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Voorwoord

1. De school

Welk onderwijs u ook zoekt voor uw kind, op de Christelijke Scholengemeenschap Het Streek vindt u
het. Maar dat brede aanbod aan leerstromen mag voor u geen zoekplaatje worden. Daarom maken
wij u in deze Schoolgids 2018-2019 graag wegwijs in onze organisatie. Wij willen u vertellen hoe we
de overdracht van kennis en vaardigheden gestalte willen geven in dat brede aanbod van
leerstromen.

Algemeen

•

Aan de locatie Bovenbuurtweg bieden wij gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo
aan.

Deze schoolgids vertelt u allerlei feiten en wetenswaardigheden over onze school. Verder straalt hij
uit hoe wij willen functioneren: als een onderwijsinstelling die zich kenmerkt door christelijke
normen en waarden en door een ondernemend karakter. Als een school in beweging die vooruitkijkt,
die innoverend wil zijn en die ook continu het eigen functioneren bewaakt en waar nodig verbetert.

•

Aan de locatie Zandlaan bieden wij vmbo/mavo en praktijkonderwijs aan.

•

In samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Ede heeft Het
Streek voor nieuwkomers de internationale schakelklas (isk) in de wijk Ede Veldhuizen opgezet.

In die passie en ambitie bindt uw kind ons samen. CSG Het Streek wil een veilige leeromgeving
bieden. Zodat uw zoon of dochter kan groeien naar een passende vervolgopleiding. ‘Samen leren,
samen leven!’ is ons doelbewust gekozen motto.
Wij wensen u in dit schooljaar een goed contact toe met CSG Het Streek.

CSG Het Streek bestaat uit twee scholen voor voortgezet onderwijs in Ede. Een school voor
praktijkonderwijs (De Opstap) en een school voor vmbo, mavo, havo en vwo (Het Streek).

Op CSG Het Streek zitten in totaal ongeveer 2.500 leerlingen. Wij hebben ongeveer 325
medewerkers.
Identiteit
Op onze Christelijke Scholengemeenschap Het Streek gaan we vriendelijk, vriendschappelijk en
respectvol met elkaar om. Onze bron van inspiratie is de Bijbel. In ons onderwijs hebben wij oog en
respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij stimuleren de
onderlinge ontmoeting en dialoog. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij een christelijke
levensovertuiging hebben.

dhr. J.D.G. van der Molen MA

Vanuit de christelijke identiteit van Het Streek staat ‘Je naaste liefhebben als jezelf’ centraal als
richtinggevende waarde. Deze waarde vertalen we naar vijf merkbare uitgangspunten voor werk en
onderwijs:
• Van betekenis willen zijn voor de ander en de maatschappelijke omgeving
• Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn
• Anderen leren kennen en zoeken naar de dialoog
• Initiatief en verantwoordelijkheid nemen
• Aan de verdere ontwikkeling van je kwaliteiten werk je elke dag

bestuurder CSG Het Streek
dhr. drs. W. Nep
rector locatie Bovenbuurtweg
dhr. J. Haasjes
directeur locatie Zandlaan

Het Streek heeft een open toelatingsbeleid. Wij verwachten dat elke leerling zich gedraagt naar
onze normen en waarden. De leerlingen ervaren onze identiteit onder meer tijdens de
dagopeningen, godsdienstlessen, vieringen van de christelijke feesten en het organiseren van acties
voor goede doelen.
Hoe onze identiteit verbeeld is in het logo en hoe zij verder gestalte krijgt, leest u hieronder.

* Waar in deze schoolgids gesproken wordt over ‘ouders’ bedoelen wij ook de eventuele verzorgers
van de leerlingen.

Logo
Onze identiteit komt ook tot uiting in het logo. Het beeldmerk is afgeleid van de sextant, een oud
navigatie-instrument in de scheepvaart, waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de
horizon wordt gemeten. Het drukt uit dat we licht van de hemel nodig hebben om onze koers op
aarde te bepalen. Het witte vlak dat de hoek aangeeft, heeft de vorm gekregen van een zeil. Verder
is zichtbaar gemaakt dat de lijnen tussen God en mens en tussen mensen onderling elkaar kruisen.
Onderwijsvisie
Onze identiteit blijkt ook uit de onderwijsvisie die Het Streek heeft. Het onderwijs op Het Streek
wordt vormgegeven vanuit vertrouwen. We geven ruimte aan leerlingen en verwachten dat zij
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Hoe deze onderwijsvisie er in de praktijk
uitziet, leest u op onze website hetstreek.nl op de homepage onder ‘Missie en visie’.
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Bestuur

2. De inrichting van het onderwijs

Het Streek gaat uit van de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, gevestigd in de
gemeente Ede. Het bevoegd gezag berust bij de bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. De namen van de leden van de Raad van Toezicht vindt u op hetstreek.nl onder
‘Onze organisatie’.

Op CSG Het Streek kunnen leerlingen terecht voor alle vormen van voortgezet onderwijs, te weten:

Organisatie
De verschillende teams bestaan uit docenten en mentoren onder leiding van een teamleider. Elk
team draagt zorg voor een deel van het onderwijs op de locatie.
De Zandlaan werkt in de brugklas met een kernteam, waarbij docenten meerdere vakken geven. Dit
waarborgt de kleinschaligheid, die van belang is voor de begeleiding van de leerlingen.
Heeft de leerling vragen of een probleem, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. De namen en
contactgegevens van de mentoren delen wij aan het begin van het schooljaar aan de ouders mee.
Samen vormen de teamleiders het managementteam van de locatie. Dit staat onder leiding van de
directeur.
Streekbreed
De directeur van de locatie Zandlaan en de rector van de locatie Bovenbuurtweg vormen samen met
de bestuurder (zie hierboven) het directieoverleg.

•

praktijkonderwijs, vmbo (bbl, kbl en gl) en mavo op de locatie Zandlaan;

•

mavo, havo en vwo op de locatie Bovenbuurtweg.

Direct al in de brugklas kan de leerling op de Zandlaan een meer specifieke vorm van voortgezet
onderwijs kiezen:
•

vakroute techniek voor de vmbo-leerling;

•

extra sport met de sportklas.

Brugklassen
De soorten brugklassen staan op de volgende pagina’s in het overzicht met het onderwijsaanbod.
CSG Het Streek laat zich bij de plaatsing van de leerling in de brugklas leiden door het advies van de
basisschool. Er zijn brugklassen voor één leerstroom, maar ook gecombineerde brugklassen voor
bijvoorbeeld vmbo bbl/kbl. De brugperiode duurt één jaar. Aan het eind van de brugklas brengt de
school een advies uit over het onderwijs dat de leerling kan volgen in de hogere leerjaren. De
school betrekt ouders en leerlingen hier actief bij. Het Streek streeft naar een zorgvuldige plaatsing
en advisering van leerlingen, ook om het zittenblijven en afstromen naar een lagere leerstroom
zoveel mogelijk te voorkomen. De Zandlaan biedt met de Plusklas een schakelklas aan tussen de
basisschool en de brugklas.
Lessentabel en lesrooster
Voor elke leerstroom is er een lessentabel, die voor een heel schooljaar het aantal lesuren per vak
weergeeft. Op basis van de lessentabel maken we een basisrooster voor elke klas en elke leerling.
Roosterwijzigingen worden in een dagrooster aangegeven.
Een lesdag begint om 8.25 uur en eindigt uiterlijk rond 17.00 uur, een lesuur duurt 50 minuten.
Soms geldt een verkort lesrooster in verband met rapportvergaderingen. Leerlingen moeten er
daarnaast rekening mee houden dat zij op lesdagen van 8.00 – 17.00 uur beschikbaar zijn voor
incidentele school- of onderwijsgerelateerde activiteiten. Het Streek kondigt dit tijdig aan, behalve
als het om een strafmaatregel gaat.
Alle lessentabellen, roosters en lestijden zijn te vinden via hetstreek.nl.
Overgangsnormen en toelatingscriteria
CSG Het Streek heeft overgangsnormen per leerjaar en toelatingscriteria per leerstroom opgesteld.
Deze staan in de ‘Regeling voor bevordering en plaatsing van CSG Het Streek’. Hierin is ook de
overgang van mavo 4 naar havo 4 geregeld.
De genoemde regeling en de bijlage vindt u op het intranet op hetstreek.nl. U kunt inloggen met de
gebruikersnaam en het wachtwoord dat u en uw kind hebben gekregen. De overgangsnormen vind u
onder de categorie ‘Leerlingen’.
Slaag-/zakregeling
De slaag-/zakregeling voor vmbo en mavo is gebaseerd op de landelijke regels. De schoolspecifieke
aanvullingen hebben we opgenomen in het examenreglement en het programma van toetsing en
afsluiting (PTA) voor de verschillende examenklassen.
De school reikt elk jaar vóór 1 oktober per leerstroom het programma van toetsing en afsluiting uit
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3. Het onderwijsaanbod

aan de examenkandidaten van de (pre-)examenklassen. De PTA’s staan ook op het intranet. U vindt
die onder de categorie ‘Leerlingen’.

Locatie Zandlaan

Plusroute
Sommige leerlingen in groep 8 zijn nog niet helemaal toe aan de overstap naar het voortgezet
onderwijs. Bijvoorbeeld omdat huiswerk maken nog moeilijk is, er sprake is van faalangst of een
leerling nog niet goed voor zichzelf kan opkomen. Voor deze leerlingen met een advies voor vmbo
biedt Het Streek de Plusroute aan.
Leerlingen krijgen in de Plusroute les van een beperkt aantal docenten die ze daardoor goed leren
kennen. Naast de gewone vakken hebben leerlingen in de Plusroute extra begeleiding bij het leren
en het samenwerken. Huiswerk wordt op school onder begeleiding gemaakt en er is bijvoorbeeld
Rots en Water training om de weerbaarheid van leerlingen te vergroten. De versterking van de
sociaal-emotionele ontwikkeling is een speerpunt van de Plusklas.

mbo niveau 2

mbo niveau 3/4

mbo niveau 3/4

mbo niveau 3/4
havo

4 vmbo bbl

4 vmbo kbl

4 vmbo gl

4 mavo

3 vmbo bbl

3 vmbo kbl

3 vmbo gl/mavo

2 vmbo bbl

2 vmbo kbl

2 mavo

1 vmbo bbl ⃰

1 vmbo kbl ⃰

1 mavo ⃰

⃰ Op basis van het aantal aangemelde leerlingen kan het noodzakelijk zijn om een dakpanklas te
maken: bbl/kbl of kbl/mavo.

In een veilige omgeving maken leerlingen zo kennis met alle aspecten van een school voor
voortgezet onderwijs, zodat zij na een jaar helemaal klaar zijn om in te stromen in de brugklas.

Verklaring van de afkortingen:
gl

gemengde leerweg

kbl

kaderberoepsgerichte leerweg

bbl

basisberoepsgerichte leerweg

Vernieuwing in het vmbo
Het nieuwe vmbo-programma van Het Streek heeft als belangrijke rode draad: ‘Leren kiezen &
leren leren & leren door doen’. Loopbaanleren (LBL) is het onderwijsconcept voor het nieuwe vmbo
op Het Streek. Het staat voor een goede voorbereiding van leerlingen op hun verdere onderwijs- en
arbeidsloopbaan. Ze leren ook werk te maken van hun eigen verantwoordelijkheden.
Leerlingen studeren af met een meesterproef in een door hen gekozen learning company. In 2018
zijn de eerste leerlingen met het nieuwe examenprogramma geslaagd. Meer informatie kunt u lezen
op hetstreek.nl via de locatiepagina Zandlaan onder ‘Ons onderwijs’.
Sportklas en Sport Highschool
Leerlingen met veel belangstelling voor sportactiviteiten kunnen zich in de brugklas inschrijven voor
de sportklas. Deze leerlingen krijgen in klas 1 en 2 wekelijks extra uren sport buiten het lesrooster.
Toptalenten kunnen deelnemen aan de Sport Highschool. Het Streek werkt hiervoor samen met
sportverenigingen in de gemeente Ede, waardoor de leerlingen extra trainingen onder schooltijd
krijgen.
Vakroute techniek
Leerlingen met veel belangstelling voor techniek kunnen een speciale techniekroute volgen vanaf
leerjaar 1. Deze route duurt vier jaar. Met het mbo zijn afspraken gemaakt over een zo goed
mogelijke aansluiting. De leerlingen krijgen meteen in de brugklas extra uren waarin zij
kennismaken met techniek. In de leerjaren daarna wordt dat voortgezet. De techniekroute is een
mooie onderwijsstroom voor leerlingen met een technische interesse. Deze route biedt Het Streek
aan in de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg.
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Twee mavo-afdelingen op CSG Het Streek

Ondernemersroute

Zowel de locatie Bovenbuurtweg als de locatie Zandlaan kent een mavoleerstroom. Beide locaties
leiden op tot een volwaardig mavodiploma. De verschillen zijn niet meer dan accentverschillen,
waarmee we tegemoet willen komen aan de interesse van de individuele leerling. De praktijkmavo
biedt leerlingen de unieke mogelijkheid om een diploma op theoretisch niveau te halen en zich
tegelijkertijd meer praktisch te ontwikkelen. De accentverschillen tussen beide mavo’s zijn
hieronder aangegeven.

De mavo aan de Zandlaan biedt in het derde jaar de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te
zetten. Deze ondernemersroute is geschikt voor ondernemende leerlingen die graag hun talenten
willen ontwikkelen. Gedurende het schooljaar doen zij een marktonderzoek en schrijven zij een
ondernemersplan. Ook moeten zij zelf zorgen voor een startkapitaal. Daarvoor benaderen zij hun
aandeelhouders. Met dit startkapitaal kopen zij hun producten in. Daarna begint de verkoop. De
leerling die deze route succesvol afsluit, krijgt twee certificaten: een Vecon Business School
certificaat en een Jong Ondernemen certificaat.

LOCATIE ZANDLAAN: PRAKTIJKMAVO

LOCATIE BOVENBUURTWEG: MAVO

Geen Frans

Wel Frans

Leerlingen hebben in de brugklas mavo geen
Frans.

Leerlingen krijgen in de brugklas mavo/havo het
vak Frans.

Beroepsgericht vak (BGV)

Bèta Challenge

Door het volgen van het praktijkvak
Dienstverlening en Producten in klas 3 komen de
leerlingen in aanraking met de wereld van
beroepen. Dit wordt gekoppeld aan het
loopbaanleren in de vorm van projecten en
opdrachten. Leerlingen kunnen er met de
gemengde leerweg voor kiezen om examen te
doen in één praktijkvak.

In de brugklas mavo/havo krijgen alle leerlingen
het vak technologie & toepassing, waarmee zij
zich door projectmatig werken oriënteren op
hun vervolgopleiding en het beroepenveld.
Leerlingen kunnen ervoor kiezen om Bèta
Challenge voort te zetten in klas 2 tot en met 4.

Georiënteerd op vervolgopleidingen en
bedrijfsleven

Doorstroommogelijkheid naar havo in dezelfde
school

Met de learning companies doen de leerlingen
kennis op over vervolgopleidingen en de
mogelijkheden van het bedrijfsleven. Jaarlijks
stromen enkele leerlingen door naar de havo op
de Bovenbuurtweg.

De mavoafdeling op de Bovenbuurtweg maakt
deel uit van een school voor mavo, havo en vwo.
Na klas 1 of 4 kunnen leerlingen doorstromen
naar de havo in hetzelfde schoolgebouw.

Doorlopende leerlijnen

Prima aansluiting met mbo

De mavo op de Zandlaan heeft doorlopende
leerlijnen met het mbo, met name met het ROC
A-12.

De mavo op de Bovenbuurtweg sluit prima aan
op het mbo-onderwijs in de regio.

Ondernemersroute van Jong Ondernemen

Extra aandacht voor Nederlands, Engels en
wiskunde

Vanaf mavo 3 kunnen leerlingen de
Ondernemersroute volgen. Zij leren onder meer
hoe een eigen bedrijf op te zetten, hoe een
ondernemersplan te maken en hoe te werken
met aandelen.

Om een zo goed mogelijke aansluiting op de
havo in het eigen schoolgebouw te creëren, is er
op de Bovenbuurtweg in de bovenbouw mavo
extra aandacht voor Nederlands, Engels en
wiskunde.
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4. Rechten en plichten van leerlingen en ouders

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van leerlingen op Het Streek. Het is belangrijk
dat zowel leerlingen als medewerkers hiervan goed op de hoogte zijn. Dit voorkomt problemen, lost
eventuele problemen op en sluit willekeur uit. Ook het leerlingenparticipatiebeleid, de manier
waarop leerlingen worden betrokken bij de vorming van beleid op school, staat in het
leerlingenstatuut.
Dit leerlingenstatuut is te vinden op hetstreek.nl: klik onder ‘Onder organisatie’ op ‘Onze
regelingen’.
Leerlingenraad
Op beide locaties van CSG Het Streek behartigt een leerlingenraad de belangen van de leerlingen. In
de leerlingenraad zijn alle leerjaren vertegenwoordigd. Het leerlingenstatuut is mede in overleg
met de gezamenlijke leerlingenraden opgesteld. Er is regelmatig overleg tussen de leerlingenraad
en een lid van het managementteam. De leerlingenraad van elke locatie vaardigt twee leerlingen af
naar gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Veiligheid en regels
Het is belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op Het Streek. Daarom heeft de
school een veiligheidsplan. Hierin staan verschillende protocollen voor het bevorderen en bewaken
van de sociale, fysieke en psychische veiligheid in de school. Er is bijvoorbeeld een anti-pestbeleid,
veiligheidsbeleid bij buitenschoolse activiteiten en arbobeleidsplan. De veiligheidsbeleving wordt
regelmatig gemeten, zodat pesten kan worden tegengegaan. Twee collega’s vervullen de rol van
coördinator op het gebied van sociale veiligheid:
•

mevr. C. van Veggel
dhr. S. Niesink

Het schoolgebouw voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. De leerlingen krijgen een
eigen kluisje, waarin zij hun persoonlijke spullen kunnen opbergen. Op verschillende plaatsen in en
buiten het schoolgebouw is cameratoezicht. In het kader van de Gezonde School is roken in en rond
de schoolgebouwen van Het Streek niet toegestaan.
Verzuim en verlof
Ouders zijn verplicht om ziekte van hun zoon of dochter ’s morgens vóór 9.00 uur telefonisch te
melden bij de receptie. Na elke periode van afwezigheid moet de leerling bij terugkomst op school
de absentie verantwoorden.
Wanneer een leerling een dag afwezig zal zijn vanwege een religieuze verplichting, dan moet dit
uiterlijk twee dagen van tevoren schriftelijk door de ouders worden meegedeeld aan de teamleider.
Voor afwezigheid om een andere reden moet vooraf toestemming worden gevraagd via de
teamleider. Buitengewoon verlof voor ten hoogste één lesdag moet minimaal 24 uur van tevoren
schriftelijk worden aangevraagd. Verlof buiten de vastgestelde vakanties is in principe niet mogelijk

Samen leren, samen leven!

Het Streek werkt met een verzuimprotocol en administreert zowel geoorloofd als ongeoorloofd
verzuim. Indien een leerling de wettelijke criteria voor ongeoorloofd verzuim overschrijdt, zullen
leerling en ouders uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.
Indien school bezorgd is over het aantal uren dat een leerling mist vanwege ziekte, zal de mentor
contact opnemen met de leerling en/of met ouders. Eventueel kan de leerling doorverwezen
worden naar de jeugdarts of extra ondersteuning krijgen van de begeleider passend onderwijs.
Het verzuimbeleid van Het Streek staat op het intranet onder het kopje ‘Leerlingen’. U leest hierin
wat ongeoorloofd en geoorloofd verzuim is. Het Streek meldt ongeoorloofd verzuim van 16 lesuren
in 4 opeenvolgende lesweken bij de Dienst Uitvoering onderwijs (DUO). Leerlingen die gedurende
een maand niet op school verschijnen worden eveneens gemeld bij DUO. Deze meldingen worden
doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan daarna bijvoorbeeld een
jeugdhulpverlener inschakelen, maar ook een proces-verbaal opmaken.
Privacy/registratie van persoonsgegevens
Van alle leerlingen zijn door de school gegevens (digitaal) geregistreerd. Ouders dienen wijzigingen
in de leerlinggegevens en de adresgegevens door te geven aan de locatie. Het Streek gaat zorgvuldig
om met de persoonsgegevens van (oud)leerlingen en ouders. Hiertoe is een privacyreglement
opgesteld, waarin we onder andere beschrijven welke gegevens we met welk doel verwerken, wie
toegang heeft tot deze gegevens en hoe de beveiliging en geheimhouding geregeld is. Ouders en
leerlingen hebben recht op informatie, rectificatie en wissing van hun gegevens, alsmede recht op
de beperking van de verwerking en recht op de overdraagbaarheid van hun gegevens. Het Streek
brengt alle verwerkingen van persoonsgegevens in kaart in een register en heeft een werkwijze voor
het melden, beperken en registreren van datalekken. Onze privacyverklaring kunt u vinden op
hetstreek.nl. Het privacyreglement staat op het intranet.
Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal

Zowel het leerlingenstatuut als de schoolregels worden aan het begin van het schooljaar aan de
leerlingen bekend gemaakt. Diverse regelingen op het gebied van veiligheid kunt u vinden op
hetstreek.nl onder ‘Onze organisatie’ bij ‘Onze regelingen’.
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vanwege de Leerplichtwet. Meer informatie hierover is te vinden op hetstreek.nl op de betreffende
locatiepagina onder ‘Praktisch’ bij ‘Absentiemeldingen’ en op de website van de gemeente.

Leerlingenstatuut

•

CSG Het Streek
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Op school worden regelmatig foto’s of films gemaakt van activiteiten waarbij leerlingen betrokken
zijn. De beelden krijgen soms een plek in communicatiemiddelen van de school, zoals
‘Streeknieuws’ of de website. Wij vragen eenmalig om toestemming voor het gebruik van deze
gegevens en herinneren u daar vervolgens jaarlijks aan. Leerlingen van 16 jaar en ouder bepalen
zelf of zij toestemming geven, voor leerlingen jonger dan 16 jaar doen de ouders dit. Op elk
moment kunt u deze toestemming intrekken. Voor ander gebruik van beeldmateriaal, vragen wij u
apart om toestemming.
Medezeggenschapsraad
CSG Het Streek kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders,
leerlingen, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van alle locaties van Het Streek
vertegenwoordigd zijn. Het e-mailadres van de secretaris van de GMR is secr.mr@hetstreek.nl.
Bestuur en directie hebben voor belangrijke zaken in de school instemming of advies van de GMR
nodig. Leerlingen en ouders kunnen via de GMR meedenken, meepraten en meebeslissen over
belangrijke voorgenomen besluiten die met de school te maken hebben. In 2018-2019 wordt een
deelraad ingesteld, die zich bezig zal houden met beleid dat alleen de locatie Zandlaan betreft.
Contactraad ouders (CRO)
De Contactraad Ouders heeft regelmatig overleg met iemand van het managementteam over allerlei
schoolzaken en de schoolorganisatie. Ouders kunnen via de contactraad allerlei schoolzaken aan de
orde stellen. Het e-mailadres hiervoor is cro.zln@hetstreek.nl.
Samen leren, samen leven!
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Gebedsgroep ouders

Klachten

Een aantal ouders heeft een groep gevormd die bidt voor het welzijn van de hele school. Voor meer
informatie en de contactpersonen kijkt u op hetstreek.nl op de betreffende locatiepagina onder
‘Ouders’ bij ‘betrokkenheid ouders’.

Binnen een scholengemeenschap als Het Streek vinden dagelijks veel beslissingen en gedragingen
plaats. Over het algemeen dragen deze bij aan ieders welbevinden en ontwikkeling. Soms gaat het
echter anders en dan kan er een klacht ontstaan. Het Streek heeft een klachtenprocedure om te
bevorderen dat een klacht geuit wordt en dat deze vervolgens zo snel mogelijk op de meest
geschikte manier opgelost wordt.

Contact en communicatie

De website hetstreek.nl

Voor het oplossen van klachten geldt: ‘Zo laag als mogelijk, zo hoog als nodig’. Daarmee bedoelen
we dat de klacht vaak het beste in onderling overleg opgelost kan worden. Gezien de aard van de
klacht kan het echter nodig zijn deze meteen bij de directie of zelfs bij een externe instantie neer
te leggen. Daarbij zal steeds bekeken worden of er laagdrempelige stappen tot een oplossing
overgeslagen zijn. CSG Het Streek is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(LKC).

Onze website heeft primair een pr-functie. Daarnaast gebruiken wij hetstreek.nl als
communicatie kanaal voor de agenda en vindt u er recent nieuws dat doorgeplaatst is van
onze facebook-pagina.

De klachtenprocedure van Het Streek staat op het intranet onder de categorie ‘Ouders’ bij
‘Algemeen’. In de klachtenprocedure vindt u tevens informatie en contactgegevens van onze
vertrouwenspersonen, die ingeschakeld kunnen worden als er sprake is van ongewenst gedrag. Meer
informatie over de LKC vindt u via onderwijsgeschillen.nl.

School en ouders werken nauw samen bij de scholing, vorming en opvoeding van jongeren. Daarom
is goed contact van groot belang. Het Streek communiceert met leerlingen en ouders via een aantal
kanalen.
•

U bereikt ons intranet via de link op onze website. Intranet is een communicatiemiddel voor
leerlingen en ouders. Zij hebben toegang met een door de school verstrekt wachtwoord. Op
ons intranet vindt u ook het merendeel van de regelingen en procedures.
•

Digitale cijferregistratie
CSG Het Streek heeft de digitale cijferregistratie voor ouders toegankelijk gemaakt. Op de
Magister Webportal en via de Magister app kunnen zij – na ingelogd te zijn - in de
Magisterdatabase de cijfers van hun zoon of dochter bekijken. Voor de
informatieverstrekking aan gescheiden ouders hanteert de school de wettelijke regels: in
principe krijgen beide ouders de informatie van de school toegestuurd.

•

Avonden
Op informatieavonden verstrekt de school de ouders informatie over het onderwijs per
leerjaar. Zij kunnen daarnaast intekenen voor spreekavonden met mentoren en
vakdocenten. Hiervoor worden zij schriftelijk of digitaal uitgenodigd. Ook organiseert de
Contactraad Ouders samen met de schoolleiding thema-avonden voor ouders.

•

Nieuws
Meerdere keren per week staan er nieuwsberichten op de website van Het Streek. Beide
locaties hebben daarnaast een eigen Facebook pagina, waar u de laatste ontwikkelingen
kunt volgen.

•

18

E-mail
Leerlingen krijgen informatie via hun school-e-mail: dit is het officiële e-mailadres voor de
leerlingen gebaseerd op het leerlingnummer. We verwachten van leerlingen dat ze dagelijks
hun school-e-mail lezen in verband met berichten van school.

Samen leren, samen leven!
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Verwijsindex voor hulpverleners

Mentor
De mentor is als spil in de leerlingbegeleiding het eerste aanspreekpunt in de school voor ouders en
leerlingen. Via de mentor kan extra ondersteuning gevraagd worden. De lijnen zijn daardoor kort.
De mentor probeert een situatie te creëren waarbij een leerling zich in de groep op zijn gemak
voelt, begeleidt de leerling bij het leren en houdt zicht op cijfers, aanwezigheid en welbevinden.
Passend Onderwijs
Op Het Streek willen we dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen. Daarvoor bieden
we alle leerlingen die dat nodig hebben onze basisondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn
docenten die zorgen voor een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat en de inzet van een eigen
gedragsspecialist voor de begeleiding en advisering van leerlingen en docenten.
Sommige leerlingen hebben hiernaast extra ondersteuning nodig om hun opleiding succesvol af te
kunnen ronden. Deze extra ondersteuning kan Het Streek vaak zelf bieden, maar soms zoeken we
hiervoor ook oplossingen bij externe partners. Voorbeelden van de inzet van deze extra
ondersteuning zijn de beschikbaarheid van een eigen orthopedagoog en de mogelijkheid tot
doorverwijzing naar training tegen examenvrees. Meer over extra ondersteuning leest u hieronder.
Wat beide locaties van Het Streek precies kunnen bieden aan basis- en extra ondersteuning, staat in
de verschillende schoolondersteuningsprofielen. Daarvoor gaat u naar hetstreek.nl en kijkt u naar
de betreffende locatie onder ‘Ouders’ bij ‘Begeleiding school’.
Het Streek werkt in het kader van passend onderwijs samen met andere scholen voor voortgezet
(speciaal) onderwijs in Ede en Wageningen. Binnen dit Samenwerkingsverband Gelderse Vallei willen
we gezamenlijk een antwoord hebben op de onderwijs- en ondersteuningsvragen van alle leerlingen
in onze regio. We kijken naar datgene wat een leerling nodig heeft, in overleg met de leerling, zijn
of haar ouders en leraren. Meer informatie over SWV Gelderse Vallei vindt u op swvgeldersevallei.nl.

De school werkt mee aan de zogenoemde Verwijsindex risico’s jeugdigen. Voor onze regio is dat de
Verwijsindex Gelderland (regio Foodvalley). Deze Verwijsindex heeft als doel: om het netwerk van
hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij een jongere in beeld te brengen, waardoor de
hulpverlening effectiever wordt. De index brengt signalen van hulpverleners bij elkaar, zowel binnen
de eigen gemeenten als over gemeentegrenzen heen. Het Streek doet dit alleen wanneer er zorgen
zijn over de ontwikkeling, thuissituatie of het gedrag van een jongere. Een signaal in de index bevat
uitsluitend de naam, geboortedatum, het geslacht en het burgerservicenummer van de jongere.
Indien blijkt dat verschillende instanties betrokken zijn bij een jongere, dan is er de mogelijkheid
dat zij informatie uitwisselen en activiteiten op elkaar afstemmen. Hiervoor is eerst toestemming
van de ouders nodig. Meer informatie op verwijsindexgelderland.nl.
Loopbaanleren (LBL)
Het loopbaanleren is op de Zandlaan de rode draad in het onderwijsproces. In de onderbouw van
het vmbo organiseert de school speciale loopbaanprojecten, zodat de leerlingen zich reeds in een
vroeg stadium kunnen oriënteren op de beroepenwereld. In de bovenbouw zijn de beroepsgerichte
vakken een belangrijk onderdeel van het programma. Per afdeling heeft de school een decaan
(loopbaanbegeleider) aangesteld. Deze ondersteunt de leerlingen in het maken van keuzes.
Talent op school
CSG Het Streek wil het mogelijk maken dat leerlingen een carrière in de sport of kunst combineren
met hun schoolloopbaan. Daarom biedt de school aan leerlingen met veel talent voor sport, dans of
muziek de mogelijkheid om trainingen, wedstrijden of een sportopleiding te volgen onder
schooltijd. Deze specifieke leerlingen en hun ouders kunnen met de mentor of teamleider afspraken
maken over mogelijke aanpassingen van het rooster en het inhalen van repetities.
Op de locatie Zandlaan kunnen leerlingen onder bepaalde voorwaarden meedoen aan de Sport
Highschool (SHS).

Extra ondersteuning
De extra ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of sociaal-emotionele
problemen wordt op CSG Het Streek gegeven door meerdere personen, zoals de remedial teacher,
de begeleider passend onderwijs, de orthopedagoog, de vertrouwenspersoon en de
leerlingbegeleider. Daarnaast heeft de school regelmatig contact met externe experts zoals de
leerplichtambtenaar, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, en het schoolmaatschappelijk werk.
Binnen de school werken de deskundigen samen in een schoolbegeleidingsteam of een
leerlingbegeleidingsteam. De coördinatie van de extra ondersteuning ligt in handen van de
zorgcoördinator.
Een traject met extra ondersteuning (ook wel arrangement genoemd) is altijd maatwerk: er wordt
goed gekeken welke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften de leerling heeft en hierbij wordt
binnen of buiten de school naar passende begeleiding gezocht.

20

Het zorgadviesteam (ZAT), samengesteld uit interne en externe deskundigen onder leiding van de
zorgcoördinator, heeft tot doel de leerlingenzorg in de school te versterken door advies en
ondersteuning te geven. Het ZAT is een adviesorgaan voor de school bij psychosociale problemen of
gedragsproblemen van leerlingen. Het kan alleen goed werken indien de teamleider, de mentor of
de ouders problemen tijdig aanmelden. Het ZAT verwijst leerlingen met problemen regelmatig door
naar professionele hulpverleners buiten de school. Indien het ZAT een casus bespreekt, kan het
team ervoor kiezen om over de betreffende leerling een signaal af te geven in de Verwijsindex (zie
de paragraaf hieronder).

Samen leren, samen leven!
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Verzekeringen

6. Financiën en verzekeringen

De school heeft een ongevallenverzekering, een stageverzekering, een reisverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij ongevallen of schade moeten de ouders eerst hun
eigen verzekering aanspreken, alvorens de geleden schade te kunnen claimen bij de aanvullende
verzekering van de school.

Gedragscode schoolkosten
CSG Het Streek onderschrijft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs’, opgesteld door
besturen- en ouderorganisaties. Het doel van deze code is: beheersing en transparantie van de
schoolkosten.
Gratis schoolboeken
De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn voor ouders gratis. Dit geldt voor alle leer-, werken tabellenboeken en voor de benodigde licenties. Op de website van de firma Iddink (iddink.nl)
staat de boekenlijst van CSG Het Streek. In juli moeten ouders het juiste boekenpakket voor hun
zoon of dochter bestellen. Dit pakket levert Iddink voor de start van het schooljaar thuis af.
Aan het einde van het schooljaar levert de leerling het complete boekenpakket op school in. De
boeken worden gecontroleerd. Schade aan boeken en ontbrekende boeken worden bij de ouders in
rekening gebracht door middel van een factuur.
Schoolspullen
Om onderwijs te volgen, hebben leerlingen ook spullen nodig die niet onder de regeling van de
gratis schoolboeken vallen en waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Hierbij kunt u denken aan
een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal, spullen voor de
creatieve vakken, gymkleding, beroepskleding etc. Soms kan de school deze spullen tegen betaling
leveren. U bent vrij hiervan gebruik te maken of zelf de spullen elders aan te schaffen.
Voor de Sport Highschool vraagt de school een extra financiële bijdrage aan de ouders voor
verplichte sportkleding of extra materialen.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. De school vraagt deze aan de ouders om activiteiten, projecten,
excursies, extra programma’s en werkweken te kunnen bekostigen. Hiervoor ontvangen wij niet
voldoende middelen van de overheid, terwijl ze wel belangrijk zijn voor goed en aantrekkelijk
onderwijs. De ouders kiezen aan welke activiteiten hun kinderen meedoen en betalen daar dan
voor. Als ouders niet willen bijdragen aan de kosten van excursies of werkweken kan hun kind
daaraan niet deelnemen.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de
bestemmingen van de gevraagde bijdragen. Het overzicht van de schoolkosten per locatie staat op
het intranet. U vindt die onder de categorie ‘Ouders’ onder Algemeen’
Het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage kan alleen via de webshop van Het Streek. Aan het
begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een e-mail met daarin een unieke link naar de
webshop. Via deze link kunnen zij de schoolkosten voor hun kind bekijken en betalen met iDeal of
door het geven van een opdracht voor incasso.
In bepaalde klassen werken leerlingen met een laptop, de ouders van de betreffende leerlingen zijn
hierover geïnformeerd. Ouders voorzien hun kind zelf van een laptop en bepalen daarmee zelf het
moment en de hoogte van de kosten. Een geschikte laptop is vanaf ongeveer €300 verkrijgbaar. Het
Streek werkt samen met The Rent Company. The Rent Company verstrekt devices via een
huurkoopconstructie, waardoor ouders voor een vast bedrag per maand een device kunnen
aanschaffen.

22
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Voor minder draagkrachtige ouders heeft CSG Het Streek een reductie- en kwijtscheldingsregeling.
Zij kunnen een aanvraagformulier hiervoor downloaden van hetstreek.nl bij ‘Onze regelingen’ onder
‘Onze organisatie’ of ophalen bij de receptie van de school.
Samen leren, samen leven!
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7. Kwaliteitsbeleid

Hieronder geven wij u de doorstroompercentages van Het Streek. De onderbouwsnelheid in
onderstaande tabel is het percentage leerlingen dat onvertraagd werd bevorderd van leerjaar 1
naar leerjaar 3. In de percentages vanaf leerjaar 3 tellen de leerlingen die bleven zitten of
doorstroomden naar een lager niveau niet mee. Het percentage doublures op Het Streek daalde in
2016 van 4,1% naar 3,8%.

CSG Het Streek publiceert gegevens over onder andere onderwijsbeleid, resultaten en waardering
door leerlingen en ouders op scholenopdekaart.nl. Met dit soort gegevens en door gesprekken met
leerlingen, ouders en docenten houdt de schoolleiding de vinger aan de pols voor wat betreft de
kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. Voor een toelichting op de gegevens,
bijvoorbeeld de onderwijsresultaten, verwijzen we u naar scholenopdekaart.nl.

Schoolsoort
onderbouwsnelheid
bbl
kbl
mavo

Opbrengstenkaarten
De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks de onderwijsresultaten en geeft een oordeel
over de kwaliteit van het onderwijs per afdeling. Dit maakt het ouders mogelijk om de school of
locatie waar hun kinderen onderwijs ontvangen te vergelijken met soortgelijke scholen. Op
onderwijsinspectie.nl zijn de resultaten te vinden van de beide locaties van Het Streek.
VMBO

VMBO

GERICHT

GERICHT

voldoende

voldoende

leerjaar
1-2
3
3
3

15/16
98%
96%
77%
96%

16/17
98%
83%
89%
96%

Verplichte onderwijstijd en lesuitvalbeleid
De kwaliteit van onderwijs heeft onder andere te maken met de hoeveelheid lessen die leerlingen
krijgen. Daarom organiseert CSG Het Streek de lessen en de activiteiten in een schooljaar zodanig,
dat wij als school voldoen aan de verplichte hoeveelheid onderwijstijd. De school houdt de
werkelijk gerealiseerde onderwijstijd bij door middel van het roosterprogramma.

MAVO

BASISBEROEPS- KADERBEROEPS-

Het Streek, locatie
Zandlaan
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Doorstroomgegevens 2017

Vinger aan de pols

SCHOOL

CSG Het Streek

Om lesuitval te voorkomen en de onderwijstijd te halen, nemen wij als school de volgende
maatregelen:

voldoende

1. Wij koppelen de jaarplanning aan de planning van de onderwijstijd, per leerjaar. We registreren
de lesuitval.
2. Voor uren die gepland uitvallen, bijvoorbeeld omdat de docent een studiedag heeft, streeft de
school ernaar om de lesstof op een alternatieve manier aan te bieden.

Examenresultaten 2017

3. Voor uren die ongepland uitvallen, bijvoorbeeld omdat de docent ziek is, regelt de school voor
de onderbouw lesopvang tijdens het betreffende lesuur. Voorwaarde is wel dat hiervoor
medewerkers beschikbaar zijn.

Hieronder bieden wij u de slagingspercentages van onze school per onderwijssoort. Met de
informatie in de rechterkolom maken wij het u mogelijk deze percentages te vergelijken met het
landelijke gemiddelde.
aantal examenkandidaten aantal geslaagden
mavo/gl

slagingspercentage

landelijk slagingspercentage

74

62

84%

93%

vmbo-kbl 85

70

82%

96%

vmbo-bbl 61

58

95%

98%

Van de leerlingen die in 2017/2018 onderwijs volgden op het VMBO aan de Zandlaan verliet 5% de
school zonder diploma. Dit deden zij om verschillende redenen, zoals verhuizing, uitstroom naar het
speciaal onderwijs of de overstap naar een school die beter bij de betreffende leerling past.
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8. Praktische zaken
Mentoren en vakdocenten
Aan het begin van het schooljaar maakt de school een overzicht van de klassen met de bijbehorende
mentoren bekend, evenals de namen en e-mailadressen van alle vakdocenten.
Directie en managementteam
Op de website van de locatie staan onder de locatiegegevens de namen van de directeur en de
teamleiders genoemd. Samen vormen zij het managementteam van de locatie. U kunt telefonisch
contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de locatie.
Bestuur en Managementondersteuning (BMO)
In een gedeelte van de locatie Zandlaan zijn de ondersteunende diensten van Het Streek gehuisvest.
Hier werken de medewerkers van Financiële Zaken, Leerlingenadministratie, Personeelszaken, PR,
Kwaliteitsbeleid en ICT.
Ook bestuurder heeft hier zijn kantoor.
Vakantierooster 2018-2019
In dit vakantierooster staan de vakanties en roostervrije dagen. Op de roostervrije dagen verrichten
de docenten andere werkzaamheden en hebben de leerlingen geen lessen.
Vakantierooster:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22
24
25
22
30
10
22

t/m 26 oktober 2018
december 2018 t/m 4 januari 2019
februari t/m 1 maart 2019
april t/m 3 mei 2019
en 31 mei 2019
juni 2019
juli t/m 30 augustus 2019

Roostervrije dagen:
27 augustus 2018, ochtend
3 december 2018
7 januari 2019
1 april 2019
15 juli 2019
18 juli 2019
19 juli 2019, middag
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Locatie Bovenbuurtweg
voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium
Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede
Postbus 460, 6710 BL Ede
Telefoon: 0318 – 63 25 05
E-mail: loc.bbw@hetstreek.nl

Locatie Zandlaan
voor vmbo/mavo
Zandlaan 25, 6717 LN Ede
Postbus 460, 6710 BL Ede
Telefoon: 0318 – 47 71 00
E-mail: info.zln@hetstreek.nl

Locatie Zandlaan
voor praktijkonderwijs
Zandlaan 25, 6717 LN Ede
Postbus 460, 6710 BL Ede
Telefoon: 0318 – 47 71 00
E-mail: info.zln@hetstreek.nl
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