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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 groepsleerkrachten of mentoren, de directeur PO 

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). 

 

Eltika Boon, directeur PO 

Louis Jongejans, directeur VO 

Laurens Gerrits, directeur VO 

 



 

 

      

 

 

Afkortingen die regelmatig in deze gids worden gebruikt: 

PO: primair onderwijs (basisschool) 

VO: voortgezet onderwijs 

SDL: Stedelijk Dalton Lyceum 

OPOD: Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht 

EUR: Erasmus Universiteit Rotterdam 

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 eventueel 3) van het voortgezet onderwijs. De leerlingen starten hun NOVA-loopbaan in een kleinschalige 

omgeving op de locatie Eddingtonweg. 

Vanaf de start in NOVA 7 maken de leerlingen kennis met leerkrachten uit het voortgezet onderwijs. De meeste 

leerkrachten zijn werkzaam voor het Stedelijk Dalton Lyceum, locatie Kapteynweg en/of Overkampweg. In 

NOVA 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 NOVA 2 

besproken met ouders en kind. 

 



 

 

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 worden de zaakvakken in NOVA 7 en 8 op het NOVA 

Tienercollege vakoverstijgend aangeboden middels diverse thema’s. Deze thema’s herkent u aan de termen 

Blink-project en EUR-college. Onze leerkrachten werken volgens de cyclus onderzoekend leren van het 

Wetenschapsknooppunt EUR. 

De cyclus van onderzoekend leren volgens de EUR 

De Blink-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 wiskunde, biologie 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 projecten in NOVA 7 en 8. 

  

ERASMUSPROGRAMMA: DOORGAANDE LIJN ONDERZOEKEND LEREN 

De EUR-colleges worden ontworpen en verzorgd door het Wetenschapsknooppunt EUR. De EUR-colleges 

starten met een college op locatie, op de Erasmus Universiteit.  

ERASMUS JUNIOR COLLEGE (EJC) - IN JAAR 1 EN 2 

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. 

EJC-LESSENREEKSEN IN JAAR 1 EN 2 



 

 

Gaming  Rechten  Filosofie  Economie 

ERASMUS DISCOVERY PROGRAMMA (EDP) IN JAAR 3 EN 4/5 

Na twee jaar Erasmus Junior College hebben de NOVA-leerlingen al wat ervaring met onderzoeksvaardigheden. 

Dan is het tijd om meer ruimte en verantwoordelijkheid te krijgen. Leerlingen werken binnen het Erasmus 

Discovery Programma aan één onderzoeksthema van 20 weken. Er komt alleen bij de start van iedere nieuwe 

onderzoeksfase een student van de EUR een introductie geven. De overige tijd onderzoeken de leerlingen 

onder begeleiding van de mentor. 

EDP-THEMA’S IN JAAR 3 EN 4/5 

Rotterdam 010 Haven van de toekomst Ons brein en de vrije wil 

 

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

een doorgaande leerlijn onderzoeksvaardigheden opgesteld tot en met de eindexamenklas. 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. Het Stedelijk Dalton Lyceum wordt 

hier ook bij betrokken. 

 

GEPERSONALISEERDE ROUTE 

PO: 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.  

Leerlingen uit NOVA 8 die de stof van de basisschool voldoende beheersen, hebben de mogelijkheid mee te 

doen met Nederlands en wiskunde op VO-niveau. Op de langere termijn kan dit leiden tot het versneld examen 

doen in deze vakken. 

VO: Leerlingen volgen steeds vaker instructielessen op de Kapteynweg en de Overkampweg bij docenten van 

het SDL. Zij volgen alle kernvakken van het VO. Daarnaast hebben de leerlingen NOVA-tijd: tijd gedurende de 

dag om aan opdrachten (samen) te werken, of zich voor te bereiden op presentaties of toetsen. Op gezette 

tijden is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een ‘daltonuur’ van een SDL-docent: hier kan een leerling 

extra hulp of uitleg vragen aan de vakdocent. Als een leerling in NOVA 7 of 8 is versneld met een vak, dan kan 

de leerling hierin blijven doorgaan. Voorbeeld: in NOVA 8 gestart met wiskunde klas 1, dan gaat de leerling als 

hij/zij naar NOVA 1 gaat, door met wiskunde op klas 2. 

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 vanaf NOVA 7 twee keer per week aangeboden. Er is hier veel aandacht voor het natuurlijk leren 

spreken, lezen en schrijven. Vanaf NOVA 1 kunnen leerlingen kiezen voor extra Engels middels het keuzevak 

Anglia. Hiermee worden leerlingen voorbereid op het Anglia- en 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 

plaatsvinden. Dit vak wordt in alle NOVA-jaren aangeboden. Bij uitstroom naar de MAVO of de HAVO op de 

Kapteynweg kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor IT & Mediavormgeving. Op het VWO kunnen 

leerlingen het examenvak Informatica kiezen. 

 

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. Kunst kan in de bovenbouw van de middelbare school ook als examenvak worden 

gekozen. 

MUZIEK 

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. Alle leerlingen volgen het hele jaar muzieklessen, aangeboden door een vakleerkracht, op een 

van de locaties van het Stedelijk Dalton Lyceum.  

EXTRA MOGELIJKHEDEN 

Zodra uw kind in NOVA 1 komt, kunt u samen kiezen voor extra opties. Op de Kapteynweg zijn dat de Xtra-

stromingen: Er is een SportXtra-programma voor de sportieve leerling, KunstXtra voor de creatievelingen en 

een English Stream voor MAVO- en HAVO-leerlingen die extra uitdaging op het gebied van Engels aankunnen. 

Er is voor de bèta-gerichte leerling ook een ScienceXtra-programma. Dit vraagt wel extra inzet van de 

leerlingen en een extra financiële bijdrage van ca. 100 euro per jaar. Aan deze programma’s kunnen alle NOVA 

1- en 2-leerlingen meedoen. 

Op de Overkampweg kunnen leerlingen meedoen aan het CSM-programma: Cultuur, Sport en Maatschappelijk 

geöriënteerde activiteiten. Leerlingen kunnen hierop inschrijven via dhr. Kortleve. Aan dit programma kunnen 

alleen de leerlingen die een voorlopig advies VWO hebben meedoen. 

 

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/mentor. 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 worden ca. eens in de drie weken met uw kind ingepland. 

BURGERSCHAP 

Het onderdeel Burgerschap is een dagelijks terugkerend onderdeel van het lesprogramma op het NOVA 

Tienercollege. In diverse werkvormen wordt 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. 

 

ZICHT OP ONTWIKKELING EN 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 wordt 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. 

MENTOR 

In NOVA 1 en 2 is de mentor is coach en sleutelfiguur in het onderwijsproces van de leerling en begeleidt 

leerlingen onder andere met het (op school) maken van huiswerk. Wanneer leerlingen zelf 

verantwoordelijkheid nemen, halen ze betere resultaten.  

Verder bespreekt de mentor de voortgang van de studie met de leerling en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Ook is hij/zij de contactpersoon van de school met de ouders/verzorgers.  



 

 

CONTACT MET DE MENTOR/DOCENTEN  

Als u vragen heeft rond de algemene studievoortgang van uw kind of de school iets wil meedelen over 

bijzondere omstandigheden met betrekking tot uw kind, dan kunt het beste contact opnemen met de mentor. 

Dit kan telefonisch of per e-mail. Voor vakspecifieke vragen verwijzen wij u in eerste instantie door naar de 

betreffende docent.  

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. 

INTERN BEGELEIDER (PO) 

Alexandra Polet is de intern begeleider voor NOVA 7 en 8. Zij ondersteunt de groepsleerkrachten bij het 

signaleren van opvallende zaken in het onderwijsproces van leerlingen, maar adviseert ook in de aanpak voor 

sociaal-emotionele ontwikkeling en vraagt extra ondersteuning aan bij het Samenwerkingsverband indien 

nodig. 

OUDER–  EN KINDCOACH (OK-COACH)  

De OK-coach (ouder-kind coach vanuit het Sociaal Wijkteam) kan met leerlingen gesprekken voeren over 

persoonlijke kwesties (zoals bijv. bij rouwverwerking, identiteitsvragen, eenzaamheid, somberheid of 

spanningen thuis). Bij de OK-coach kunnen ook ouders terecht voor advies of hulp. De ouder-kindcoach van het 

NOVA Tienercollege is Erika de Jong. U kunt haar bereiken via de intern begeleider/mentor. 

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS 

De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SVW passend onderwijs 

Dordrecht), dat zorg draagt voor Passend Onderwijs voor alle leerlingen in Dordrecht en omgeving.  

Er zijn ook arrangementen mogelijk voor leerlingen op maat (zoals overgang van PO-VO of outdoor sport & 

coaching) of arrangementen voor een groep leerlingen met dezelfde behoefte op het gebied van onderwijs 

gerelateerd gedrag (zoals bij faalangst of het vergroten van de weerbaarheid). 



 

 

SCHOOLARTS 

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Careyn begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen. Dat 

doen ze onder andere door alle leerlingen te onderzoeken. U en uw kind kunnen ook zelf contact opnemen als 

er vragen of zorgen zijn over de gezondheid,  ontwikkeling of opvoeding. Indien nodig overlegt de jeugdarts of 

sociaal verpleegkundige met de zorgcoördinator, huisarts of andere instanties. Alle gesprekken met de 

jeugdarts of sociaal verpleegkundige zijn vertrouwelijk. 

 

EXTRA ONDERSTEUNING VO 

Als de mentor merkt dat een leerling extra hulp nodig heeft en dit zelf niet voldoende kan bieden (denk 

bijvoorbeeld aan leerproblemen of gedragsproblemen), dan kan een leerling extra ondersteund worden op 

school door interne specialisten. De mentor bespreekt dit dan met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator kan 

hierin meedenken of ondersteuning voor de leerling organiseren. 

ZORGCOÖRDINATOR (ZOCO) 

Mw. Griffioen is de zorgcoördinator voor NOVA 1 en 2 op school. De zorgcoördinator blijft (op de achtergrond) 

betrokken bij de inzet van extra ondersteuning voor een leerling en kan ook aansluiten bij gesprekken met 

ouders en evt. andere betrokkenen. Daarnaast is zij de schakel tussen onderwijs en hulpverlening, zodat er 

samen kan worden opgetrokken om een gezamenlijk plan voor een leerling met specifieke 

ondersteuningsbehoeften op te stellen. Zo voert zij bijvoorbeeld gesprekken met ouders/verzorgers en 

zorginstanties en adviseert zij bij specifieke hulpvragen. Ze is bereikbaar via: f.griffioen@dalton-dordrecht.nl. 

ONDERSTEUNINGSTEAM (OT)  

In het kader van begeleiding organiseert de zorgcoördinator regelmatig een bijeenkomst met het 

ondersteuningsteam. Tijdens deze bijeenkomsten worden leerlingen besproken die extra aandacht nodig 

hebben. Dit team bestaat uit onder andere: de leerplichtambtenaar, de jeugdarts en de ouder– en kindcoach 

(OK-coach) en de remedial teacher.  

COUNSELOR/VERTROUWENSPERSOON  

In kamer 225 op de Kapteynweg houdt de counselor, Mw. Ramdas, spreekuur. Daar kunnen leerlingen terecht 

wanneer ze een probleem hebben dat ze met niemand anders kunnen of willen bespreken. De counselor biedt 

een luisterend oor en zoekt met de leerling naar een oplossing of verwijst naar een externe deskundige.  

BEGELEIDING BIJ DYSLEXIE  

Leerlingen met een dyslexie-verklaring voeren aan het begin van het jaar een gesprek met de remedial teacher 

om te bepalen welke begeleiding en faciliteiten nodig zijn om het onderwijs goed te kunnen volgen. Indien er in 

de loop van het jaar vermoedens van dyslexie vanuit ouders of docenten worden geuit, kan de remedial 

teacher een test afnemen. Hieruit kan het advies volgen om de leerling verder te laten onderzoeken door een 

orthopedagoog.  

DIGITAAL ONDERSTEUND ONDERWIJS 

GEBRUIK VAN EEN CHROMEBOOK 



 

 

Voor het digitale materiaal gebruiken leerlingen een Chromebook. Er is een gemengd aanbod. De docenten 

begeleiden de leerlingen met het online werken. Voordelen van het digitaal werken is dat uw kind meer en 

eerder feedback krijgen, makkelijker uitleg kan vinden (ook buiten de les) en daarnaast extra oefenstof en/ of 

meer uitdaging aangeboden krijgt. Omdat online methodes regelmatig worden geüpdatet, sluiten ze vaker aan 

bij de belevingswereld van de leerlingen.  

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)  

Over het algemeen werkt het NOVA-team met de elektronische leeromgeving van itslearning. Alle leerlingen 

kunnen op school of thuis inloggen op deze site. Leerlingen kunnen via itslearning vragen stellen aan docenten. 

Ook kunnen opdrachten opgegeven worden via dit portal. Docenten maken soms ook gebruik van andere 

digitale leeromgevingen, waar ook opdrachten in terugkomen. Docenten stemmen dit duidelijk af met hun 

leerlingen. 

Voor administratieve zaken wordt in groep 7 en 8 gewerkt met Parnasys. Magister is het administratieve en 

resultatensysteem voor klas 1 en 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. 

 

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. 

Tweemaal per jaar is het voor de ouders van leerlingen uit NOVA 1 en/of 2 mogelijk een afspraak in te plannen 

met de vakdocenten vanuit het SDL. Inschrijven hiervoor kan via uw ouder-account van Magister. 

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. De data voor het ouderplatform vindt u in de jaarplanning. 



 

 

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. 

 

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 de 

verschillende extra vakken als ICT&T en muziek. Daarnaast doen we ook graag aan algemene activiteiten, zoals 

Sinterklaas, een filmavond en een open podium. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op €150,-. De wijze waarop u kunt 

overmaken wordt steeds aan het begin van het schooljaar aangegeven. 

 

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.  

 

RESULTATEN 

Het NOVA Tienercollege kent in schooljaar 2020-2021 57 leerlingen, verspreid over groep 7, 8 en klas 1 en 2. 

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

In schooljaar 2019-2020 is geen CITO afgenomen. 

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

advies. 

Voorlopige adviezen 2019-2020 

BB KB GL/TL HAVO VWO 

0 0 1 10 4 

 

Doorstroom klas 1  2 



 

 

Schooljaar Aantal leerlingen in klas 1 Door naar klas 2 

2019-2020 9 9, waarvan 3 leerlingen door naar 

een andere locatie van het SDL 

 

 

 

 

PLANNING 

WEEKROOSTER EN LESTIJDEN 

Op het NOVA Tienercollege werken we met flextijd en een continurooster voor de groepen NOVA 7/8 en NOVA 

8/1. 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. Bij buitenschoolse activiteiten kunnen de lestijden afwijken. 

U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de groepsleerkracht. 

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

NOVA 1/2 volgt een eigen rooster in verband met de lessen van het SDL. Hierbij proberen we wel zoveel 

mogelijk de originele tijden aan te houden zoals hierboven omschreven. Leerlingen moeten beschikbaar zijn tot 

16.00 uur. 

 

JAARPLANNER 

31 augustus 2020 Eerste schooldag 

11 september 2020 Schoolfotograaf NOVA 1/2 

15 september 2020 Ouderinformatieavond 

29 september 2020 Schoolfotograaf NOVA 7/8 en 8/1 

30 september t/m 11 oktober 2020 Kinderboekenweek 

2 oktober 2020 NOVA studiedag – leerlingen vrij 



 

 

5 oktober 2020 OPOD Academie – leerlingen vrij 

6 oktober 2020 Erasmus Junior College: Gaming/Filosofie 

8 oktober 2020 Ouderplatform 

17 t/m 25 oktober 2020 Herfstvakantie 

4 november 2020 Erasmus Discovery Programma: Rotterdam 010 

9 t/m 13 november 2020 Ouder-kindgesprekken 

26 november 2020 NOVA studiedag – leerlingen vrij 

1 december 2020 Oudergesprekken SDL 

3 december 2020 Afsluiting Erasmus Junior College (1) 

4 december 2020 leerlingen vanaf 12. 00 uur vrij 

19 december 2020 t/m 3 januari 2021 Kerstvakantie 

20 januari 2021 Open dag Kapteynweg 

25 januari 2021 NOVA studiedag – leerlingen vrij 

26 januari 2021 Ouderplatform 

27 januari 2021 Open dag Overkampweg 

2 februari 2021 Erasmus Junior College: Rechten/Economie 

18 februari 2021 Oudergesprekken SDL 

19 februari 2021 NOVA studiedag – leerlingen vrij 



 

 

20 februari t/m 28 februari 2021 Voorjaarsvakantie 

1 t/m 5 maart 2021 Ouder-kindgesprekken 

1 maart 2021 Informatieavond SDL voor leerlingen die overstappen 

naar klas 3 MAVO 

10 maart 2021 NOVA studiedag  - leerlingen vrij 

2 maart 2020 Studiedag NOVA – leerlingen vrij 

24 maart 2020 leerlingen vanaf 12.00 uur vrij 

26 maart 2021 Afsluiting Erasmus Junior College (2) 

29 maart 2021 Verkeersexamen NOVA 7 

2 april t/m 5 april 2021 Paasvakantie 

14 april 2021 Afsluiting Erasmus Discovery Programma 

20 t/m 22 april 2021 CITO NOVA 8 

24 april t/m 9 mei 2021 Meivakantie 

13 en 14 mei 2021 Hemelvaart - leerlingen vrij 

19 mei 2021 Ouderplatform 

24 mei 2021 Tweede Pinksterdag - leerlingen vrij 

25 juni 2021 NOVA Studiedag – leerlingen vrij 

5 t/m 9 juli 2021 Ouder-kindgesprekken 



 

 

16 juli t/m 29 augustus 2021 Zomervakantie 

 

GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS 

VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT: ZIEK OF AFSPRAAK 

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. 

Ziekmelding of doorgeven afspraak (zoals ziekenhuis/tandarts): voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8: u 

kunt dit melden door een bericht te sturen naar ons mobiele nummer, een e-mail te sturen naar de 

groepsleerkracht of via het ziekmeldformulier op het ouderportaal van de website. 

Voor ouders van leerlingen uit klas 1 en 2: u kunt dit melden via uw ouderaccount van Magister of door te 

bellen met de receptie van de locatie Kapteynweg (078-6530888). 

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 

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 schooldagen 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. 

ONGEOORLOOFD VERZUIM 

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. 

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. 

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. 

- 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 

De besturen van de Stichting OPOD en het SDL hebben ieder een klachtenregeling vastgesteld. De 

klachtenregelingen zijn op onze website te vinden en daar te raadplegen of te downloaden. 

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.  

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.  

Meer informatie over het privacybeleid kunt u lezen op de website van OPOD (www.opod.nl). 

 

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.  

NOVA-TEAM 

Het NOVA-kernteam van 2020-2021 bestaat uit:  

Groepsleerkracht NOVA 7/8: 

Mirjam Mulder en René de Wit 

Groepsleerkracht NOVA 8/1: 

Lenny van Chastelet en Bill Mookhoek 

Mentor NOVA 1/2: 

Bill Mookhoek 

Intern begeleider PO: 

Alexandra Polet 

Zorgcoördinator VO: 

Femke Griffioen 

Projectleider: 

Joana Oliveira 

DIRECTIE EN BESTUUR 

Het NOVA Tienercollege valt voor het PO onder de directie van de John F. Kennedyschool, met als directeur 

Eltika Boon. Zij werkt hierbij samen met de directies VO van de locaties Kapteynweg en Overkampweg van het 

SDL, resp. Louis Jongejans en Laurens Gerrits. Samen vormen zij de stuurgroep van het NOVA Tienercollege. 

http://www.opod.nl/


 

 

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 

 

Bestuur Stedelijk Dalton Lyceum 

Bezoekadres:      

Eulerlaan 51     

3328 KS  Dordrecht   

Tel.: 078-6526568 

Postadres: 

Postbus 8007 

3301 CA Dordrecht 

www.dalton-dordrecht.nl 

 

 

CONTACT 

 

NOVA Tienercollege 

Eddingtonweg 3 

3318 BE Dordrecht 

06-22733164 

info@novatc.nl 

www.nova-tienercollege.nl

 

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

