einde van de brugklas wordt een keuze gemaakt voor één van de richtingen. 
Overstappen wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegestaan. Gymnasium- 
en atheneumonderwijs is zesjarig en geeft aansluiting op het HBO (Hoger Beroeps 
Onderwijs) en op de Universiteit. Havo-onderwijs is vijfjarig en geeft aansluiting op de  
vijfde klas van het atheneum en het HBO. 

Het Jacob-Roelandslyceum kent lessen van 45 minuten. Door keuzes te maken kan 
een leerling van het Jacob-Roelandslyceum zich profileren in een bepaalde richting of 
in de breedte. 

4.2 Inrichting van de basisvorming

Basisvorming
In alle brugklassen wordt lesgegeven op hetzelfde brugklasniveau. De afstemming van 
de leerstof en toetsing in de brugklas is zo optimaal mogelijk. Brugklassers worden 
beoordeeld op gymnasium/atheneum-niveau of op havoniveau. Door rekening te 
houden met hun mogelijkheden heeft de beoordeling van de brugklasleerlingen op deze 
wijze in beginsel een aanmoedigend karakter. 

Leerlingen die in de combinatiebrugklas havo/vwo zijn geplaatst, krijgen Latijn, zoals 
de leerlingen in de vwo-brugklassen. Zij worden voor de groep 1-vakken (Nederlands, 
Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie) in het eerste 
semester met een dubbele norm beoordeeld, om zo optimale kansen te bieden aan 
deze leerlingen. In het tweede semester wordt de leerling beoordeeld met de norm die 
bij de leerling past. Bij het rapport aan het einde van het eerste semester krijgen alle 
brugklasleerlingen een voorlopig advies voor het te volgen onderwijs in de tweede klas; 
gymnasium, atheneum of havo en voor een profilering, indien gewenst. De keuze voor 
een profilering wordt al eerder gemaakt. 



22 23

Aan het einde van het schooljaar worden de brugklasleerlingen gericht bevorderd naar 2 havo, 2 atheneum of 2 
gymnasium. Ook aan het einde van de tweede klas worden de leerlingen gericht bevorderd. Ouders en leerlingen 
hebben de vrije keuze om een niveau lager te kiezen. Aan het einde van het derde leerjaar krijgen de leerlingen een 
advies over het door hen verder te volgen onderwijs. Hierbij zijn zowel de mentor, de vakdocenten als de decaan 
betrokken. In sommige gevallen kan ter ondersteuning van de school- , profiel-, vervolgstudie- en beroepskeuze het 
Adviesbureau voor Opleiding en Beroep (AOB) in Den Bosch worden ingeschakeld. 

De inrichting van de vernieuwde onderbouw kent op het Jacob-Roelandslyceum de volgende uitgangspunten: 
•  goede afstemming tussen de verschillende (verwante) vakken; 
•  zichtbare samenhang tussen vakken in vakoverstijgende modules; 
•  realisering van visie, missie en onderwijsconcept. 

Overstap 3 vwo naar 4 havo 
Een leerling die aan het einde van leerjaar 3 vwo over gaat stappen naar 4 havo, moet deze verandering vóór 1 juni 
aangeven bij de decaan de heer G. Verhagen. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 4 havo wordt 
vervolgd, vaststaan. 

Profileren of JRL-breed
Op het Jacob-Roelandslyceum kan een leerling halverwege de brugklas kiezen voor een van de vier profileringen: 
• Het Technasium, bètaprofilering, biedt leerlingen RUIMTE VOOR EXACT. Leerlingen met belangstelling voor 
 techniek, rekenen, onderzoeken en ontwerpen kiezen voor het Technasium en volgen gedurende hun hele 
 opleiding het nieuwe vak O&O, onderzoek en ontwerpen. 

• De cultuurprofilering brengt cultuur dichter bij leerlingen en biedt leerlingen RUIMTE VOOR CULTUUR, 
 een scala aan mogelijkheden voor leerlingen om zich op cultureel gebied te ontplooien. 

• Engels plus geeft leerlingen RUIMTE VOOR ENGELS op het niveau van internationaal erkende certificaten. 
 Leerlingen worden zonder meer toegelaten op Engelstalige universiteiten binnen en buiten Europa. 
 Ook studieboeken in het hoger onderwijs in Nederland zijn steeds vaker in het Engels. 

Sport en Lifestyle
•   De profilering Sport en Lifestyle maakt leerlingen bewust van hun levensstijl. Je werkt aan jouw persoonlijke 
 vorming in een sportprogramma met een doorlopende leerlijn. 

Na een oriëntatieperiode kiest een leerling er aan het einde van het eerste semester voor één van de vier profileringen 
wel of niet in zijn programma een plaats te geven. Indien een leerling kiest voor een van de drie profileringen, start 
deze in het tweede semester; een leerling kiest de profilering in principe voor de gehele schoolloopbaan. Na de 
afronding van de onderbouw en voor de start van de tweede fase ligt een natuurlijk moment om de profilering te 
heroverwegen. Alleen in bijzondere gevallen kan een leerling alleen aan het einde van ieder schooljaar stoppen met 
de gekozen profilering. Tijdens een schooljaar stoppen met een profilering is NIET mogelijk. 

Profilering voor bovenbouw vwo
•   Het Econasium wordt in samenwerking met de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg 
 vormgegeven en biedt getalenteerde bovenbouw vwo-leerlingen een extra uitdaging, brengt hen 
 onderzoeksvaardigheden bij die van belang zijn bij veel universitaire studies in een economische richting 
 en vergroot daardoor de kans op slagen in het wetenschappelijk onderwijs. Om in aanmerking te komen voor 
 het Econasium moet een leerling een 7 of hoger scoren voor wiskunde. 
 

 4. Opbouw van de school
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4.3 Inrichting van de tweede fase

Vanaf klas 4 is op het Jacob-Roelandslyceum het onderwijs 
ingericht overeenkomstig de Wet op de tweede fase. Het 
vakkenpakket moet voldoen aan de voorschriften die gelden 
voor het zogenaamde studieprofiel dat definitief door de leerling 
wordt gekozen in de derde periode van het derde leerjaar. 

De wet schrijft vier van deze profielen voor, te weten:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek
voortaan af te korten tot CM, EM, NG en NT

Het examenpakket voor elke leerling wordt uiteindelijk 
bepaald door het gekozen profiel, waarbij elk profiel weer 
is samengesteld uit:
1.  het Gemeenschappelijk Deel
2.  het Profieldeel
3.  het Vrije Deel, met zelf gekozen vakken en activiteiten

De totale omvang van het vakkenpakket wordt gerelateerd 
aan een studielast, vastgesteld in uren per vak, waarbij de  
totale studielast voor elk profiel gelijk is. De studielast voor 
elk vak is vastgesteld voor de gemiddelde leerling en bestaat 
uit verplicht te volgen lessen, overige studieactiviteiten die de 
leerling op school dient te verrichten en daarnaast de tijd die 
de leerling besteedt aan huiswerk, het maken van werkstukken 
en overige activiteiten die per vak zijn vastgesteld. Onder 
dit laatste vallen ook zaken zoals deelname aan excursies 
en schouwburgbezoek. De school heeft vastgesteld hoe de 
studielast per vak over de verschillende leerjaren wordt verdeeld 
en heeft aan de hand hiervan een lessentabel opgesteld. Naast 
de eisen voortvloeiend uit het Centraal Examen moet de leerling 
voldoen aan een aantal andere eisen. Deze worden voor elke 
leerling vastgelegd in een examendossier. Het geheel van deze  
eisen heet het Schoolexamen. Een leerling die niet voldoet aan 
de eisen van het Schoolexamen, kan geen diploma verwerven. 

Gezakte leerlingen
Wij gaan ervan uit dat gezakte leerlingen de eindexamenklas op onze school overdoen. In een uitzonderlijk geval kan 
het VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) een oplossing bieden. Als het JRL een leerling detacheert 
naar het VAVO, blijft het JRL verantwoordelijk voor deze leerling en de resultaten die deze leerling boekt, terwijl er 
voor het JRL geen mogelijkheid is om te sturen op kennis, vaardigheden en attitude. Een leerling moet dan ook aan 
bepaalde voorwaarden voldoen om gedetacheerd te worden. Ouders en/of leerling kunnen een schriftelijk verzoek 
tot detachering indienen bij de directeur onderwijs. 

Programma van Toetsing en Afsluiting
Voor leerjaar 4, 5 en 6 geldt dat aan het begin van het schooljaar (voor 1 oktober) aan de leerlingen het Programma 
van Toetsing en Afsluiting uitgereikt wordt. 

In het PTA staat vermeld:
• de regelgeving 
• de planning van de toetsing en leerstof 
• de weging van de toetsing

Het PTA staat vast en wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs. Mochten er noodgedwongen 
wijzigingen aangebracht moeten worden, dan stelt de directeur onderwijs de Inspectie hiervan op de hoogte. 

Overstappen in de tweede fase
1.  van het ene naar het andere schooltype
2.  van het ene naar het andere profiel
3.  van het ene naar het andere vak

Tussentijds overstappen is alleen toegestaan:
• bij voldoende inzet
• als er plaats is
• als het roostertechnisch mogelijk is

Examencommissie
Deze commissie komt in 2019-2020 bij elkaar op de volgende data: 
12 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 12 december, 6 februari, 20 februari, 2 april, 16 april en 11 juni. 
Verzoeken aan de examencommissie dienen gericht te zijn aan de directeur onderwijs. Per mail kunnen verzoeken 
gestuurd worden naar examencommissie@jrl.nl. Uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de vergaderdatum 
moet het verzoek de examencommissie bereikt hebben. 

4. Opbouw van de school
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1. Overstappen van het ene naar het andere schooltype in de tweede fase 
Overstap van 4 gymnasium naar 4 atheneum en van 5 gymnasium naar 5 atheneum. 
Na de eerste periode bij de start van periode 2 is er nog de mogelijkheid voor een 4 gymnasiumleerling om van 
schooltype te veranderen en naar 4 atheneum over te stappen. De klassieke taal moet dan vervangen worden door 
Frans of Duits. De leerling moet deze verandering vóór 1 december aangeven bij de decaan, de heer G. Verhagen 
en hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie van het JRL (examencommissie@jrl.nl). Dit 
verzoek dient gericht te zijn aan de voorzitter, mevrouw M. Bittner, directeur onderwijs. Overstappen aan het einde 
van het schooljaar kan alleen als de leerling Frans of Duits in zijn pakket heeft; de klassieke taal telt mee bij de 
overgang. 

Overstap van 4 vwo naar 4 havo
1 december: 
Na de eerste periode bij de start van periode 2 is er nog de mogelijkheid voor een 4 vwo-leerling om van schooltype te 
veranderen en naar 4 havo over te stappen. De leerling moet deze verandering uiterlijk vóór 1 november aangeven 
bij de decaan, de heer G. Verhagen en hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie van het 
JRL (examencommissie@jrl.nl). Dit verzoek dient gericht te zijn aan de voorzitter, mevrouw M. Bittner, directeur 
onderwijs. 

1 juni:
Ook aan het einde van het schooljaar is een overstap van 4 vwo naar 4 havo mogelijk. De leerling moet deze 
verandering vóór 1 juni aangeven bij de decaan. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 4 havo wordt 
vervolgd, vaststaan. 

Overstap van 4 of 5 vwo naar 5 havo
Naar een examenjaar tussentijds overstappen is NIET toegestaan. Tijdens het schooljaar is deze overstap 
NIET toegestaan. Als een leerling de overstap van 4 of 5 vwo naar 5 havo wil maken, geeft de leerling dit uiterlijk 
vóór 1 juni aan bij de decaan. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op havo eventueel wordt vervolgd, 
vaststaan. De docentenvergadering bespreekt op het einde van het schooljaar deze mogelijkheid en neemt na 
bespreking een beslissing over toelating. Deze overstap kan alleen aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. 

Doorstroom van 5 havo naar 5 vwo
Een leerling kan na het behalen van het havodiploma ervoor kiezen in te stromen in vwo 5. Dit betekent dat de 
havoleerling met de profielen EM, NG en NT Frans of Duits als tweede moderne vreemde taal zal moeten gaan 
volgen. De havoleerling met het profiel CM zal wiskunde moeten gaan doen. Daarnaast zal voor diverse vakken 
een inhaalprogramma gerealiseerd moeten worden. De havoleerling geeft de wens om door te stromen uiterlijk 
vóór 1 juni aan bij de decaan. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op vwo wordt vervolgd, vaststaan. 

2. Overstappen van het ene naar het andere profiel
Profielverandering havo 4 per 1 december
Voor leerlingen in havo 4 geldt dat er na de eerste periode, bij de start van periode 2, nog de mogelijkheid is om van 
profiel te veranderen. De leerling moet deze profielverandering vóór december aangeven bij de decaan en hiertoe 
een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie van het JRL (examencommissie@jrl.nl). Dit verzoek dient 
gericht te zijn aan de voorzitter van de commissie. 

Profielverandering vwo 4 per 1 december en per 1 juni 

1 december: 
Voor leerlingen in vwo 4 geldt dat er na de eerste periode, bij de start van periode 2, nog de mogelijkheid is om van 
profiel te veranderen. De leerling moet deze profielverandering vóór 1 december aangeven bij de decaan en hiertoe 
een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie van het JRL. Dit verzoek dient 
gericht te zijn aan de voorzitter van de commissie. 

1 juni: 
Voor leerlingen die bij de profielkeuze de vakken zo hebben gekozen dat rekening is gehouden met een mogelijke 
overstap, is er ook aan het einde van vwo 4 de mogelijkheid van profiel te veranderen. Bij de overgang van leerjaar 
4 jaar leerjaar 5 wordt de leerling dan beoordeeld volgens de overgangsnormen die bij het nieuwe profiel horen. De 
leerling dient de profielverandering vóór 1 juni aan te geven bij de decaan en hiertoe een schriftelijk verzoek 
indienen bij de examencommissie van het JRL. Dit verzoek dient gericht te zijn aan de voorzitter, de directeur 
onderwijs. Vóór 15 juni moet het pakket waarmee de studie op 5 vwo wordt vervolgd, vaststaan. Bovenstaande 
is alleen mogelijk als de leerling maar 1 of 2 vak(ken) hoeft in te halen. In het andere geval dient de leerling een 
nieuwe start te maken in leerjaar 4. 

3. Overstappen van het ene naar het andere vak
Veranderen van vakken alle leerjaren in de tweede fase
Het veranderen van gekozen vakken binnen het profieldeel en/of het vrije deel is in alle leerjaren toegestaan na 
periode 1. De leerling dient de gewenste verandering op tijd te bespreken met de decaan en moet deze vóór 1 
december definitief aangeven bij de decaan en hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie 
van het JRL. Dit verzoek dient gericht te zijn aan de voorzitter van de commissie, mevrouw M. Bittner.

Laten vallen van extra vakken in het vrije deel in de tweede fase
In alle leerjaren van de tweede fase is het laten vallen van vakken in het vrije deel in zelfstudie tijdens het schooljaar 
mogelijk tot 1 december. Heeft een leerling een extra vak gekozen naast de verplichte (keuze)vakken, dan kan de 
leerling ervoor kiezen dat vak in het volgend leerjaar niet te vervolgen. Hiervoor dient de leerling zich vóór 1 juni te 
melden bij de decaan. Het extra vak telt wel mee bij de overgang. 



28 29

4. Opbouw van de school

   B 2G 2 A 2H 2A/H 2G 2A/H 2G 2A/H 2G 2A/H 2G     3G 3A 3H  3A/H 3G 3A/H 3G 3A/H 3G        
        tech tech en+ cultuur cultuur Sport & Sport &        tech tech en+ en+ cultuur cultuur  
             Lifestyle Lifestyle
VAK   Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren      Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren Uren

aardrijkskunde  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     1 2 2 2 1 2 1 2 1     
ACV*   1* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arts   4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4     2 2 2 0 0 2 2 2 2  
biologie   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2 2 2 2 2     
cultuurprofilering**  2** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2     0 0 0 0 0 0 0 2 2  
Duits   0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 3 3 3 3 3  
Economie   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 2 2 2 1 2 1 2 1 
Engels   3 2 3 3 3 2 0 0 3 2 3 2     3 3 3 3 2 0 0 3 2
Engels plus**  2 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0     0 0 0 0 0 5 4 0 0 
Frans   3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 
geschiedenis  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2 
global learning  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2   
Griekse taal en cult.  0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2     2 0 0 0 2 0 2 0 2 
Latijnse taal en cult*  1* 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2     2 0 0 0 2 0 2 0 2 
lich. opvoeding  3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 2  
mentorles   2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1  
natuur/scheikunde  0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
natuurkunde  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Nederlands  4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     3 3 3 3 2 3 2 3 2 
O&O**   4** 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0     0 0 0 6 6 0 0 0 0   
scheikunde  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2 2 2 2 2 2 2 2 2  
Sport&Lifestyle**  2** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
topuren   1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1     1 3 3 1 1 1 1 1 1     
wiskunde   4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5     3 3 3 3 3 3 3 3 3 
   

   35/37 35,0 37,0 35,0 35,0 35,0 37,0 35,0 37,0 35,0 37,0      35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 35,0 35,0 35,0

Lessentabel 2019-2020 - Onderbouw

*brugklas: of ACV of latijnse taal en cultuur

**O&O/Engels plus/cultuurprofilering/S&L in de brugklas naar keuze

Levensbeschouwing is opgenomen in het leergebied global learning
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    bb antheneum    bb gymnasium                bb havo
   A4 A5 A6  G4 G5 G6  4H 5H
VAK   Uren Uren Uren  Uren Uren Uren  Uren Uren  
     
aardrijkskunde  2 3 3  2 3 3  3 3  
bedrijfseconomie  1,5 3 0  1,5 3 0  3,5 2,5
biologie   2,5 3 3  2,5 3 3  4,5 3
CKV   1,5 1,5 0  0 0 0  2 0
cultuurprofilering**  2 2 2  2 2 2  2 2
Duits   2,5 3 3  2,5 3 3  4,5 3
Economie   2 3,5 3  2 3,5 3  4 3 
Engels   4 2,5 2,5  4 2,5 2,5  3,5 3
Engels plus**  4 3 2,5  4 3 2,5  4 3
Frans   2,5 3 3  2,5 3 3  4,5 3
geschiedenis  2,5 3 2,5  2,5 3 2,5  3,5 2,5
global learning  2 2 0  2 2 0  3 1
Griekse taal en cult.  0 0 0  5,5 5,5 4  0 0
informatica  2,5 3 2  2,5 3 2  2,5 3
kunst   2,5 3 3  2,5 3 3  3 3
Latijnse taal en cult.  0 0 0  5,5 5,5 4  0 0
lich.opvoeding  2 2 1  2 2 1  2 2
M&O   0 0 3,5  0 0 3,5  0 0
maatschappijleer  0 0 1  0 0 1  0 0
natuurkunde  2,5 3 3  2,5 3 3  4 3,5
Nederlands  4 3 2,5  4 3 2,5  4 3,5
O&O**   4 4 4  4 4 4  4 4
topuren   3 3 2  3 3 2  3 3 
scheikunde  2 3 3  2 3 3  3,5 2,5
statistiek*   1* 1* 0  1* 1* 0  0 0
wiskunde A  3 4,5 3  3 4 3,5  3 3
wiskunde B  3 4 4  3 4 4  3,5 3
wiskunde C  3 3 2,5  3 3 2,5  0 0
wiskunde D  3 3 2  3 3 2  0 0

Lessentabel 2019-2020 - Bovenbouw

*voor Econasiumleerlingen

**gekozen profilering

Levensbeschouwing is opgenomen in het leergebied global learning

4.4 Lessentabellen

Let op! Alle lessentabellen gelden voor het schooljaar 2019-2020. Wijzigingen van de urenverdeling van een 
vak over meerdere leerjaren worden per cohort doorgevoerd.

4.5 OMO Scholengroep Boxtel

Algemeen
De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Boxtel, het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum, vormen 
samen de OMO Scholengroep Boxtel. Eindverantwoordelijk schoolleider voor de Scholengroep is drs. L.W.J. Spaan 
MME. De scholen werken nauw samen en voeren regelmatig overleg. Hiermee wordt beoogd elkaar zo volledig 
mogelijk op de hoogte te houden van de onderwijskundige, schoolorganisatorische en andere ontwikkelingen die 
van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs in Boxtel. De scholen willen hiermee bevorderen dat de 
overstap en doorstroming van leerlingen van de ene naar de andere school goed verloopt.

Om deze aansluiting te bevorderen worden de onderwijsprogramma’s, voor zover mogelijk en indien nodig, op 
elkaar afgestemd. Beide scholen werken nauw samen met betrekking tot de toelating van leerlingen en in de 
HAVOkansklas van het Baanderherencollege. 

Veranderen van school
De scholen vinden het belangrijk dat een leerling van school kan veranderen zonder een jaar te hoeven overdoen; 
de docenten hebben hierbij een adviserende taak. Het advies van de afleverende school wordt overgenomen 
door de ontvangende school. Bij verandering van school worden de voorschriften in acht genomen. Overstap of 
doorstroming van de ene naar de andere school kan aan het einde van het schooljaar en in bijzondere gevallen 
tussentijds plaatsvinden. In principe ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers op tijd het advies om van 
school te veranderen als dat nodig is. Het aanmelden op een andere school dient door de ouders/verzorgers zelf 
te gebeuren. Bij verandering van school is het van belang dat de onderwijskundig belangrijke gegevens aan de 
ontvangende school worden verstrekt. 



33

 5. Leerlingenzaken

5.1 Algemeen

Leerlingen komen niet alleen naar het Jacob-Roelandslyceum om in een aantal vakken 
veel kennis te vergaren. De school wil ook dat de leerlingen zich in de loop van hun 
schooltijd ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige volwassenen. Om dat te bereiken 
proberen de docenten in en buiten de les een sfeer te creëren waarin leerlingen zich veilig 
en geaccepteerd voelen. De begeleiding is erop gericht om kinderen emotioneel, sociaal 
en intellectueel te laten groeien om zodoende het zelfrespect en respect voor anderen te 
verhogen. Elke vakdocent probeert in de les hieraan vorm te geven. Daarnaast is er een 
structuur van lesoverstijgende begeleiding. Hoe de leerlingbegeleiding op het Jacob-
Roelandslyceum is ingericht, kunt u in dit hoofdstuk lezen. 

Samenwerkingsverband VO De Meierij
Het Jacob-Roelandslyceum is aangesloten bij Samenwerkingsverband VO de 
Meierij. De Meierij is een samenwerkingsverband van 26 scholen voor voortgezet 
onderwijs in de regio ’s-Hertogenbosch. Samen met andere onderwijspartners en 
diverse zorginstellingen werkt het JRL hierin aan passend onderwijs en zorg voor alle 
leerlingen in deze regio. 

Samenwerking met jeugdhulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de gehele jeugdhulp. Scholen kunnen bij de 
Basisteams Jeugd en Gezin (BJG) een beroep doen op preventie, ondersteuning en 
jeugdzorg. 

De school richt zich op problemen die samenhangen met het leren en de omgang met 
elkaar binnen de school. Het BJG richt zich op problemen die samenhangen met de 
(psychische) gezondheid, het thuismilieu en/of buurt en vrije tijd. De samenwerking 
tussen school en het BJG kenmerkt zich door een integrale aanpak richting de jongere 
en het gezin. Beide gaan uit van de eigen kracht en het netwerk van het gezin en 
benutten deze waar mogelijk. 

School en BJG’s werken daarom nauw samen om ervoor te zorgen dat jongeren zich 
optimaal ontwikkelen en escalatie van problemen kan worden voorkomen. 

5. Leerlingenzaken
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3. De rol van de afdelingsleider
Elke leerling behoort tot een afdeling met een eigen afdelingsleider die tot in de derde lijn verantwoordelijk blijft voor 
de begeleiding van alle leerlingen in zijn afdeling op de drie gebieden van de leerlingbegeleiding. Hij wordt daarbij 
ondersteund door het afdelingsteam en soms door een coördinator. De afdelingsleider behartigt de dagelijkse 
gang van zaken van zijn afdeling en onderhoudt contact met de vakdocenten die lesgeven in zijn afdeling. Op 
onze school zijn er afdelingsleiders voor de brugklas, leerjaar 2 en 3 havo/vwo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. De 
mentor, de decaan en de zorgcoördinator overleggen met de afdelingsleider over de hulpvraag van de leerling. De 
afdelingsleider beslist na overleg met betrokkenen over het vervolgtraject en maakt met betrokkenen afspraken 
over de communicatie en terugkoppeling. 

5.2.3 Tweede lijn

1. De rol van de zorgcoördinator       
Als vakdocent, mentor en afdelingsleider in het reguliere aanbod de hulpvraag van een leerling niet kunnen 
beantwoorden, wordt de leerling door de afdelingsleider “overgedragen” aan de zorgcoördinator mevrouw A. van 
de Ven. Deze coördineert de interne, externe en aanvullende ondersteuning die de leerling wordt geboden. Zij 
is voorzitter van het Zorgadviesteam (ZAT), communiceert met de leerling, de ouders, de afdelingsleider en de 
mentor. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de externe zorg in de derde lijn. 

2. De rol van de anti-pestcoördinator binnen het zorgteam
De anti-pestcoördinator mevrouw F. Beemer heeft een coördinerende en adviserende taak bij pestincidenten. Zij 
is het centrale aanspreekpunt met betrekking tot pesten voor leerlingen, ouders en personeel. Samen met de 
afdelingsleiders en de zorgcoördinator draagt zij zorg voor de uitvoering van het anti-pestbeleid. met als doel een 
veilig schoolklimaat voor elke leerling. 

3. De rol van de decaan 
De decaan speelt een belangrijke rol bij de loopbaanontwikkeling van de leerling. Al in de brugklas start een leerling 
met het maken van keuzes die van invloed zijn op zijn toekomstperspectief. Het is van belang door een goede 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) bij leerlingen het leren kiezen als vaardigheid te bevorderen en de 
ambitie van de leerling helder te krijgen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op het maken van keuzes tijdens 
en bij de afronding van hun opleiding. De decaan/het LOB-team en de mentoren zijn de uitvoerders van LOB. De 
mentoren in de eerste lijn en de decaan/het LOB-team in de tweede lijn. De heer G. Verhagen geeft als docent-
decaan leiding aan het LOB-team dat de leerlingen begeleidt. 

4. De rol van de studievaardigheden coördinator
Op het JRL willen wij leerlingen ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. 
Leerlingen die moeilijkheden ondervinden op dit gebied, bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
begeleidingstraject. 

5.2 Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding is alles wat een school doet om het rendement van het onderwijs te verhogen door de goede 
voorwaarden te scheppen. De drie hoofdterreinen van de leerlingbegeleiding zijn: 

• het aanleren van algemene studievaardigheden,
• de sociaal-emotionele ontwikkeling,
• de oriëntatie op studie en beroep.

5.2.1 De verschillende begeleidingslijnen in de school

We maken bij de begeleiding van leerlingen onderscheid tussen de zorg in de eerste, tweede en derde lijn. Onder 
eerstelijnszorg verstaan we de reguliere zorg waar alle leerlingen mee te maken hebben. Deze bestaat uit het 
signaleren en begeleiden door vakdocenten en mentoren. Bij zorg in de tweede lijn wordt de zorg van interne 
deskundigen bedoeld. Deze deskundigen zijn specialisten die een hulptaak hebben, ondersteuning coördineren, de 
hulpvraag analyseren en de begeleiders in de eerste lijn begeleiden. Externe deskundigen verlenen ondersteuning 
in de derde lijn. 

5.2.2 Eerste lijn

1. De rol van de mentor       
De mentor heeft een centrale rol in de begeleiding van de leerling. Hij heeft speciale aandacht voor de ontwikkeling 
van elk van zijn mentorleerlingen op de drie aandachtsgebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, de studie en 
de loopbaanoriëntatie, waarbij de studieresultaten centraal staan. Hij volgt systematisch de vorderingen van zijn 
leerlingen en bevordert het geloof in eigen kunnen. Hij kent zijn leerlingen en helpt hen hun ambitie waar te maken. 
Samen met ouders en docent formuleert de leerling hiertoe in een startgesprek aan het begin van het schooljaar 
doelen en de docent maakt duidelijke afspraken over de communicatie voor de rest van het schooljaar. De 
communicatie en de samenwerking met de ouders vormen een belangrijk onderdeel van het mentoraat nieuwe stijl. 

In de onderbouw en bovenbouw gaan de mentoren waar mogelijk mee naar het volgende leerjaar om de begeleiding 
te optimaliseren. 

2.  De rol van de vakdocent
De vakdocent begeleidt iedere les opnieuw de leerling bij het leerproces. Hij draagt er zorg voor dat het leerklimaat 
tijdens zijn lessen veilig en zorgzaam is, zodat alle leerlingen zich wel bevinden. De vakdocent signaleert het bij 
de mentor als hij opvallende zaken waarneemt bij een van zijn leerlingen. Verder zal hij met het oog op studie- en 
beroepskeuze het belang van zijn eigen vak aangeven. 
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Deze ondersteuning wordt praktisch ingevuld door de Studiecoaches die werkzaam zijn op onze school, onder leiding 
van de Coördinator Studievaardigheden, mevrouw J. de Man. De mentor zal in dit proces de signalerende functie 
vervullen, waarna het proces via de afdelingsleider wordt overgedragen aan de coördinator studievaardigheden. 

5.2.4 Derde lijn
In de derde lijn zijn een aantal externe deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen. 
Ook worden er trainingen op maat verzorgd voor leerlingen die daar baat bij hebben, zoals weerbaarheidstraining 
en faalangstreductietraining. 

1. De rol van de orthopedagoog
De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege leer- 
en/of gedragsproblemen; zij wordt hierbij ondersteund door de orthopedagoog, die met regelmaat op onze school 
aanwezig is en met deze leerlingen aan de slag gaat. 

2. De rol van de ambulant begeleider
Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn wekelijks ambulant begeleiders aanwezig op school. 
Zij adviseren school en ouders, zijn nauw betrokken bij het schrijven van de handelingsplannen en het informeren 
van de vakdocenten. Ook worden zij, indien gewenst, ingezet voor extra begeleiding op klasniveau. 

3. De rol van de Remedial Teacher
De zorgcoördinator coördineert de zorg voor de dyslectische leerlingen maar wordt daarbij ondersteund door twee 
externe remedial teachers, die deskundig advies kunnen geven. De begeleiding en faciliteiten die voor een leerling 
noodzakelijk zijn om op zijn/haar niveau te kunnen functioneren, worden op grond van het onderzoeksrapport, in 
overleg met afdelingsleider en directeur onderwijs, externe remedial teacher en leerling vastgesteld. De dyslectische 
leerling ontvangt bij de start van het schooljaar hiertoe een dyslexiepasje dat hem het recht geeft op de faciliteiten 
voor dyslectische leerlingen op het JRL. Daarnaast wordt de zorgcoördinator voor praktische zaken m.b.t. de 
dyslectische leerlingen ondersteund door een assistent, mevrouw F. Beemer, die voor de dyslectische leerlingen 
alles “regelt” en gemakkelijk bereikbaar is. 

4. De rol van de studiecoaches (bereikbaar via studiecoaches@jrl.nl)
De studiecoaches ondersteunen leerlingen die studievaardigheden missen om hen een goede aanpak aan te leren 
waardoor hun kans van slagen vergroot wordt.

De studiecoaches ondersteunen leerlingen die studievaardigheden missen om hen een goede aanpak aan te leren 
waardoor hun kans van slagen vergroot wordt. De studiecoaches ondersteunen leerlingen die worstelen met: 
problemen met plannen, structuur aanbrengen in planning en leerstof, leren leren, toetsweekinventarisatie, 
motivatie, studeeraanpak etc. Zij verzorgen in de verschillende leerjaren de cursus “studievaardigheden”. De cursus 
kent verschillende mogelijke trajecten, zowel klassikaal als individueel, wekelijks als periodiek, afhankelijk van de 
problematiek en behoefte van de leerling. Alle leerlingen die niet in de eerste klas beginnen maar later instromen op 
het JRL, zullen deelnemen aan een ‘Introductiecursus’ die verzorgd wordt door de studiecoaches. 

5. De rol van de jeugdarts en medewerkers jeugdgezondheidszorg
Kinderen en jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. De ouder speelt hierin een belangrijke rol. 
Maar gelukkig kijkt de jeugdgezondheidszorg van de GGD graag mee naar de ontwikkeling van de leerling. 
Zij geeft antwoord op vragen over de gezondheid, opvoeding en gedrag. Bij de GGD werken jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, teamassistenten, logopedisten en andere professionals. Samen met school houden ze de 
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode in de gaten. Dit gebeurt onder andere door het online invullen 
van een vragenlijst in klas 2 van het voortgezet onderwijs, het verzuimspreekuur van de schoolverpleegkundige op 
school en studie/informatiebijeenkomsten voor het personeel. 

Voor de Boxtelse scholen zijn mevrouw L. Brukx, jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een teamassistente 
beschikbaar. De medewerkers van de jeugdgezondheidszorg helpen u graag! Heeft u vragen of hulp nodig? Neem 
dan contact op met de jeugdarts. Haar contactgegevens kunt u verkrijgen via de zorgcoördinator of u kunt een 
afspraak met haar maken via het afsprakenbureau van de Jeugdgezondheidszorg: 0900-4636443 (lokaal tarief). Zij 
participeert ook in het Zorg AdviesTeam (ZAT) van de school. 

De schoolverpleegkundige heeft een sociaal-medisch verzuimspreekuur op het Jacob-Roelandslyceum. De GGD 
is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer informatie vindt u op www.ggdhvb.nl/mijn kind. 

6. De rol van de maatschappelijk werker
Voor de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum is licht pedagogische hulp beschikbaar in de persoon van 
mw. J. van den Dobbelsteen. Het schoolmaatschappelijk werk wordt aangeboden in de vorm van spreekuren en 
hulpverleningsgesprekken op het Centrum voor Jeugd en Gezin in Boxtel. Voorts neemt de schoolmaatschappelijk 
werkster deel aan de bijeenkomsten van het zorgadviesteam (ZAT). 
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5.3 Klachten 

Onze school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er zich een klacht voordoen, dan 
dient deze op een effectieve en rechtvaardige manier te worden behandeld. Een klacht dient altijd eerst neergelegd te 
worden bij de afdelingsleider van de leerling. Deze zal de klacht in behandeling nemen of u doorverwijzen naar mevrouw 
M. Bittner, directeur onderwijs. Als deze afhandeling door de afdelingsleider en de directeur onderwijs opnieuw 
aanleiding geeft tot een klacht, pas dan kunt u deze indienen bij de rector van de school, drs. L.W.J. Spaan MME. 

Klachtenregeling over toetsing

Examencommissie
Deze commissie is op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom het schoolexamen en het centraal examen. 
Ze behandelt verzoeken en klachten van leerlingen of docenten rondom examendossiertoetsen en het centraal 
examen en toetst deze aan de wettelijke regelgeving en de regels van het JRL. Ze monitort de aard van de 
verzoeken en klachten en maakt hiervan een jaarverslag. De examencommissie bestaat uit de directeur onderwijs, 
de eindexamensecretaris, de twee afdelingsleiders bovenbouw, de decaan. 

Toetsberoepscommissie
Deze commissie behandelt alle bezwaren, klachten en verzoeken omtrent de summatieve toetsen en 
handelingsdelen die afgenomen worden in de onderbouw en uit de bovenbouw indien de toetsen geen deel uitmaken 
van het schoolexamen. Ze monitort de aard van de verzoeken en klachten en maakt hiervan een jaarverslag. 
De toetsberoepscommissie bestaat uit de directeur onderwijs, twee afdelingsleiders (een uit de OB en een uit 
de BB), twee leden van de toetscommissie (een uit de OB en een uit de BB) en is te bereiken per e-mailadres 
toetsberoepscommissie@jrl.nl. 

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het 
nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in 
behandeling genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden en als eerder genoemde 
interne procedure volledig is gevolgd. 

U kunt deze downloaden van www.omo.nl.
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5.4 Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar 
en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing 
en verwijdering van leerlingen. U kunt deze downloaden op www.omo.nl.

5.5 Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld
      (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering 
van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar. U kunt deze downloaden op  www.omo.nl.

5.6 Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

De school handelt in het kader van privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het 
Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De school kan als uitgangspunt in de schoolgids de 
hieronder genoemde passage opnemen.

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende 
processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en 
transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.
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6.1 Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze vergadert ongeveer zes keer per 
jaar. De raad bestaat uit ouders, leerlingen, docenten en leden van het onderwijsonder-
steunend personeel. Ieder jaar worden er verkiezingen gehouden overeenkomstig het 
reglement en het rooster van aftreden. Het medezeggenschapsreglement Ons Middel-
baar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschaps-
raad. Dit reglement is te downloaden op de website van de school. Ook de samenstel-
ling van de medezeggenschapsraad is te vinden op de website. Een afvaardiging van 
de medezeggenschapsraad van het Jacob-Roelandslyceum vergadert, indien nodig, 
een paar keer per jaar samen met die van het Baanderherencollege over onderwerpen 
die de OMO Scholengroep Boxtel betreffen. 

6.2 Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. Leden van de ouderraad zijn de ouders 
van ingeschreven leerlingen, behoudens diegenen die uitdrukkelijk aan het bestuur van 
de raad te kennen hebben gegeven op het lidmaatschap geen prijs te stellen. Conform 
de statuten van de ouderraad worden jaarlijks op de eerste ledenvergadering na 
aanvang van het nieuwe schooljaar uit de leden bestuursleden gekozen ter aanvulling 
van het bestuur van de ouderraad. Via de website houdt het bestuur de ouders op 
de hoogte van veranderingen in de samenstelling van de ouderraad, van het thema 
van de jaarvergadering en van alle andere activiteiten. Tijdens vergaderingen van 
de ouderraad is de directeur onderwijs van de school aanwezig en worden afdeling 
overstijgende onderwerpen besproken. 

6.3 Klankbordgroepen

1. Het Jacob-Roelandslyceum heeft vier afdelingen: brugklas, leerjaar 2 en 3 havo/ 
vwo, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Per afdeling kent de school een klankbordgroep 
van ouders die kinderen in die afdeling hebben. In iedere klankbordgroep neemt 
ook een lid van de ouderraad zitting. 

2. Per afdeling kent de school ook een klankbordgroep van leerlingen. In iedere 
klankbordgroep van leerlingen neemt ook een lid van de leerlingenraad zitting. 

3. In de klankbordgroepen worden onderwerpen die in de afdeling actueel zijn 
besproken met de ouders. Zo is er voor ouders gelegenheid betrokken te zijn en 
te reageren op ontwikkelingen. De afdelingsleiders zijn bij deze vergaderingen 
aanwezig.

6. R
ondom

 het onderw
ijs
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6.4 Schoolreglement, Leerlingenraad en Leerlingenstatuut

Het Schoolreglement bevat regelingen met betrekking tot de algemene gang van zaken en de orde in de school. Het 
Leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge 
verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven. Tevens staat in het Leerlingenstatuut op welke wijze uitvoering wordt 
gegeven aan de bescherming van de persoonlijke gegevens. Het streven is dat in de leerlingenraad uit elk leerjaar 
één leerling zit. De leerlingenraad is afdeling overstijgend en behartigt de belangen van de leerlingen en werkt samen 
met schoolleiding en medezeggenschapsraad. Het Leerlingenstatuut is bekrachtigd door de medezeggenschapsraad. 
Het Schoolreglement en het Leerlingenstatuut zijn te vinden op de website  www.jrl.nl.

6.5 Financiële rijksregeling voor het schoolgaande kind

1. De leerling gaat naar de middelbare school:
Ouders en leerlingen krijgen te maken met de volgende regelingen:

Kinderbijslag
Is de leerling jonger dan 18 jaar, dan blijft de ouder kinderbijslag ontvangen tot het kind 18 jaar wordt.
 
Tegemoetkoming ouders (voor leerlingen in het voorgezet onderwijs jonger dan 18 jaar)
De tegemoetkoming ouders is per 1 januari 2010 voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs verdwenen. 
Per die datum is het kindgebonden budget van de Belastingdienst verhoogd. Daarnaast krijgen leerlingen in het 
regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.duo.nl
of www.toeslagen.nl.

Tegemoetkoming scholieren (leerlingen in het voorgezet onderwijs van 18 jaar of ouder)
Als je een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar of ouder bent, kun je bij DUO een 
tegemoetkoming scholieren aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in elk geval een basistoelage. 
De hoogte hiervan is niet afhankelijk van het inkomen van je ouders. Een eventuele aanvullende toelage is 
wel afhankelijk van het inkomen van je ouders. Bij een tegemoetkoming scholieren heb je geen recht op een 
studentenreisproduct. Voor meer informatie verwijzen we je naar www.duo.nl. 

2. De leerling gaat van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs op hbo of universiteit
Studiefinanciering voor hbo en universiteit
Als je een voltijd- of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit gaat volgen, dan kom je in aanmerking voor 
een studiefinanciering. Meer informatie is te vinden op www.duo.nl.

Inschrijven voor je studie en studiefinanciering
Inschrijven voor je studie en aanvragen van studiefinanciering regel je bij twee verschillende organisaties. Je 
inschrijving regel je via Studielink en voor studiefinanciering en eventueel loten moet je bij DUO zijn. Je bereikt 
het inlogscherm van Studielink via de website van hogeschool of universiteit of rechtstreeks via www.studielink.nl. 
Je hebt een DigiD nodig om je bij Studielink in te schrijven voor een opleiding aan hbo of universiteit. Doe je een 
opleiding bij een particuliere instelling? Dan hoef je je niet via Studielink te melden, maar schrijf je je rechtstreeks 
in bij de onderwijsinstelling. Met vragen kun je terecht op www.studielink.nl en www.duo.nl.

Stichting Leergeld
Soms is het voor ouders niet mogelijk om de kosten voor schoolse zaken, sportclubs, schoolreizen of speciale 
voorzieningen zelf te dragen. De gemeente Boxtel en de scholen voor voortgezet onderwijs vinden meedoen 
echter van groot belang, omdat kinderen hierdoor sociale contacten maken, hun horizon vergroten, zich leren 
handhaven in een groep, leren winnen en verliezen enz. 
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Voor deze ouders is er de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen bij Stichting Leergeld via de zorgcoördinator 
van de school, Mevrouw A. van de Ven, om in aanmerking te komen voor geldelijke ondersteuning. In alle gevallen 
zal er een inkomenstoetsing plaatsvinden door de Stichting Leergeld. 

Stichting Leergeld is bereikbaar via leergeldboxtel@gmail.com. Voor informatie kunt u ook terecht bij Loket Wegwijs 
in het Ursulagebouw St. Ursula 12 in Boxtel, telefoon 0411-655990. 

Loket WegWijs Gemeente Boxtel
Loket WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben.  
Hieronder vindt u informatie over de thema’s van loket WegWijs. 

Noodfonds OMO Scholengroep Boxtel
De OMO Scholengroep Boxtel kent een noodfonds voor ouders die om financiële redenen hun kinderen niet 
kunnen laten deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Deze ouders kunnen een aanvraag indienen 
bij Stichting Leergeld Boxtel of via onze zorgcoördinator of de mentor van hun kind. De zorgcoördinator is de 
contactpersoon tussen Stichting Leergeld Boxtel, ouders en de school. Toetsing van het inkomen gebeurt door 
Stichting Leergeld Boxtel, ook voor kinderen die niet in Boxtel wonen. Indien de aanvraag voldoet aan de toetsing 
wordt de aanvraag verder in behandeling genomen. Hierbij heeft Stichting Leergeld Boxtel de bemiddelende of 
adviserende rol. Indien de door Stichting Leergeld Boxtel te vergoeden bedragen boven het maximumbedrag van € 
277,- per kind per kalenderjaar komt zal het meerdere uit het Schoolnoodfonds komen (uitzondering deelname aan 
meerdaagse reizen; hiervoor is een aparte regeling getroffen). Voor kinderen buiten Boxtel geldt dat de kosten niet 
door Stichting Leergeld Boxtel betaald kunnen worden (uitzondering grensgevallen) maar dat zij een bemiddelende 
rol spelen in de contacten met Leergeld in andere gemeenten of indien die daar niet is gevestigd met een andere 
lokale charitatieve instelling. In deze gevallen worden de kosten door het Schoolnoodfonds gedragen. 

Deviceregeling
Zowel de gemeente als Stichting Leergeld kent een deviceregeling. Bij beide regelingen kunnen ouders een device 
aanvragen. Indien de gemeente en Stichting Leergeld geen geschikt device kunnen leveren is afgesproken dat 
Leergeld bereid is om de maandelijkse huurprijs mee te nemen in de jaarlijkse maximale bijdrage. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij onze zorgcoördinator of de mentor van uw kind. 

Welzijnsfonds
Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor leuke en nuttige activiteiten op het gebied van sport, cultuur en 
recreatie. De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners, ook met een laag inkomen, mee kunnen doen met 
deze activiteiten. 

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand geeft een vergoeding voor noodzakelijke, bijzondere kosten die u niet uit uw gewone inkomen 
kunt betalen.

Devices voor schoolgaande kinderen
Deze regeling is bedoeld voor ouders met een kind tot 18 jaar dat op het voortgezet onderwijs zit en die de kosten 
voor een device niet (helemaal) uit hun eigen inkomen kunnen betalen. U vraagt bijzondere bijstand voor deze 
kosten bij voorkeur aan vóórdat u de kosten maakt. Heeft u al een device gekocht, dan mag u later een aanvraag 
indienen. Doe dat dan zo snel mogelijk. Bij uw aanvraag neemt u de offerte of de nota van de leverancier mee. 

Hebt u vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij WegWijs. Meer informatie kunt u vinden op www.boxtel.nl of 
www.haaren.nl. U kunt WegWijs Boxtel bezoeken op St. Ursula 12 of u kunt bellen met 0411-655990.

6.6 Ouderbijdrage

Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder 
dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan 
te gaan. 

Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen. (artikel 24a van de WVO). 
De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders 
gevraagde bijdragen voor schoolkosten. 

De school stelt elk leerjaar gratis aan een leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Naar aanleiding 
van de discussie rondom de ‘gratis’ schoolboeken is binnen OMO afgesproken om hierbij geen borgregelingen 
te hanteren. Sommige leermiddelen worden nog steeds door de ouders aangeschaft. Het betreft hier: atlassen, 
woordenboeken, laptops, gymkleding, gereedschap, werkkleding, rekenmachines, verbruiksmaterialen, tekendoos 
met inhoud, tekenmap, dummy, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan 
leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.
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6.6.1 Materialen en diensten

Het OMO beleid kent voor de ouderbijdragen drie categorieën:

Categorie 1:
Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door scholen kosteloos aan ouders te verstrekken:
Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project en tabellenboeken, examentrainingen, eigen leermateriaal van 
de school, bijbehorende cd’s of dvd’s en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een 
leerling in dat leerjaar nodig heeft.
Verbruiksmateriaal (*): proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen.
Diensten: activiteiten en diensten die het collectieve belang van de school dienen en/of als algemene voorziening 
gelden zoals mediatheek, leeszaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, diploma-uitreiking, viering, introductie, 
sportdag.

(*) Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een ‘standaardnormale’ hoeveelheid gaat.
In specifieke gevallen is toewijzing naar categorie 2 mogelijk.

Categorie 2:
Lesmateriaal en diensten door scholen tegen betaling aan ouders te verstrekken:
Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek van school aanschaffen, door school omschreven als essentieel 
vanuit onderwijskundig perspectief en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. In deze categorie valt materiaal 
dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of meerdere jaren meegaat; agenda, 
atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal studie- en beroepskeuze.
Deze specifieke lesmaterialen kunnen op school besteld worden of zelf door ouders/verzorgers worden aangeschaft.
De eisen van de lesmaterialen ten aanzien van Arbowetgeving zijn op te vragen bij de vakdocent.

Categorie 3:
Deze categorie bestaat met name uit kosten voor ´extra´ activiteiten, waarvoor de school geen middelen van 
de overheid ontvangt en die buiten het lesprogramma vallen, zoals een buitenlandse reis, een sportdag of een 
kerstviering. Ouders kunnen kiezen of hun zoon-dochter wel of niet deelneemt. Afhankelijk of het gaat om zaken 
die binnen of buiten het onderwijsprogramma vallen, moet de school een alternatief bieden. Als deze diensten niet 
essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief worden zij gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe 
“de gebruiker betaalt”.

6.6.2 Overzicht educatieve excursies, culturele activiteiten en mogelijke kosten

Op onze website is een actueel en compleet overzicht van educatieve een- en meerdaagse excursies en culturele 
activiteiten te raadplegen. Deze vindt u ook verderop in deze gids. De verwachte bedragen staan vermeld en zijn 
afgestemd met de MR.
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6.7 Schoolboeken

Voor het Jacob-Roelandslyceum verzorgt Iddink (www.iddink.nl) het klaarmaken en bezorgen van het boekenpakket. 

6.8 Financiële zaken

Wijze van betaling 
Bijdragen voor excursies en buitenlandse reizen worden in het algemeen voldaan d.m.v. van een factuur. Contante 
betaling wordt zoveel mogelijk vermeden. Slechts voor de inning van kleine bedragen, zoals de aanschaf van 
kopieerkaarten en bijvoorbeeld de bijdrage voor een filmavond of toneelvoorstelling, zal dit onvermijdelijk zijn. 

Aan het begin van het schooljaar maar ook tijdens het schooljaar ontvangt u facturen van school ten behoeve 
van schoolactiviteiten. Wanneer u deze niet (volledig) betaalt, wordt dit beschouwd als een vrijwillige keuze en 
zal de leerling worden uitgesloten van deelname. Aan deze leerling(en) zal een alternatief programma worden 
aangeboden. Indien het een activiteit betreft die een te beoordelen onderdeel vormt van de leerstof, zal een 
vervangende opdracht worden opgedragen. 
 
Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Ten aanzien van ouderbijdragen hanteert de school de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling. De school 
verleent onder bijzondere omstandigheden op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger gehele dan wel 
gedeeltelijke kwijtschelding van ouderbijdrage. De omstandigheden die hierop van toepassing zijn, zijn op te vragen 
via de administratie van de school. Ouders die menen hiervoor in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen 
met mevrouw M. Bittner, directeur onderwijs. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke kosten die door de school 
aan de ouders worden doorberekend. 

A Lesgeld
De Overheid heeft besloten alleen nog maar lesgeld te vragen voor de leerling die per 1 augustus van het schooljaar 
18 jaar of ouder is en onderwijs geniet aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of voortgezet algemeen 
volwassenenonderwijs (vavo). Leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum hoeven dan ook geen lesgeld meer te 
betalen aan het Rijk. 

B  Aanschaf laptop
Leerlingen die gekozen hebben voor het JRL brengen een eigen laptop mee naar school. ICT wordt in iedere les 
ingezet als hulpmiddel om het onderwijs meer op maat en gestructureerd aan te bieden.
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E  Meerdaagse educatieve reizen
Naast de eendaagse schoolexcursies worden er buitenlandse reizen met vrijwillige deelname georganiseerd. 
Hieronder vallen de taal- & cultuurreizen en de studiereizen. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid en 
de kosten worden over de deelnemers omgeslagen. De school levert een bijdrage aan de begeleidingskosten 
uit de algemene middelen. Denkt u bij een excursie naar het buitenland s.v.p. tijdig aan een geldig paspoort of 
identiteitsbewijs voor de leerling. 

Overzicht van de eendaagse en meerdaagse excursies (onder voorbehoud)
De cursief gedrukte excursies zijn de meerdaagse reizen. De bedragen die in onderstaand schema vermeld staan, 
zijn richtbedragen (deze bedragen zijn afgestemd met de MR). 

EENDAAGSE EXCURSIES 2019 - 2020

  vak excursies leerjaar organisatoren richtbedrag
Biologie Burgers Zoo 1 Dhr. Minne € 25,00
Biologie Kampina 1 Dhr. Van der Velden € 0,00
Arts Fontys Hogeschool voor de Kunsten 

Tilburg
2 CU Mevrouw Bleijs/ 

Mevrouw van Leth
€ 8,00

Klassieke talen Xanten archeologisch park 2 G Mevr. Struijken € 25,00
Aardrijkskunde/Geschiedenis Maastricht/Valkenburg 2 H Mevr.Bekkers € 21,00

Arts Kröller Möller Museum en Park Hoge 
Veluwe

2 H/V CU Mevr. Bleijs/ 
Mevr. Van Leth

€ 40,00

Duits Keulen 2 V Mevr. Graat € 30,00
Engels (plus)/Geschiedenis/ 
Maatschappijleer

Amsterdam  
(Black Archives en Tropenmuseum)

2 V en 6 V Mevr. Merks 
Mevr. Van Gompel

€ 25,00

Aardrijkskunde/Biologie Oertijdmuseum Boxtel 3 H/V Mevr. Van Dijk € 7,00
Duits Düsseldorf 3 H/V Dhr. Herwegen € 30,00
Geschiedenis Fort Breendonk 3 H/V Mevr. Van Gompel € 17,00
Kunst Rotterdam 4 5 6 H/V KU Mevrouw Bleijs € 23,00
Biologie Diergaarde Blijdorp Rotterdam 4 H/V Dhr. De Laat € 20,00
Frans Liège/Luik 4 H/V Mevr. Van Griensven 

Mw. S. Laabdi 
Mw. M. Hoekstra

€ 35,00

Klassieke talen + Kunst Amsterdam 4 KCV V 
5 H, 6 V KU

Mevr. Struijken/ 
Mevr. Van de Mortel

€ 25,00

Biologie Herenboeren Boxtel 4 V Dhr. Van Duursen € 0,00
Biologie Boerhaave & Naturalis in Leiden 5 V Dhr. de Laat € 24,00

C Eigen bijdrage 
Voor leerlingen die gekozen hebben voor een profilering worden extra kosten volgens onderstaand overzicht in 
rekening gebracht. Deze kosten ontstaan bij het Technasium en de Cultuurprofilering jaarlijks door bijvoorbeeld 
extra materiaalgebruik, workshops, excursies naar de bedrijven die een opdracht geven of een bezoek aan een 
museum. Voor Engels plus worden de kosten voor activiteiten en voor deelname aan de externe examens in 
rekening gebracht. Voor het Econasium geldt dat na 2 jaar de pilotfase voorbij is en dat voor leerlingen die in 
2019/2020 starten een gering bedrag in rekening wordt gebracht. 

Technasium  Brugklas   €   30,00
     2e en 3e leerjaar  €   50,00 per leerjaar
     4e t/m 6e leerjaar  €   50,00 per leerjaar (exclusief de individuele kosten)
Cultuurprofilering Brugklas   €   25,00 
     2e t/m 6e leerjaar  €   50,00 per leerjaar
Profilering Engels plus 3e leerjaar  +/- € 232,00 (behalen FCE-certificaat) 
     5e leerjaar  +/- € 250,00 (behalen CAE-certificaat) 
     6e leerjaar  +/- € 270,00 (behalen CPE-certificaat) 
Econasium  4e leerjaar  €   25,00
     5e leerjaar  €   50,00
     6e leerjaar  €   25,00
Sport & Lifestyle  Brugklas   €   25,00 
     2e leerjaar  €   50,00
Algemene 
ouderbijdrage  Ieder leerjaar  €   30,00

Voor de organisatie van activiteiten op school (o.a. schoolfeesten en mentoractiviteiten), de aanschaf van een 
schoolpasje, CJP Cultuurkaart, etc. wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

D  Educatieve eendaagse excursies
In het verleden werden de kosten van educatieve dagexcursies geheel of gedeeltelijk uit de vrijwillige ouderbijdrage 
betaald. Afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat deze kosten “op maat” aan de ouders/ verzorgers 
worden doorberekend. Hierna treft u een overzicht aan van de excursies die gepland zijn voor 2019-2020. Op de 
website van de school is altijd een actueel en compleet overzicht hiervan te raadplegen met de te verwachten 
bijbehorende kosten. De kosten dienen door de ouders vooraf te worden voldaan. Indien ouders afzien van het 
betalen van deze kosten “op maat”, kan de leerling niet deelnemen aan de excursie en zal een vervangende 
opdracht worden aangeboden. Op het moment dat u de factuur voldaan heeft zien wij dat als een bevestiging dat 
u uw zoon of dochter wilt laten deelnemen aan de activiteit. Mocht uw kind door onvoorziene omstandigheden niet 
deel hebben kunnen nemen betalen wij u de niet gemaakte variabele kosten zoals entreegelden retour. 
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MEERDAAGSE EXCURSIES 2019 - 2020

  vak bestemming leerjaar organisatoren richtbedrag uitg. eten/
drinken

periode/
maand

Aardrijkskunde en 
geschiedenis

Napels, Vesuvius, 
Pompeï, 5 dagen

Leerlingen uit H5/V6 met  
AK én GS in hun pakket

Mevr. Van der Linde 
Dhr. Maas 
Mevr. Murphy 
Dhr. Smelt

€ 475,00 € 100,00 September

Biologie Texel H4/V5 Dhr. De Laat € 145,00 € 15,00 Mei
Biologie en 
wiskunde

Toscane, Italië, 5 
dagen

H5/V6 met NG/NT Dhr. De Laat 
Mevr. Wijgergangs

€ 650,00 € 100,00 September

Duits Jena (Schulbrücke) H5/V6 € 70,00 € 50,00  - 

Economie M&O/BE 
en Econasium

Dublin, 4/5 dagen V5 en V6 Econasium evt. 
aangevuld met 
geïnteresseerde leerlingen 
economie en/of M&O

Dhr. Van Brunschot 
Dhr. Tissink

€ 350,00 € 100,00 September

Engels Plus Cambridge en 
omstreken, 4 dagen

H4/V4 Engels Plus Mevr. Hezemans € 380,00 € 50,00 September

Frans Lyon, Frankrijk, 5 
dagen

H5/V6 met Frans Mevr. Van Beurden 
Mevr. Boon 
Mevr. De Rijke

€ 500,00 € 100,00 September

Global Learning en 
Economie

Edinburgh, 
Schotland, 5 dagen

H5/V6 Mevr. Verhoeven 
Dhr. Van Ooijen

€ 350,00 € 100,00 September

Klassieke talen Rome, Italië, 6/7 
dagen

5 en 6 GYM Mevr. Van der 
Wekken 
Mevr. Struijken

€ 650,00 € 100,00 September

Kunst Barcelona, 5 dagen H5/V6 met kunst Mevr. Bleijs 
Mevr. Melskens

€ 525,00 € 75,00 September

NVT Bolivia, 15 dagen Klas 2 t/m 5 Mevrouw van 
Griensven 
Dhr. Vd Klauw

€ 1.325,00 € 100,00 April/mei

Onderzoeken en 
Ontwerpen

Nog onbekend Klas 4 met O&O Mevr. Westervoort 
Dhr. Van der Klauw

€ 450,00 € 50,00  - 

GS en GL Krakau, 5 dagen H5/V6 Dhr. Van Kordelaar 
Mevrouw van 
Gompel

€ 360,00 € 50,00 September

Engels  Londen H5/V6 Mevr. Preckova 
Mevr. Van Stiphout

€ 450,00 € 50,00 September



55

6. Rondom het onderwijs

54

6.9 Beleid inzake sponsoring

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het 
Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie 
ter inzage en is te downloaden van www.omo.nl. 

6.10 Materiële zaken

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of wegraken van bezittingen van leerlingen. Het  is 
raadzaam eigendommen te voorzien van de naam van de bezitter. Om de eigendommen te beschermen is besloten 
om voor iedere leerling een leerlingkluisje ter beschikking te stellen. Er wordt geen borg meer in rekening gebracht. 
Steekproefsgewijze controle in de kluisjes op verboden zaken is mogelijk. Dit gebeurt altijd in opdracht van de 
schoolleiding. Schade die men, al of niet met opzet, heeft toegebracht, moet meteen aan de conciërge gemeld 
worden. Bij gebleken opzet of achteloosheid zijn de ouders aansprakelijk voor de kosten; desbetreffende leerling 
kan bovendien een straf worden opgelegd. Opzettelijke beschadiging (b.v. op tafels krassen) wordt als een zeer 
ernstige zaak opgevat. 

Diefstal; vermissing; schade aan persoonlijke eigendommen.       
Ondanks de preventieve maatregelen die de school treft en ondanks de moeite die conciërges en schoolleiding  
nemen om toezicht te houden, komt het voor dat eigendommen verdwijnen of beschadigd worden. Alle waardevolle 
spullen horen opgeborgen te worden in het kluisje! De school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en 
er is ook geen verzekering die dit soort materiële schade dekt. Helaas is ook slordigheid van leerlingen een factor: 
tassen en jassen worden vaak niet op de juiste plaatsen achtergelaten en menige fiets staat niet op slot. Vooral voor 
dit laatste wil de school uitdrukkelijk waarschuwen: de incidentele keer dat een fiets verdwijnt, betreft het vaak een 
niet afgesloten exemplaar! Tenslotte blijkt dat heel veel gevonden voorwerpen niet worden afgehaald. Deze zijn tot 
een bepaalde datum terug te krijgen via de conciërge. 

Verzekeringen    
De school heeft een verzekeringspakket. Dit bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en een 
ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie 
de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de 
kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school. 

E Sportdagen
Deze worden door de school georganiseerd en bekostigd uit de algemene middelen. Slechts wanneer leerlingen 
zelf kiezen voor activiteiten die relatief duur zijn, wordt een eigen bijdrage verlangd. De hoogte van de bijdragen 
wordt vooraf bekendgemaakt.

F Overigen
Verder kunnen vanuit de school incidentele activiteiten worden ondernomen zoals toneelvoorstellingen, filmavonden 
en klassenavonden. Deelname vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid en kosten worden doorgaans in rekening 
gebracht. De school treedt in een aantal gevallen, vooral bij culturele activiteiten, als sponsor op om de kosten voor 
de leerlingen zo laag mogelijk te houden. 

G Kopieerkosten
Het maken van afdrukken door middel van printen door leerlingen voor eigen gebruik kan op school plaatsvinden 
tegen betaling van de kosten. In de mediatheek is bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van de 
kopieermachine en scanner. In de mediatheek en in computerlokaal B201 staan computers waarmee het printtegoed 
opgewaardeerd kan worden naar het leerling-account. 
Kosten printen A4: € 0,05 per print. 
Kosten printen in kleur: € 0,20 per print. 
Kosten kopiëren zwart/wit: € 0,05 per kopie. 
Kosten kopiëren in kleur: € 0,20. 
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6.11 Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of 
bestuursleden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder 
meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een 
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een 
bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden. 

De school is 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. Het is dus belangrijk dat 
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. 

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor 
verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een 
verzekering af te sluiten. 

6.12 Reisverzekering

Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen 
personenschade en zaakschade. Er is geen annuleringsverzekering. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen 
zijn ter inzage beschikbaar op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op 
eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur van OMO geen 
aansprakelijkheid. 

6.13 Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen 
in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De 
leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. 
Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

6.14  Buitenlesactiviteiten

Excursies
De school organiseert ieder jaar eendaagse en meerdaagse excursies. Alle excursies hebben een vormend, educatief 
karakter. Excursies worden geconcentreerd in bepaalde periodes om lesuitval tot een minimum te beperken; elke 
leerling neemt jaarlijks een of twee keer deel aan een eendaagse excursie. In de bovenbouw kunnen leerlingen 
eenmaal per jaar deelnemen aan meerdaagse excursies. De eendaagse excursies bieden vaak informatie die een 
aanvulling vormt op de normale lesstof. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Voor leerlingen die niet 
deelnemen, is een alternatief lesprogramma beschikbaar. Zie voor een overzicht van de excursies blz. 51. 

Brugklassen
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Door middel van introductieactiviteiten in 
de eerste weken van het schooljaar proberen de mentoren en docenten in de brugklas deze overgang zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 

Overige leerjaren 
In alle leerjaren maakt bij de start de kennismaking met de mentor en medeleerlingen onderdeel uit van het 
programma. Aan leerlingen kan een kleine bijdrage gevraagd worden, afhankelijk van het programma. 

Schoolfeesten 
Ieder jaar worden er onder verantwoordelijkheid van de mentor en afdelingsleider en na toestemming van de 
schoolleiding feestavonden georganiseerd. Deze feesten vinden soms buiten de school in een horecagelegenheid
plaats. Voor eindexamenleerlingen zijn er de barbecue en het gala als afsluiting van hun middelbare schoolcarrière. 
Voor schoolfeesten kan een eigen bijdrage worden gevraagd. 

Theaterklas 
Elk jaar wordt er door leerlingen en docenten een toneelstuk/cabaret ingestudeerd. Leerlingen kunnen zich daarbij 
richten op dans, drama, decorbouw of muziek. In de loop van het schooljaar zijn er voorstellingen die ook voor 
ouders en andere belangstellenden toegankelijk zijn. Informatie vindt u op de website.

Culturele activiteit 
Voor alle leerjaren worden er in ieder schooljaar voorstellingen in huis gehaald. Daarnaast kunnen leerlingen zelf 
een culturele activiteit, zoals een toneelvoorstelling, een muziek- of dansworkshop bezoeken. Docenten proberen 
met een verantwoord aanbod leerlingen te interesseren voor tal van culturele activiteiten. 
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JRL’s got talent / Festival 
Ieder jaar kunnen leerlingen hun muzikale kwaliteiten tonen aan medeleerlingen, docenten, ouders en andere 
belangstellenden. JRL’s got talent en het festival ‘Awesummer’ zijn hier voorbeelden van. 

Kerstviering / Kerstactie 
Op de laatste dag voor de kerstvakantie volgen de leerlingen een programma dat in het teken van de kerstgedachte 
staat. Het goede doel staat die dag centraal en alle leerlingen zetten zich hiervoor in. 

6.15 Website

Op www.jrl.nl kunnen ouders en leerlingen informatie vinden over zaken die de school betreffen. Naast o.a. 
informatie over algemene regelingen, documenten m.b.t. het onderwijs, JRL-nieuws en belangrijke data vindt u 
op de website en op de facebookpagina van het JRL korte artikelen en foto’s die inspelen op en aansluiten bij de 
actualiteit van die dag. 

6.16 Schoolmediatheek/bibliotheek

In de schoolmediatheek/bibliotheek kunnen leerlingen terecht om zelfstandig te studeren met of zonder laptop. 
Verder is er een collectie boeken, kranten, tijdschriften, cd’s en dvd’s. De mediatheek biedt met name ondersteuning 
op het gebied van mediawijsheid, leesbevordering en cultuureducatie. In het kader van mediawijsheid volgen de 
leerlingen een verplicht programma dat wordt ondersteund door een gecertificeerd mediacoach, die binnen de 
school op het gebied van mediawijsheid begeleiding en advies biedt. 

6. Rondom het onderwijs

Openingstijden mediatheek: 8.30 – 16.30 uur. Materialen zijn gratis te lenen voor de duur van 1 dag tot 3 weken en 
het is mogelijk deze periode te verlengen. 

Voor te laat ingeleverde materialen wordt er een boete berekend per schooldag: boeken: € 0,10; naslagwerken en 
digitaal materiaal € 0,50 per schooldag. Leerlingen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het geleende materiaal. 
Dit houdt in dat het doorlenen aan medeleerlingen niet is toegestaan en niet tot ontheffing van de verplichtingen 
van de lener kan leiden. Bij een openstaande boete of factuur is het niet meer mogelijk materialen te lenen. Bij 
het uitreiken van de overgangsrapporten of bij het behalen van een diploma moeten alle mediatheekmaterialen 
zijn ingeleverd. De school werkt nauw samen met bibliotheek de Meierij in Boxtel. De koppeling van schoolpas en 
bibliotheekpas maakt het voor leerlingen gemakkelijk om gebruik te maken van de Openbare Bibliotheek. 

6.17 Kantine

De kantine op het JRL is in handen van een cateringbedrijf. Alhoewel het hier een uitbesteding betreft aan 
een particulier bedrijf, zijn de prijzen voor de aangeboden consumptieartikelen zeer schappelijk. In en bij de  
overblijfruimtes staan drankautomaten. 



61

7. Kwaliteitszorg

7.1 Kwaliteitskaart, In-, door- en uitstroomgegevens   

Het Jacob-Roelandslyceum is de plaats waar vwo- en havoleerlingen vanuit de hele 
regio hun opleiding met veel succes volgen. De reputatie van een goede school met 
degelijk onderwijs waar, naast gezelligheid, ook een sfeer van werklust heerst, werd 
en wordt waargemaakt in goede doorstroom- en slagingsgegevens. De resultaten 
van de kwaliteitskaart en de instroom-, doorstroom-, en uitstroomgegevens worden 
jaarlijks met de secties besproken, opdat eenieder zich verantwoordelijk voelt 
voor dit gezamenlijk resultaat. Deze resultaten zijn in te zien op de website van de 
Onderwijsinspectie: www.owinsp.nl. 

7.2 Slagingspercentages eindexamen en onderwijsresultaten

Een overzicht van de slagingspercentages en van de doorstroomgegevens geeft aan dat 
het JRL er in ieder geval in slaagt leerlingen goed voor te bereiden op hun eindexamen. 
Hierbij moet bovendien in aanmerking worden genomen dat op het JRL aan de leerlingen 
optimale kansen worden geboden. Dit geldt zowel wat betreft de selectie bij de start, als 
bij de toelating tot een van de drie afdelingen, als bij de overgang. 

Slagingspercentages eindexamen  
Jaar  gymnasium atheneum havo
2010  90,9% 89,9% 88,8%
2011  92,1% 81,2% 82,9%
2012  85,7% 75,4% 95,5%
2013  100% 94% 89%
2014  100% 91% 93%
2015  100% 95,2% 88%
2016  100% 83,3% 93,2%
2017  83.8% 89.9% 87.2%
2018  90% 86,1% 86%
2019  100%  85,9%  91%

7. K
w
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7.3 Huiswerk 

In de loop van zijn/haar schoolloopbaan moet een leerling leren om actief en zelfstandig lerend te studeren. De 
leidende rol van de docent wordt in de loop van de jaren steeds meer een begeleidende rol. Dat betekent ook 
dat de manier waarop docenten en leerlingen met huiswerk omgaan langzaam verandert: waar in de brugklas 
gedetailleerd informatie gegeven wordt over de inhoud en aanpak en tijdsduur van het te maken of te leren huiswerk, 
daar wordt aan het einde van de tweede fase van de leerling verwacht, dat deze met behulp van Magister en een 
leerstofplanning zelfstandig zijn studie op school en thuis kan indelen. 

7.4 Toetsprotocol 

1. Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een Programma van Toetsing (OB) en een programma van  
 Toetsing en Afsluiting (PTA, BB).
2. Dit programma kan een leerling in een overzicht per vak aflezen welke toetsen wanneer zullen worden 
 afgenomen met welke weging.
3. Als een leerling een proefwerk of een overhoring niet heeft kunnen leren, meldt hij/zij zich 
 bij de afdelingsleider. Deze zal beoordelen of de reden geldig is.
4. Een leerling die om een geldige reden een toets mist, maakt zo spoedig mogelijk een afspraak 
 met de docent om de toets in te halen tijdens speciale inhaaluren.
5. Een leerling die om een ongeldige reden een toets mist, krijgt voor die toets het cijfer 1.0.
6. Een leerling die fraudeert bij een opdracht, proefwerk of overhoring, krijgt het cijfer 1.0. 
7. Het schooljaar kent vier toetsweken.

7.4.2 Fraudeprotocol 

Bij vermoeden van onregelmatigheden, treedt het fraudeprotocol in werking. We werken aan de actualisering van het 
fraudeprotocol. Medio november, na instemming van de MR, wordt deze geeffectueerd.

7. Kwaliteitszorg

Onderwijsresultaten 2017-2019
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7.5 Cijfergeving

7.5.1 Rapportcijfer en voortschrijdend gemiddelde

Het rapportcijfer is voor alle leerjaren een voortschrijdend gemiddelde. Welke toetsen meetellen voor het rapportcijfer 
en hoe zwaar de toetsen meetellen, is per vak vastgelegd in het Programma van Toetsing (PvT) van de onderbouw. 
Hierin is ook te lezen hoe de toetsen over het jaar zijn verdeeld. Alle leerlingen hebben zo snel mogelijk na de start 
van het schooljaar, uiterlijk vóór 1 oktober, de beschikking over hun PvT. Voor de bovenbouw is er het programma 
van Toetsing en Afsluiting. 

Het PvT en PTA brengen transparantie over de wijze waarop het rapportcijfer tot stand komt. Vooraf is dit bij ouders 
en leerlingen bekend. Het PTA zorgt voor uniformiteit binnen secties: de parallellie tussen klassen van hetzelfde 
leerjaar is maximaal. Het PTA brengt ook overzicht. Maximale duidelijkheid over alle toetsen met de bijbehorende 
weging. 

7.5.2 Rapportage over de resultaten aan de ouders

Ouders en leerlingen kunnen het gehele jaar via het leerlingvolgsysteem Magister de resultaten bekijken. 
De leerlingen en hun ouders ontvangen een rapport aan het einde van het schooljaar. 

 7. Kwaliteitszorg
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7.6 Doorstroomnormen JACOB-ROELANDSLYCEUM 2019-2020 

Brugklas 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle Groep 1-vakken is minimaal 6,0
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken is minimaal 6,0
 - In Groep 1-vakken mag maximaal 1 x 5 en 1 x 4 gehaald worden en voor de Groep 2-vakken maximaal 1x5
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1x5 gehaald worden
Groep 1-vakken zijn Ne, Fa, En, gs, ak, wi en bi. De overige vakken en profileringen zijn Groep 2-vakken
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – stroomt de leerling af naar een lager niveau in  
  een hoger leerjaar.
 • Indien het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken 7,8 of hoger is, heeft een leerling het recht  
  om op te stromen naar een hoger niveau in een hoger leerjaar.
 • Doubleren is in leerjaar 1 geen recht.

Leerjaar 2 – havo en vwo 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle Groep 1-vakken is minimaal 6,0
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken is minimaal 6,0
 - In Groep 1-vakken mag maximaal 1 x 5 en 1 x 4 gehaald worden en voor de Groep 2-vakken maximaal 1x5
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden
Groep 1-vakken zijn Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na/sk, En+, O&O en bi. De overige vakken en profileringen zijn 
Groep 2-vakken. La en Gr zijn bij het gymnasium ook Groep 1-vakken.
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – stroomt de leerling af naar een lager niveau in  
  een hoger leerjaar.
 • Indien het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken 7,8 of hoger is, heeft een leerling het recht  
  om op te stromen naar een hoger niveau in een hoger leerjaar.
 • Doubleren is in leerjaar 2 geen recht.

Leerjaar 3 – havo 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle Groep 1-vakken is minimaal 6,0
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken is minimaal 6,0
 - In Groep 1-vakken mag maximaal 2 x 5 en 1 x 4 gehaald worden en voor de Groep 2-vakken maximaal 1x5 
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden
Groep 1-vakken zijn Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na, sk, ec, En+, O&O en bi. De overige vakken en profileringen 
zijn Groep 2-vakken. 
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – stroomt de leerling af naar een lager niveau in  
  een hoger leerjaar.
 • Indien het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken 7,8 of hoger is, heeft een leerling het recht  
  om op te stromen naar een hoger niveau in een hoger leerjaar.
 • Doubleren is in leerjaar 3 geen recht.

Leerjaar 3 – vwo 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle Groep 1-vakken is minimaal 6,0
 -  Het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle-vakken is minimaal 6,0
 -  In Groep 1-vakken mag maximaal 2 x 5 en 1 x 4 gehaald worden en voor de Groep 2-vakken maximaal 1x5
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden
Groep 1-vakken zijn Ne, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na, sk, ec, En+, O&O en bi. De overige vakken en profileringen 
zijn Groep 2-vakken. La en Gr zijn bij het gymnasium ook Groep 1-vakken.
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – stroomt de leerling af naar een lager niveau  
  in een hoger leerjaar.
 • Doubleren is in leerjaar 3 geen recht.
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Leerjaar 5 – vwo
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers is minimaal 6,0
 - Uitzondering op bovenstaande voorwaarde is als er maximaal 1 x 5 wordt gehaald
 - Een leerling mag maximaal 1 x 5 en 1 x 4 halen
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden

 • Het combinatiecijfer is samengesteld uit de vakken ckv, cu, maa/gl, lo en extra vak 
 • Als leerling niet doorstroomt vanwege het extra vak, kan dit extra vak weggestreept worden (in het volgende  
  leerjaar mag dan niet door worden gegaan met het extra vak)
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – doubleert een leerling of stroomt de leerling af  
  naar een lager niveau.

Leerjaar 4 – havo 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers is minimaal 6,0
 - Uitzondering op bovenstaande voorwaarde is als er maximaal 1 x 5 wordt gehaald
 - Een leerling mag maximaal 1 x 5 en 1 x 4 halen 
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden

 • Het combinatiecijfer is samengesteld uit de vakken ckv, cu, maa/gl, lo en extra vak. Als leerling niet doorstroomt 
  vanwege het extra vak, kan dit extra vak weggestreept worden (in het volgende leerjaar mag dan niet door  
  worden gegaan met het extra vak)
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – doubleert een leerling of stroomt de leerling af  
  naar een lager niveau.

Leerjaar 4 – vwo 
Om door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - Het gemiddelde van de afgeronde cijfers is minimaal 6,0
 - Uitzondering op bovenstaande voorwaarde is als er maximaal 1 x 5 wordt gehaald
 - Een leerling mag maximaal 1 x 5 en 1 x 4 halen
 - Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (kernvakken) mag maximaal 1 x 5 gehaald worden

 • Het combinatiecijfer is samengesteld uit de vakken ckv, cu, maa/gl, lo en extra vak 
 • Als leerling niet doorstroomt vanwege het extra vak, kan dit extra vak weggestreept worden (in het volgende  
  leerjaar mag dan niet door worden gegaan met het extra vak)
 • Een leerling is in bespreking wanneer met het ophogen van een cijfer met 1 punt voldaan wordt aan alle  
  bovenstaande voorwaarden.
 • In alle andere gevallen – behalve in uitzonderlijke gevallen – stroomt de leerling af naar een lager niveau in  
  een hoger leerjaar.

Doubleren is in leerjaar 4 geen recht en wordt alleen toegestaan in het geval een leerling zijn pakket wijzigt.
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 8. Regels en afspraken

8.1 Lestijden

Basisrooster     
Lesuur 1  08.30 - 09.15 u
Lesuur 2  09.15 - 10.00 u
Lesuur 3  10.00 - 10.45 u
Pauze
Lesuur 4  11.00 - 11.45 u
Lesuur 5  11.45 - 12.30 u
Pauze
Lesuur 6  13.00 - 13.45 u
Lesuur 7  13.45 - 14.30 u
Lesuur 8  14.30 - 15.15 u
Pauze
Lesuur 9  15.25 - 16.10 u
Lesuur 10 16.10 - 16.55 u

8.2 Roosterwijzigingen

Via de website worden dagelijks in de middagpauze roosterwijzigingen aangekondigd. 
Elke leerling dient na te gaan of er roosterinformatie gegeven wordt en moet aan de 
hand van zijn lesrooster nagaan gedurende welke lestijden hij of zij op school moet 
zijn. 

8.3 Privacy en beeldmateriaal

Het Jacob-Roelandslyceum staat voor goed onderwijs en goede begeleiding. Om dit te 
kunnen bieden, hebben we persoonsgegevens van onze leerlingen nodig. We vragen 
bijvoorbeeld om naam en adres en we slaan dit soort gegevens ook goed op. Maar 
denk ook aan bijvoorbeeld een pasfoto en het BSN-nummer, aan cijfers, informatie over 
afwezigheid en de verslagen van gesprekken. Als school gaan wij zorgvuldig om met de 
gegevens van leerlingen. 

Privacy is een gevoelige kwestie. Wij zijn ons daarvan bewust en proberen er alles aan 
te doen zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Mocht er desondanks iets zijn waar u als 
ouder tegenaan loopt of vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met de school. 

8. R
egels en afspraken

30-minutenrooster
Lesuur 1  08.30 - 09.00 u
Lesuur 2  09.00 - 09.30 u
Lesuur 3  09.30 - 10.00 u
Lesuur 4  10.00 - 10.30 u
Pauze
Lesuur 5  10.45 - 11.15 u
Lesuur 6  11.15 - 11.45 u
Lesuur 7  11.45 - 12.15 u
Lesuur 8  12.15 - 12.45 u
Pauze
Lesuur 9  13.15 - 13.45 u
Lesuur 10 13.45 - 14.15u

40-minutenrooster
Lesuur 1  08.30 - 09.10 u
Lesuur 2  09.10 - 09.50 u
Lesuur 3  09.50 - 10.30 u
Pauze
Lesuur 4  10.45 - 11.25 u
Lesuur 5  11.25 - 12.05 u
Pauze
Lesuur 6  12.35 - 13.15
Lesuur 7  13.15 - 13.55
Lesuur 8  13.55 - 14.35
Pauze
Lesuur 9  14.45 - 15.35 u                                        
Lesuur 10 15.25 - 16.05 u
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We weten waar privacy over gaat 
Het is erg belangrijk dat al onze medewerkers weten wat wel en wat niet is toegestaan als het gaat om persoonsge-
gevens. We informeren ze daarom regelmatig en er zijn richtlijnen opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. 
 
Leerlinggegevens in de school 
Bij de aanmelding vragen we persoonsgegevens op van leerlingen en ouders. De gegevens leggen we vast in een 
administratiepakket, genaamd Magister. Deze gegevens zijn afgeschermd, niemand kan er zomaar bij. Als een leer-
ling de school verlaat, worden de meeste gegevens weer verwijderd. Zonder uw toestemming worden geen gegevens 
aan de vervolgschool gegeven. 
 
Afspraken met externe partijen 
Een school werkt vaak samen met andere bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld uitgeverijen, gemeentelijke 
instellingen, een schoolfotograaf, een busonderneming en musea. In sommige gevallen is het nodig dat deze externe 
partijen over persoonsgegevens van leerlingen beschikken. Zo zal een schoolfotograaf de naam van leerling nodig 
hebben om een schoolpas te kunnen maken. Wanneer we als school gegevens aan andere partijen geven, doen we 
dat alleen als er met de partij een zogenaamde verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

We werken transparant 
Hoe wij gegevens vastleggen is geen geheim. In ons privacybeleid op onze website kunt u daar meer over lezen. Het 
beleid is vastgesteld na overleg met de medezeggenschapsraad. Beeldmateriaal heeft speciaal aandacht Foto’s en 
video’s delen wij om ouders en anderen te laten zien wat er op onze school gebeurt. Wij zijn trots op onze leerlingen en 

hun prestaties! Zo kunnen we scholieren en hun ouders vertellen over het Jacob-Roelandslyceum. Kijk bijvoorbeeld 
eens op Facebook, Instagram of op onze website. Er is in de wet terecht speciale aandacht voor foto’s en video’s en 
wij gaan hier heel zorgvuldig mee om. Wij plaatsen zonder toestemming van leerlingen en hun ouders geen foto’s en 
video’s op het internet.  

Voorlichting 
Wij beschouwen het als onze taak om de leerlingen bewust te maken van het gebruik van social media. Wij vinden het 
echter ook een taak van de ouders. Samen zorgen we ervoor dat leerlingen geen gegevens op internet achterlaten 
die misbruikt kunnen worden voor andere doelen. 

We beveiligen onze gegevens 
Om ons netwerk, de informatie in Magister en onze e-mail te beschermen, heeft de school diverse technische en 
organisatorische maatregelen getroffen. 

8.4 Schoolreglement 

Algemeen
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet”. 
Wanneer iedereen zich aan dit gezegde zou houden, zou het leven veelal soepel en positief verlopen. Als iedereen 
op het Jacob-Roelandslyceum zo met elkaar om zou gaan, dan heerst er een prettige sfeer en eigenlijk heb je in 
zo’n klimaat maar weinig regels nodig, want bijna alles loopt als vanzelfsprekend. Maar toch: waar een grotere 
groep mensen samenleeft, dienen er regels te zijn die de dagelijkse gang van zaken in goede banen leiden. 
Verwacht wordt dat alle betrokkenen (leerlingen, personeel en ouders) afspraken erkennen en respecteren. In dit 
licht zijn de volgende uitgangspunten van belang: 

• we gaan respectvol met elkaar en met onze omgeving om;
• we voelen ons verantwoordelijk voor een veilig leefklimaat;
• indien nodig corrigeren we elkaar;
• we gebruiken vooral – naast ons hart – ook ons gezond verstand;
• we regelen vooraf alles wat vooraf te regelen valt.

De regels en afspraken van het Jacob-Roelandslyceum zijn te vinden op de website (www.jrl.nl).

Verzuimbeheersende afspraken en maatregelen
1. Te laat
Wie te laat komt, meldt zich bij het leerlingenloket. Met het ‘te laatbriefje’ krijgt de leerling toegang tot de les. Bij 
de tweede keer te laat komen, moet de leerling zich de volgende dag ’s morgens eerder op school melden bij 
het leerlingenloket. Voor leerlingen die veelvuldig te laat komen of die genoemde verplichtingen niet nakomen, 

8. Regels en afspraken
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zijn door de school aanvullende sancties vastgesteld. Wie meent een goede reden te hebben voor het te laat 
komen, kan diezelfde dag bij de afdelingsleider of coördinator uitleg geven of een brief van de ouders overleggen. 
De afdelingsleider of coördinator beslist over eventuele strafmaatregelen. Niet melden bij te laat komen, wordt 
beschouwd als spijbelen. Als de leerling regelmatig te laat komt, meldt de school dit ongeoorloofd schoolverzuim bij 
de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet. Dit gebeurt als een leerling voor de zevende keer in een 
schooljaar te laat komt. Het te laat komen wordt voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. 

2. Verlof 
Verlof dient vooraf door ouders/verzorgers schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider/coördinator. Het 
bijvoegen van een uitnodiging, trouwkaart, rouwbrief e.d. maakt dat de aanvraag sneller afgehandeld kan worden. 
Leerlingen en hun ouders dienen het lesverzuim tot een minimum te beperken door afspraken met de huisarts, 
orthodontist of tandarts zo veel mogelijk buiten de lestijd te maken. Het verzuim vlak vóór of vlak ná een vakantie 
of vrije dagen kan niet worden toegestaan. Dat heeft te maken met wettelijke regelingen en aandrang van de 
inspectie. Dit ongeoorloofd luxeverzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet. 
Verlofaanvragen en afwezigheid worden voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. 

3. Spijbelen
Spijbelen is niet toegestaan en de afdelingsleiders of coördinatoren nemen contact op met de ouders als een leerling 
zonder verlof of ziekmelding afwezig is. Als een leerling gespijbeld heeft, worden de ouders hiervan op de hoogte 
gesteld. Op spijbelen staat een sanctie die door de afdelingsleider, eventueel in overleg met de directeur onderwijs, 
wordt bepaald. Wanneer een leerling vaker spijbelt, leidt dit tot schorsing. In het kader van de Leerplichtwet wordt 
ongeoorloofd schoolverzuim gemeld aan de leerplichtambtenaar. Zie voor nadere informatie over de Leerplichtwet 
www.minocw.nl /leerplicht/leerplicht.html. Spijbelen wordt voor alle leerlingen bijgehouden in Magister. 

4. Lesuitval
Uitval van een vakles kan plaatsvinden als gevolg van onderwijskundige activiteiten, buitenlesactiviteiten, ziekte 
van docenten en dergelijke. Leerlingen van klas 1 worden opgevangen in het lokaal waar ze les zouden volgen en 
werken aan hun leesdossier onder toezicht van een docent. Leerlingen van klas 2 zitten in een overgangsjaar: in 
het begin van het jaar krijgen ze leeslessen; aan het einde van het jaar mogen ze ook huiswerk maken. Leerlingen 
van klas 3 t/m 6 kunnen bij lesuitval onder toezicht studeren in de aula in stilte (onderbouw) of in de mediatheek 
(bovenbouw). Als de keuze gemaakt is, geldt deze voor het hele uur. Leerlingen van de onderbouw melden zich 
altijd bij de balie in de aula. 

5. Vrijstelling voor lessen
In principe volgt iedere leerling alle lessen. Vrijstelling voor de lessen kan alleen aangevraagd worden bij de 
afdelingsleider of de directeur onderwijs. Wanneer een leerling niet met de lessen lichamelijke opvoeding mee 
kan doen vanwege een medische indicatie of op andere gronden, dan kan deze een vervangende werkopdracht 
verwachten.

6. Ziekte   
Ziekte of onvoorzien verzuim geven ouders ’s morgens voor 09.00 uur telefonisch door aan de school bij het 
leerlingenloket. Het telefoonnummer hiervan is 0411-688284. Ouders vermelden zo mogelijk ook de duur van 
de afwezigheid. Als de leerling na ziekte weer terugkeert op school, dient hij een briefje van thuis af te geven bij 
het leerlingenloket met de duur en reden van zijn afwezigheid. Afwezigheid door ziekte wordt voor alle leerlingen 
bijgehouden in de Magister. 

7. Ziek naar huis
Een leerling die tijdens schooluren ziek wordt, meldt zich bij de afdelingsleider/coördinator of zijn vervanger. De 
school neemt contact op met de ouders (het is dan ook van belang dat ouders meerdere telefoonnummers op 
school achterlaten). In overleg met de ouders wordt afgesproken of de zieke leerling wordt opgehaald of zelf naar 
huis fietst. Van thuis uit wordt er naar school gebeld om te melden dat de leerling is aangekomen. 

Huiswerk en werkstukken
Huiswerk / schoolspullen 
Het is vanzelfsprekend dat leerlingen hun schoolspullen bij zich hebben en dat het huiswerk gemaakt wordt. In de 
onderbouw wordt daar sterk op gecontroleerd. In de bovenbouw zal dat niet elke les gebeuren, omdat leerlingen 
geacht worden zelfstandiger de zaken aan te kunnen pakken. Vanuit de onderbouw wordt geleidelijk toegewerkt 
naar een zelfstandiger planning van de te maken en te leren zaken. Leerlingen van de onderbouw (leerjaar 1, 2 
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en 3) zorgen ervoor dat hun huiswerk altijd in orde is. In geval van overmacht kunnen ouders contact opnemen 
met de afdelingsleider met betrekking tot een huiswerkvrij-briefje. Als leerlingen van klas 1, 2 of 3 hun huiswerk 
niet hebben gemaakt of hun spullen niet bij zich hebben, dan wordt door de leerkracht hierover in de Magister een 
notitie gemaakt. Wanneer een leerling in een rapportperiode meerdere keren zijn huiswerk niet in orde heeft, volgen 
er maatregelen. Leerlingen van de bovenbouw moeten leren zelfstandiger te plannen en daarom wordt niet elke 
les gecontroleerd op huiswerk. Wel zal een docent van tijd tot tijd verlangen dat de leerlingen hun zaken op orde 
hebben, zodat klassikale behandeling van de leerstof niet belemmerd wordt. 
 
Gemiste toets 
Leerlingen zijn altijd verplicht om zo spoedig mogelijk (via de ELO of uiterlijk de eerstvolgende les) contact op te 
nemen met de docent in verband met het inhalen van een gemiste toets. Indien een leerling dit niet doet, wordt 
gehandeld conform het toetsprotocol (zie 7.4 van het toetsprotocol). 

Huiswerkvrij-briefje
Wanneer een leerling om geldige redenen geen huiswerk en/of proefwerk heeft kunnen maken, moet hij een schriftelijke 
kennisgeving hiervan van een van de ouders afgeven aan de afdelingsleider (bij diens afwezigheid bij de coördinator). 
Alleen bij akkoordbevinding zal de afdelingsleider de leerling een briefje meegeven, zodat de vakdocenten weten dat er 
een geldige reden is geweest om het huiswerk niet geleerd of gemaakt te hebben. Een leerling toont dit briefje aan de 
vakdocent bij het begin van de les. 

Werkstukken
Het letterlijk overnemen van een stuk tekst van internet, van een andere leerling of uit een boek is niet toegestaan 
en wordt gezien als fraude. Als er sprake is van fraude, treedt het toetsprotocol in werking. 

Werkstukken inleveren
Leerlingen leveren hun werkstuk in bij de vakdocent. In uitzonderlijke gevallen, als dit niet mogelijk is, kan de leerling 
zijn werkstuk deponeren bij de receptie/leerlingenadministratie in de daarvoor bestemde box in een enveloppe 
voorzien van de naam van de leerling, de naam van de docent en klas. Enveloppen daarvoor zijn eventueel te 
koop bij de receptie. Werkstukken kunnen niet afgeleverd worden in de deur van de docentenkamer. Wanneer een 
leerling zich zonder geldige reden niet houdt aan de inleverdata van werkstukken of praktische opdrachten, kan dit 
tot puntenaftrek leiden. 

Gedrag binnen en  buiten het schoolcomplex
Programma Schoolsteward
Alle leerlingen op het Jacob-Roelandslyceum zijn bekend met het programma Schoolsteward. Zij hebben een 
theorieles gevolgd waarin de principes van dit programma zijn uitgelegd en gewerkt is aan de bewustmaking van 
hoe om te gaan met rommel, afval, regels enz. Leerlingen in leerjaar 4 worden niet alleen getraind in de theorie 
maar ook in de praktijk, zodat ze vervolgens daadwerkelijk als schoolsteward hun taak kunnen oppakken. Zie 
hiervoor ook de tekst onder het kopje Schone school en schoolomgeving. 

Buiten het schoolterrein
Alleen bovenbouwleerlingen mogen zich buiten het schoolterrein bevinden. Zij dienen zich ook buiten het 
schoolterrein correct te gedragen, zodat buren, voorbijgangers en mensen in winkels geen last ondervinden. 
Negatief gedrag in de omgeving van de school zal leiden tot sancties. 

Pauzes
Leerlingen van klas 1, 2 en 3 kunnen gebruik maken van de aula, de binnenplaats en het grasveld achter de 
school. Zij mogen het schoolcomplex niet verlaten. Leerlingen van klas 3, 4, 5 en 6 kunnen gebruik maken van 
de Bracbantzaal of van de binnenplaats en het grasveld. Leerlingen van de bovenbouw mogen het schoolterrein 
verlaten, maar zich dan niet ophouden bij winkels, bij de buren of op de (stoep van de) openbare weg. Veroorzaken 
zij toch overlast, dan worden sancties opgelegd door de afdelingsleiders of de schoolleiding. 

Tussenuren
Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 wordt steeds geprobeerd tussenuren te voorkomen. Zijn er wel tussenuren, 
dan is er lesopvang in een klaslokaal (1 en 2) of in de aula (3). Voor leerlingen van klas 4, 5 en 6 zijn tussenuren - 
gezien de complexiteit van het rooster - niet te vermijden. Onderbouwleerlingen kunnen tijdens deze uren verblijven 
in de aula of Bracbantzaal, maar melden zich altijd eerst aan de balie. Bovenbouwleerlingen kunnen tijdens deze 
uren verblijven in de mediatheek of de Bracbantzaal. Tijdens tussenuren moeten leerlingen ervoor zorgen dat 
lessen niet gestoord worden. 

Schoolterrein verlaten
Leerlingen van klas 1, 2 of 3 mogen tijdens de lestijd (opvang-/tussenuren) en de pauzes het schoolterrein alleen verlaten 
om zich te verplaatsen naar het learninglab. 

Catering
In de pauzes kunnen alle leerlingen gebruik maken van de catering in de Bracbantzaal.

Gedrag in de klas
Docent afwezig / te laat
Wanneer een docent afwezig of te laat is, wacht een klas buiten het lokaal; de klassenvertegenwoordiger gaat informeren 
bij het leerlingenloket in afwachting van nadere aanwijzingen. Leerlingen gaan nooit een lokaal binnen wanneer de docent
niet aanwezig is en vertrekken niet zonder toestemming van een afdelingsleider of degene die hem vervangt. 

Klassenplattegrond
De mentor maakt, met name in de onderbouw, van zijn eigen klas een klassenplattegrond. Leerlingen weten dus 
waar ze zitten. Een vakdocent kan deze plattegrond aanpassen aan zijn eigen wensen.

8. Regels en afspraken
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Brommer
Op de brommer begeven leerlingen zich stapvoets direct naar of van de brommerstalling. Brommers worden 
uitsluitend gestald in de brommerstalling; ook de brommer wordt op slot gezet. 

Auto
Leerlingen die met een auto naar school komen, dienen de auto buiten de parkeerplaatsen van de school te parkeren. 

Spullen mee naar huis
Aan het eind van elke lesdag nemen alle leerlingen hun persoonlijke zaken (die niet in de kluisjes zitten) weer mee 
naar huis. 

Kluisjes
Voor alle leerlingen is er een kluisje beschikbaar in 2018-2019. Kluisjes kunnen door de politie of in opdracht 
van de schoolleiding gecontroleerd worden op verboden zaken in het bijzijn van een toezichthouder namens de 
schoolleiding. Examenleerlingen zijn verplicht de sleutel van de kluisjes weer in te leveren. Indien de sleutel niet 
wordt ingeleverd, zal hiervoor een rekening worden gestuurd. Tijdens de gymlessen dienen waardevolle spullen in 
de kluisjes te worden opgeborgen. 

Gezamenlijke ruimtes
Gangen en trappenhuizen
Gangen en trappenhuizen zijn voor leerlingen geen verblijfsruimtes, maar zijn bedoeld om te verplaatsen. De 
wenteltrap in de voorgevel is alleen bestemd voor het personeel. 

Ingangen / gasten
Leerlingen maken alleen gebruik van de leerlingeningang. Gasten gebruiken de hoofdingang en melden zich bij de 
receptie. Leerlingen dienen op school geen afspraken te maken met “vreemden”. 

Eénrichtingsverkeer
Soms is het noodzakelijk voor een goede doorstroming om éénrichtingsverkeer in te voeren. Leerlingen volgen 
altijd de route die is aangegeven door bordjes en pijlen. 

Pauzeruimtes
De leerlingen van klas 1 en 2 pauzeren in de aula. Leerlingen van klas 4, 5 en 6 pauzeren in de Bracbantzaal of 
buiten. Leerlingen van klas 3 mogen kiezen voor Bracbantzaal of aula. Alle leerlingen die van de catering gebruik 
willen maken, kunnen hiervoor terecht in de Bracbantzaal. 

8. Regels en afspraken 

Eten en drinken
Voor eten en drinken is er voldoende gelegenheid vóór en na schooltijd en in de pauzes. Het is vanzelfsprekend dat 
dit niet is toegestaan in de leslokalen en in de studieruimtes tijdens de lessen of in tussenuren. 

Gebruik computer, geluidsdrager en mobiele telefoon
(Zie voor volledige regelgeving het mediaprotocol op de website).
Het is op internet niet toegestaan 
• om sites te bezoeken die pornografisch, discriminerend, beledigend, of aanstootgevend materiaal bevatten; 
• om vertrouwelijke gegevens te verzenden; 
•  om te chatten; 
•  om programma’s te downloaden; 
•  om e-mail anoniem of met een fictieve naam te versturen; 
•  om berichten te versturen om te pesten, te bedreigen, te beledigen, te discrimineren; 

Het is ook niet toegestaan om je mobieltje/geluidsdrager te gebruiken tijdens lessen en in de studieruimtes, tenzij 
de docent of toezichthouder hiertoe opdracht geeft of dit toestaat. 
Sancties bij verkeerd gebruik van computers, mobieltjes en geluidsdragers: 
1. bij het handelen in strijd met deze afspraken, zal de school afhankelijk van de ernst van de overtreding, 
 onmiddellijk maatregelen treffen. Het kan hierbij gaan om een waarschuwing, berisping, schorsing, 
 computerverbod of zelfs verwijdering van school, alles voor bepaalde of onbepaalde tijd; 
2. de school kan je mobieltje voor bepaalde tijd in beheer nemen bij ongeoorloofd gebruik. 

Kleding 
In het schoolgebouw is een zodanig klimaat dat alleen binnenkleding volstaat. Jassen, petten e.d. worden in het 
kluisje opgeborgen en mogen in het schoolgebouw niet worden gedragen. Leerlingen dienen op school gepaste 
kleding te dragen: fatsoenlijk en niet storend of uitdagend voor anderen. Daarnaast moet de leerling veilig aan de 
les kunnen deelnemen en mag de kleding (en attributen) geen gevaar opleveren voor anderen. Bovendien moet 
normale communicatie niet belemmerd worden. Een leerling die om religieuze redenen een hoofddoek wil dragen, 
zal in beginsel, na een schriftelijk verzoek van de ouders daartoe, toestemming verkrijgen. Ondanks verkregen 
toestemming om een hoofddoek te dragen kan een leerling toch gedwongen worden om uit veiligheidsoverwegingen 
de hoofddoek af te doen. Te denken valt daarbij aan de lessen lichamelijke opvoeding en lessen met bepaalde 
praktische opdrachten. Gezichtsbedekkende kleding (burka, niqaab) is verboden om redenen van herkenbaarheid 
en communicatiemogelijkheden. 

Fiets / brommer / auto / garderobe / kluisje / tassen / jassen
Fiets
Het schoolterrein is er op de eerste plaats voor de voetganger die in alles voorrang krijgt. Leerlingen begeven zich 
met de fiets dan ook stapvoets direct naar of van de fietsenstalling of bromfietsenstalling. Een fiets staat altijd op 
slot in een fietsenrek. 
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Aula als studieruimte
De aula wordt tijdens de lessen als studieruimte gebruikt. Onderbouwleerlingen melden zich altijd bij de toezichthouders 
aan de balie als ze in de aula gaan studeren. Ook bovenbouwleerlingen mogen van deze ruimte gebruik maken. 
Onderbouwleerlingen die kiezen voor de Bracbantzaal, melden zich daarvoor ook aan de balie in de aula. 

Mediatheek / computerlokalen
Een leerling kan gebruik maken van deze ruimtes wanneer deze in het bezit is van zijn leerlingenpasje. De leerling 
meldt zich altijd met zijn leerlingenpasje bij de balie in de aula (ob) of in de mediatheek (bb). De laptops worden 
alleen gebruikt voor schoolzaken. Bij onjuist gedrag in deze studieruimtes moet een leerling zich melden bij de 
afdelingsleider of coördinator. 

Lift
Een leerling kan alleen in noodzakelijke gevallen gebruik maken van de lift. Hiervoor meldt de leerling zich bij zijn 
afdelingsleider. 

Personeelskamer
De personeelskamer is alleen voor het personeel. Leerlingen hebben zonder toestemming geen toegang tot de 
personeelskamer. Werkstukken moeten niet afgegeven worden bij de personeelskamer. 

Verwijderen en schorsen
Verwijderd uit de les
Een leerling die uit de les verwijderd is, meldt zich bij de leerlingenbalie in de aula. Daar vult hij een formulier in. 
Tijdens de rest van het uur maakt de leerling strafwerk dat hem aan de balie wordt opgelegd op de aangewezen 
plaats. Aan het eind van dat uur levert hij het formulier en het strafwerk in bij de vakdocent. Daarna neemt de leerling 
zo spoedig als mogelijk is contact op met de eigen afdelingsleider of coördinator. Deze bepaalt de uiteindelijke 
strafmaat. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld. Verwijdering kan tot schorsing leiden. 

Schorsing
Wanneer een leerling wangedrag vertoont of herhaaldelijk inbreuk pleegt op de regels van de school, dan kan deze 
worden geschorst. Indien een leerling meerdere malen geschorst is, kan dit tot verwijdering van school leiden. 
Daarbij worden de wettelijke bepalingen in acht genomen worden. 

Leerlingenloket en Leerlingenpas
Leerlingenloket
Het leerlingenloket is te vinden op niveau 1, de leerlingenbalie in de aula is te vinden op niveau 2. Leerlingen 
melden zich volgens afspraak òf bij de balie in de aula òf het leerlingenloket als ze te laat komen, verwijderd zijn, 
ziek worden, iets willen vragen over hun rooster, iets gevonden hebben, iets kwijt zijn enz.

Leerlingenpas
Iedere leerling ontvangt een schoolpas met foto en de nodige gegevens erop. De pas is persoonlijk en de leerling 
dient deze altijd bij zich te hebben. Uitlenen van de leerlingenpas is niet toegestaan. Deze pas is nodig voor het 
lenen van boeken, bij het studeren in de verschillende studieruimtes, ten behoeve van een toezichthouder of 
surveillant, maar ook bij filmavonden, feestavonden, excursies, schoolreisje e.d. Verlies van de schoolpas dient 
onmiddellijk gemeld te worden bij de afdelingsleider. De leerlingenpas wordt gemaakt in de brugklas en is drie jaren 
geldig. In het vierde jaar wordt er een nieuwe leerlingenpas gemaakt voor de laatste jaren. 

Een veilige en gezonde school
Uitgifte paracetamol
In het kader van veiligheid handelen wij op onze school conform de afspraken en regels van het Protocol 
‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ van de GGZ Midden-Brabant. Dat betekent dat wij geen 
paracetamol meer verstrekken aan leerlingen. Dit protocol kunt u vinden op onze website bij de downloads. 

Alcohol en drugs
In en rond het schoolgebouw en tijdens excursies is het verboden om alcohol of drugs te gebruiken of in bezit te 
hebben. Indien dit wel het geval is, wordt een leerling geschorst en kan voor verwijdering in aanmerking komen. 

Roken
Het is voor leerlingen niet toegestaan in het gebouw en op het buitenterrein te roken. 

Kaarten (om geld)
Dit is op school niet toegestaan.

Bijeen blijven na schooltijd
Leerlingen dienen zich na schooltijd niet groepsgewijs op te houden bij de diverse ingangen van de school.

Niet te tolereren gedrag
Zaken als pesten, diefstal, vernieling, vandalisme, mishandeling of bedreiging worden niet getolereerd en indien nodig 
zal hierbij de politie ingeschakeld worden. Dit geldt ook voor pesten, bedreigingen of privacyschending via e-mail, 
internet enz. Met het oog op een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen leerlingen afwijkend en onverantwoord 
gedrag gerust melden bij hun mentor, de conciërge, een docent, hun afdelingsleider of de schoolleiding. Dit is voor 
iedereen van belang en wordt daarom niet beschouwd als klikken. 

8. Regels en afspraken
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Een schone school en schoolomgeving
Schone school / afval
Afval e.d. hoort in de daarvoor bestemde bakken. Ook buiten of in de buurt van de school dienen leerlingen mede zorg 
te dragen voor een schone school en daarom rommel op te ruimen, ook als die niet door henzelf veroorzaakt is. Op het 
JRL wordt gewerkt met het programma Schoolsteward. In dit concept zet de school leerlingen in als stewards om een 
schone, rustige en veilige omgeving te waarborgen. Een schoolsteward is speciaal getraind om ongewenst gedrag, 
zoals rommel maken, schelden en respectloze handelingen te signaleren en daartegen op te treden. Schoolstewards 
spreken leerlingen aan op niet gewenst gedrag. Het aanspreken van doelgroep tot doelgroep heet de peer to peer-
methode. Het voordeel van deze methode is dat leerlingen dezelfde taal spreken. 

Corvee
Een leerling is lid van de schoolgemeenschap. Het is dan ook logisch dat van leerlingen werkzaamheden worden 
gevraagd zoals het opruimen in een klas en het uitvoeren van lichte corveedienst in de overblijfruimtes binnen 
en buiten. Iedere leerling kan een paar keer per jaar voor corvee worden ingedeeld. Indien het programma 
Schoolsteward goed functioneert, kan corvee in de toekomst wellicht worden verminderd. 

Zitten op tafels, radiatoren e.d.
Dit is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade aan persoonlijke eigendommen of voor 
diefstal of vermissing. Leerlingen huren kluisjes om waardevolle spullen veilig in op te kunnen bergen. Zie hiervoor 
ook blz 55.
 
Juiste gegevens   
Adreswijzigingen, veranderde telefoonnummers e.d. worden zo spoedig mogelijk door ouders aan de administratie 
doorgegeven. Ouders van een leerling die aan het einde van het schooljaar de school verlaat, geven hiervan zo 
snel mogelijk bericht aan de afdelingsleider. Leerlingen die volgens de geldende normen van de school in het 
nieuwe schooljaar de lessen niet meer mogen volgen, worden automatisch uitgeschreven. 

Bijzondere bepalingen 
De directie is bevoegd om in dringende gevallen tijdelijke maatregelen te treffen of instructies uit te vaardigen in 
afwachting van een wijziging of aanvulling van dit reglement. 
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9. Jaarrooster

9.1 Algemeen

Het schooljaar wordt verdeeld in twee helften. Ieder semester kent 2 periodes. De 
start van de tweede helft van het schooljaar valt samen met de start van Periode III. Bij 
enkele vakken worden de lessen geperiodiseerd. Dat betekent dat het aantal lessen 
voor een heel schooljaar wordt gegeven in een half schooljaar. De modules beslaan 
altijd een periode. 

Periode I  maandag 19 augustus t/m vrijdag 1 november 2019
Periode II  maandag 4 november t/m vrijdag 24 januari 2020 
Periode III  maandag 27 januari t/m vrijdag 27 maart 2020
Periode IV  maandag 30 maart t/m woensdag 1 juli 2020
   

9.2 Einde schooljaar

De doorstroomvergaderingen vinden plaats op 6, 7 en 8 juli 2020. 
Elke niet-bevorderde leerling ontvangt ná de vergadering schriftelijk bericht hierover. 
Daarnaast worden niet-bevorderde leerlingen na afloop van elke vergadering 
telefonisch geïnformeerd door hun mentor. Over dit laatste kunnen klassikaal nadere 
afspraken worden gemaakt. 

Op 10 juli 2020 wordt het overgangsrapport uitgereikt aan alle leerlingen.
08.30 uur  brugklas 
09.00 uur  klas 2 en 3 
09.30 uur  klas 4 en 5 

Op 8 juli 2020 moeten de boeken ingeleverd worden; 
het rooster wordt via internet bekend gemaakt. 

9. Jaarrooster
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9.3 Eindexamens

Profielwerkstuk 
Het volledige tijdpad voor het profielwerkstuk wordt in het PTA gepubliceerd. Belangrijke data: 
•  week 50: inleveren voorlopige versie PWS; 
•  week 11: inleveren definitieve versie PWS; 
•  week 11: dinsdag presentatie profielwerkstukken. 

Schoolexamen in de toetsweken:
Toetsweek I:  28 oktober t/m 1 november 2019
Toetsweek II:  20 januari t/m 24 januari 2020
Toetsweek III:  23 maart t/m 27 maart 2020
Toetsweek IV:  25 juni t/m 30 juni 2020
Inhalen:  telkens zo spoedig mogelijk na de gemiste toets 

Het Examenreglement is in het PTA opgenomen en wordt uiterlijk voor 1 oktober 2019 aan de leerlingen van 6 vwo 
en 5 havo uitgereikt. Hierin staat informatie over praktische zaken, de inhoud van het examen, de Examencommissie 
en het Examenreglement. 

Centrale Examens

Eerste Tijdvak:  
donderdag 7 mei t/m woensdag 20 mei 2020 

Uitslag Eerste Tijdvak:
woensdag 10 juni 2020 

Centrale Examens Tweede Tijdvak:  
maandag 15 juni t/m donderdag 18 juni 2020 

Uitslag Tweede Tijdvak:  
vrijdag 26 juni 2020 

Diploma-uitreiking: 
woensdag 1 juli 2020 diploma-uitreiking Havo
donderdag 2 juli 2020 diploma-uitreiking havo 
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9.4 Ouderavonden

 Startgesprekken
 De startgesprekken vinden plaats op afspraak. De mentor nodigt ouders uit met wie hij wil spreken, maar ook  
 ouders kunnen initiatief nemen voor een gesprek. In onze jaarplanning zijn daarvoor de volgende data opgenomen: 

• Maandag 9 september, woensdag 11 september, dinsdag 17 september, donderdag 19 september.  

 Informatie-avonden
•  Brugklas:  maandag 26 augustus 19.00 uur 
•  Havo 2:  donderdag 29 augustus 19.00 uur 
•  Vwo 2:  donderdag 29 augustus 19.45 uur 
•  Havo 3:  maandag 2 september 19.00 uur 
•  Vwo 3:  maandag 2 september 19.45 uur 
•  Havo 4:  woensdag 28 augustus 19.00 uur 
•  Havo 5:  woensdag 28 augustus 20.00 uur 
•  Vwo 4:  dinsdag 27 augustus 19.00 uur 
•  Vwo 5 en 6:  dinsdag 27 augustus 20.00 uur 

 Ouder informatie-avonden dyslexie
• Brugklas:   donderdag 19 september 19.00 uur 
•  Havo 5 + Vwo 6:  donderdag 19 september 20.30 uur 
•  Havo 2/3/4 + Vwo 2/3/4/5:  dinsdag 19 november vanaf 19.00 uur 

 Klankbordgroepen ouders alle leerjaren: 
• Donderdag 12 september 19.00 uur 
•  Dinsdag 14 januari 19.00 uur 
•  Dinsdag 17 maart 2019 19.00 uur 

9.5 Huiswerkvrij

Huiswerkvrij geldt niet voor de vakken met één uur les per week. De volgende data zijn huiswerkvrij: 
6 januari, 2 maart en 4 mei 2020. 

9.6 Vakanties

Herfstvakantie   14 oktober t/m 18 oktober 2019 
Kerstvakantie   23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020
2e paasdag   13 april 2020
Meivakantie   20 april t/m 1 mei 2020 
Bevrijdingsdag   5 mei 2020
Hemelvaartsdag   21 mei 2020 
Vrij na Hemelvaartsdag  22 mei 2020 
Tweede pinksterdag  1 juni 2020 
Zomervakantie   13 juli t/m 21 augustus 2020 
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