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Nieuwsgierig, onderzoekend,
verantwoordelijk en ambitieus.
Dat zijn de vier woorden die op het NOVA Tienercollege centraal
staan. Daarmee bedoelen we dat we de open houding die van
nature in een kind zit, vasthouden en ontplooien.
Door verantwoordelijk om te gaan met plannen, leren, maar
ook met anderen mensen en de omgeving, leert uw kind doelen
te stellen voor zichzelf en zorg te dragen voor anderen.
Het NOVA Tienercollege biedt een nieuwe vorm van de overstap
tussen het primair en voortgezet onderwijs. We spreken niet
zozeer van uitstel, maar van een rustige opbouw in de overstap.
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U leest hier verder in de gids meer over. En u, als ouder, bent onmisbaar in
het onderwijsproces van uw kind! U heeft al met uw eigen nieuwsgierige en
onderzoekende houding een mooi voorbeeld gesteld voor uw kind door te
kiezen voor het NOVA Tienercollege.
We nodigen u van harte uit mee te denken over de (onderwijs-)ontwikkeling
van het NOVA Tienercollege. U kunt hiervoor terecht bij een van de groepsleerkracht, de projectleider of binnen het ouderplatform.
We danken u voor het vertrouwen in het NOVA Tienercollege,
onze ambitie is deze meer dan waar te maken!
Joana Oliveira, projectleider
Henk Wiersma, voorzitter stuurgroep
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Het NOVA-concept
Het NOVA Tienercollege maakt deel uit van het
openbaar onderwijs in Dordrecht en is onderdeel
van de stichting OPOD en het Stedelijk Dalton Lyceum*.
We zijn een openbare school, dat wil zeggen dat kinderen
van elke overtuiging, ras, geslacht, en sociaal-culturele
achtergrond welkom zijn.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaars verschillende
achtergronden respecteren en dat ze op respectvolle
wijze met elkaar omgaan. Hiervoor spreken de kinderen
onderling gedragsregels af. Naast gedragsregels past
het leerkrachtenteam de schoolregels consequent toe.
Door deze afspraken ontstaat een ontspannen,
positieve en veilige leeromgeving waarin
uw kind gestimuleerd wordt tot het
behalen van goede leerresultaten.

* Hierna te noemen: SDL
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Het NOVA Tienercollege biedt onderwijs op de inhoud van groep 7 en 8 van het primair onderwijs (vanaf 2018-2019) en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (vanaf 2019-2020). De
leerlingen leren het grootste deel van deze jaren in een kleinschalige omgeving op de locatie
Eddingtonweg.
Echter, al vanaf de start in groep 7 zullen de leerlingen kennismaken met leerkrachten uit het
voortgezet onderwijs. De meesten zijn werkzaam voor het SDL, locatie Kapteynweg of Overkampweg. Voor het merendeel zullen deze leerkrachten naar de locatie Eddingtonweg komen
om les te geven aan de leerlingen. Voor sommige vakken is het praktischer om die te volgen
op een van de locaties Kapteynweg of Overkampweg. De Eddingtonweg ligt op 3 minuten
loopafstand van beide locaties en de weg naar en van de andere locaties wordt altijd begeleid door een van de groepsleerkrachten. Op deze manier leren de leerlingen al vroeg om te
gaan met verschillende docenten en lesstijlen.
Voor de sociale overstap zullen de leerlingen naarmate ze verder komen op het NOVA Tienercollege, ook lessen met andere leerlingen van het SDL op diens locaties gaan volgen. Zo krijgen
de leerlingen niet alleen een band met enkele leerkrachten, maar ook met hun toekomstige
klasgenoten.

De NOVA-projecten zijn bestaande thema’s die de leergebieden
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek aan elkaar
koppelen. Bovendien hebben de leerkrachten van het Stedelijk
Dalton Lyceum meegewerkt aan de verrijking van deze thema’s
vanuit de vakgebieden economie, wiskunde, filosofie en de klassieke talen.
Af en toe zullen een of meerdere SDL-leerkrachten een gastles
geven binnen het thema. De groepsleerkrachten verzorgen de
verdere invulling van de NOVA-projecten.
De invulling van de NOVA-projecten voldoen aan de invulling
van de SLO-kerndoelen* primair onderwijs en onderbouw van
het voortgezet onderwijs, mede met behulp van de verrijkende
onderdelen.

Na het 2e VO-jaar op het NOVA, kunnen leerlingen de overstap maken naar klas 3 van het
voortgezet onderwijs. Dat is ook het moment waarop het advies definitief meegegeven wordt.

Thema’s NOVA-projecten 2018 - 2019
Onderzoekend leren
volgens EUR
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Benedict Carey (onderzoeksjournalist, schrijver ‘Hoe we leren’)
maakt duidelijk dat mensen veel beter leren én begrijpen als de
stof in context wordt aangeboden. Hiermee bedoelen we dat
als mensen weten wáárom iets, een situatie, plaatsvindt,
het ook makkelijker te onthouden en te begrijpen is. Een
voorbeeld: het is makkelijker de plaats van landen in
1. v
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het werelddeel Afrika te onthouden, als de topografie
o
aangeboden is in een periode waarin ook de geschiedenis van Afrika is besproken.
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In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam* worden de
zaakvakken op het NOVA Tienercollege in samenhang aangeboden middels diverse thema’s. Deze
thema’s herkent u aan de termen NOVA-project
en EUR-college. Alle leerkrachten werken volgens
de cyclus onderzoekend leren van het Wetenschapsknooppunt EUR. Alle leerlingen van NOVA 7
en 8 doen mee aan zowel de NOVA-projecten als
de EUR-colleges.
*Hierna te noemen: EUR

Het Zonnestelsel
Je ideale huis
Uitvinders
De toekomst

*SLO: Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling - De
SLO-kerndoelen zijn samen met
de referentieniveaus voor rekenen
en taal de belangrijkste landelijke
leerplankaders in het onderwijs. Kerndoelen geven aan wat
leerlingen in een bepaald deel van
hun opleiding moeten kennen en
kunnen. Het zijn streefdoelen met
veel ruimte voor eigen invulling.
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Bewegingsonderwijs

De EUR-colleges worden ontworpen en
verzorgd door het Wetenschapsknooppunt EUR. De EUR-colleges starten
altijd met een college op locatie, bijvoorbeeld op de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. De weken daaropvolgend
komen studenten die aangesloten zijn
bij het Wetenschapsknooppunt EUR
wekelijks het onderzoek van de leerlingen begeleiden op de Eddingtonweg.
De laatste bijeenkomst vindt regelmatig
ook op een passende locatie plaats.

Thema’s EUR-colleges
2018-2019
G
Gaming
R
Rechten

Rekenen en de vakken op taalgebied
worden op maat en gedigitaliseerd
aangeboden volgens de SLO-kerndoelen. Op deze manier kan elke leerling zijn
eigen leerroute volgen. Via de digitale
omgeving houdt de leerkracht de vorderingen en het perspectief bij en geeft
de leerling instructie op maat. Extra
uitdaging is mogelijk voor iedere leerling
die daaraan toe is. De methodes zijn
gericht op de beste aansluiting tussen
PO en VO. Leerlingen werken in NOVA
7 en 8 op Chromebooks.

Engels, Informatica
en Kunst
Engels wordt wekelijks een uur en
drie kwartier aangeboden door een
vakleerkracht vanuit het SDL op de
Eddingtonweg. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van de Britse methode
Gold Experience en My English Lab.
Verder gebruikt de vakleerkracht
eigen ontwikkelde materialen. Het
streven is dat alle NOVA-leerlingen in
klas 3 van het VO mee kunnen doen
aan het examen voor het Anglia-certificaat.
Informatica wordt wekelijks anderhalf
uur aangeboden door een vakleerkracht vanuit het SDL op de Eddingtonweg. Er wordt zowel aandacht
besteed aan de technische kant van
informatica, zoals programmeren, als
aan de sociale kant, zoals mediawijsheid.
Kunst wordt wekelijks anderhalf uur
aangeboden door een vakleerkracht
vanuit het SDL. Dit vak volgen de
leerlingen op de locatie Kapteynweg,
waar meer materialen en mogelijkheden zijn. Zo is er een 3D-printer
aanwezig en zijn er werktafels waar
goed op gewerkt kan worden.

Het NOVA Tienercollege werkt samen met Hattrick aan een gezonde school.
De school speelt een belangrijke rol bij de gezonde leefstijl van een kind.
Als aangrijpingspunt wordt door scholen veelal sport en bewegen gebruikt,
aangezien dit voor de meeste kinderen leuk is om te doen en een belangrijke
bijdrage levert aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling en de
gezondheid van kinderen. Dit kan leiden tot betere schoolprestaties en minder
uitval. Ook aan het onderwerp Bewegend Leren besteden wij veel aandacht.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter onthouden door het leren te
koppelen aan bewegen.
Eén dag in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van onze
groepsleerkracht. Op de twee andere dagen worden de gymnastieklessen
aangeboden door de stichting Hattrick.

Leerorkest
Op het NOVA Tienercollege vinden wij de ontwikkeling
van creativiteit erg belangrijk. Kunst wordt zoals eerder
beschreven, wekelijks aangeboden. Muziek is ook een
mooie manier om creatief en divergerend te leren
denken en zijn. In de periode oktober 2018 t/m juni
2019 krijgen de NOVA-leerlingen wekelijks een les
Leerorkest. Dit wordt aangeboden aan de leerlingen
van groep 5 t/m 8 van de John F. Kennedyschool
en de leerlingen van het NOVA Tienercollege: NOVA
7 en 8. Gezamenlijk zullen deze leerlingen een
orkest vormen.

Het Leerorkest is een innovatieve vorm van
muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans
krijgen om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek
te maken. Muziek maken heeft kinderen zoveel
te bieden, het is een enorme verrijking. Een
instrument bespelen en (samen) muziek
maken is heel goed voor de algehele ontwikkeling van kinderen, tal van studies tonen
dit aan (meer over wetenschappelijk
onderzoek). Naar eigen zeggen worden
kinderen er ‘gewoon blij’ van. Daarom zou
elk kind de kans moeten krijgen om een
muziekinstrument te leren bespelen, net
zoals het leert om te lezen en schrijven.
Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die
normaal de weg naar muziekonderwijs
niet vinden omdat ‘t te duur is of
niet gebruikelijk bij hun thuis.
Bron: www.leerorkest.nl
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Planning

Persoonsvorming heeft te maken met vraagstukken als: ‘Wie ben ik?’ en ‘wie wil ik zijn?’.
Op verschillende manieren gaat de groepsleerkracht met uw kind hierover in gesprek.
Soms in groepsvorm en andere keren individueel. U kind ontdekt zijn/haar talenten,
leert keuzes te maken die passen bij zijn/haar persoonlijkheid, maar die ook passen bij
een verantwoordelijk leven. Ook denkt uw kind na over sociale omgang met anderen.
Tijdens de filosofie-onderdelen die enige malen aan bod komen, wordt hier nog dieper
op ingegaan.

COACHGESPREKKEN
Een van de speerpunten van het NOVA Tienercollege is dat leerlingen leren reflecteren. Dit betekent dat ze leren terug te kijken naar keuzes die ze hebben gemaakt en
daaruit lessen voor de toekomst te halen. Leerlingen werken met weekplanners en
regelmatig wordt hen gevraagd na te gaan of het bijvoorbeeld gelukt is om de planning aan te houden. Heeft het kind wellicht te veel van zichzelf gevraagd of kan het
juist een stapje sneller? Deze en andere onderwerpen komen terug in het twee-/
driewekelijkse coachgesprek met de groepsleerkracht. Uw kind zal deze gesprekken
ook deels voorbereiden en kan zijn/haar vragen meenemen naar het gesprek. Tijdens
het coachgesprek maken leerling en leerkracht afspraken voor de korte termijn. Die
worden dan de volgende keer weer geëvalueerd. Deze gesprekken vormen ook de
basis voor de ouder-kindgesprekken.
De coachgesprekken vinden plaats tijdens de flextijd. Dit wordt vooraf met uw kind
gepland.

BURGERSCHAP
Het onderdeel Burgerschap is een dagelijks terugkerend onderdeel van het lesprogramma op het NOVA Tienercollege. Na de ochtenduitzending van het Jeugdjournaal
of na het wekelijkse Jeugdjournaal voor Nieuwsbegrip wordt in diverse werkvormen
uitgebreid aandacht besteed aan sociale vaardigheden, kennis van de rechtsstaat,
democratische waarden, mensenrechten, enz. Zo ontdekken leerlingen op school o.a.
hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage
kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld.
Leerlingen leren tijdens deze activiteiten met elkaar samen te leven en te werken,
met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Bovengenoemde maatschappelijke onderwerpen komen ook regelmatig
ter sprake tijdens andere vakken.
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Gewichtige omstandigheden 10
schooldagen per schooljaar of minder

4 juli t/m 26 augustus 2018
5 oktober 2018
20 t/m 28 oktober 2018
5 december 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
12 februari 2019
23 februari t/m 3 maart 2019
17 april 2019
19 april 2019
22 april 2019
27 april t/m 12 mei 2019
30 mei 2019
31 mei 2019
10 juni 2019
20 juli t/m 1 september 2019

Zomervakantie
OPOD-academie, leerlingen vrij
Herfstvakantie
Sinterklaas, leerlingen vanaf 12. 00 uur vrij
Kerstvakantie
NOVA-studiedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
OPOD-academie, leerlingen vanaf 13.00 uur vrij
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Meivakantie
Hemelvaart, leerlingen vrij
NOVA-studiedag, leerlingen vrij
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
Zomervakantie

Jaarplanner
De jaarplanner krijgt u als bijlage bij deze schoolgids en kunt u daarnaast terugvinden op onze
website: www.nova-tienercollege.nl

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2
dagen na het ontstaan van de verhindering aan
de directie van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan
- voor verhuizing van ten hoogste één dag
- voor het bijwonen van een huwelijk van bloedof aanverwanten t/m de 3e graad voor één
of ten hoogste twee dagen. (Afhankelijk of het
huwelijk in of buiten de woonplaats van de belanghebbende wordt gesloten)
- bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de derde graad.(Duur in overleg met de directie)
- bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de
eerste graad voor ten hoogste 4 dagen; van
bloed- of aanverwanten in de tweede graad
voor ten hoogste 2 dagen en van bloed- of
aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten
hoogste één dag

- bij 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en het
12½-, 25-, 40-, 50- en 60 jarig huwelijksfeest
van ouders of grootouders voor één dag
- voor andere naar het oordeel van de directie
belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

Gewichtige omstandigheden meer
dan 10 schooldagen per jaar
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 school dagen per jaar dient minimaal 1 maand van tevoren
via de directeur van de school te worden voorgelegd bij de leerplichtambtenaar van de Gemeente
Dordrecht.

Godsdienstige verplichtingen
Een verzoek om extra verlof ingeval van godsdienstige verplichtingen dient vooraf tenminste
twee dagen voor de verhindering bij de directie
van de school te worden ingediend.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar
mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Deze kan er eventueel voor zorg dragen dat
een (geld) boete wordt opgelegd.

Verlof leerling
Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig en het is in het algemeen niet mogelijk vrij te krijgen buiten
de vastgestelde vakantieperioden.

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakantie
Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden
tevoren aan de directie van de school te worden voorgelegd.

Verlof kan worden verleend indien:
- vanwege de specifieke aard van het beroep van één van
de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties
op vakantie te gaan. Een verklaring van de werkgever
moet overlegd worden waaruit blijkt dat geen verlof
tijdens de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Vakantieverlof mag:
- éénmaal per schooljaar worden verleend
- niet plaatsvinden in de eerste 2 weken
van het schooljaar.
- niet langer duren dan 10 schooldagen
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Ouders

Ouders

OUDER-KINDGESPREKKEN
Wij vinden het belangrijk goed contact met u te houden
over uw kind. Gesprekken over uw kind kunnen daarom gedurende het jaar aangevraagd worden bij de
groepsleerkracht of intern begeleider.
We bieden daarnaast drie keer per schooljaar de mogelijkheid om na schooltijd een ouder-kindgesprek te
voeren. Bij deze gesprekken is uw kind altijd aanwezig.
Hij/zij zal u vertellen over de projecten op school, zijn/
haar welbevinden, maar ook over de coachgesprekken
met de groepsleerkracht en de afspraken die daaruit
voortvloeien. Na het voeren van het ouder-kindgesprek, krijgt uw kind het portfolio van die periode
mee naar huis.
Op 17 september 2018 is er een
kennismakingsavond speciaal voor
alle NOVA-ouders.

Voor alle NOVA-leerlingen wordt gedurende het jaar het portfolio
bijgehouden. Uw kind heeft deels zelf ook een aandeel in de vorming van het
portfolio. Daarbij is het portfolio de leidraad tijdens de ouder-kind-gesprekken.
In het portfolio vindt u de behaalde resultaten van uw kind, alsmede de streefdoelen die zijn gesteld en afspraken die
daarover zijn gemaakt. Verder is er aandacht voor de thema’s van de zaakvakken, de onderzoeksvraag waar uw kind
zich mee bezig houdt en het verloop van
de samenwerking in de groep. Ook zullen
de resultaten uit CITO-toetsen worden
opgenomen in het leerlingvolgsysteem
(LVS). In NOVA 7 wordt de entreetoets
CITO afgenomen en in NOVA 8 de eindtoets CITO. In NOVA 1 en 2 worden de
CITO-VAS-toetsen afgenomen. Dit zijn
volgtoetsen vanuit CITO speciaal voor
het voortgezet onderwijs.

Dossiervorming
Ook op onze school geldt de Wet
Persoons Registratie (WPR). In deze
wet zijn de rechten van de ouders/
verzorgers vastgelegd. Zo hebt u als
ouder/verzorger de volgende rechten:

PLANNING OUDER-KIND
GESPREKKEN 2018-2019
19 t/m 23 november 2018
11 t/m 15 maart 2019
24 t/m 28 juni 2019
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• Recht van kennisgeving: ouders
dienen op de hoogte te zijn van de
geregistreerde gegevens van hun kind.
• Recht op kennisneming: gegevens van
oud-leerlingen dienen 5 jaar na het
verlaten van de school bewaard te
blijven.
• Recht op inzage: iedere ouder of
verzorger heeft te allen tijde het recht
om op afspraak alle gegevens van zijn
eigen kind die verzameld zijn in te zien.
• Recht op verbetering: u heeft het
recht om verandering in de persoonsgegevens te laten aanbrengen.
• Recht van kennisneming van verstrekking: overdracht van kennis

aan derden kan alleen na schriftelijke
toestemming van de ouders.
• Ouders hebben de plicht om de school
op de hoogte te houden van veranderingen in de gegevens van leerlingen.

Leerlingdossier
Deze dossiers bevinden zich in de
beveiligde cloud-omgeving van de intern
begeleider, stukken die we niet digitaal
ter beschikking hebben of door ouders
getekend zijn, worden in de dossierkast
bewaard. Ze hebben de volgende inhoud:
• Verslagen van oudergesprekken,
onderzoeken, contacten met hulpverleners en leerling-besprekingen
• Onderwijskundig rapport van eventuele vorige school
• Observaties groep 1 en 2 (als de
leerling niet meer in groep 1 en 2 zit)
• Algemene gegevens vanaf het begin
van de schoolloopbaan
• Overzicht LVS –toetsen
• Bijzonderheden met betrekking tot
overgang naar het voortgezet
onderwijs.
Ouders kunnen het dossier inzien wanneer zij een afspraak hebben gemaakt
met de directie of Intern Begeleider.
Deze is ook aanwezig bij het inzien van
het dossier en geeft toelichting waar
nodig. De leerkracht kan hierbij aanwezig
zijn.

Wie hebben toegang tot
de dossiers?
De directie, de IB-er, groepsleerkrachten,
ouders, alles volgens bovengenoemde
afspraken.
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Ouders

Zorg

Intern begeleider en zorgcoördinator
Zoals leerkrachten van OPOD samenwerken
met leerkrachten van het SDL, wordt er ook op
ondersteuningsgebied samengewerkt. De intern
begeleider PO is Alexandra Polet en de zorgcoordinator VO is Femke Griffioen.

Wie zorgen er voor uw kind?

Ouderplatform
Het NOVA Tienercollege is
een nieuwe school. Hoewel
het NOVA-team beschikt
over vele jaren onderwijservaring, vinden wij uw mening en gedachten over het
onderwijs ook van belang.
Daarom is er een ouderplatform voor NOVA-ouders. De
precieze invulling is nog niet
bekend, maar centraal staat
altijd ons NOVA-concept.
Indien u interesse hebt deel
te nemen aan het platform,
kunt u zich melden bij de
groepsleerkracht of een
e-mail sturen naar
info@nova-tienercollege.nl

Extra ondersteuning
Alle leerlingen op het NOVA Tienercollege verdienen onze volledige zorg en aandacht. Alle
leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en
een eigen behoefte om te spelen en te leren.
De meeste leerlingen leren op een regelmatige,
gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg
nodig hebben om grote leerstappen te kunnen
maken.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor 2018-2019 is vastgesteld op
€50,- bijdrage continurooster en €50,- voor activiteiten. Wij verzoeken u deze bijdrage uiterlijk op 1 oktober
2018 te voldoen.

Ouders helpen op school

PLANNING
OUDERPLATFORM
2018-2019
6 december 2018
3 april 2019
20 juni 2019
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van de resultaten. Hierbij gaat het niet alleen
om leerprestaties, maar ook om sociaalemotionele resultaten. Ook is het van belang
dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs
tevreden zijn.

Veel ouders zijn op diverse manieren actief bij veel
activiteiten onder en na schooltijd. Enkele voorbeelden:
• hulp bij het lezen
• begeleiding bij excursies en schoolreis
• hulp bij het overblijven
• hulp bij handvaardigheid
• hulp bij diverse festiviteiten (sint, kerst ed.)
• Hulp bij sportactiviteiten
U kunt zich als hulpouder aanmelden bij een van de
groepsleerkrachten.

Voor- en naschoolse opvang
Voor het aanvragen van buitenschoolse opvang kunt
u terecht bij Stichting SDK, locatie Poolberen. U bent
natuurlijk vrij om gebruik te maken van een andere
BSO-aanbieder.

Wij als team hebben als taak om ons onderwijs zo in te richten dat we het uiterste halen
uit de mogelijkheden van ieder kind. Wij willen
goed voor uw kind zorgen. Dit doen wij door de
sfeer in onze klas zo goed mogelijk te maken,
zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt.
En natuurlijk stellen we alles in het werk om ons
vak als leerkracht zo goed mogelijk te doen, dus
door goed les te geven. Voor sommige kinderen
is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan
helder onderwijs, zij vragen extra zorg. En zij
hebben ook recht op onze extra zorg.
Er wordt bij het aanbieden van de zorg zo veel
mogelijk gewerkt volgens de uitgangspunten van
handelingsgericht werken namelijk:
1. Onderwijsbehoeften staan centraal
2. Werken vanuit een transactioneel kader; we
richten ons op de leerling in interactie met
zijn/haar omgeving
3. De leerkracht doet ertoe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. We werken constructief samen
6. We werken opbrengstgericht
7. De werkwijze is systematisch en transparant
Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren

De leerkracht
De belangrijkste taak op onze school is weggelegd voor de leerkracht. De leerkracht is de
spil in het onderwijs aan uw kind. De leerkracht:
• geeft de leerlingen voldoende tijd en
gelegenheid tot leren
• is duidelijk op de hoogte van en gebruikt
onderwijskundig verantwoorde methoden
• stelt duidelijke (minimum) doelen
• geeft effectieve instructie en verwerkingsopdrachten
• voert een goed klassenmanagement
• hanteert het leerlingvolgsysteem
• schept een positief werkklimaat
• hanteert een flexibele en effectieve
klassenorganisatie
• werkt samen met collega’s vraagt om hulp
indien nodig (collegiale consultatie)
• evalueert regelmatig de vorderingen van
de leerlingen
• signaleert een leerling die opvalt in zijn
ontwikkeling en/of leervorderingen
• kan in overleg met de intern begeleider de
juiste toets- en observatie-instrumenten
kiezen en toepassen
• kan de uitkomsten van deze toets en
observatie helder weergeven
• kan een probleem tijdig onderkennen en
ernaar handelen
• stelt in februari en in juni naar aanleiding
van de resultaten uit het leerlingvolgsysteem
een didactisch werkplan op
• stelt zo nodig naar aanleiding van de groepsbespreking het didactisch werkplan bij en
maakt individuele handelingsplannen voor
leerlingen die een eigen leerlijn hebben.
• zorgt aan het einde van het schooljaar voor
een gedegen overdracht van de groepsgegevens aan de leerkracht van het volgende jaar
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Zorg

De leerkracht kan bij het uitvoeren
van de zorgtaken gebruik maken van:
Hulp van collega’s, interne hulp van gespecialiseerde leerkrachten, intern begeleider, externe
hulp vanuit het samenwerkingsverband Passend
Onderwijs, begeleiders Passend Onderwijs en
ouder-kindcoach en Careyn.
De intern begeleider
• De intern begeleider (IB) heeft o.a. als taak om
leerkrachten te ondersteunen in het bieden
van zorg.
• De intern begeleider:
• bereidt de leerling- en groepsbespreking met
leerkrachten voor en geeft hier leiding aan
• bereidt leerling gesprekken met ouders en
leerkrachten voor en geeft hier leiding aan
• stelt de jaarlijkse zorg- en toetskalender op en
bewaakt deze
• zorgt dat het leerlingvolgsysteem compleet is
en de materialen up-to-date
• ondersteunt en begeleidt collega-leerkrachten
bij het analyseren van toets- en observatiegegevens en het maken van handelingsplannen
• geeft vorm aan het passend onderwijs zoals
beschreven in het school ondersteuningsprofiel
• houdt contacten met de medewerkers van het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs
• bereidt mede de studiedagen voor die een
pedagogische en didactische inhoud hebben
• ondersteunt leerkrachten
• onderhoudt de orthotheek
• houdt periodiek overleg met de directie wat
betreft bevindingen in het kader van het leerlingvolgsysteem en de individuele leerlingbegeleiding
• maakt en analyseert een trendanalyse uit de
gegevens van het leerlingvolgsysteem
• draagt zorg voor de archivering van de leerlingdossiers
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Planning

• onderhoudt contacten met externe deskundigen
• participeert in het netwerk interne begeleiding
van het samenwerkingsverband
De schoolleiding
De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor de
kwaliteit van het gegeven onderwijs op school en
derhalve ook voor de zorgkwaliteit.
De schoolleiding:
• schept een positief (werk)klimaat voor leerling,
leerkrachten en ouders
• zal mede op basis van de groepsoverzichten
een schooloverzicht (van leerling-ontwikkelingen) op teamniveau bespreken.
• zorgt voor het ondersteunen van de intern begeleider bij het maken van- en de analysering
van een trendanalyse uit de gegevens van het
leerlingvolgsysteem
• zal indien nodig, een (aangepast) onderwijsaanbod (doen) uitvoeren en laten evalueren
• bewaakt de continuïteit van het leerlingvolgsysteem en de schoolverbetering.
De ouders/ verzorgers
Samen (leerkracht, leerling en ouders) kunnen
wij veel bereiken. Wij vinden als team dat wij een
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor
uw kinderen en onze leerlingen. Alleen als wij als
team functioneren, kunnen wij de zorg voor onze
leerlingen garanderen. Wij zullen al het mogelijke
in het werk stellen om samen met u de zorg voor
uw kind te waarborgen en zo goed mogelijk in te
vullen.
Wij verwachten van de ouders betrokkenheid en
openheid ten aanzien van het functioneren van
de leerlingen. Hier hoort ook bij dat de schoolregels gerespecteerd worden.

Op het NOVA Tienercollege werken PO en VO nauw
samen. Zo is er gekozen voor een combinatietaak zorg,
waarbij de intern begeleider PO samen met de zorgcoördinator VO de leerlingen volgt.
Verder heeft u al gelezen dat verschillende vakken
worden verzorgd door vakleerkrachten van het Stedelijk
Dalton Lyceum. En ook voor de NOVA-projecten hebben
de vakleerkrachten van het SDL verrijking toegevoegd in
de bestaande projecten.
Daarbij werken we samen met het LexLab (binnen de
Duurzaamheidsfabriek) op het gebied van technologie.

NOVA-TEAM
HET NOVA-TEAM VAN 2018-2019
BESTAAT UIT:

DIRECTIE EN BESTUUR
Het NOVA Tienercollege valt onder de
directie van de John F. Kennedyschool,
met als directeur Henk Wiersma. Hij
werkt hierbij samen met de directies
van de locaties Kapteynweg en Overkampweg van het SDL, resp. Louis
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Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Dordrecht en Marlies van der Krogt,
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Tom Lokhorst en Ineke Pigmans
Projectleerkracht economie:
Iris van Tol
Projectleerkracht filosofie:
Martijn Pieterse
Projectleerkracht klassieke talen:
Elma de Hoon
Intern begeleider PO:
Alexandra Polet
Zorgcoördinator VO:
Femke Griffioen
LexLab:
Tim Veldhuis en Wouter Sieuwerts
Projectleider:
Joana Oliveira

Bestuur Stichting Openbaar
Primair Onderwijs in Dordrecht
Bezoekadres:
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3311 KB Dordrecht
Tel.: 078-6321616
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Postbus 432
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www.opod.nl
Bestuur Stedelijk Dalton Lyceum
Bezoekadres:
Eulerlaan 51
3328 KS Dordrecht
Tel.: 078-6526568
Postadres:
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3301 CA Dordrecht
www.dalton-dordrecht.nl
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Op 25 mei 2018 is de handhaving op de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gesteld.
Deze wet stelt nadere eisen aan het
omgaan met persoonsgegevens. Ook
onze school heeft hier mee te maken.
OPOD heeft een privacybeleid opgesteld, hoe om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens. Doel van het
privacybeleid is:
> Ervoor zorgen dat de privacy van alle
leerlingen, de ouders/verzorgers en
de medewerkers - waarvan Stichting
OPOD persoonsgegevens verwerkt gewaarborgd is.
> Het voorkomen van beveiligings- en
privacy incidenten en de eventuele
gevolgen hiervan beperken.
In verband met het geven van onderwijs
en het begeleiden van onze leerlingen
worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden
persoonsgegevens genoemd en worden
beveiligd opgeslagen in het administratiesysteem van onze school. Dit bete-
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kent onder andere dat de gegevens
door ons worden beveiligd, en dat de
toegang tot de administratie is beperkt
tot alleen medewerkers, die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben.
De school maakt ook gebruik van digitaal
leermateriaal. De leveranciers van die
leermaterialen ontvangen een beperkt
aantal leerlinggegevens. De school heeft
met haar leveranciers strikte afspraken
gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt
voorkomen.
U krijgt als ouder aan het begin van
het schooljaar een persoonlijk account
voor de beveiligde omgeving van de
website. Foto's die gemaakt worden bij
een schoolreisje zullen enkel nog via de
beveiligde omgeving van de website te
zien zijn.
Meer informatie over het privacybeleid
kunt u lezen op de website van
OPOD (www.opod.nl). U kunt voor
vragen ook terecht bij Henk Wiersma
of Joana Oliveira.

Het bestuur van de Stichting OPOD heeft voor
het openbaar primair onderwijs Dordrecht een
klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling
is inmiddels op de website geplaatst en daar te
raadplegen of te downloaden.
Voor alle openbare scholen voor primair onderwijs in Dordrecht geldt dezelfde officiële klachtenregeling. Hieronder vermelden we de hoofdzaken
uit die regeling. De volledige tekst ligt ter inzage
op school.
1. Elke ouder, leerling, leerkracht, directeur of
andere medewerker, ook vrijwilligers, kortom
ieder die bij de school is betrokken, kan een
officiële klacht indienen over een andere bij de
school betrokkenen persoon, als hij of zij daar
behoefte aan heeft. Wanneer er bezwaren zijn
tegen het gedrag van een dergelijk persoon is
het wenselijk dat die bezwaren in eerste instantie rechtstreeks met de betrokkene, of met
de directeur van de school worden besproken.
Levert een dergelijk gesprek niet het gewenste
resultaat op, dan kan altijd nog de weg van een
officiële klacht worden behandeld.
2. De klacht kan worden gemeld bij een van de
twee contactpersonen die het bevoegd gezag
heeft aangesteld. Hun namen, functies en telefoonnummers staan vermeld aan het eind van
deze tekst. De contactpersoon zal in de meeste gevallen de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon, en onafhankelijk deskundige,
die eveneens door het bevoegd gezag is
aangesteld. Ook naam, functie en telefoonnummer van de vertrouwenspersoon zijn hieronder vermeld.

3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis, waarover wordt geklaagd, aanleiding geeft
tot het officieel indienen van de klacht bij het
bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.
Hij begeleidt de klager desgewenst bij verdere
procedure en verleent desgewenst bijstand bij
het doen van aangifte bij politie of justitie.
4. Het bevoegd gezag van de scholen is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.
5. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het
bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
6. In andere gevallen verwijst het bevoegd gezag
naar de landelijke klachtencommissie.
7. Bij de klachtencommissie en bij bevoegd gezag
moet de klacht schriftelijk worden ingediend.
8. Op een door de klachtencommissie te organiseren hoorzitting kunnen klager en aangeklaagde hun zienswijze kenbaar maken.
9. Het bevoegd gezag deelt na behandeling van
de klacht door het bevoegd gezag zelf of door
de klachtencommissie de klager mee, of de
klacht gegrond wordt geacht en zo ja, wat men
er aan gaat doen.
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