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BISSCHOPPELIJK COLLEGE BROEKHIN
Bisschoppelijk College Broekhin is een katholieke school. Het aanbieden van goed, betekenisvol onderwijs heeft
onze prioriteit. Daarnaast willen wij bijdragen aan een brede, evenwichtige en positieve ontwikkeling van jongeren
met aandacht voor normen en waarden. In onze snel veranderende samenleving willen wij onze leerlingen alle
kansen en mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien, waar ook ter wereld.
Om deze reden bieden wij extra taalprogramma's aan. Hierdoor wordt de internationale toegang tot een
vervolgopleiding of de arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Onze kansklasformule geeft ons de gelegenheid tijdens het
eerste jaar een nieuwe leerling eerst te laten wennen én te leren kennen. Pas als wij een goed beeld hebben van de
talenten en interesses van leerlingen kunnen er goede keuzes gemaakt worden. Cijfers en toetsen zijn hierbij een
middel en geen doel op zich. De ontwikkeling van onze leerling heeft te allen tijde onze prioriteit. Daarbij hoort
maatwerk!
Leerlingen en medewerkers brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op onze school. Behalve dat er hard
gewerkt wordt, wordt er ook heel veel plezier gemaakt. Dit draagt bij aan de motivatie en aan het uiteindelijke
resultaat. Daar zijn wij van overtuigd!
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IDENTITEIT EN MISSIE
Missie | “Waar wij voor gaan en staan”
Wij willen het volledige potentieel van onze leerlingen en medewerkers aanboren en hen laten ontdekken hoe zij van
waarde kunnen zijn voor zichzelf, de ander, de samenleving en het leven op onze planeet. Daartoe wordt een rijke
oefen- en ontmoetingsplaats en een krachtige leeromgeving geboden, waar iedereen de handvatten en
mogelijkheden krijgt om de benodigde sleutelcompetenties te verwerven en ‘ergens goed in te worden’. Daartoe
hebben wij ons mission statement ontwikkeld; één krachtige zin die omschrijft wie wij zijn en wat wij willen uitdragen.
“Samen leren, Broekhin verbindt”
Identiteit | “Waar wij vandaan komen“
Onderwijs gaat over verbinding en idealen. Onderwijs zorgt ervoor dat we de benodigde kennis verwerven en dat we
leren hoe we met elkaar omgaan, waar we als mens voor staan en waarom het belangrijk is er voor elkaar te zijn. Wij
hebben als school onze wortels, al meer dan 150 jaar, in een katholieke traditie en staan tegelijkertijd open voor alle
gezindten. Onze leerlingenpopulatie wordt in toenemende mate gekenmerkt door leerlingen en ouders met een nietkatholieke en niet-westerse achtergrond.
Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen wortels serieus neemt, wat religie of levensbeschouwing betreft. Er zijn zowel
overeenkomsten als verschillen, maar uiteindelijk gaat het om ‘humaniteit’: vreugde, vrede en bevrijding van alle
mensen. Dat is een principieel oecumenisch gedachtegoed en standpunt voor het omgaan en erkennen van de
aanwezige verschillen en het zoeken naar overeenkomsten, datgene wat ons allen met elkaar verbindt. Het is de weg
naar inclusief onderwijs waarbij de nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van
de leerlingen.
Iedere leerling wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar
zinvol, mooi, waar en echt is. Wij staan binnen ons (levensbeschouwelijk) onderwijs, en door het aanbieden van
speciale programma’s met sociaal-emotionele thema‘s, stil bij de veelkleurigheid van de samenleving betreffende
afkomst, traditie en geloof. Centraal staat altijd de eigenheid van elke leerling. Voor ons is het van belang dat alle
leerlingen en hun ouders zich bij ons op school niet alleen welkom en veilig voelen, maar vooral gezien, gehoord en
gewaardeerd worden.
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KERNWAARDE EN VISIE
Visie | “Waar wij naar toe willen groeien”
Onze missie en kernwaarden maken wij concreet door een vertaling naar onze visie. De visie beschrijft waarheen wij
op weg zijn en wat wij op termijn willen realiseren.
Wij willen dat Broekhin…
…

een plek is waar iedere leerling en medewerker gezien, gehoord en gewaardeerd wordt en de mogelijkheid
krijgt om te floreren.

…

uitgaat van de leerling als uniek mens en individu, geworteld binnen een eigen achtergrond en met een eigen,
specifieke ontwikkelopdracht en -behoefte.

….

een leefgemeenschap is die gebruik maakt van de rijkdom aan diversiteit, die ons allen verbindt, als basis voor
het creëren van een gemeenschap van verbondenheid.

…

een leergemeenschap vormt die bestaat uit een samenwerkingsverband van medewerkers, leerlingen, ouders
en buitenschoolse partners, waarin betekenisvol onderwijs wordt aangeboden; onderwijs dat uitdagend,
ondersteunend en toekomstgericht is met een goede kennisbasis als fundament.

…

op zoek gaat naar oplossingen voor levensechte vraagstukken, die zowel regionaal en lokaal, als internationaal
op ondernemende wijze aangepakt en ervaren worden.

…

bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving en de instandhouding van het leven op onze
prachtige planeet.

Kernwaarden | “Onze kern, het hart van de organisatie”
Humaniteit wordt op Broekhin zichtbaar gemaakt middels een aantal kernwaarden die al jaren onderdeel zijn van de
missie van onze school. Dit zijn de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, rechtvaardigheid
en integriteit. Zij vormen als het ware het fundament van Broekhin en zijn richtinggevend voor de wijze waarop wij
met elkaar omgaan binnen de school.
De huidige kernwaarden zijn aan een vernieuwing toe. In het licht van de gewijzigde leerlingenpopulatie en het
huidige medewerkersbestand, de maatschappelijke tijdsgeest en de problemen waar wij ons nu en in de komende
jaren voor gesteld zien, is het nodig deze kernwaarden te her formuleren. De vernieuwde kernwaarden dienen
naadloos aan te sluiten op de nieuwe visie van Broekhin. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons om samen te
leren, te leven en te werken op deze school. Zij dragen zorg voor een relationele verbinding en het oppakken van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ze in praktijk te brengen, een denkwijze gebaseerd op de visie van Loek
Schoenmakers.*
Zij gaan op termijn de ‘Grondwet van Broekhin’ vormen. Wij willen onze leerlingen leren wat democratie is en hoe je
samen beslissingen neemt, ook als je het niet met elkaar eens bent. In een democratie neemt ieder zijn
verantwoordelijkheid voor gedrag, voor elkaar, en voor de gemeenschap. Micha de Winter, Lector Jeugd van
Hogeschool Utrecht, is ervan overtuigd dat individu en samenleving er baat bij hebben als kinderen en jongeren al op
school leren en ervaren wat democratie betekent.
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BEVOEGD GEZAG
De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur
vertegenwoordigt de Stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

COLLEGE VAN BESTUUR
dhr. drs. J.W.F.M. Kikken, voorzitter
dhr. P.M.E.G.M. Slegers RA, lid
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) Heinsbergerweg 180 / Postbus 975
6045 CK ROERMOND / 6040 AZ ROERMOND
Telefoon: 0475 - 322324
E-mail: soml@soml.nl
Meer informatie vindt u op de website: www.soml.nl

RAAD VAN TOEZICHT
dhr. mr. F.L.J. van Vloten, voorzitter
mevr. drs. M.L.I. van Kleef, secretaris
dhr. F.M. Jeurissen, lid
dhr. L.J. Urlings, lid
mevr. drs. C.M.G. van der Aa, lid

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Bezoekadres hoofdkantoor
Inspectie van het Onderwijs
St.-Jacobsstraat 200
3511 BT Utrecht
Postadres
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Loket Onderwijsinspectie:
Tel.: 088-669 60 60
maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur.
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EERSTE LEERJAAR / KANSKLASSEN
De nieuwe leerlingen worden geplaatst in een kansklas vmbo-t-plus/havo. een kansklas havo/vwo, in het eerste
leerjaar van het tweetalig vwo (waarbij ook al gekozen kan worden voor gymnasium) of in de zevende klas van de
vrijeschool. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. De kansklas biedt de gelegenheid tot oriënteren
en determineren in de richting van de verder te volgen vervolgopleiding: gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t-plus of
vrijeschoolonderwijs.
Gedurende het eerste leerjaar wordt de leerling zo goed mogelijk in beeld gebracht en worden talenten ontdekt. Daar
waar ondersteuning nodig is, wordt samen met ouders gezocht naar de best passende ondersteuning. De mentor
speelt hierin een centrale rol.

TWEETALIG ONDERWIJS (TTO)
Bij Tweetalig Onderwijs op Broekhin volgen leerlingen de meeste lessen in het Engels (70%). TTO wordt gegeven in
de onderbouw van het VWO. De leerlingen volgen een extra uur Engels waarin gespreksvaardigheden worden
geoefend, dit heet Albion. Leerlingen sluiten TTO aan het eind van de derde klas af met een examen (B2) en krijgen
een door Nuffic erkend Junior-certificaat. Nuffic is het Nederlands orgaan voor internationalisering in het onderwijs.
Zij visiteren de school en controleren of scholen aan de landelijke TTO eisen voldoen.
TTO JUNIORCERTIFICAAT:
Leerlingen ontvangen aan het einde van het derde leerjaar een TTO juniorcertificaat indien zij voldoen aan de
volgende eisen: Een voldoende voor het vak Engels (op B2 niveau) hebben behaald.
De score voor ‘Use of English’ in het derde leerjaar voor elk vak een Voldoende of Goed zijn (taalontwikkeling). De
leerling heeft deelgenomen aan het TTO programma (deze hebben betrekking op wereldburgerschap en
persoonsontwikkeling; zoals projectdagen, excursies en reizen).Op het einde van de derde klas ontvangen alleen die
leerlingen een TTO juniorcertificaat die aan de overgangsnorm voor 4 VWO voldoen.
Het TTO juniorcertificaat geeft toegang tot het IB-voorbereidingsjaar (alleen bij overgang naar het vierde leerjaar van
het vwo). In dit jaar ligt de nadruk op een verrijkte invulling van de vakken Engels en Albion.
Indien de leerling op het einde van de derde klas wél voldoet aan de 3 eisen voor het TTO junior certificaat en naar 4
havo wordt bevorderd in plaats van naar 4 VWO, ontvangt hij/zij wel het TTO juniorcertiicaat maar krijgt geen
toegang tot het IB-voorbereidingsjaar.
Persoonlijke ontwikkeling en Wereldburgerschap
TTO betekent niet alleen dat er meer (vakken in het) Engels gegeven wordt. De hele opleiding staat in het teken van
Internationale en Europese thema's. Behalve in vakken zijn er projectdagen buiten de lessen om in het kader van
Wereldburgerschap. Creatief denken, de EU, theater, debat, onderzoek en schrijven zijn voorbeelden hiervan. Deze
activiteiten dragen bij aan meer kennis en vaardigheden op de genoemde gebieden en de leerlingen zijn in staat om
in het Engels te communiceren, debatteren en te schrijven. Door de drie jaren heen wordt behalve een vak score ook
een score 'Use of English" bijgehouden. De leerlingen worden gestimuleerd om in de klas en zelfs onderling Engels
te spreken.
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Internationale contacten
Elk jaar gaan de leerlingen ook naar het buitenland om contacten te hebben met andere scholieren en ervaring in
andere culturen op te doen. Dit kan in de vorm van een dagreis of een meerdaagse uitwisseling zijn. Maar ook in de
lessen kunnen tegenwoordig internationale contacten en projecten via digitale communicatie gerealiseerd worden.
Docenten
Docenten die in het Engels de lessen verzorgen zijn geschoold of hebben de plicht zich te scholen. Engels wordt op
hoog niveau gegeven, vaak door een 'native speaker'. Alle TTO-docenten halen een Cambridge kwalificatie in de
Engels taal (CAE of CPE) en volgen een CLIL-training (Content en Language Integrated Learing). De meeste
docenten doen deze nascholing geïntegreerd op het Hilderstone College in Broadstairs (UK).
IB
Geïnteresseerde leerlingen kunnen na VWO 3 in de bovenbouw kiezen om hun Engels verder te verbeteren door in
het vrije deel te kiezen voor het International Baccalaureate (IB) English A Language and Literature Programma. Dit
is een internationaal erkend certificaat waarmee leerlingen die aan een buitenlandse universiteit willen gaan
studeren, geen aparte toelatingsexamens voor Engels hoeven af te leggen (het doorsnee niveau Engels van IB
leerlingen ligt op C1 of zelfs C2 CEFR).
Ouderbijdrage TTO € 450,-- per leerjaar m.i.v. 2020/2021
Ten aanzien van regulier onderwijs omvat TTO een aantal extra activiteiten, projecten, nascholingen, lessen Engels
en buitenlandse reizen, waar extra kosten aan verbonden zij. Deze komen terug in een verplichte ouderbijdrage voor
TTO leerlingen van € 450,-- per leerjaar. De activiteiten en kosten verschillen per jaar, echter de bijdrage is een
gemiddelde.
Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen voor een tegemoetkoming in de
kosten door de stichting leergeld. Mocht de betaling om welke reden dan ook niet lukken, verzoeken we u contact op
te nemen met de teamleider.
Groep 8
Leerlingen die TTO overwegen kunnen terecht op www.ikkiestto.nl.
Mocht je twijfelen of dit voor jou geschikt is kun je hier een test doen en nog meer informatie vinden.
Websites
Informatie over Nuffic: www.nuffic.nl/onderwerpen/wat-is-tweetalig-onderwijs/
Informatie over IB in de bovenbouw: www.ibo.org/en/programmes.
Informatie over het docenten niveau Engels: www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/
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VRIJESCHOOL ROERMOND
De basisgedachte van de vrijeschool is dat er ontwikkelingsstof passend bij de leeftijdsfasen van de leerling wordt
aangeboden. De ordening en het aanbod van deze ontwikkelingsstof wordt ontleend aan de
ontwikkelingspsychologie van de leerling: de juiste stof op het juiste moment.
Cognitieve, kunstzinnige en sociale vorming zijn aan elkaar gelijkwaardig. Daardoor kunnen leerlingen zich
evenwichtig ontplooien op het gebied van denken, beleven en doen. Dat betekent dat er eerst gewerkt wordt vanuit
een hechte sociale groep en langzaam maar zeker, de leeftijdsontwikkeling volgend, toegewerkt wordt naar meer
eigen, zelfstandig en zelfsturend werken en leren. Leren is een middel om tot ontwikkeling te komen. De kwalificatie
naar niveaus krijgt in de loop der jaren een grotere rol, waardoor uiteindelijk de leerlingen op hun eigen niveau
examen kunnen doen.
De afdeling voor vrijeschoolonderwijs is sinds 2013-2014 uitgegroeid tot een volledige afdeling met de leerjaren 7 tot
en met 12. In de twee-stromen structuur tot en met klas 9 wordt er in klas 10 overgegaan op een gepersonaliseerde
manier van werken

VWO
Het atheneum en het gymnasium vormen het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) en zijn de directe
voorbereiding op een studie aan een universiteit. Beide richtingen nemen na de kansklas nog 5 studiejaren in beslag.
Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde
doorstroommogelijkheden in het Hoger Beroepsonderwijs en in het Wetenschappelijk Onderwijs.
Ieder profiel bestaat uit:
●

een verplicht gemeenschappelijk deel;

●

een profieldeel (keuze uit vier: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid,
natuur en techniek);

●

een aanvullend vrij deel.

HAVO
De afkorting havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en is bedoeld als vooropleiding voor hogere
beroepsopleidingen. Na afronding van de opleiding zijn er veel opleidingsmogelijkheden. Veel leerlingen stromen
door naar het hoger beroepsonderwijs (HBO). Opleidingen zijn er op veel verschillende gebieden geschikt voor
beroepen in de techniek, de gezondheidszorg, de economische sector, het onderwijs, de kunsten en de
hulpverlenende beroepen. Na de kansklas neemt het havo nog 4 studiejaren in beslag. De eerste drie jaren heten
onderbouw. In de onderbouw volgt elke leerling een breed pakket aan theoretische vak- ken. Daarna kan hij/zij
doorstromen naar de bovenbouw, die nog 2 jaar in beslag neemt.
Bij de overgang van het derde naar het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel dat gericht is op bepaalde
doorstroommogelijkheden in het Hoger Beroepsonderwijs.
Ieder profiel bestaat uit:
●

Een verplicht gemeenschappelijk deel;

●

Een profieldeel (keuze uit vier: cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid,
natuur en techniek);

●

Een aanvullend vrij deel.
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VMBO-T-PLUS
Vmbo betekent: Voorbereidend Middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding duurt na het eerste leerjaar nog 3 jaar.
Daarna stroom je door naar het Mbo (middelbaar beroeps- onderwijs) of naar het Havo. Tijdens de opleiding krijgen
de leerlingen in de eerste twee jaar alle algemene vakken aangeboden. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen
een profiel (vakken) dat past bij de loopbaankeuze en/of de vervolgopleiding. Bij het kiezen hiervan krijgen de
leerlingen ondersteuning van de mentor, de LOB docent en de decaan.
In het derde leerjaar komen alle leerlingen in de ondernemersroute. Dat betekent dat naast het gerichte lesaanbod,
de leerlingen projectmatig gaan werken in verbinding met diverse vervolgopleidingen en bedrijven. Hierdoor krijgen
de leerlingen ook een beter beeld van de werkelijkheid; welke vervolgopleiding past bij het beroep van mijn keuze en
wat zijn de vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Op het einde van het derde leerjaar maken de leerlingen een definitieve profielkeuze en dat zijn dan tevens de
vakken die de leerling meeneemt naar het examenjaar. De leerlingen hebben dan zeven examenvakken, of kiezen
bewust voor zes vakken met specifieke modules die aansluiten bij de Mbo opleiding van hun keuze. De overgang
naar de vervolgopleiding wordt hierdoor gemakkelijker omdat de leerlingen een beter beeld van de vervolgopleiding
hebben.
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LEERLINGENZORG
Het algemene uitgangspunt van ondersteuning op onze school is dat ondersteuning ertoe bijdraagt dat de leerling
zijn persoonlijk onderwijsperspectief bereikt en zijn competenties ontwikkelt voor de periode na het voortgezet
onderwijs.
Soms heeft een leerling meer (tijdelijke) ondersteuning nodig om succesvol de school te doorlopen. Heeft u zorgen,
bespreek dit dan altijd met de mentor. De mentor zal samen met u als ouder/verzorger bekijken of er vanuit het
(vakdocenten)team een aanbod voor uw zoon/dochter mogelijk is.
Aanvullend zijn er mogelijkheden vanuit de afdeling Ondersteuning. Als uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking
komt, wordt u als ouder/verzorger betrokken. Voor meer informatie over verwijzen wij naar onze website
https://www.broekhin.nl/Ondersteuning

LEERLINGENCOÖRDINATOREN
Dhr. N. Brandts

n.brandts@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinator kansklassen
Mevrouw D.L.D. Cluitmans

d.cluitmans@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinator H3-V2-V3
Dhr. P. Knapen

p.knapen@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinator H2-T2-T3-T4
Mevr. M.P.J. Geraedts-Simons

m.geraedts@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinator H4-H5
Dhr. T.H.J. Cremers

t.cremers@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinator V4-V5-V6
Dhr L. Storm en mevr. I. Verheijden

l.storm@mdw.broekhin.nl

Leerlingencoördinatoren Vrijeschool

I.verheijden@mdw.broekhin.nl

DECANAAT
Mevr. L. Dijkstra - van de Weijer

l.dijkstra@mdw.broekhin.nl

Dhr. R.H. Broecks
Decanen vmbo-t-plus en havo onderbouw

r.broecks@mdw.broekhin.nl

mevr. drs. I.M.P. van Pruissen-Kerckhoffs

i.vanpruissen@mdw.broekhin.nl

Decaan havo bovenbouw en vwo

PESTCOÖRDINATOR
Mevr. L. Sak

l.sak@mdw.broekhin.nl

VERTROUWENSPERSOON
Mevr. S. Jacobs

s.jacobs@mdw.broekhin.nl

Dhr. B. Mulleneers

b.mulleneers@mdw.broekhin.nl
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ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE
In ons schoolplan “Broekhin verbindt” schrijven we ‘ Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen wortels serieus neemt,
wat religie of levensbeschouwing betreft. Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen, maar uiteindelijk gaat het om
‘humaniteit’: vreugde, vrede en bevrijding van alle mensen. Dat is een principieel oecumenisch gedachtegoed en
standpunt voor het omgaan en erkennen van de aanwezige verschillen en het zoeken naar overeenkomsten,
datgene wat ons allen met elkaar verbindt. Het is de weg naar inclusief onderwijs waarbij de nadruk ligt op het
aanvaarden van de verscheidenheid en gelijkwaardigheid van de leerlingen. Ons burgerschapsonderwijs is gericht op
deze visie. Er zijn een aantal begrippen die hier steeds weer naar voren komen:
Actief burgerschap
Onder actief burgerschap verstaan we het actief deelnemen aan de samenleving van onze leerlingen, met oog voor
de omgeving en vanuit gemeenschappelijke waarden en normen. Voorbeelden zijn deelnemen aan het
democratische proces in onze rechtsstaat (bijvoorbeeld stemmen of je verkiesbaar stemmen), vrijwilligerswerk,
demonstreren etc..
Pluriforme samenleving
Wij beogen als school dat onze leerlingen opgroeien en zich ontwikkelen met kennis van de verschillende culturen,
achtergronden, sociaal- economische situaties, en zich bewust
zijn van de verschillen tussen mensen. Leerlingen weten zich
met respect voor deze verschillende te redden en actief te
participeren in deze samenleving.
Sociale integratie
Onze leerlingen leven in een samenleving die gericht is op
wederzijds respect en solidariteit, met gelijke kansen voor
iedereen en waar diversiteit juist versterkt in plaats van
belemmerd.
Uitgangspunten
Uitgangspunten gestoeld op onze visie en in relatie met de doelen van burgerschapsonderwijs zijn: Het creëren van
verbondenheid, tussen onze leerlingen, tussen de leerlingen en medewerkers, tussen de school en de omgeving,
tussen onze leerlingen en de samenleving. We voelen ons deel van iets groters, delen gemeenschappelijke waarden
en normen en respecteren de ander.
Groeien naar wereldburgerschap.
Wij leven in een geglobaliseerde wereld. Een wereld waarbij het van groot belang is om oog te hebben voor de
internationale context van het onderwijs, een open houding naar andere culturen te ontwikkelen alsmede een
flexibele opstelling richting anderen. Onze leerlingen zich laten ontwikkelen tot evenwichtige mensen die weten wat
democratie inhoudt en daar ook naar handelen. Zij leren hun mening over (actuele) maatschappelijke thema’s te
verwoorden en open te staan voor andere ideeën.
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LESTIJDEN
Om het aantal leerlingen te beperken die gelijktijdig pauzeren, hanteren we vanaf schooljaar 2020-2021 onderstaand
lesrooster.

Les

Groep 1

Les

Groep 2

1

08.30 uur - 09.20 uur

1

08.30 uur - 09.20 uur

2

09.20 uur - 10.10 uur

2

09.20 uur - 10.10 uur

3

10.10 uur - 11.00 uur

PAUZE

10.10 uur - 11.00 uur

PAUZE

11.00 uur - 11.20 uur

3

11.00 uur - 11.20 uur

4

11.20 uur – 12.10 uur

4

11.20 uur – 12.10 uur

5

12.10 uur – 13.00 uur

PAUZE

12.10 uur – 13.00 uur

PAUZE

13.00 uur – 13.30 uur

5

13.00 uur – 13.30 uur

6

13.30 uur – 14.20 uur

6

13.30 uur – 14.20 uur

7

14.20 uur – 15.10 uur

7

14.20 uur – 15.10 uur

8

15.10 uur – 16.00 uur

8

15.10 uur – 16.00 uur

Groep 1
Leerlingen uit de kansklassen, havo bovenbouw en vwo bovenbouw pauzeren na les 3 en les 5.
Groep 2
Leerlingen uit de vmbo-, havo/vwo onderbouw- en vrijeschool-klassen pauzeren na les 2 en les 4.

VAKANTIES
Herfstvakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Carnaval

15-02-2021 t/m 19-02-2021

2e Paasdag

05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie

03-05-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie vanaf

26-07-2021 t/m 03-09-2021
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BELEID ZIEKTEVERZUIM
De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben
we het ziekteverzuimbeleid volgens de methode M@ZL (spreek uit "Mazzel") in het schoolreglement opgenomen.
M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Wanneer de school zelf structureel aandacht
besteedt aan de ziek gemelde leerling en, indien nodig of gewenst, de jeugdarts consulteert, kan de kwaliteit van
zorg geoptimaliseerd worden. Meer informatie vindt u op onze website www.broekhin.nl/Beleid-ziekteverzuim

INFORMATIEPLICHT AAN GESCHEIDEN OUDERS
Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over
het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide
ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of
wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger),
de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze
van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het
belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten (dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld
rapporten van psychologen of artsen).
De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:
Artikel 1:377b BW.
De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere
ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen;
Artikel 1:377c BW.
De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve
beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en
opvoeding van het kind betreffen.
Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de
school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van
het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;
Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de
leerlingen rapporteert aan hun ouders.
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PROTOCOL CAMERATOEZICHT
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en
de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding van BC Broekhin de zorgplicht met
betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van
camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en
beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de AVG.

ONDERWIJSOVEREENKOMST MEERDERJARIGE LEERLING
Als een leerling achttien wordt, is hij meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan er dan voor kiezen
om zelf zijn schoolzaken te regelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanvragen van verlof. Een leerling beslist
vanaf dat moment ook zelf of hij zijn persoonsgegevens wil delen met anderen. In de meeste gevallen zal het daarbij
om zijn ouders gaan. In Magister moet een meerderjarige leerling expliciet toestemming geven om zijn ouders
toegang tot zijn gegevens te schenken. Ongeveer een maand voordat een leerling achttien wordt, ontvangt de
leerling hierover een standaardbrief van de school.

BELEID MEDISCH HANDELEN EN MEDICIJNVERSTREKKING
SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen en leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen
past. Met de invoering van passend onderwijs krijgen meer scholen te maken met het verzoek van ouders/
verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen of (voorbehouden) medische
handelingen te verrichten (vallend onder de wet-BIG). Met het verrichten van dergelijke handelingen aanvaardt de
school een aantal verantwoordelijkheden die vooraf overwogen zullen worden. Schoolpersoneel begeeft zich
namelijk op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Conform het arbeidsrecht kan een school of personeelslid
niet verplicht worden om dergelijke voorbehouden medische handelingen te verrichten. U kunt de tekst van het
beleidskader medisch handelen en medicijnverstrekking vinden op de website van Stichting Onderwijs MiddenLimburg: www.soml.nl

ROOKBELEID
SOML wil een veilige en gezonde leer- en werkomgeving bieden aan leerlingen en medewerkers. Voor BC Broekhin
Roermond betekent dit, dat we een rookvrije school zijn.
Een nieuw fenomeen is het gebruik van de e-sigaret en de shisha-pen. Het gebruik hiervan maakt jongeren
vertrouwd met het ritueel en de handeling van roken waardoor de stap naar een nicotine verslaving- tabak of esigaret- veel kleiner wordt.
De e-sigaret kan zo een opstapje zijn (of worden) naar tabak. Op grond van bovenstaande is er een verbod op de esigaret en alle andere vormen van elektronisch roken waaronder de shisha-pen, ook als ze geen nicotine of tabak
bevatten.
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BELEID GEZONDE SCHOOL
Onze school heeft de catering uitbesteed aan een externe partij
“Catermaat”.
Bij de keuze van een cateraar was belangrijk, dat deze moest voldoen aan
de criteria van de Gezonde school. We vinden het belangrijk dat leerlingen
kunnen genieten van een gezond aanbod in de kantine. Daarmee komt de
school ook tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. De Gezonde
Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het
heeft als doel een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen.
Als richtlijn voor een gezonde schoolkantine geldt een aanbod van minimaal
75% producten uit Schijf van Vijf (zoals fruit, broodjes, salades) en
maximaal 25% extra’s (zoals koek, snoep, snacks). De samenstelling van h
et aanbod wordt jaarlijks getoetst door het voedingscentrum.

OUDERS EN ONDERWIJS
Dit is dé vraagbaak voor ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen met vragen over school en
het onderwijs aan hun kind contact met ons opnemen. Gratis en onafhankelijk. Het is in het belang van het kind dat
de relatie tussen ouders en de school goed is. Waar er vragen zijn, is Ouders & Onderwijs er voor informatie en
advies. Voor ouders én voor medezeggenschapsraden. Wij bieden een luisterend oor, geven informatie over rechten
en plichten en tips om met school het goede gesprek aan te gaan over de vraag of zorgen die er zijn.
Ouders & onderwijs - Bel: 0800-5010 Op werkdagen tussen 10.00-15.00 uur
Mail: vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

MELDPLICHT DATALEKKEN
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan en zal binnen de AVG doorlopen. Deze meldplicht houdt in
dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek
hebben. In dat geval is communicatie hierover essentieel. Formele communicatie is belegd bij de voorzitter College
van Bestuur van SOML. Niet alleen gaat het dan om kennisgeving aan de betrokkenen, maar mogelijk ook aan de
media. Ook zijn signalen uit de buitenwereld onderdeel van de communicatie over mogelijke datalekken. Om deze
signalen optimaal op te vangen is de Gedragscode ICT aangepast. Een belangrijke rol ligt namelijk bij de collega’s
van de scholen van SOML. Datalekken dienen via het ICT-incidentenbeheer te worden opgepakt. Melder namens
SOML bij de Autoriteit Persoonsgegevens is de Privacy Officer van SOML.

ICT
BC Broekhin maakt gebruik van een stichtingsbreed glasvezelnetwerk. Iedereen die het netwerk van Stichting
Onderwijs Midden-Limburg (SOML) gebruikt wordt geacht kennis genomen te hebben van de Gedragscode ICT.
Verder dient men zich te realiseren dat er gebruik wordt gemaakt van de publieke clouddiensten van Google (o.a.
Gmail, Google Drive, Google Calendar). Bij het gebruik van deze diensten gelden uitdrukkelijk niet de voorwaarden
van SOML, maar die van Google.
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SPONSORING
Sponsoring op school moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. U kunt de tekst van het sponsorbeleid vinden op de
web- site van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: https://www.soml.nl/Sponsoring

PRIVACYWET / AVG
De eisen die de AVG stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en
algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen
vernietigd. Vragen omtrent privacy kunnen gesteld worden bij Leon van Lare RI, de Privacy Officer van SOML, via
privacy@soml.nl.
Op de SOML-website is een privacyreglement gepubliceerd, waarin men kan nalezen hoe SOML met privacy
omgaat.

GEBRUIK BEELDMATERIAAL
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar nieuwe beleidsregels gepubliceerd over hoe scholen moeten
omgaan met beeldmateriaal van leerlingen.
Volgens de toezichthouder is het in deze tijd extra belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens
kinderen. Maar wat houden deze beleidsregels over beeldmateriaal precies in voor onze scholen? De wet Privacy
werd in Nederland geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Deze wet is op 25 mei 2018
vervangen door strengere Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Foto’s
en video’s van leerlingen zijn persoonsgegevens en vallen daarmee onder deze wet. Daarom gelden er eisen voor
het gebruik van beeldmateriaal. Het gaat om alle vormen van gebruik, zoals foto’s die je als school in de nieuwsbrief
plaatst, foto’s die je deelt of op sociale media plaatst of een video die je vertoont op de website van de school.
Eisen aan toestemming:
Als een school foto’s of video’s van leerlingen gebruikt, dan is daar altijd toestemming van ouders voor nodig.
Als de leerling 16 jaar of ouder is, moet de leerling daar zelf toestemming voor geven.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
−

De toestemming moet in vrijheid worden gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat ouders en leerlingen altijd
moeten kunnen weigeren, zonder dat daar sancties aan zijn verbonden. De inschrijving van een leerling op
school mag bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de toestemming om beeldmateriaal te gebruiken.

−

De toestemming moet ‘ondubbelzinnig zijn’. Dit betekent niet dat toestemming dat je mag aannemen dat de
ouders het goed vinden dat je beeldmateriaal gebruikt. Wie zwijgt, stemt dus niet toe. Ook mag je de
toestemming niet verbergen in de voorwaarden bij inschrijving of in de schoolregels. Je moet de toestemming
namelijk altijd kunnen aantonen.

−

De toestemming is specifiek. Dit houdt in dat het duidelijk is voor de leerling en zijn ouders waar toestemming
voor wordt gegeven. Bij het vragen van toestemming is duidelijk hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt
(bijvoorbeeld op de website, nieuwsbrief of sociale media), en wat het doel is (bijvoorbeeld informeren van de
ouders en leerlingen of promotie van de school). Toestemming die eenmaal is gegeven, mag op ieder moment
worden ingetrokken.
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BOEKENFONDS EN LEERMIDDELENPAKKET
Algemene regels en beheerders
1.

Boeken zijn eigendom van de school. Leerlingen/ouders verzorgers zijn verantwoordelijk voor het boekenpakket
vanaf ontvangst aan begin van het schooljaar tot inlevering aan het eind van het schooljaar.

2.

Van de leerling wordt een zorgvuldig gebruik van de boeken verwacht. De boeken dienen dan ook binnen een
week na uitgifte gekaft te zijn (geen boeklon).

3.

De boeken zijn voorzien van een stempel waarin de leerling naam, klas en schooljaar moet invullen in verband
met traceerbaarheid bij verlies of diefstal.

4.

Voor verloren gegane of zeer ernstig beschadigde boeken dient 80% van de nieuwprijs betaald te worden.

5.

Voor nieuwe boeken / methodes berekenen wij bij ernstige beschadiging of verlies 100% van de nieuwprijs.

6.

In de boeken mag niets genoteerd of gemarkeerd worden.

7.

Als door onzorgvuldig gebruik een boek niet het geplande aantal jaren in het Boekenfonds gehandhaafd kan
blijven, worden aan het einde van het schooljaar de meer dan gemiddelde slijtage- en herstelkosten d.m.v. een
boete verhaald.

8.

Ligt de kwaliteit van een boek bij het in ontvangst nemen duidelijk beneden het gemiddelde, dan kan men dit
binnen 14 dagen, om straks een boete te vermijden, melden bij de beheerder.

9.

De leerlingen zijn verplicht hun boeken te vervoeren in een stevige boekentas.

Beheerders:
mevr. A. Henckens
dhr. C.W.M. van Herten
De kosten van het leermiddelenpakket worden door de overheid rechtstreeks aan de school betaald.
De voorgeschreven leermiddelen worden dan ook gratis aan de leerlingen ter beschikking gesteld.
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KLACHTENREGELING
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de onder haar gezag ressorterende scholen streven ernaar om bij
het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich
problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden behandeld. Alle (Soml) scholen
hanteren een klachtenregeling en klachtenrouting, zodat leerlingen en hun ouders en ook alle personeelsleden weten
welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.
Voor de behandeling van klachten betreffende ongewenste omgangsvormen is op iedere school of ander
organisatieonderdeel tenminste één interne vertrouwenspersoon benoemd.
Voor onze school zijn dit: de heer B.J.H.G. Mulleneers, e-mail b.mulleneers@mdw.broekhin.nl en mevrouw S.W.F.
Jacobs, e-mail s.jacobs@mdw.broekhin.nl
Het bevoegd gezag heeft ook twee externe vertrouwenspersoon benoemd tot wie klagers zich kunnen wenden, ook
bij overige klachten. Dit is dhr. Funs Uiting, te bereiken via: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com en mevrouw L.
Martens, te bereiken via: ekgmmartens@gmail.com
In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op
schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, de direct betrokkene of de
mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met
de schoolleiding.
Als u er op schoolniveau niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht
voorleggen aan het College van Bestuur waarna de klacht kan worden doorgeleid naar de externe
vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).
Ook kunt u er voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC
Postadres:
LKC / Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel.: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
BC Broekhin kent een klachtenregeling en een klachtenrouting.. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn
verkrijgbaar bij de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl.

INTEGRITEIT EN MISSTANDEN
Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML de Integriteitscode vastgesteld.
U kunt de tekst van de integriteitscode vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg:
Op grond van de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad heeft SOML zowel een regeling Melden vermoeden
misstanden in het Voortgezet Onderwijs en een code Integriteit. Meer informatie vindt u op de website van SOML;
www.soml.nl/organisatie/integriteit
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Voor informatie en meldingen met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe
vertrouwenspersonen integriteit:
Naam: dhr. F. Uiting
E-mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com
Naam: mevr. L. Martens
E-mail: ekgmmartens@gmail.com

MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEUR
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of
rond de school problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur.
Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het
indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland
kunt u bellen naar +31(0)306706001.

Schoolgids Bisschoppelijk College Broekhin – schooljaar 2021 -2022

Pagina 22

LEERLINGENRAAD
Aangezien de leerlingen de grootste groep van de schoolbevolking vormen, is het van belang dat zij, naast docenten,
onderwijsondersteunend personeel en ouders, ook hun mening kunnen laten horen. De LR heeft als doel het
behartigen van de belangen van leerlingen. Naast het luisteren naar klachten en wensen brengt de LR ook zelf
ideeën naar voren. In goed overleg met de directie probeert de LR deze ideeën te verwezenlijken en problemen op te
lossen. Een LR, die bestaat uit enthousiaste leerlingen en die goed contact onderhoudt met zijn achterban, heeft
zeker de mogelijkheid haar stem op school te laten gelden. Daarnaast organiseren zij diverse activiteiten zoals
ijsverkoop in de zomer en de valentijnsactie. De leerlingenraad wordt begeleid door dhr. V. van Lieshout.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de leerlingenraad via leerlingenraad@mdw.broekhin.nl
Op de website ziet u wie er momenteel zitting hebben in de leerlingenraad

LEERLINGENSTATUUT
In het leerlingenstatuut zijn de rechten en de plichten van de leerlingen op school vastgelegd.
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Het Bevoegd Gezag gaat niet tot vaststelling over
voordat de teams, leerlingenraad en ouderraad advies hebben gegeven aan de medezeggenschapsraad en de
medezeggenschapsraad instemming heeft verleend aan het leerlingenstatuut.
Bekijk hier het leerlingenstatuut

MEDEZEGGENSCHAP
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan voor scholen van de
stichting SOML dat zaken die schooloverstijgend zijn, bespreekt met het bestuur van SOML. Voorbeelden van
besproken items zijn de stichtingsbegroting, het mobiliteitsbeleid, het doelgroepenbeleid (senioren/jongeren) en
onderwijs speerpunten.
Namens BC Broekhin zijn hierin vertegenwoordigd:
Geleding personeel: dhr. dr. ir. H. Wieldraaijer
Geleding ouders: mevr. S. Haarmann
Medezeggenschapsraad
Aan het BC Broekhin is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bespreekt zaken zoals de formatie,
leerlingenstatuut, beleidsplannen, financiële stukken, arbobeleid, statutenwijzigingen, sollicitatieprocedures,
vakantierooster, schoolgids, jaaragenda en nog meer zaken die het reilen en zeilen van de schoolorganisatie
behoeven. Afhankelijk van het onderwerp heeft elke geleding hierin instemming dan wel adviesbevoegdheid. Dit is
vastgelegd in het MR-reglement.
De personeelsleden in de MR worden voorgedragen uit de personeelsraad (p-MR) Elke ouder en/of leerling kan zich
op persoonlijke titel kandidaat stellen. De MR vormt daarmee een democratisch samengesteld gremium waarin alle
geledingen worden vertegenwoordigd. Formeel wordt hier het beleid van de directie door de MR getoetst. Vandaar
dat het van belang is dat alle beschikbare plaatsen voor de geledingen door gemotiveerde leden bezet worden.
Immers, een krachtige MR is van groot belang voor het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen.

Leden medezeggenschapsraad
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Geleding personeel:
dhr. J. Willems (voorzitter), dhr. dr. ir. H. Wieldraaijer (secretaris)
mevr. M. Hendrikx , mevr. R. Koonen, mevr. A. Henckens, dhr. Bicker
Geleding ouders:
dhr. R. van den Bergh, dhr. M. van der Schoor, H. Lomans
Geleding leerlingen:
L. Impelmans, L. Abdelkader, T. Pappas

Schoolgids Bisschoppelijk College Broekhin – schooljaar 2021 -2022

Pagina 24

DIVERSE ONDERWERPEN
Een aantal onderwerpen wijzigen normaliter incidenteel. Wij hebben ervoor gekozen om deze onderwerpen op onze
website te vermelden. Via de toegevoegde linken in deze schoolgids kunt u ze gemakkelijk terug vinden en lezen.
Beleid Lesuitval :

Beleid Lesuitval

Stichting Leergeld

https://www.leergeld.nl/roermondeo/

Regeling vertrouwenspersoon

regeling vertrouwenspersoon

GGD – wegwijzer jeugdgezondheidszorg

GGD WEGWIJZER

Schaderegeling en verzekering

schaderegelingen en verzekeringen
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OUDERBIJDRAGE
Waarom een vrijwillige ouderbijdrage?
Ieder kind heeft recht op scholing. Dit belangrijke uitgangspunt wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse
overheid. Ieder kind ontvangt via school boeken en ander lesmateriaal om het onderwijs op school goed te kunnen
volgen. De overheid vergoedt enkel en alleen het basispakket.
Daarnaast gebeurt er echter nog veel meer op onze school. Op BC Broekhin vinden allerlei buitenschoolse
activiteiten en/of klassenactiviteiten plaats. Hierbij kan men denken aan een startweek, de diploma-uitreiking, toneelen muziekuitvoeringen, excursies etc.. Maar ook stellen wij de mediatheek en de lockers beschikbaar, is er een
schoolagenda voor onderbouw leerlingen, zijn de leerlingen verzekerd tijdens uitstapjes, vinden er workshops
huiswerkcoach voor ouders plaats en nog heel veel meer. Deze kosten worden niet door de overheid vergoed.
In overleg met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een
bedrag van € 115,50. Deze bijdrage zal jaarlijks op het einde van het schooljaar geëvalueerd worden.
De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd (de gemiddelde bedragen per leerling gebaseerd op realisatie
2019-2020):
Sociale activiteiten voor leerlingen
o.a.: Diploma-uitreiking/feesten/startweek/reanimatie/gastlessen

€

52,00

€

12,00

€

5,00

€

14,00

€

8,50

€

12,50

€

11,50

Culturele activiteiten voor leerlingen
o.a.: Schoolorkest/cultuurkaart/TTC/VOCO/voorstellingen
Sportieve activiteiten voor leerlingen
o.a.: Sportoriëntatie/sportdagen/toernooien
Materialen voor leerlingen
o.a.: Atlassen/woordenboeken/leesboeken/agenda’s
Verrijkende onderwijsprogramma’s
o.a.: Taalprogramma’s/projectweken/olympiades
Randvoorwaarden / facilitair
o.a.: Lockers/verzekeringen/kopieerkosten
Overig
o.a.: Nieuwsbrieven/testen/thema-avonden

Totaal € 115,50 vrijwillige ouderbijdrage per leerling per schooljaar '20-'21
•

Brugklassers betalen: € 115,50

•

Alle andere leerlingen betalen: € 100,50 (€ 115,50 conform vastgestelde ouderbijdrage minus € 15,00
eenmalige 'coronakorting' in het schooljaar 2020-2021)

Ouders ontvangen in week 36/37 per email een persoonlijke link naar het WIS Collect factureringprogramma
waarmee dit bedrag betaald kan worden.
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KOSTEN BIJZONDER ONDERWIJSAANBOD (TTO / IB / VRIJESCHOOL)
Indien uw zoon of dochter aan deze bijzondere onderwijsvorm deel neemt, worden er extra kosten berekend. Voor dit
aanbod krijgt de school namelijk geen vergoeding van de overheid. Deelname is daarom niet vrijblijvend. Ouders
verplichten zich bij deelname tot het betalen van de extra ouderbijdrage.
TTO

€ 450,00

International Baccalaureate (IB)

€ 300,00

Vrijeschoolafdeling

€ 450,00

TTO - KOSTENOVERZICHT
Wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling

€ 20,00

Hieronder vallen de projecten met bijbehorende excursies zoals de EU,
Brussel, AZC en materialen.
Internationale reizen en scholenbezoek in het buitenland.

€ 230,00

Hieronder vallen de uitwisseling in Heinsberg, Dover / Canterbury en Bath
Taalvaardigheid

€ 200,00

In het eerste jaar volgen de leerlingen een extra les Engels.
Ook vallen de Junior Speaking Contest en het Anglia examen
en certificaat onder deze kosten.
Aan TTO-docenten worden meer eisen gesteld en hier zijn
ook scholingskosten aan verbonden.
Het theaterbezoek van Phileas Fogg is een onderdeel bij TTO 2
en TTO 3.
Aanpassing schooljaar 2020-2021 voor wat betreft de verplichte ouderbijdrage TTO schooljaar 2020-2021:
−

TTO1-leerlingen betalen € 390,00
(€ 450,00 conform vastgestelde ouderbijdrage minus €60 voor Heinsberg en Dover / Canterbury)

−

TTO2-leerlingen betalen € 440,00
(€450 conform vastgestelde ouderbijdrage minus € 10,00 voor Brussel)

−

TTO3-leerlingen betalen € 215,00

€ 450,00 conform vastgestelde ouderbijdrage minus € 235 voor Ieper en Bath)
In verband met de onduidelijkheden m.b.t. Corona is het onzeker of alle geplande reizen door kunnen gaan en er is
op SOML niveau afgesproken dat de ouderbijdrage wordt gekort voor dat deel dat bestemd is voor reizen.
Op het moment dat een reis wel door gaat, wordt deze apart in rekening gebracht.
Gaat de reis naar Bath van TTO3 in schooljaar 2020-2021 definitief niet door, dan krijgen deze ouders nog een
restitutie van € 400,00. Dit is namelijk het bedrag dat in TTO1 en TTO2 ook al betaald is voor de reis naar Bath in
TTO3.
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VRIJESCHOOLAFDELING – KOSTENOVERZICHT
€ 319,50

Formatie
Splitsing klassen kunstvakken
Drama
Smeden

€ 50,00

Kunstexcursies (gaat uit budget hoeft niet los betaald)
Materiaal tijdens de kunstlessen
Materiaal tijdens periode lessen

€ 54,00

Scholing (naast eigen budget van docenten)
Lezing
Ouders en leerling kunst
Coaching docenten (expert)

€ 22,50

Uiterlijk
Jaarfeesten Portfolioavonden
Diploma uitreiking
Inrichting
PR materiaal (vrijeschool vereniging)
Netwerk bijeenkomsten

€ 8,00

Onvoorzien
Voor wat betreft de verplichte ouderbijdrage VRS schooljaar 2020-2021:

VRS 7-leerlingen betalen € 425,00, (€ 450,00 conform vastgestelde ouderbijdrage minus € 25,00)
Alle overige VRS-leerlingen betalen € 400,00
(€ 450,00 conform vastgestelde ouderderbijdrage minus € 50,00. Voor alle jaarlagen geldt een mindering van € 25,00
voor excursies die komend schooljaar op de planning staan. Als deze vervolgens wel doorgaan wordt hiervoor een
aparte rekening gestuurd t.w.v. € 25,00.
Voor klas 8 en hoger geldt een extra mindering van €25,00 voor het niet doorgaan van fysiek onderwijs vorig
schooljaar en daarmee het niet doorgaan van extra creatieve vakken. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor
de aanschaf van materialen.

IB - KOSTENOVERZICHT
Om een goed beeld te geven van de hoogte van de bijdrage hebben we de bijdrage opgesplitst in drie posten:
Londen reis

€ 130,00

Hieronder valt de reis, het verblijf, ontbijt en diner bij het hostel.
Boeken

€ 50,00

Dit zijn de boeken die de leerlingen in het 4e en 5e leerjaar ontvangen.
Overig
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Dit zijn de kosten voor de extra lessen die leerlingen ontvangen, een theaterstuk of filmbezoek, de vergoedingen aan
de IB-organisatie.
Voor wat betreft de verplichte ouderbijdrage IB schooljaar 2020-2021
V6-IB leerlingen betalen € 170 ,00 (€ 300,00 conform vastgestelde ouderbijdrage minus €130)
Alle overige IB-leerlingen betalen € 300,00 (conform vastgestelde ouderbijdrage)
In verband met Corona is het onzeker of de geplande reis door kunnen gaan en is er op SOML niveau afgesproken
dat de ouderbijdrage wordt gekort voor dat deel dat bestemd is voor reizen. Op het moment dat een reis wel door
gaat, wordt deze apart in rekening gebracht. Dit betekent: V6-IB krijgt een korting van € 130,00 vanwege de
Londenreis.
Gaat de reis van V6-IB in schooljaar 2020-2021 definitief niet door, dan krijgen deze ouders nog een restitutie van €
260,00. Dit is namelijk het bedrag dat in V4 en V5 ook al betaald is voor de Londen reis in V6.
Indien niet voldaan wordt aan deze financiële verplichting kan uw zoon/dochter gebruik maken van het reguliere
onderwijsaanbod van onze school. Ouders ontvangen per email een persoonlijke link naar het WIS Collect
facturerings-programma waarmee dit bedrag betaald kan worden.

ONTHEFFING
De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en scholen moeten ouders hierover duidelijk
informeren.
Leerlingen moeten aan alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van
de school worden georganiseerd kunnen meedoen. Het bieden van een alternatief
is niet voldoende. De focus ligt hierbij op door de school georganiseerde reizen.
Indien ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunnen ze een beroep doen
voor een tegemoetkoming in de kosten door de Stichting leergeld. Daarnaast geldt dat de school op verzoek van de
wettelijk vertegenwoordiger van de leerling voor een gedeelte of voor de hele ouderbijdrage ontheffing kan verlenen.
Wij adviseren ouders die niet kunnen betalen zich te wenden tot Stichting Leergeld,
https://www.leergeld.nl/roermondeo/Ontheffing
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OUDERRAAD
Onze kinderen zijn voor hun toekomst ook aangewezen op de school waar zij een groot gedeelte van hun tijd
doorbrengen. Mede door de lesstof, de wijze van lesgeven en de manier waarop de school met onze kinderen
omgaat, worden zij gevormd tot volwassenen die uiteindelijk zelfstandig in het leven moeten staan. De
verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt bij de ouders. De Ouderraad (OR) van BC Broekhin Roermond is de
spreekbuis van de ouders binnen de school. Ze ziet erop toe dat de school op een goede en verantwoorde manier
een deel van de opvoeding overneemt. De OR bevordert de samenwerking tussen ouders en school, zodat de
leerlingen die opvoeding krijgen die ze verdienen en daarmee aan een goede toekomst kunnen bouwen.
De ouderraad is kritisch en geeft opbouwende kritiek. Tijdens het overleg, dat regelmatig plaatsvindt tussen de OR
en de schoolleiding, geeft de OR daarom gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die spelen. Zo wordt de
kwaliteit van het onderwijs tegen het licht gehouden, maar wordt er ook meegedacht in het beleid van de school.
Waar de ouderpanels de mogelijkheid aan ouders biedt om hun stem te laten horen over onderwerpen op school,
worden de onderwerpen in de OR uitgediept en wordt er over invulling meegesproken.
De OR beoogt een zo goed mogelijke afspiegeling van de verschillende afdelingen te zijn. Er wordt dan ook
gestreefd naar aanwezigheid van ouders uit alle afdelingen van school. Op deze manier worden de onderwerpen ook
schoolbreed benaderd. Een lid van de ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad van BC Broekhin
waardoor de mening van ouders in alle geledingen van de school gehoord wordt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u gebruik maken van het e-mail adres van de OR: ouderraad@mdw.broekhin.nl.
Op onze website vindt u meer informatie https://www.broekhin.nl/Ouderraad..
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PASSEND ONDERWIJS
Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs deel
uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 (SWV). De regio van dit SWV valt samen met het
voedingsgebied van SOML-scholen.
Het SWV stelt zich ten doel: alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen die deel uitmaken van
het SWV hebben zich verplicht op alle mogelijke manieren, maar vooral door gebruik te maken van de rijke expertise
van de partners binnen het samenwerkingsverband, zodanig samen te werken eraan te werken dat zoveel mogelijk
leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden.
Indicator voor het welslagen van passend onderwijs is dat leerlingen realiseren hun ontwikkelperspectief realiseren,
waaronder wordt verstaan dat in elk geval een diploma op het tevoren ingeschatte niveau behaald wordt. Maar ook:
leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon. Met als uiteindelijke doel waardige
deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst.
Scholen geven door middel van zelfevaluaties inzage in elkaars resultaten op basis van deze indicator, en delen hun
professionaliteit om verdere stappen naar het steeds beter bereiken van de doelen te kunnen zetten. De vier
scholengemeenschappen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV (dhr. M. Demandt,
dhr. Ton Houben en dhr. Jan Fasen) en in het dagelijks bestuur (de heer Albert Nuss).De locatiedirecteuren van Elke
SOML-school vaardigt een management lid af naar het directieberaad waar zij samen met hun collega's van de
andere scholen in het SWV deel van uitmaken. van het directieberaad.
De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van de projectgroep van het SWV.
Het beleid van het SWV wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan, waarin ook de verdeling van middelen over de
scholen deel van uitmaakt. Het ondersteuningsplan is midden 2017 en begin 2018 geactualiseerd en is in mei 2018
opnieuw vastgesteld. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad, die instemmingsrecht
heeft m.b.t. het ondersteuningsplan.
Leden Ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML:
Dhr. Jos Graus (personeel)
Dhr. Pierre Salden (personeel)
Dhr. Piet Reijnders (ouder)
Dhr. Thijs van Elsen (ouder)
Dhr. Leon Custers (ouder)
Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op
www.swvvomiddenlimburg.nl
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SCHOLEN OP DE KAART

BC Broekhin vindt het belangrijk om u te informeren over onze onderwijsresultaten.
Een kort overzicht van onze resultaten en meer uitgebreide informatie treft u aan op www.scholenopdekaart.nl.
Scholenopdekaart.nl en Vensters voor Verantwoording zijn het resultaat van een overeenkomst tussen VO-Raad en
Onderwijsinspectie. Hier worden de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs weergegeven. Bijvoorbeeld de
examencijfers, maar ook informatie over beleidsplannen en het cultuurprofiel, de opbouw van de schoolkosten en de
inhoud van de leerlingenzorg. De meest actuele kwaliteitsoverzichten vindt u op de site van de onderwijsinspectie:
www.owinsp.nl en dan de knop Schoolwijzer.
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SCHOOLLEIDING
Directie
Directeur
dhr. drs. M.T.E.A.M. Demandt

06-39019179

m.demandt@mdw.broekhin.nl

06-39019176

e.engelen@mdw.broekhin.nl

06-44605729

j.vanmontfort@mdw.broekhin.nl

06-28277296

r.afman@mdw.broekhin.nl

06-39019176

e.engelen@mdw.broekhin.nl

06-42636502

g.thoolen@mdw.broekhin.nl

06-40582937

m.vangent@mdw.broekhin.nl

06-39019177

r.segers@mdw.broekhin.nl

0475-756672

h.reer@mdw.broekhin.nl

0475-346665

j.beulen@mdw.broekhin.nl

0475-346669

c.vanherten@mbw.broekhin.nl

Adjunct-directeur
Mevr. E.M. Engelen
Teamleiders
mevr. J. van Montfort
Teamleider H4-H5
dhr. drs. R.M. Afman
Teamleider V4-V5-V6
mevr. T.H.W. van Katwijk
Teamleider kansklassen
dhr. G. Thoolen
Teamleider -T2-T3-T4
mevr. M. van Gent
Teamleider vrijeschool
dhr. R.T.J.M. Segers
Teamleider H2-H3-V2-V3

Overige
Mevr. A.M.C. Reer
Officemanager managementondersteuning
Dhr. J.M.L. Beulen
Officemanager administrate
Dhr. C.W.M. van Herten
Hoofd facilitaire zaken
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SCHOOLSTRUCTUUR EN ORGANOGRAM
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STICHTING ONDERWIJS MIDDEN-LIMBURG
Missie, Visie en kernwaarden SOML
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500
leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken
waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle
leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor. SOML is stevig verankerd in de regio, met
scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op de volgende locaties:
•

RoerCollege Schöndeln,

•

Niekée,

•

NT2 Mundium College

•

BC Broekhin in Roermond

•

Grescollege in Reuver

•

Connect College in Echt

•

Sint Ursula in Horn en Heythuysen

De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in
Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen
een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt
daar- naast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open
voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording. De
missie willen we realiseren vanuit de volgende kernwaarden:
Leren in ontmoeting
Ieder mens heeft kennis nodig om zijn toekomst vorm te geven. Om het leven te leiden dat hij wil leiden. Maar de
manier waarop hij leert, bepaalt hij zelf. Dankzij persoonlijk leren bieden wij al onze leerlingen de ruimte hun eigen
keuzes te maken. Hun eigen talenten en interesses te ontdek- ken. Natuurlijk hoeven ze dat niet alleen te doen. Wij
creëren een rijke leeromgeving waarbinnen leerlingen kunnen onderzoeken welke kennis ze willen verwerven en hoe
ze dat doen. Onze leraren zijn hun coaches. Zij stimuleren leerlingen continu om nieuwe uitdagingen te zoeken en
werken aan karaktervorming van de leerlingen om hun eigen leerroute te kunnen ontwerpen en om theorie en praktijk
op een passende manier te combineren. Is persoonlijk leren synoniem voor ‘vrijheid, blijheid’? Integendeel! Wij
zorgen juist voor een professionele leeromgeving waarin de kwaliteit van het geboden onderwijs voorop staat. Waarin
leerlingen van elkaar leren en elkaar stimuleren. Binnen die leeromgeving draait het om de ontmoeting met anderen.
Dat zorgt er namelijk voor dat leerlingen hun eigen toekomst vormgeven en hun eigen leerpad kiezen. Het is de kern
van persoonlijk leren: leren in ontmoeting.
Centraal in deze missie staat dat leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. SOML heeft de visie op
Persoonlijk Leren als volgt samengevat:
1.

Vertrouwen
SOML gaat uit van vertrouwen. Vertrouwen in elkaar en op elkaar. Vertrouwen is de basis voor het creëren van
professionele ruimte en verantwoordelijkheid dragen over die ruimte.

2.

Verantwoordelijkheid
Leerlingen en medewerkers van SOML nemen verantwoordelijkheid en voelen zich eigenaar voor zowel het
persoonlijke succes en welbevinden als het succes en welbevinden van de ander en de omgeving.

3.

Ontwikkeling
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SOML wil leerlingen en medewerkers steeds uitdagen met nieuwe vragen. Leren is de grondhouding. Door met
een open, nieuwsgierige blik niet alleen naar zichzelf, maar ook buiten de eigen grenzen te kijken, blijven
leerlingen en medewerkers hun talenten en competenties ontwikkelen.
4.

Verbinding
SOML is een ontmoetingsplaats waar in verbinding met elkaar en met onderling respect gewerkt wordt aan
verbinding tussen disciplines, maatschappelijke opvattingen en vragen uit de samenleving. Confrontatie van
verschillen leidt tot nieuwe inzichten en innovatie.

Voor het eind van 2020 zal er een nieuw meerjarenbeleidsplan zijn opgesteld voor en door Stichting Onderwijs
Midden-Limburg. Dat beleidsplan zal in grote lijnen gebaseerd zijn op het meerjarenbeleidsplan 2015-2018, dat de
afgelopen twee schooljaren wegens gebleken succes is verlengd. De focus binnen de beleidsvoering zal opnieuw
uitgewerkt worden in vier programmalijnen:
•

extra aandacht voor het leren van de leerling;

•

het bouwen aan de leeromgeving

•

het investeren in medewerkers

•

het optimaliseren van de bedrijfsvoering

Voor meer informatie verwijzen we graag naar: www.soml.nl.
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