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VOORWOORD 
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 verder tot ontplooiing laten komen. Door verantwoordelijk om te gaan 

met plannen, leren, maar ook met andere mensen en de omgeving, leert uw kind doelen te stellen 

voor zichzelf en zorg te dragen voor anderen.  

Daarnaast biedt het NOVA Tienercollege 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. U leest hier verder in de gids meer over. 

En u, als ouder, bent onmisbaar in het onderwijsproces van uw kind! Allereerst heeft u 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 coördinator of binnen het ouderplatform. 

We danken u voor het vertrouwen in het NOVA Tienercollege, onze ambitie is deze meer dan waar te 

maken! 

Het NOVA Tienercollege is een samenwerking tussen de Stichting voor Openbaar Onderwijs in 

Dordrecht (hierna te noemen OPOD) en het Stedelijk Dalton Lyceum (hierna te noemen SDL). 

Joana Oliveira, coördinator NOVA Tienercollege 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HET NOVA-CONCEPT 
‘LEREN IS PROBEREN’ 

Ons onderwijs bestaat uit drie pijlers: de overgang PO-VO, onderzoekend leren en de 

gepersonaliseerde route. 

 

DE OVERGANG PO-VO 
Het NOVA Tienercollege biedt onderwijs op de inhoud van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en 

klas 1 en 2 (en deels 3) van het voortgezet onderwijs. De leerlingen starten hun NOVA-loopbaan 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 Stedelijk Dalton Lyceum, locatie 

Kapteynweg en/of Overkampweg. In groep 7 en 8 zullen deze leerkrachten meestal 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 4 

minuten loopafstand van beide locaties. 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 op de locaties van het SDL gaan volgen – soms gezamenlijk met andere leerlingen van het 

SDL. Zo krijgen de leerlingen niet alleen een band met de leerkrachten, maar ook met hun 

toekomstige klasgenoten. 

Na het 2e VO-jaar op het NOVA, kunnen leerlingen die de overstap maken naar klas 3 TL/MAVO 

definitief overstappen. De leerlingen die uit zullen stromen naar HAVO of VWO blijven tot ze 

overstappen naar klas 4 verbonden aan het NOVA Tienercollege. Deze keuze maken we in verband 

met de keuze van sectoren/profielen die aansluiten op deze leerjaren. Het definitieve advies wordt 

halverwege klas 2 meegegeven. 

 

ONDERZOEKEND LEREN 
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 het werelddeel Afrika te 

onthouden, als de topografie aangeboden is in een periode waarin ook de geschiedenis van Afrika is 

besproken. 

In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt EUR (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. 



 

 

De cyclus van onderzoekend leren volgens de EUR 

De NOVA-projecten zijn bestaande thema’s die de leergebieden aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur en techniek aan elkaar koppelen. Bovendien werken de leerkrachten van het SDL mee aan de 

verrijking van deze thema’s vanuit verschillende vakgebieden, zoals 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 in groep 7 en 

8. In de hogere jaren nemen de SDL-docenten meer verantwoording voor het begeleiden van de 

projecten.  

De invulling van de NOVA-projecten voldoen aan de invulling van de 10-14-kerndoelen, zoals 

opgesteld door het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling). *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. 

NOVA-PROJECTEN 2019-2020 
Het Zonnestelsel  Op reis met NOVA 

Het ideale huis   800 jaar Dordrecht 

Uitvinders   Wereldbeelden 

De toekomst 

 

ERASMUS JUNIOR COLLEGE EN DOORGAANDE LIJN ONDERZOEKEND LEREN 
De EUR-colleges worden ontworpen en verzorgd door het Wetenschapsknooppunt EUR. De EUR-

colleges starten altijd met een college op locatie, op de Erasmus Universiteit. De weken 

daaropvolgend komen studenten die aangesloten zijn bij het Wetenschapsknooppunt EUR wekelijks 

het onderzoek van de leerlingen begeleiden op de Eddingtonweg. Bij elke lessenreeks is er ook een 

activiteit op een passende locatie, zoals de bibliotheek of de TU Delft. 

 



 

 

EUR-LESSENREEKSEN 
Gaming  Rechten 

Filosofie Economie 

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen het Wetenschapsknooppunt en het NOVA Tienercollege. 

We zijn voornemens een goede doorgaande leerlijn op te stellen binnen de onderzoeksvaardigheden 

tot en met klas 6 VWO. Een leerling die in groep 7 op NOVA start, zal minimaal 4 jaar 

onderzoekservaring opdoen. We streven naar een leerlijn die de leerling 6 tot 8 jaar begeleidt bij het 

opdoen van onderzoeksvaardigheden. 

 

GEPERSONALISEERDE ROUTE 
Rekenen en de vakken op taalgebied worden op maat en gedigitaliseerd aangeboden volgens de 

SLO-doelen. Op deze manier kan elke leerling zijn eigen leerroute volgen. De differentiatie binnen 

deze vakgebieden vindt vooral plaats op tempo- en instructieniveau. In latere jaren geldt dit ook voor 

het cognitieve niveau (MAVO/HAVO/VWO). 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.  

 

ENGELS 
Engels is een internationale taal die steeds meer gesproken wordt, ook in de vervolgopleidingen van 

MBO tot universiteit. Het goed Engels kunnen lezen, spreken en schrijven geeft dan ook een 

voorsprong op de vervolgopleiding en maakt bijvoorbeeld een internationale stage makkelijker te 

bereiken. Op het NOVA wordt Engels twee keer per week aangeboden door een vakleerkracht vanuit 

het SDL. 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. 

Leerlingen kunnen na één jaar eventueel doorstromen op een hoger niveau Engels – BE-Engels en 

Fluency. In klas 4 kunnen deze leerlingen doorgaan voor hun Cambridge-certificaat. 

 

ICT & TECHNIEK (ICT&T)  
Onderwijs heeft als taak jongeren goed toe te rusten voor de kennis- en netwerksamenleving van de 

toekomst. Digitale geletterdheid maakt daar deel van uit en is daarom onderdeel van de 21ste-

eeuwse vaardigheden. Bij digitale geletterdheid gaat het om informatievaardigheden, computational 

thinking, mediawijsheid en ict-vaardigheden. Deze vaardigheden komen het duidelijkst tot uiting in 

de lessen ICT&T, die wekelijks gedurende anderhalf uur aangeboden worden. 

 

 

 

 



 

 

KUNST 
Het stimuleren van creativiteit heeft voor de hersenen veel positieve effecten. Zo leren leerlingen 

van kunst dat problemen meer dan één oplossing kunnen hebben, en vragen meer dan één 

antwoord. Kunst biedt meervoudig perspectief. Een van de grootste lessen is dat er veel manieren 

zijn om de wereld te zien en er betekenis aan te geven. Kunst maakt leerlingen duidelijk dat woorden 

en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten. De grenzen van onze taal zijn niet de 

grenzen van ons denken. 

Kunst biedt een ervaring die leerlingen op geen enkele andere manier meemaken. Door die ervaring 

ontdekken ze de reikwijdte en variëteit van wat ze kunnen voelen. Daarom bieden we op het NOVA 

Tienercollege wekelijks anderhalf uur Kunst aan. Dit vak volgen de leerlingen op de locatie 

Kapteynweg, onder begeleiding van een vakleerkracht. 

 

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 tot en met juni 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 groepen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSOONSVORMING EN BURGERSCHAP 
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.  

 

PERSOONLIJK LEERGESPREKKEN (PLG) 
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 

persoonlijk leergesprek met de groepsleerkracht. Uw kind zal deze gesprekken ook deels 

voorbereiden en kan zijn/haar vragen meenemen naar het gesprek. Tijdens het PLG 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 PLG’s vinden in de ochtend 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 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 bij andere 

vakken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISATIE 
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.  

 

NOVA-TEAM 
Het NOVA-team van 2019-2020 bestaat uit:  

Groepsleerkracht NOVA 7/8: 

Mirjam Mulder en René de Wit 

Groepsleerkracht NOVA 8/1: 

Bill Mookhoek en René de Wit 

Intern begeleider PO: 

Alexandra Polet 

Coördinator: 

Joana Oliveira 

 

Vakgebieden aangeboden vanuit het 

SDL/OPOD (*niet in alle groepen): 

Gym   ICT&T 

Engels   BE-Engels* 

Fluency*  Kunst 

Wiskunde  Biologie* 

Filosofie*  Aardrijkskunde* 

Klassieke talen* Geschiedenis* 

 

DIRECTIE EN BESTUUR 
Het NOVA Tienercollege valt onder de directie van de John F. Kennedyschool, met als directeur a.i. 

Maarten Ebbing. Hij werkt hierbij samen met de directies van de locaties Kapteynweg en 

Overkampweg van het SDL, resp. Louis Jongejans en Laurens Gerrits. Samen vormen zij de 

stuurgroep van het NOVA Tienercollege. 

De samenwerkende besturen worden geleid door Niek Barendregt, voorzitter College van Bestuur 

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht en Marlies van der Krogt, voorzitter College van 

bestuur Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum). 

 

CONTACT BESTUREN 
Bestuur Stichting Openbaar Primair Onderwijs in Dordrecht 

Bezoekadres: 

Achterom 87 

3311 KB Dordrecht 

Tel.: 078-6321616 

Postadres:  

Postbus 432  

3300 AK Dordrecht 

www.opod.nl 

http://www.opod.nl/


 

 

 

Bestuur Stedelijk Dalton Lyceum 

Bezoekadres:      

Eulerlaan 51     

3328 KS  Dordrecht   

Tel.: 078-6526568 

Postadres: 

Postbus 8007 

3301 CA Dordrecht 

www.dalton-dordrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dalton-dordrecht.nl/


 

 

ONDERSTEUNING 

NOVA-PORTFOLIO 
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 8 de eindtoets CITO afgenomen. 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: 

• 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 

leerlingbesprekingen 

• Onderwijskundig rapport van eventuele vorige school 

• 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. 

 

INTERN BEGELEIDER EN ZORGCOÖRDINATOR 
Op het NOVA Tienercollege werken PO en VO nauw samen. Zo is er gekozen voor een 

combinatietaak zorg, waarbij de intern begeleider PO (mevr. A. Polet) samen met de zorgcoördinator 

VO (mevr. F. Griffioen) de leerlingen volgt. 

 

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. 

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 van de 

resultaten. Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele 

resultaten. Ook is het van belang dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn. 

 



 

 

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. 

RESULTATEN 
Het NOVA Tienercollege kent in schooljaar 2019-2020 42 leerlingen, verspreid over groep 7, 8 en klas 

1. 

De gemiddelde CITO-score van de leerlingen van groep 8 was in 2018-2019: 537. 

In groep 8 wordt er op het NOVA Tienercollege nog geen definitief advies gegeven, wel geven wij een 

voorlopig advies. 

Voorlopige adviezen 2018-2019 

BB KB GL/TL HAVO VWO 

0 0 3 4 2 



 

 

OUDERS 
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 schoolafspraken gerespecteerd worden. 

 

AANMELDING EN INSCHRIJVING 
Aanmelding voor het NOVA Tienercollege is mogelijk voor groep 7 of voor groep 8. U vindt de 

aanmeldingsprocedure op onze website. 

Het NOVA Tienercollege heeft geen eigen BRIN-nummer en opereert administratief onder de John F. 

Kennedyschool en het Stedelijk Dalton Lyceum. Bij inschrijving gaat u ermee akkoord dat uw kind 

gedurende groep 7 en 8 ingeschreven wordt op de John F. Kennedyschool en voor klas 1, 2 (en 

eventueel 3) op het Stedelijk Dalton Lyceum. 

 

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. Ook is er aan het begin van 

het schooljaar altijd een informatieavond speciaal voor alle NOVA-ouders. 

 

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 staat nooit vooraf vast, maar 

overleggen we onderling en met ouders. Indien u interesse hebt deel te nemen aan het platform, 

kunt u zich melden bij de groepsleerkracht via de e-mail.  

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Op het NOVA Tienercollege willen we leerlingen zoveel mogelijk uitdagen en stimuleren. Daarom 

hebben we een breed onderwijsaanbod. Dit betekent echter wel dat wij meer kosten maken dan de 

gemiddelde school. Denk hierbij aan voornamelijk de kosten van het Erasmus-programma, het 

vervoer daaromtrent en het meedoen aan het Leerorkest. Daarnaast doen we ook graag aan 

algemene activiteiten, zoals Sinterklaas, een filmavond en een open podium. 



 

 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op €125,-. De wijze waarop u 

kunt overmaken wordt steeds aan het begin van het schooljaar aangegeven. 

 

OUDERS HELPEN OP SCHOOL 
Veel ouders zijn op diverse manieren actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Enkele 

voorbeelden: 

• begeleiding bij excursies en schoolreis 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANNING 

WEEKROOSTER EN LESTIJDEN 
Op het NOVA Tienercollege werken we met flextijd en een continurooster. Op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag is er flextijd van 8.30 – 9.00 uur en van 14.30 – 15.00 uur. Tijdens de flextijd 

kunnen leerlingen zelfstandig aan taken werken (vrijwillige/afgesproken inloop) of hebben ze een 

PLG met de groepsleerkracht (afgesproken inloop). 

Van 9.00 – 14.30 uur zijn alle leerlingen aanwezig. 

Op woensdag is er geen flextijd. De schooltijden zijn dan van 8.45 – 13.45 uur. 

 

JAARPLANNER 

2 september 2019 Eerste schooldag 

24 september 2019 Schoolfotograaf 

2 t/m 13 oktober 2019 Kinderboekenweek 

4 oktober 2019 OPOD Academie – leerlingen vrij 

8 oktober 2019 Erasmus Junior College: Gaming/Filosofie 

10 oktober 2019 Ouderinformatieavond  

21 t/m 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

1 november 2019 Studiedag NOVA – leerlingen vrij 

5 december 2019 Sinterklaas - leerlingen vanaf 12. 00 uur vrij 

23 december 2019 t/m 4 januari 2020 Kerstvakantie 

23 januari 2020 Ouderplatform 

4 februari 2020 Erasmus Junior College: Rechten/Economie 

24 februari t/m 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie 

2 maart 2020 Studiedag NOVA – leerlingen vrij 

25 maart 2020 OPOD-academie - leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

9 april 2020 Studiedag NOVA – leerlingen vrij 



 

 

10 april t/m 13 april 2020 Paasvakantie 

27 april t/m 8 mei 2020 Meivakantie 

21 mei 2020 Hemelvaart - leerlingen vrij 

27 mei 2020 Ouderplatform 

1 juni 2020 Tweede Pinksterdag - leerlingen vrij 

20 juli t/m 30 augustus 2020 Zomervakantie 

 

GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS 

VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT 
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Dit heet geoorloofd verzuim. Dan is er 

geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden wanneer een leerling niet naar school 

hoeft zijn ziekte, schorsing, een religieuze feestdag, een huwelijk of een begrafenis. Aan geoorloofd 

verzuim zijn voorwaarden verbonden. Bij ziekte moet de schooldirecteur dit op tijd horen. Wanneer 

een leerling een verplichting heeft vanuit zijn geloofsovertuiging, dan moet de schooldirecteur van te 

voren worden geïnformeerd. Afwezig zijn door een huwelijk of begrafenis mag alleen als de 

schooldirecteur vooraf toestemming heeft gegeven. 

 

ONTHEFFING VAN LEERPLICHT 
In een aantal gevallen kunt u zich op basis van artikel 5 van de leerplichtwet beroepen op een 

volledige vrijstelling van de leerplicht: 

Psychische en lichamelijke klachten kind: uw kind kan op basis van psychische of lichamelijke 

gronden niet ingeschreven staan op een school.  

Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen: u heeft bezwaar tegen de 

levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt.  

Onderwijs in België of Duitsland: uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de 

grensstreek maar volgt onderwijs in België of Duitsland. 

Rondreizen voor baan: u leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of 

circusmedewerker. In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een 

vrijstelling van de leerplicht. 

De vrijstelling geldt voor één jaar; ouders moeten dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd 

vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn 

om een school of instelling te bezoeken. U vraagt een ontheffing van de leerplicht aan bij de 

leerplichtambtenaar van uw gemeente (afdeling onderwijs). Daarbij is een recente verklaring nodig 

van een arts die is aangewezen door Burgemeester en Wethouders. Vaak is dat een arts van de GGD. 

De arts mag niet uw eigen huisarts zijn of een psycholoog of pedagoog die uw kind behandelt. 



 

 

 

MOGELIJKHEID TOT MAATWERK 
Het komt voor dat leerlingen tijdelijk geen regulier onderwijs kunnen volgen vanwege een 

lichamelijke en/of psychische beperking. Deze leerlingen hebben recht op vrijstelling. Maar deze 

leerlingen kunnen wel baat hebben bij onderwijs. De variawet passend onderwijs maakt speciaal 

voor deze leerlingen maatwerk mogelijk. Het uitgangspunt is om leerlingen toe te laten groeien naar 

het volgen van de volledige onderwijstijd. De wet maakt het mogelijk om leerlingen tijdelijk 

deeltijdonderwijs te laten volgen. De scholen blijven zelf verantwoordelijk voor het onderwijs en het 

ontwikkelprogramma en bieden dit in overleg met de ouders/verzorgers aan. 

 

VERLOF 

BUITEN SCHOOLVAKANTIES VRIJ 
Heeft u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid om tijdens schoolvakanties op 

vakantie te gaan? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval 

kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Dit verzoek 

dient u minimaal 2 maanden van tevoren aan de directie van de school voor te leggen. Een verklaring 

van de werkgever moet overlegd worden waaruit blijkt dat geen verlof tijdens de officiële 

schoolvakantie mogelijk is. Vakantieverlof mag in ieder geval:  

- alleen wanneer vakantie anders absoluut onmogelijk is 

- maximaal éénmaal per schooljaar worden verleend  

- niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar 

- niet langer duren dan 10 schooldagen 

 

BUITEN SCHOOLTIJDEN 
Alle leerlingen dienen tijdens de in de schoolgids aangegeven schooltijden aanwezig te zijn. Wat 

daarbuiten georganiseerd wordt door de school, is vrijwillig tenzij een schoolreglement of de 

schoolgids anders voorschrijft. Ouders die hun kind inschrijven op school, worden op de hoogte 

gesteld van dit soort schoolregels. Gaan zij daarmee akkoord, dan zijn ze daaraan gebonden. Ouders 

in de medezeggenschapsraad hebben de schoolgids en de regels en activiteiten daarin goedgekeurd. 

 

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN  
10 schooldagen per schooljaar of minder 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 bloed- of 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 in geval 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 GRONDEN  
Als ouders op religieuze gronden bezwaar hebben tegen bijvoorbeeld het bijwonen van de 

kerstviering, dan kunnen zij dit aangeven bij de directeur. In de meeste gevallen zal er een oplossing 

gevonden worden. Mocht de directeur niet willen meewerken, dan kunnen ouders op bij het bestuur 

vragen om een andere invulling van de onderwijstijd, tijdens de kerstviering. 

Een verzoek om extra verlof in geval van godsdienstige verplichtingen dient vooraf tenminste twee 

dagen voor de verhindering bij de directie van de school te worden ingediend. 

 

VERZUIM 
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. 

 

WANNEER MELDEN WIJ? 
Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende soorten verzuim te melden: 

1. Als uw kind meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig is binnen een periode van 4 weken. Elke keer 

wanneer deze 16 uur bereikt is, moeten wij opnieuw een verzuimmelding opvoeren. 

2. Langdurig verzuim (LRV): uw kind is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig. 

3. Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie 

gegaan. 

Wij zijn niet wettelijk verplicht om de volgende verzuimsoort te melden: 



 

 

Overig verzuim: uw kind verzuimt minder dan de wettelijke termijn (16 uur in 4 weken), maar slaat 

wel lesuren of dagdelen over. 

 

ZIEKTEVERZUIM EN SCHORSING 
Ziekteverzuim en schorsing vallen onder geoorloofd verzuim. Deze vormen van verzuim melden wij 

niet, tenzij wij vermoeden dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar stelt 

dan een onderzoek in. 

 

BIJZONDERE SITUATIES 
- Als uw kind verzuimt omdat hij wacht op passend onderwijs, wij melden dit als ongeoorloofd 

verzuim. Is hij ziekgemeld, dat is dat geoorloofd verzuim. 

- Een kind dat in Nederland woont en in het buitenland naar school gaat, moet bij de 

gemeente een vrijstelling aan vragen. 

- Een kind dat in het buitenland woont en in Nederland naar school gaat, valt niet onder de 

Nederlandse leerplichtwet. 

- Leer- en kwalificatieplichtige asielzoekers die ongeoorloofd verzuimen, moeten wij wel 

melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEILIGHEID IN DE SCHOOL 
Een veilige school is een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het 

realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van 

grensoverschrijdend gedrag. Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk 

incident leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin 

zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en 

waarin hier open over wordt gepraat. Om de sociale veiligheid te monitoren, nemen we jaarlijks 

vragenlijsten af onder leerkrachten en leerlingen van groep 8. 

 

HET VEILIGHEIDSHANDBOEK  
Het NOVA Tienercollege is onderdeel van Stichting OPOD. Stichting OPOD heeft een 

veiligheidshandboek ontwikkeld gericht op het beleid van zowel sociale als fysieke veiligheid voor 

kinderen en medewerkers. In het veiligheidshandboek zijn de volgende hoofdstukken uitgewerkt. 

Het handboek bevat tevens alle daarbij behorende protocollen.  

1. Algemeen  

2. School, veiligheid en handhaving  

3. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  

4. School en medische zaken  

5. School en privacy  

6. School en veilige leerplaats  

7. School en veilige verkeersomgeving  

8. School en veiligheidsplan  

9. School en EHBO  

10. Arbobeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLACHTENREGELING 
Het bestuur van de Stichting OPOD heeft voor het openbaar primair onderwijs Dordrecht een 

klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling is 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 

betrokken  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, een 

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. 

 

 

 



 

 

AVG EN PRIVACY 
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 betekent 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 Joana Oliveira. 

CONTACT 
Joana Oliveira: Coördinator NOVA Tienercollege 

e-mail: j.oliveira@novatc.nl 

 

NOVA Tienercollege 

Eddingtonweg 3 

3318 BE Dordrecht 

06-22733164 

www.nova-tienercollege.nl

 


