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N.B. 2   Wij hebben ons best gedaan om deze schoolgids 
zo zorgvuldig en foutloos mogelijk op te stellen. Mochten 
er desondanks fouten of onvolkomenheden in staan, dan 
kunnen daar geen rechten aan worden ontleend.

N.B. 1  Omwille van de leesbaarheid hebben wij in deze gids 
bij de verwijzing naar personen gekozen
voor het gebruik van ‘hij’. Voor ‘hij’ kan ook ‘zij’, voor 
‘mentor’ ook ‘mentrix’ gelezen worden. 
Om dezelfde reden spreken wij waar het gaat over ‘ouders/
verzorgers’ steeds over ‘ouders’.
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GBU printmedia, Urk
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C O L O F O N Wij beloven onze leerlingen dat zij 
uitstekend onderwijs krijgen. In een 
veilige en fijne school, waar wij trots 
op zijn. Waar diversiteit vanzelfspre-
kend is. Waar je plezier hebt en kunt 
onderzoeken wie je bent. Waar je eer-
lijke kansen krijgt en er vertrouwen is 
in de ontwikkeling van iedere leerling. 
In deze schoolgids is te lezen hoe het 
Scala College invulling geeft aan deze 
belofte. 

Frank de Wit 
Bestuursvoorzitter 
stichting Scala College en 
Coenecoop College
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VOORWOORD 
We hebben er zin in om de leerlingen te begeleiden rich-
ting de overgang naar het volgende leerjaar of naar hun 
diploma. Deze gids informeert u over praktische zaken 
zoals schooltijden en schoolorganisatie. Daarnaast leest 
u o.a. hoe wij leerlingen begeleiden, welke extra activi-
teiten er zijn, hoe ‘inspraak en meedenken’ bij ons is ge-
regeld.
  
Op het Scala College vinden wij het een eer en een verplich-
ting om elke dag in gezamenlijkheid met onze leerlingen, 
ouders en personeel te kunnen bouwen aan de wereld van 
morgen. Vandaag mogen wij onze leerlingen, in de veiligheid 
van onze school, de vaardigheden en (zelf)kennis meegeven 
om als (jong)volwassenen morgen het verschil te maken 
voor zichzelf, de ander en zijn of haar omgeving.

Deze opdracht verplicht ons het beste van onszelf te geven 
en onze energie te bundelen om gezamenlijk en eenduidig 
vorm en inhoud te geven aan het leren van onze leerlingen 
en onszelf.

In het schoolplan 2020-2024  hebben wij vastgelegd waar het 
Scala College de komende jaren aan wil werken, namelijk:
• uitstekend onderwijs op maat
• een fijne school waar iedereen zich veilig voelt en gezien 

wordt
• betrokken en ontwikkelingsgericht werkgeverschap
• een verbonden organisatie die klaar is voor de toekomst

Ook dit schooljaar staan wij weer klaar voor u en uw kind. 
Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er speelt op de 
school van uw kind en daarom informeren wij u graag. Goed 
en open contact tussen school en u is van grote waarde voor 
de ontwikkelingen van uw kind, onze leerling. In dat per-
soonlijke contact spelen de mentor-coaches een belangrijke 
rol. Zit u met vragen, heeft u tips voor onze medewerkers, zit 
u iets dwars? Laat het de mentor van uw kind weten! Samen 
kunnen wij ervoor zorgen dat de middelbare schooltijd van 
uw kind een onvergetelijk goede periode wordt.

Raymond Pet,  Ezra Meijer,
centrale directie centrale directie
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NIEUWBOUW
We verwachten het schooljaar 2023-2024 te kunnen starten in het nieuwe schoolgebouw aan de Henry Dunantweg. De bouw 
is inmiddels aangevangen en loopt op schema. In dit gebouw worden lessen verzorgd in domeinen. Dit betekent dat een 
groep leerlingen voornamelijk in dat deel van het gebouw les zal volgen. Daar zijn ook hun kluisjes en daar is hun zelfstan-
dige werkplek. Naast de domeinen vmbo-b/k 3-4, vmbo-tl 3-4, havo 3, 4 en 5, is er ook een afdeling gereserveerd voor leerlin-
gen uit de onderbouw. Er komt een prachtig domein binask (biologie, natuurkunde en scheikunde) en wordt er een sporthal 
ontworpen, waar ruimte is voor drie groepen. Het schoolplein nodigt uit tot bewegen en alle fietsen en brommers kunnen 
buiten het schoolplein worden gestald. Het gebouw is duurzaam. Voornamelijk vanwege de eigen energieopwekking door 
de pv-panelen op het dak. Het gebouw is gasloos en er worden materialen hergebruikt uit het vorige gebouw.  
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Missie & Visie

In onze visie vindt leren dan ook plaats in interactie tussen 
mensen en in relatie met de omgeving. 

Dat betekent dat wij ons inzetten voor:
 Keuzemogelijkheden voor iedereen
Iedereen heeft eigen leerbehoeftes en maakt eigen keuzes in 
zijn leerroute. Leerlingen en medewerkers kijken buiten de 
vertrouwde omgeving.
 Brede en duurzame kennisoverdracht
Een schoolperiode bij ons is niet alleen van toegevoegde 
waarde vanwege het diploma, maar betekent ook een periode 
waarin leerlingen en medewerkers hun talenten en drijfveren 
kunnen ontdekken. 
 Het geven en nemen van ruimte en  
verantwoordelijkheid
Ruimte om je eigen keuzes te maken, met het besef dat wij dat 
doen vanuit onze verantwoordelijkheid voor (blijvende) ont-
wikkeling. 
 Bekwame medewerkers die werken vanuit passie  
en betrokkenheid
Er is ruimte en aandacht voor samenwerking tussen collega’s 
en samenwerking met leerlingen. We leren met en van elkaar.
 Gezonde scholen in alle opzichten
Een gezonde, stimulerende werk- en leeromgeving en een sta-
biele en financieel gezonde organisatie. 

Vier kernwaarden zijn voor ons een belangrijk ijkpunt in ons 
handelen. 
 

 Wij zijn gelijkwaardig
Er is zonder onderscheid ruimte om te mogen zijn wie je bent. 
 Wij willen ontwikkelen
Ons onderwijs en onze organisatie staan niet stil. We willen 
steeds beter worden in onze taak. 
 Wij geven en nemen ruimte
Werken aan autonomie, zelfstandigheid en ontwikkeling is 
vertrekpunt bij onze keuzes en afwegingen.
 Wij werken in verbinding
Leren en ontwikkeling vinden plaats in interactie en keuzes 
hebben betekenis voor de ander.

Organisatie 

Sinds 2019 maakt het Scala College deel uit van de Stichting 
Scala College & Coenecoop College. Dit betekent dat wij ge-
bruik kunnen maken van de expertise van het Coenecoop en 
vice versa. 

Beide scholen zijn openbare scholen, dat wil zeggen dat alle 
leerlingen welkom zijn op onze scholen, ongeacht religie of 
levensbeschouwing. Het college van bestuur van de Stichting 
Scala College & Coenecoop College vormt het bevoegd gezag. 
De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur goed func-
tioneert.

Passie voor leren, daar gaan wij voor. Voor ons is leren het duurzaam verwerven van kennis en 

vaardigheden, het bewust zijn in een wereld waarin je samen met anderen leeft en het onder-

zoeken wie je bent en wilt zijn. We vertrouwen dat iedereen zich kan ontwikkelen en wij bieden 

eerlijke kansen. Plezier in leren en plezier op school zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. 
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Het college van bestuur vormt samen met de directeuren het 
managementteam. Stafmedewerker kwaliteitszorg, rooster en 
formatie, huisvesting, de financiële administratie, de afdeling 
personeelszaken, de ICT-afdeling en de administratie zorgen 
voor ondersteuning. 

De centrale directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het onderwijs, personeel en de organisatie binnen de gehele 
school en wordt hierin ondersteund door teamleiders. De 
teamleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de on-
derwijsontwikkelingen in hun team. Zij sturen de personeels-
leden aan die tot het team behoren. 

raad van toezicht

college van bestuur

Organogram Scala College & Coenecoop College

directie scala

bestuurssecretariaat
directiesecretariaat

stafmedewerker 
kwaliteitszorg

rector coenecoop

De teams zijn gegroepeerd rondom een aantal klassen/leer-
linggroepen van een afdeling. Zo is de school kleinschalig ge-
organiseerd. De teamleden verzorgen het onderwijs aan en de 
(vakoverstijgende) ondersteuning van deze leerlingen.  

Het Scala College kent een matrixorganisatie. Dit betekent dat 
de medewerkers aan meerdere personen rapporteren. Naast 
de teams functioneren vaksecties met hoofd- en deel-sectie-
voorzitters. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het vakon-
derwijs en de doorgaande (verticale en horizontale) leerlijnen. 

directeur bedrijfsvoering

pz fz facilitair

teamleiders admin ict

team (OP+oop)

conrector afdelingleiders

medewerkers opmedewerkers oop admin ict
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Locaties

Locatie Nieuwe Sloot aan de 
Kees Mustersstraat is het on-
derbouwhuis voor alle leerlin-
gen uit het eerste en het twee-
de leerjaar. Daarnaast wordt er 
lesgegeven aan leerlingen uit 3 
thavo en 3 (t)vwo.

Op de locatie Diamantstraat 
krijgen  leerlingen van klas 3 en 
klas 4 vmbo les. 
Verder zitten op deze locatie 
leerlingen uit 3 havo en 4 en 5 (t)havo. Vanaf het schooljaar 
2023-2024 zullen deze leerlingen hun lessen gaan volgen in het 
nieuwe gebouw aan de Henry Dunantweg. 

Op de locatie Dr. A.D. Sacharo-
vlaan zijn leerlingen uit de bo-
venbouw van (t)atheneum en 
(t)gymnasium gehuisvest.

Vrienden van het Scala College

Ruim 20 jaar geleden werden de eerste leerlingen welkom ge-
heten op een nieuwe middelbare school: het Scala College. 
Het initiatief van een paar vooruitziende pioniers groeide uit 
tot een toonaangevende scholengemeenschap in Alphen aan 
den Rijn en omstreken. Sindsdien hebben duizenden leerlin-
gen hun middelbare schooltijd doorgebracht op onze school. 
Om het verleden met het heden te verbinden heeft het Scala 
College een stichting opgericht: ‘Vrienden van het Scala Col-
lege’. De Vriendenstichting “Vrienden van het Scala College” 
ziet het als haar missie om, met behulp van het haar ter be-
schikking gestelde vermogen, activiteiten te financieren die 
buiten de normale organisatie en subsidies vallen. Hierbij valt 
te denken aan steun aan minder draagkrachtige leerlingen 
en educatieve projecten die anders niet gerealiseerd kunnen 
worden. Met de Vriendenstichting willen wij deze ideeën in de 
komende jaren verder gaan vormgeven. Meer informatie over 
donateurschap is te vinden op de website. 

Gezonde School

Het Scala College wil een gezonde school zijn. Een gezonde 
school betreft met name een methodiek met betrekking tot 
onderwerpen als stress en middelengebruik. Dit betekent dat 
de school structureel aandacht besteedt aan gezondheid met 
behulp van de vier Gezonde School-pijlers. Dat zijn: gezond-
heidseducatie, het stimuleren van gezond gedrag door aan-
passingen in de fysieke en sociale omgeving, het signaleren 
van eventuele gezondheidsproblemen en het vastleggen van 
alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en perso-
neel in het schoolbeleid. 
Het Scala College heeft haar schoolkantine uitbesteed aan 
een externe partij voor de drie locaties. Voor het middelbaar 
onderwijs heeft Van Leeuwen Catering een concept ontwik-
kelt die de leerlingen verleidt tot een verantwoorde keuze. Het 
concept heet ONTDEK. Dit concept heeft een verantwoorde 
etenskeuze voor een goede prijs/kwaliteitsverhouding. Daar-
naast houden zij zich aan de richtlijnen Gezondere Kantines 
van het Voedingscentrum. Bovendien werkt het Scala College 
samen met fysiotherapeut Floris van den Berg. Hij heeft een in-
loopspreekuur, in de meeste gevallen vergoedt de verzekering 
de eerste hulp die hij biedt.

Hoe gaan we met elkaar om?

Basiswaarden
We willen graag dat iedereen – leerlingen én medewerkers – 
zich op onze school thuis voelt. Daarom heeft onze schoolcul-
tuur bepaalde basiswaarden: respect voor en verbondenheid 
met elkaar, verdraagzaamheid, recht op een gevoel van veilig-
heid en recht op ruimte voor ontplooiing. Op basis daarvan 
hebben we leef- en gedragsregels (onze normen) vastgesteld. 

www.scalacollege.nl/organisatie/vrienden-van-het-scala-
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Die dragen ertoe bij dat we, met elkaar, onze waarden handha-
ven om zodoende een plezierig leefklimaat te verwezenlijken. 
De leef- en gedragsregels zijn per locatie vastgesteld en zijn 
passend bij de leeftijdsgroep van onze leerlingen. 

Onze aanpak 

Vier lesblokken 
Het schooljaar is verdeeld in vier lesblokken van steeds onge-
veer tien weken. Zowel docent als klas weten aan welke leer-
doelen gewerkt worden. Ouders hebben via SOMtoday inzage 
in de door hun kind(eren) behaalde cijfers, daarom wordt er, 
behalve voor de brugklassen, geen tussentijdse schriftelijke 
rapportage uitgereikt. Aan het einde van het schooljaar ont-
vangen alle leerlingen wel een schriftelijke rapportage. Be-
zwaar tegen een cijfer kan tot uiterlijk 10 dagen nadat het cijfer 
(digitaal) is gepubliceerd worden ingediend.

Introductie meer maatwerk onderbouw 
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die meer eigenaarschap 
hebben over hun leerproces beter gemotiveerd zijn en beter 
presteren. Daarom is het Scala College  gestart met Scala Flex: 
leerlingen werken met leerdoelen en bepalen zelf hoe zij die 
bereiken. Bij het maken van die keuzes worden zij begeleid 
door een mentor-coach. Leerdoelen zijn concrete doelen die 
de leerling duidelijk maken wat hij moet kennen/kunnen voor 
een bepaald vak in een bepaalde periode. Leerlingen kunnen 
in de les kiezen hoe zij die leerdoelen willen bereiken. Zo vindt 
de één het fijn dat de docent theorie uitlegt, terwijl de ander 
liever zelf via een geschreven uitleg of een filmpje de instruc-
tie krijgt. De ervaring leert dat sommige leerlingen voor het 
ene vak redelijk eenvoudig hun leerdoelen behalen, terwijl 
ze voor een ander vak juist extra tijd nodig hebben. Eerste- en 
tweedejaars leerlingen uit het havo- vwo- en tto-team kunnen 
vanaf periode 2 kiezen om meer of minder lessen van een be-
paald vak te volgen door in te tekenen op flexlessen die naast 
de door de docent gestuurde lessen worden aangeboden. Zij 
kunnen zich tweewekelijks inschrijven voor deze flexlessen, 
waarin zij extra instructie kunnen vragen aan de docent of juist 
zelfstandig of samen met klasgenoten werken aan hun leer-
doelen. Vanaf periode 3 kunnen ook de leerlingen uit het vm-
bo-team flexlessen kiezen. Het blijft mogelijk het aantal lessen 
van een vak te volgen zoals dat in de lessentabel staat. Leerlin-
gen worden vanzelfsprekend goed begeleid bij dit keuzepro-
ces. Daarom kiest de leerling samen met de mentor-coach de 
flexlessen tijdens de coachuren.  Per week zijn er twee coachu-
ren waarin de mentor-coach de leerlingen spreekt en waarin 

zij worden gecoacht bij het maken van keuzes voor flexlessen 
die de leerlingen voor het eerst volgen.

Begeleiding 
Op het Scala College gaan we ervan uit dat een goede begelei-
ding van leerlingen zowel hun leerprestaties als hun verdere 
ontplooiing ten goede komt. Docenten en mentoren kunnen 
ondersteuningsbehoeften signaleren bij de leerling. In overleg 
met de leerling en zijn ouders kan de mentor de leerling -in-
dien nodig- aanmelden voor verschillende begeleidingstrajec-
ten of trainingen, zoals:
• vakspecifieke ondersteuning aangeboden door alle vak-

docenten via een open inloop na afloop van de lessen 
(voor klas 1 vervallen de begeleidingsuren, begeleiding 
wordt daar opgepakt tijdens de flexuren);

• stressreductietraining (onder- en bovenbouw, groepstrai-
ning);

• kortdurende sociaal emotionele ondersteuning door een 
vertrouwenspersoon;

• begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen;
• begeleiding bij (vermoedens van) dyslexie en/of dyscalcu-

lie;
• specifieke begeleiding op indicatie door het intern onder-

steuningsteam.

In de school besteden anti-pestcoördinatoren aandacht aan 
pesten. Zij zetten in op preventie, ondersteuning van men-
toren en teamleiders en stellen informatie en lesmateriaal 
beschikbaar. Daarnaast begeleiden zij klassen, mentoren en 
teams in het geval van (complexe) pestsituaties. De afspraken 
rondom de preventie en de aanpak van pesten zijn vastgelegd 
in het pestprotocol. Dit is na te lezen op onze website op ons 
’Scalaportaal’. Voor alle leerlingen is er studie- en beroepskeu-
zebegeleiding vanuit het decanaat.
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Mentor-coach
Iedere leerling heeft een mentor, sinds 2020-2021 is dit vanaf 
leerjaar 1 een mentor-coach. Deze neemt een centrale plaats 
in bij de begeleiding van de studie en houdt de prestaties van 
de leerling in het oog. De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen, ouders en docenten en wordt actief onder-
steund door de teamleider. Bij leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben, wordt de mentor waar nodig door een 
intern begeleider ondersteund. In de ondersteuning en bege-
leiding van leerlingen staat de mentor centraal. Waar nodig 
onderneemt de mentor in samenwerking met ouders actie. Hij 
coacht leerlingen bij de ontwikkeling van hun kwaliteiten en 
brengt met de leerling zelf en de docenten de voortgang van 
het leerproces in beeld. 
Verder zijn er nog de juniormentoren. Dat zijn leerlingen uit de 
derde klas van het vwo, de havo of het vmbo-tl die in tweetal-
len tijdens de startperiode en de weken daarna een eerste klas 
ondersteunen. Ze zijn aanwezig bij mentorlessen, geven stu-
dietips, bieden hulp bij problemen of kleine conflicten, helpen 
bij het maken van een planning en kunnen in voorkomende 
gevallen ook individuele begeleiding bieden op het gebied van 
plannen, structureren of vakspecifieke begeleiding.   

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De overheid heeft aan alle scholen in Nederland geld be-
schikbaar gesteld om achterstanden en vertragingen die zijn 
opgelopen wegens corona zo goed mogelijk weg te werken. 
Het gaat om het helpen van leerlingen die zodanig last van 
de coronasituatie hebben (gehad) dat het moeilijker is om tot 
leren te komen. Het kan daarbij gaan om leerachterstanden 
en -vertraging, stagnering in de sociaal-emotionele ontwikke-
ling of gemis aan leuke, verbindende groepsactiviteiten. Het 
Scala College heeft een NPO-plan opgesteld en hier is in het 
schooljaar 2021-2022 mee gestart. De school biedt leerlingen 
uit alle leerjaren verschillende activiteiten aan op het gebied 
van cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en welbevinden en praktische ontwikkeling. In het plan zijn 
ook activiteiten opgenomen om medewerkers van de school 
te ondersteunen. In een speciale NPO brochure zijn alle moge-
lijkheden opgenomen, zoals:
• steunlessen door eigen docenten;
• extra hulp van andere leerlingen die de rol van 
 tutor hebben;
• examentraining voor examenkandidaten;
• sociaal-emotionele ondersteuning;
• inzet van een schoolcoach en een schoolpedagoog;

• extra en/of inhalen praktijklessen;
• extra culturele activiteiten;
• extra sportactiviteiten voor zowel leerlingen als 
 medewerkers;
• deelnemen aan driehoeksgesprekken tussen ouders, leer-

ling en mentor;
• op school huiswerkbegeleiding, online bijles en online uit-

leg/oefenen door diverse externen;
• trainingen en professionalisering voor medewerkers;
• inzet studenten;
Meer informatie is te vinden op de website.

Burgerschap
Wij leiden onze leerlingen niet alleen op voor het diploma, 
maar ook tot burgers van onze samenleving. In ons onder-
wijs besteden we aandacht aan rechtspositie, burgerrechten, 
actief meedoen in de maatschappij, je onderdeel voelen van 
de wereld en ook het land waarin je woont. Verder leren we 
hen hun standpunten te beargumenteren, zichzelf te verplaat-
sen in een ander, dat ze het gevoel hebben dat ze belangrijk 
zijn, dat hun mening en aanwezigheid van waarde is, dat hun 
bijdrage van belang kan zijn. Voordat ze de stap naar volwas-
senheid maken treffen wij ze hier, op school, en willen wij een 
verschil maken op deze punten. 
Binnen onze visie “leren vindt plaats in interactie tussen men-
sen en de relatie met de omgeving” spelen onze vier kern-
waarden een belangrijke rol. Deze kernwaarden zijn gelijk-
waardigheid, ruimte, verbinding en ontwikkeling. Daarnaast is 
er binnen de pijlers van burgerschap aandacht voor de demo-
cratische rechtsstaat, maatschappelijk handelen, omgaan met 
conflicten en omgaan met verschillen.
Ons burgerschapsonderwijs staat in het teken van identiteit, 
autonomie, democratie, inclusiviteit, tolerantie, interactie met 
omgeving en mediawijsheid. Naast de reguliere lessen waarin 
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we hier aandacht aan besteden is onze school rijk aan extra 
burgerschapsactiviteiten.  Denk hierbij een diverse (internati-
onale) stages, loopbaan oriëntatie, internationaliseringsacti-
viteiten, ScalaMUN (Model United Nations,  Model European 
Parliament, Paarse vrijdag,  onderwijs over de basisprincipes 
van onze samenleving, maar zeker ook de manier waarop do-
centen een goede voorbeeldfunctie vervullen. 

Vertrouwenspersonen
Het vertrouwensteam bestaat uit docenten die als vertrou-
wenspersoon werkzaam zijn op een locatie. De vertrouwens-
personen kunnen met leerlingen in gesprek over vertrouwe-
lijke zaken waarover de leerling met een andere volwassene 
wil praten dan met de mentor-coach. Het kan gaan om zorgen 
van de leerling over zichzelf of zijn thuissituatie, een pestsitu-
atie, (seksuele) intimidatie of geweld. 
De vertrouwenspersoon en de leerling brengen in ongeveer vijf 
individuele gesprekken de hulpvraag van de leerling in kaart 
en werken gezamenlijk toe naar het verbeteren van de situatie. 
De vertrouwenspersoon signaleert ook of een doorverwijzing 
naar jeugdhulpverlening passend is. Als dit het geval is, dan 
neemt de vertrouwenspersoon hiervoor (in principe) contact 
op met de ouders en mentor-coach van de leerling. Leerlingen 
kunnen zelfstandig contact opnemen met een vertrouwens-
persoon naar keuze. Soms zal de mentor-coach leerlingen 
adviseren in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon en 
bemiddelen in het contact. Meer informatie over werkwijze en 
contactgegevens is na te lezen op onze website onder ‘onder-
steuning’. In het geval van een (fysiek of psychisch) onveilige 
situatie voor de leerling of een bedreiging van de algehele 
ontwikkeling van de leerling, neemt de vertrouwenspersoon 
contact op met de ondersteuningscoördinator. In overleg kan 
worden besloten om de interne meldcode in te zetten en de 
leerling te registreren in JeugdMATCH. JeugdMATCH is een 
digitaal registratiesysteem dat er voor zorgt dat verschillende 
professionals elkaar sneller kunnen vinden. Meer informatie 
over de werkwijze, interne meldcode en JeugdMATCH is na te 
lezen in het protocol interne meldcode op onze website.

Decanen
Het Scala College heeft drie decanen die de leerlingen bege-
leiden bij de oriëntatie op studie en beroep. De concrete taken 
van de decanen zijn:
• informatie over opleidingsmogelijkheden en beroepen 

verzamelen en verstrekken aan leerlingen, ouders, mento-
ren en docenten;

• organiseren en coördineren van activiteiten met betrek-

king tot oriëntatie op studie en beroep (Loopbaan Oriën-
tatie Begeleiding in bovenbouw havo en vwo) tijdens de 
lessen op school;

• organiseren en coördineren van activiteiten gericht op 
kennismaking met werken of studeren, die meestal buiten 
de school plaatsvinden (hierbij valt te denken aan mee-
loopdagen, oriëntatiedagen, proefstuderen, beroepenma-
nifestaties, stages, de opleidingenmarkt en het sollicitatie-
project i.s.m. de ouderraad);

• organiseren en coördineren van activiteiten met betrek-
king tot het kiezen van een profiel.

Steunpunten dyslexie en dyscalculie
Voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie bestaan er steun-
punten. De steunpunten bestaan uit docenten die deskundig 
zijn op het gebied van de begeleiding van en faciliteiten voor 
leerlingen met dyslexie of dyscalculie. De steunpunten advi-
seren het docententeam met betrekking tot de ondersteuning 
van de leerling in de les en assisteert de mentor-coach bij het 
organiseren van faciliteiten voor deze leerlingen. Het steun-
punt dyslexie verzorgt daarnaast de signalering van taal- en 
spellingsmoeilijkheden in de brugklas. Meer informatie over 
de steunpunten is te vinden op onze website onder ‘onder-
steuning’. 

Steunpunt hoogbegaafdheid
Voor hoogbegaafde leerlingen is er het steunpunt hoogbe-
gaafdheid. Het steunpunt bestaat uit twee HB-specialisten 
met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. De HB-
specialisten adviseren het docententeam bij de ondersteuning 
van hoogbegaafde leerlingen in de klas. Waar nodig kunnen 
de HB-specialisten leerlingen extra ondersteuning bieden. Het 
steunpunt hoogbegaafdheid begeleidt in de brugklas één keer 
per week een peergroup voor hoogbegaafde leerlingen. Onder 
leiding van een HB-specialist wordt tijdens dit uur aan vaardig-
heden en verrijking gewerkt.

Passend Onderwijs 
Het Scala College maakt deel uit van het samenwerkingsver-
band VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek. Alle scholen in dit 
samenwerkingsverband zijn in de regio gezamenlijk verant-
woordelijk voor passend onderwijs voor leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoeften. Het samenwerkingsverband stelt 
middelen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbe-
hoeften beschikbaar aan het Scala College. Waar nodig onder-
steunen de onderwijsspecialisten/orthopedagogen van het 
samenwerkingsverband de school.
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Voor langdurig zieke leerlingen of leerlingen met een lichame-
lijke beperking kan het Scala College een arrangement aanvra-
gen. Dit maakt de inzet van een specialistische begeleider pas-
send onderwijs mogelijk. Deze externe begeleider ondersteunt 
de leerling en het docententeam van de school op basis van 
hun ondersteuningsbehoefte. De afspraken worden in overleg 
met de leerling, ouders en de school gemaakt en vastgelegd in 
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Meer informatie is te 
vinden op de website van het samenwerkingsverband: 
http://www.swv-vo-mhr.nl/

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bezit specialistische pedagogische 
kennis en vaardigheden voor onderwijs en begeleiding aan 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit team be-
staat uit coördinatoren onderwijsondersteuning, aan ieder 
onderwijs team is een coördinator verbonden voor advies 
en ondersteuning. Het ondersteuningsteam helpt het docen-
tenteam bij de begeleiding van leerlingen met extra onder-
steuningsbehoeften in de klas. Dit kan alleen plaatsvinden na 
aanmelding bij het ondersteuningsteam. De mentor-coach is 
verantwoordelijk voor deze aanmelding en doet dit na overleg 
met de leerling, ouders en de betreffende teamleider. De extra 
ondersteuning is er vooral op gericht dat de ondersteunings-
behoefte van de leerling duidelijk is en de juiste aanpak kan 
worden besproken met leerling, ouders, mentor-coach en do-
centen. Hoe dit er uit ziet verschilt dus per leerling, maar vindt 
wel zoveel mogelijk in het klaslokaal plaats. Met hoge uitzon-
dering wordt door de begeleider passend onderwijs individu-
ele coaching gegeven. Wanneer het onderwijsperspectief in 
gevaar komt, wordt er door de coördinator onderwijsonder-
steuning een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. 
In dit plan komen doelen en afspraken rondom de leerling te 
staan. Deze doelen worden opgesteld in overleg met leerling, 
ouders, mentor-coach, coördinator onderwijsondersteuning 
en vaak ook met externe hulpverlening. Als er meer of speci-

fieke hulp nodig is, worden de ketenpartners van de school 
of andere (zorg)professionals erbij betrokken. In dat geval or-
ganiseren we een flexibel ingericht zorgadviesteam (flexZAT) 
met en voor leerlingen en ouders om afspraken te maken over 
passende ondersteuning. De samenwerking wordt gezocht 
om gezamenlijk een passende onderwijsplek voor de leerling 
te creëren. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) is opge-
nomen hoe de basisondersteuning en extra ondersteuning op 
het Scala College geregeld is. Meer informatie over de moge-
lijkheden en werkwijze is na te lezen op onze website onder 
‘ondersteuning’. 

Leerachterstanden (LWOO)
Het Scala College kan aan sommige leerlingen met leerach-
terstanden (LWOO) extra ondersteuning op school bieden. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor leerlingen met een vmbo-advies die 
ook een achterstand op het gebied van taal (begrijpend lezen 
of spelling) of rekenen hebben, of die moeite hebben met au-
tomatiseren. De school vraagt hier in overleg met de ouders 
en de basisschool een extra ondersteuningsbudget aan bij het 
samenwerkingsverband in de regio. 

Ketenpartners
Het Scala College werkt nauw samen met de jeugdgezond-
heidszorg, leerplichtconsulenten, wijkagenten, jeugdhulpver-
leners en externe onderwijsspecialisten. Door de samenwer-
king kan hulp vaak snel en dichtbij georganiseerd worden. 
Aan het Scala College is een jeugdverpleegkundige van GGD 
Hollands Midden jeugdgezondheidszorg verbonden. De afde-
ling jeugdgezondheidszorg begeleidt de groei en ontwikkeling 
van jeugdigen tot 19 jaar. Leerlingen van het Scala College 
vullen hiervoor in de tweede en vierde klas een vragenlijst in. 
Afhankelijk van de antwoorden die leerlingen geven, wordt 
door de jeugdverpleegkundige nader contact opgenomen met 
de leerling, ouders en school. Leerlingen worden in het geval 
van zorgwekkend ziekteverzuim aangemeld bij de jeugdver-
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pleegkundige. Na afloop van dit gesprek informeert de jeugd-
verpleegkundige de school schriftelijk over het advies en de 
gemaakte afspraken. Waar nodig vraagt de school de jeugd-
verpleegkundige mee te denken in de ondersteuning van leer-
lingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wilt u contact op-
nemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook mailen 
naar mailvragen@cjghm.nl (noem hierin de naam, geboorte-
datum en school van uw kind). Het Scala College organiseert 
meerdere keren per schooljaar een preventief leerplicht-
spreekuur. Dit gebeurt in samenwerking met de leerplicht-
consulent van de gemeente Alphen aan den Rijn. Leerlingen 
die regelmatig te laat komen of (ongeoorloofd en geoorloofd) 
verzuimen kunnen hiervoor worden aangemeld. Dit aanmel-
den gebeurt door de teamleider van de leerling. De teamleider 
informeert de leerling en zijn ouders over de aanmelding bij 
het spreekuur. Het doel van het leerplichtspreekuur is om de 
leerling te wijzen op de gevolgen van het verzuimgedrag en om 
inzicht te krijgen in de achtergrond van het verzuim. Daarnaast 
wordt er, eventueel samen met ouders, op zoek gegaan naar 
mogelijkheden voor passende ondersteuning ter voorkoming 
van meer risicovol verzuim. De gemaakte afspraken tijdens 
het leerplichtspreekuur worden door de leerplichtambte-
naar schriftelijk teruggekoppeld aan de leerling, ouders en 
de school. Meer informatie over werkwijze is na te lezen in het 
verzuimbeleid voor leerlingen.

Huiswerk
Het Scala College verstaat onder een les het samenhangend 
geheel van ‘leren’ en ‘leren-leren-activiteiten’ die de leerlingen 
in en buiten de klas ontplooien. Wij gaan er dus vanuit dat het 
werk dat de kinderen thuis doen (het huiswerk) een deel is van 
de les. Leerlingen plannen zelf het huiswerk in hun papieren 
Scala Planagenda of via een digitale planner. Docenten noteren 
in SOM toetsen en andere opdrachten die leerlingen voor een 
cijfer maken. Huiswerkbegeleiding en tutor zijn beschikbaar via  
Nationaal Programma Onderwijs. 

Vaktechnische begeleiding 
De mentor-coach spreekt zijn leerlingen wekelijks tijdens de 
coachuren en bespreekt dan ook de studievoortgang en of alle 
leerdoelen worden behaald. De mentor-coach helpt de leerlin-
gen ook bij het plannen van de flexuren. Zo kan een leerling 
meer uren volgen van een vak waar hij moeite mee heeft en 
op deze manier extra begeleiding krijgen. Bovendien faciliteert 
het Scala College voor alle leerlingen een extern bureau voor 
huiswerkbegeleiding. 

Tutorsysteem
In de bovenbouw heeft de extra begeleiding een andere vorm 
dan in de onderbouw; er wordt gewerkt met tutoren. Leerlin-
gen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar helpen tegen beta-
ling medeleerlingen door de lesstof nader uit te leggen. De 
school selecteert de tutorleerlingen en bemiddelt tussen hen 
en (de ouders van) een leerling. De begeleiding van de tutor is 
tijdelijk en gebonden aan een maximum aantal uren, dat voor-
af wordt afgesproken. De aanvraag loopt via de mentor-coach.

Examentraining
In mei starten de centrale examens. Ondanks dat de leerlingen 
hier in de lessen goed op worden voorbereid, is dat natuurlijk 
voor leerlingen, ouders en docenten een spannende tijd. In de 
laatste weken voorafgaande aan de examenperiode bieden we 
onze eigen examentrainingen aan: lessen op maat, helemaal 
gericht op de kennis en vaardigheden die bij de examens ge-
vraagd worden. De stof van de laatste leerjaren wordt nog eens 
samengevat en de leerlingen maken oefenopgaven, helemaal 
toegespitst op het centraal examen. 

SOMtoday
Deze Elektronische Leeromgeving (ELO) is ontwikkeld vanuit 
de leerling en is gekoppeld aan het administratiesysteem. 
SOMtoday biedt de mogelijkheid om plaatsonafhankelijk te 
werken en informatie in te winnen. Het geeft informatie over 
huiswerk, absentie en behaalde resultaten. In SOMtoday kun-
nen ouders en leerlingen het rooster inzien; het actuele roos-
ter komt via Zermelo. 

Maatwerk
Het Scala College heeft de overtuiging dat leerlingen met 
meer plezier naar school gaan als zij kunnen kiezen voor 
uren waarin zij samen met anderen bezig zijn met hun pas-
sie. Het Scala College heeft hier een breed aanbod in: high-
schools, sportklas en tweetalig onderwijs, voor leerlingen 
valt er veel te kiezen. Voor leerlingen zijn onze ambities 
uitstekend onderwijs op maat en een fijne school waar ie-
dereen zich veilig voelt en gezien wordt. Ons onderwijs 
kenmerkt zich door een scala aan mogelijkheden, waarbij 
er aandacht is voor en zicht is op de ontwikkeling van alle 
leerlingen. Binnen ons brede aanbod zijn leerlingen eige-
naar van hun eigen onderwijsleerproces en bieden wij hun 
keuzes. Op de drie locaties worden voorbereidingen getrof-
fen om leerlingen in het weekprogramma meer keuzes te 
bieden. Op de onderbouwlocatie worden in leerjaar 1 en 2 
flexlessen aangeboden. Mentor-coaches begeleiden leerlin-

www.scalacollege.nl/npo
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gen bij het maken van hun keuzes. In de vwo bovenbouw 
krijgen leerlingen onder voorwaarden de keuze om lessen 
te missen of bij andere lessen aan te sluiten. Vanaf het mo-
ment dat er met flexuren gewerkt wordt, is de begeleiding 
bij het keuzeproces vanzelfsprekend intensief. Jongeren 
moeten immers nog leren plannen. Keuzes maken in leer-
route, tempo, mate van instructie en niveau en dan ook nog 
bewijzen dat je de vastgestelde leerdoelen behaald hebt, 
gaat niet meteen vanzelf. Daarom voeren de leerlingen re-
gelmatig individuele gesprekken met hun mentor-coach. 
Door de individuele aanpak zal de relatie versterkt worden 
en krijgt elke leerling de ondersteuning of de uitdaging die 
hij nodig heeft.

SL!M
Het Scala College werkt al ruim tien jaar met het project ‘Les-
sen in Orde’. Doel is leerlingen zelfstandiger te laten werken, 
zelfstandiger te leren én om te leren gaan met uitgestelde 
aandacht. De docenten op het Scala College werken via SL!M 
(Scala Les en instructie Model), waarin afspraken zijn vastge-
legd met betrekking tot lesaanpak en klassenmanagement. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op een duidelijke en 
voorspelbare manier les krijgen. Dat zorgt voor structuur, dui-
delijkheid en rust. Bovendien kan een docent meer gevarieer-
de werkvormen gebruiken en zijn aandacht over alle leerlin-
gen kan verdelen. Het vergemakkelijkt tevens de stap van het 
basis- naar het middelbaar onderwijs, omdat elementen van 
deze werkwijze overeenkomen met wat leerlingen gewend zijn 
van de basisschool. SL!M bevordert de zelfredzaamheid van 
leerlingen en sluit dus uitstekend aan bij het Scala Flexonder-
wijs waarin eigenaarschap over het eigen leerproces centraal 
staat.

Chromebooks in de onderbouw - de meerwaarde voor het 
onderwijs
In het eerste leerjaar gaan de leerlingen werken met een 
Chromebook of kunnen ze eventueel hun eigen device meene-
men. Het gebruik van een Chromebook verdient de voorkeur 
omdat een Chromebook wordt ondersteund door onze ICT 
afdeling. De computer is op het Scala College een leermiddel. 
Leren met een device is aantrekkelijk en eigentijds en maakt 
maatwerk mogelijk. Zo kunnen de leerlingen op verschillende 
manieren oefenen en ontvangen zij in een aantal gevallen 
directe feedback. Beeld- en geluidsmateriaal is constant be-
schikbaar. Dit geldt ook voor de bronnen die leerlingen willen 
raadplegen voor onderzoeken of presentaties. Werk delen met 

de docent en medeleerlingen gaat makkelijker digitaal. We 
zien het als onze opdracht onze leerlingen voor te bereiden op 
een toekomst waarin digitalisering een grote rol speelt; jonge-
ren leren omgaan met een device in een ‘werksituatie’. Lessen 
in mediawijsheid en afspraken over het gebruik van een device 
horen hier vanzelfsprekend bij.  Het schrijven wordt niet in de 
ban gedaan, opdrachten worden bij sommige vakken uitge-
werkt in ‘papieren’ werkboeken. 

Activiteiten

Op het Scala College realiseren we ons dat het leren lang niet 
altijd in het lokaal hoeft plaats te vinden. Daarom organiseren 
we gedurende de schoolperiode verschillende (buitenschool-
se) activiteiten. Een deel daarvan hoort bij de - door de leer-
ling - gekozen richting, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een 
voetbalwedstrijd voor highschool voetbal groepen. Daarnaast 
zijn er algemene activiteiten, waaraan in voorkomende geval-
len kosten zijn verbonden. Ouders worden hierover vooraf ge-
informeerd (zie ook het hoofdstuk financiën). Een deel van de 
activiteiten zijn voor alle leerlingen, zoals bijvoorbeeld:

Scala startperiode
De startperiode is een speciale periode voor de leerlingen van 
het eerste leerjaar om te wennen aan de nieuwe school, de do-
centen, de klasgenoten en de nieuwe vakken. In de eerste tien 
weken zijn veel extra activiteiten gepland. De leerlingen star-
ten met een introductieweek die ze samen met de mentor en 
juniormentor doorbrengen en ze gaan een dag op excursie. De 
startperiode wordt traditiegetrouw afgesloten met een feest 
voor de eerstejaars leerlingen. 

Schoolkamp
In het tweede leerjaar sluiten de leerlingen de brugperiode af 
met een gezellig, actief, driedaags kamp. De leerlingen van het 
tweetalig havo en vwo hebben ieder jaar een uitwisseling of 
buitenlandse reis op het programma staan. Voor deze klassen 
is er daarom geen regulier schoolkamp.

Presentaties
Vanuit de verschillende gekozen pijlers in de onderbouw 
(sport, tweetalig of een highschool variant) wordt jaarlijks een 
presentatie door de leerlingen aan de ouders verzorgd.

Schoolfeesten
Een paar keer per jaar worden feesten voor de onderbouw of 
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bovenbouw georganiseerd. Deze hebben vaak een specifiek 
thema, zoals het eindexamenfeest en het kerstgala.

Projectdagen
Eén keer per jaar wordt het normale lesprogramma onderbro-
ken en werken de leerlingen een dag aan projecten. Denk aan 
activiteiten waarbij leerlingen voor meerdere vakken samen-
werken aan een opdracht, met een thema als water of media. 
In de onderbouw is de projectdag veelal in lijn met de high-
schools of het sportklas programma. Een paar voorbeelden 
uit het recente verleden zijn: een bezoek aan een museum, 
een opnamestudio of een sportieve dag naar de Uithof in Den 
Haag. De projectdagen worden financieel mogelijk gemaakt 
door de ouderraad via de vrijwillige ouderbijdrage.
 
Werkweken 
In het jaar voor het eindexamen gaan leerlingen, met uitzon-
dering van het tweetalig vwo, op werkweek. Voorbeelden van 
bestemmingen in het recente verleden waren o.a. Tsjechië, 
België, Frankrijk en stedentrips naar Berlijn, Londen en Parijs. 
Leerlingen spelen zelf een actieve rol bij de voorbereiding. 
Leerlingen van het tvwo volgen een ander programma; zij be-
zoeken in het voorexamenjaar een stageadres in het buiten-
land.

Maatschappelijke stage 
De leerlingen uit 4 havo en 5 vwo, die niet meegaan met een 

werkweek, doen een maatschappelijke stage in de omgeving. 
Dit geldt tevens voor enkele groepen leerlingen in de onder-
bouw in het kader van burgerschapsvorming. 

Sollicitatieproject
De ouderraad organiseert jaarlijks het sollicitatieproject voor 
leerlingen uit 4 vmbo. Het doel is de leerling een sollicitatie-
procedure te laten oefenen. Leerlingen bereiden onder bege-
leiding van hun docent Nederlands een gesprek voor door op 
zoek te gaan naar een bij hen passende vacature, het schrijven 
van een sollicitatiebrief en het opstellen van hun CV. Daarna 
bereiden zij zich voor op een ‘echt’ sollicitatiegesprek. Als het 
mogelijk is worden er gastlessen gegeven. Op een avond in fe-
bruari, voeren de leerlingen een sollicitatiegesprek met twee 
vrijwilligers die als werkgever optreden. Zij stellen vragen en 
toetsen de leerling op sollicitatievaardigheden. Het project is 
al jaren een groot succes.

Scala Academy
De Scala Academy bestaat uit meerdere cursussen voor havo- 
en vwo-leerlingen in de bovenbouw die extra kennis willen 
opdoen. Deze cursussen (o.a. anatomie, psychologie, Model 
United Nations (MUN), 3D-printer, atelier, Nederlandse litera-
tuur, EHBO) worden aangeboden door zowel docenten van het 
Scala College als externe docenten. De Scala Academy biedt 
een unieke kans om dingen te leren die niet tot het reguliere 
lesprogramma horen; er is geen beperking van een examen-
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programma. Leerlingen krijgen hier de mogelijkheid interes-
ses te volgen en kennis te verbreden of te verdiepen. Sommige 
cursussen leiden zelfs tot een diploma. 

Scala Lectures
Het Scala College nodigt enkele malen per jaar vooraanstaan-
de wetenschappers uit op de Sacharovlaan. Zij houden lezin-
gen over uiteenlopende onderwerpen.

Scala on Stage
Elk jaar wordt Scala on Stage georganiseerd, een spetterende 
show waarvoor alle leerlingen van klas 1 t/m 6 auditie mogen 
doen. De optredens lopen uiteen van een muziekinstrument 
bespelen, dansen, zingen, tot een  cabaretvoorstelling. Wan-
neer je door de audities komt, wordt er door coaches gewerkt 
aan de voorbereiding en eindpresentatie op het podium. De 
avond wordt gepresenteerd in het theater in Alphen aan den 
Rijn. Kaartjes zijn voor iedereen te koop.

Scala Merchandise
Scala Merchandise is ontstaan uit een idee van de leerlingen-
raad om de ‘school spirit’ op school te vergroten door het 
verkopen van Scala producten, zonder winstoogmerk. Samen 
met een coach hebben een aantal ondernemende Scala leer-
lingen het idee verder uitgewerkt en een ondernemingsplan 
geschreven, marktonderzoek gedaan, leveranciers gezocht, 

ontwerpen gemaakt, etc. etc. Afgelopen schooljaar hebben ze 
een Scala trui op de markt gebracht, met een special edition 
exclusief voor eindexamenleerlingen en een hoodie geregeld 
voor de Berlijnreis. Onder begeleiding van de coach runt een 
team van vijf enthousiaste leerlingen ‘Scala Merchandise’ 
en ze zijn van plan in de toekomst nog veel meer producten 
te gaan ontwikkelen en verkopen. Teamleden die van school 
gaan, worden opgevolgd door jongerejaars leerlingen waar-
door elk schooljaar andere leerlingen de kans krijgen om te 
leren ondernemen. Voor vragen of aanmeldingen is het team 
van Scala Merchandise te bereiken via merchandise@scalacol-
lege.nl. De Scala truien zijn te bestellen via de webshop: Sca-
lamerchandise.nl. 

Hoe is de inspraak geregeld 
op het Scala College?

De leerlingenraad
In de leerlingenraad hebben leerlingen vanuit alle locaties zit-
ting. De leerlingenraad vertegenwoordigt daarmee alle leerlin-
gen van het Scala College en werkt hard aan het optimaliseren 
van onze school uit het oogpunt van de leerlingen. Om dit op 
verschillende gebieden te kunnen doen heeft de leerlingen-
raad een aantal commissies, die zich met verschillende on-
derwerpen binnen onze school bezighouden. De commissies 
komen een keer per maand bij elkaar en de leerlingenraad een 
keer per drie weken. Vier leerlingen van het Scala College ver-
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tegenwoordigen de leerlingen in de medezeggenschapsraad 
(MR). Zij vergaderen samen met de oudergeleding en de per-
soneelsgeleding waarbij tevens de directie aansluit. De leer-
linggeleding praat zo mee over de toekomst van onze school. 
Ook vertegenwoordigen twee leden van de leerlinggeleding 
de leerlingen in de GMR. Zij vergaderen samen met de ou-
dergeledingen en personeelsgeledingen van het Coenecoop 
College en het Scala College en de leerlinggeleding van het 
Coenecoop College, waarbij op regelmatige basis het college 
van bestuur aansluit.
Contact opnemen met de voorzitter van de leerlingenraad kan 
via de mail: leerlingenraad@scalacollege.nl.

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut worden de rechten en plichten van de 
leerlingen gepubliceerd. Het leerlingenstatuut wordt telkens 
voor een periode van twee jaren vastgesteld door het college 
van bestuur, na instemming van de leerlingengeleding van de 
medezeggenschapsraad.

Resonansgroepen
De locaties Diamantstraat en Sacharovlaan van het Scala Col-
lege hebben elk hun eigen resonansgroep met leerlingen. Op 
de locatie Diamantstraat bestaat de resonansgroep uit alle 
klassenvertegenwoordigers en op de locatie Sacharovlaan 
uit betrokken en geïnteresseerde leerlingen. Een resonans-
groep is anders dan de leerlingenraad, die alle leerlingen van 
de school vertegenwoordigt. De resonansgroepen praten met 
elkaar over afspraken en regels, over de dagelijkse gang van 
zaken en hebben de mogelijkheid om van gedachten te wis-
selen over verbeteringen in het onderwijs op onze school. 
Ook dienen de resonansgroepen als een klankbord voor pro-
blemen en oplossingen die belang hebben bij hun locatie. Er 
zijn ook resonansgroepen voor ouders. Naast de mogelijkheid 
om via de tevredenheidsenquête de tevredenheid, maar ook 
verbeterpunten kenbaar te maken, is het mogelijk om in ge-
sprek met docenten en schoolleiding te praten over kansen en 
mogelijkheden om de organisatie en het onderwijs nog beter 
te maken.

Ouderraad
Het Scala College heeft een actieve ouderraad. Iedere ouder 
van een leerling op school kan er zitting in nemen (mits er een 
vacature is). Regelmatig vergadert de raad over actuele zaken, 
waarbij een lid van de schoolleiding aansluit. De ouderraad 
vormt een brug tussen ouders en school. Van de vrijwillige 
ouderbijdrage organiseert de ouderraad voor alle leerlingen 
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buiten het lesprogramma om diverse activiteiten gedurende 
het schooljaar, zoals het sollicitatieproject, een projectdag en 
presentaties van highschools en onderwijsontwikkelingen. Bo-
vendien organiseert de ouderraad jaarlijks een informatieve ou-
deravond, waar een actueel thema wordt behandeld.

Medezeggenschapsraad
Het Scala College heeft een medezeggenschapsraad (MR), die 
meedenkt over het beleid. Dat betreft uiteenlopende zaken 
zoals de inrichting van het onderwijs, arbeidsomstandigheden 
en veiligheid, huisvesting en financiën. De MR heeft het recht 
de schoolleiding - gevraagd en ongevraagd - te adviseren en 
voor diverse kwesties instemming te verlenen. Via de MR heb-
ben medewerkers, ouders en leerlingen invloed op de gang van 
zaken op school. Er zijn vier leerlingen en vier ouders lid van de 
MR. Bij vacatures voor de oudergeleding  worden er verkiezin-
gen onder ouders uitgeschreven. 

GMR
Uit de twee medezeggenschapsraden van het Scala College en 
het Coenecoop College  is een Gemeenschappelijke Medezeg-
genschapsraad gekozen, die meedenkt en beslist over zaken die 
beide scholen aangaan, zoals o.a. de jaarrekening en de begro-
ting. 
De GMR kan namens het bestuur een lid afvaardigen naar de 
Ondersteuningsplanraad. Deze raad heeft als belangrijkste taak 
instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het sa-
menwerkingsverband voortgezet onderwijs in onze regio. Het 
genoemde plan moet zorgen voor een dekkend onderwijsaan-
bod voor alle leerlingen die recht hebben op extra of speciale 
ondersteuning in het onderwijs conform de wet passend on-
derwijs. Het medezeggenschapsreglement staat ter inzage op 
onze website. Informatie over de OPR is te vinden op: onder-
steuningsplanraad.
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Structuur 
van de school

Plaatsing leerlingen

Het Scala College verzorgt openbaar onderwijs, dat wil zeg-
gen dat alle leerlingen, ongeacht religie of levensbeschou-
wing welkom zijn. 
Bij plaatsing in de eerste klas is het advies van de basis-
school bepalend voor het niveau van de klas waarin een 
leerling wordt geplaatst. Binnen een klas krijgen de leer-
lingen op één niveau les. In het lesprogramma houden de 
docenten rekening, bijvoorbeeld via het aanbieden van ex-
tra stof, met leerlingen die eventueel kunnen doorstromen 
naar een hoger niveau. Tevens is er extra aandacht voor 
leerlingen die moeite hebben met het niveau. Leerlingen 
met een gemengd advies (vmbo-tl/havo of havo/vwo) wor-
den geplaatst in een klas waarbij de docenten lesgeven op 
het hoogste niveau. Speciale aandacht gaat uit naar leer-
lingen met extra ondersteuningsbehoeftes. Afspraken over 
de begeleiding van deze leerlingen worden in overleg met 
de mentor-coach, teamleider en het ondersteuningsteam 
gemaakt. 

Onderbouw

In de onderbouw volgen alle leerlingen een basisprogram-
ma. Zij maken daarnaast onder begeleiding van de coach 
een keuze voor flexlessen om extra uitleg te kunnen krijgen 
van een vak of om onder toezicht van de docent te werken 
aan de leerdoelen.
Het onderwijs in de onderbouw is verdeeld in regulier en 
tweetalig onderwijs (havo en vwo). Voor leerlingen met een 
vmbo basis/kader advies zijn er extra praktijklessen in de 
vorm van vakmanschapsuren. Binnen regulier onderwijs 

kiezen de leerlingen voor een bepaalde highschool of de 
sportklas. Aanbod van highschool en sportklas is er op alle 
niveaus. Vanaf dit schooljaar kunnen tweetalige leerlingen 
ook kiezen voor een highschool of de sportklas. Zij volgen 
die twee uur per week. De reguliere leerlingen volgen vier 
uur de highschool van hun keuze. Verder in de schoolgids 
leest u hier meer over. 

Het Scala College plaatst leerlingen die zich voor het eerste 
jaar aanmelden, in een vmbo-b/k, vmbo-tl-, (t)havo-, of (t)
vwo-klas. Gymnasium kun je volgen in het eerste leerjaar, 
door te kiezen vanaf periode twee voor het vak oriëntatie 
klassieke talen.
 
Na de eerste twee jaar worden leerlingen geplaatst in het 
vmbo, (t)havo of (t)atheneum. De leerlingen in 3 vmbo star-
ten met de voorbereiding op het eindexamen. Voor havo- en 
vwo-leerlingen geldt dit vanaf klas 4. In havo en vwo geldt 
leerjaar 3 als een schakeljaar tussen onder- en bovenbouw.
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Structuur 
van de school

wo
wetenschappelijk onderwijs

Leerjaar 6
vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 5
vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 4
vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 3
vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 5
(T)havo

Leerjaar 4
(T)havo

Leerjaar 3
(T)havo

Leerjaar 4
vmbo

• kaderberoepsgericht

• basisberoepsgericht

vmbo

• theoretisch

Leerjaar 3
vmbo

• theoretisch

• kaderberoepsgericht  

• basisberoepsgericht

Leerjaar 1
(t)vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 1
(t)havo

Leerjaar 1
vmbo-t

Leerjaar 1
vmbo b/k

hbo
hoger beroepsonderwijs

mbo
middelbaar beroepsonderwijs

Tabel onderwijs en doorstroommogelijkheden

Leerjaar 2
(t)vwo

• (t)gym

• (t)ath

Leerjaar 2
(t)havo

Leerjaar 2
vmbo-t

Leerjaar 2
vmbo b/k
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Uitstekend 
onderwijs op maat 

Sportklas
Leerlingen uit de sportklas hebben in het eerste en tweede 
leerjaar zes uur gymnastiek oftewel sportklasles. Tijdens 
deze lessen wordt er een breed sportprogramma aangebo-
den, waarin allerlei sporten aan bod komen. Daarnaast krij-
gen zij binnen dit programma verschillende gastlessen van 
experts, worden er toernooien georganiseerd en bezoeken 
zij meerdere malen per jaar een wedstrijd op topniveau. In 
leerjaar 3 (havo en vwo) hebben de sportklassen vier uur LO.

Het Scala College staat voor uitstekend onderwijs op maat. Wat maakt het Scala College tot een 

bijzondere en in menig opzicht onderscheidende school? Dat zijn de welhaast grenzeloze moge-

lijkheden voor onze leerlingen en medewerkers. Ons aanbod is zo veel mogelijk afgestemd op 

de vraag van leerlingen en ouders. Het Scala College biedt tweetalig en regulier onderwijs aan. 

Binnen regulier onderwijs kunnen leerlingen kiezen voor een highschool (de eerste twee jaar) 

of de sportklas (de eerste drie jaar). Binnen de highschool volgen de leerlingen hun keuzevak, 

bijvoorbeeld dans, voetbal of media & design, vier uur per week. Door deze opzet zijn we beter 

in staat talenten en interesses van leerlingen te ontwikkelen en te stimuleren. Meer informatie 

over sportklassen, tweetalig onderwijs en highschools is te lezen op onze website. Naast ons 

brede aanbod vinden wij het ook belangrijk om maatwerk in de lessen aan te bieden. In de on-

derbouw en bovenbouw vwo worden flexlessen gegeven. Leerlingen in de onderbouw werken 

met leerdoelen en bepalen zelf, onder begeleiding van hun mentor-coach, hoe zij deze bereiken. 

In de  bovenbouw vmbo en havo zijn voorbereidingen bezig om dit voort te zetten. In de boven-

bouw vwo kunnen leerlingen de flexuren gebruiken om herhaling of juist verdieping te krijgen. 
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Highschool
Highschool leerlingen maken een keuze uit elf talenten of 
interessegebieden: wedstrijdzwemmen, voetbal, hockey, 
waterpolo, tennis, kickboksen, dans, theater, muziek, me-
dia & design of quest. Zij zitten in een klas met leerlingen die 
voor een highschool gekozen hebben. De klas bestaat dus 
uit leerlingen met verschillende interesses. De reguliere les-
sen, inclusief LO, beeldende vorming en muziek volgen de 
leerlingen met hun klas. Daarnaast gaan zij vier lesuur per 
week in een aparte groep met hun eigen talent aan de slag 
tijdens de highschooluren. In deze uren staat het op hoog 
niveau ontwikkelen van het eigen talent centraal. Vanaf dit 
schooljaar kunnen tweetalige leerlingen ook kiezen voor 
een highschool of de sportklas. Zij volgen die twee uur per 
week.
Kijk op onze website voor een toelichting op de verschil-
lende highschoolprogramma’s.

Topsport Talentschool
Het Scala College is één van de dertig erkende Topsport 
Talentscholen in Nederland. Een Topsport Talentschool is 
er voor leerlingen die onderwijs en topsport zo goed moge-
lijk willen combineren. Wij begrijpen dat sporttalenten hun 
dromen waar willen maken en het hoogst haalbare in hun 
tak van sport willen bereiken. Het Scala College vindt het 
bovendien belangrijk dat je naast een topsportcarrière aan 
een maatschappelijke carrière werkt. Ons doel is dat iedere 
leerling met een passend diploma de school verlaat. Een 
Topsport Talentschool biedt je extra faciliteiten om sport 
en school optimaal te combineren. Een leerling komt in 
aanmerking om deel te nemen aan het Topsport Talentpro-
gramma als de leerling door de eigen bond wordt erkend 
als talent en in het bezit is van een zogenaamde talenten-
status (NOC*NSF-status, voor voetballers is dit de KNVB-
beloftestatus).
Ook voor leerlingen die op hoog niveau sporten en veel trai-
ningsuren maken, maar net tekort komen voor de eisen van 
de talentenstatus, zijn er mogelijkheden. Hiervoor kan een 
aanvraag aspirant-topsport gedaan worden bij de topsport-
coördinator die dit zal beoordelen.

Vmbo beroepsgerichte leerwegen
Circa 45 procent van de middelbare scholieren in Nederland 
volgt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). 
Binnen het vmbo zijn er vier niveaus (leerwegen), waarvan 
het Scala College de volgende drie aanbiedt: theoretische 
leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoeps-

gerichte leerweg. Het gehele vmbo bereidt leerlingen voor 
op de niveaus 1 tot en met 4 van het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo). 
Niveau 1 wordt “de Entreeopleiding” genoemd. Een Entree-
opleiding is gericht op het behalen van een diploma dat 
toegang biedt tot vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot 
uitstroom naar de arbeidsmarkt. Een mbo-niveau 4 diploma 
geeft in principe toelating tot een hbo vervolgopleiding. 
In de onderbouw van het Scala College volgen leerlingen in 
de vmbo basis en kaderklassen het vak “vakmanschapsu-
ren.” Dit is een praktische voorbereiding op de profielen in 
de bovenbouw. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen 
een keuze voor een profiel (Zorg & Welzijn of Economie & 
Ondernemen). Ze kiezen daarnaast een stroming ( zie hier-
onder bij vakmanschapsuren). Door deze praktische inrich-
ting van het onderwijs ontstaat er een doorlopende leerlijn 
naar het mbo. Zo wordt de overstap van leerlingen naar het 
mbo vergemakkelijkt. 

In de vmbo basis en kader klassen werkt het Scala College 
met een kleiner leerlingaantal; tot maximaal 22 leerlingen. 
Hierdoor kan de docent tijdens de les meer aandacht en tijd 
besteden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben 
en wordt uitval of afstroom beperkt. 

Vakmanschapsuren

Vakmanschapsuren in leerjaar 1 en 2 zijn wekelijks vier les-
uren waarbij het werken in de praktijk en het op de toekomst 
georiënteerde onderwijs gerealiseerd wordt. Vanaf klas 1 
gaan leerlingen aan de slag met beroepscompetenties. Dat 
gebeurt in combinatie met andere schoolvakken. Zo leren 
kinderen hun eigen talent te ontwikkelen en vormen ze zich 
een beeld over hun toekomst. Het zijn vaardigheden die 
leerlingen straks in de maatschappij en in hun werk nodig 
hebben om hun beroep goed te kunnen uitoefenen en dus 
een goed vakman/vakvrouw te zijn. Aan het einde van klas 2 
kiezen leerlingen voor één profiel en één stroming. 
De twee profielen zijn: zorg & welzijn en economie & onder-
nemen. Bij zorg & welzijn staat het begeleiden van mensen, 
van jong tot oud, in onze samenleving centraal. Organiseren 
en activeren zijn twee belangrijke kerndoelen. Bij het pro-
fiel economie & ondernemen krijgen leerlingen inzicht hoe 
bedrijven werken. Daaronder vallen onder andere onder-
werpen als het voeren van een administratie, het bijhouden 
van de voorraden in het magazijn en de communicatie met 
klanten. 
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Naast de twee profielen kiezen de leerlingen één van de drie 
aangeboden stromingen:

Sport en Veiligheid
Een stroming voor echte sporters, de juiste opstap voor de 
mbo-richtingen sport & bewegen, vrede & veiligheid of be-
veiliging.

Dienstverlening - Jij maakt het verschil 
Een stroming die zich vooral richt op werk in de gezond-
heidszorg, horeca, uiterlijke verzorging en met mensen.

Commercieel
Bij deze stroming gaat het om vragen als “hoe zet je een ei-
gen (online) bedrijf op?”, “hoe geef je leiding aan een afde-
ling?” en “hoe help je klanten vriendelijk en adequaat?” 

De kaderberoepsgerichte leerweg is bedoeld om door te 
stromen naar niveau 3 of 4 van het mbo. De basisberoeps-
gerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de Entreeop-
leiding en niveau 2 van het mbo. De beide beroepsgerichte 
leerwegen zijn geschikt voor leerlingen met een praktische 
instelling. Zij doen examen in een beroepsgericht vak plus 
minimaal vier algemene vakken. Het onderwijs sluit zoveel 
mogelijk aan op de beroepspraktijk. Vanuit de beroepsge-
richte leerwegen is doorstromen naar de havo niet mogelijk.

Vmbo theoretische leerweg
De theoretische leerweg is een voorbereiding op het mbo 
niveau 3 of 4 van het mbo of de havo. In het derde leerjaar 

biedt de school een breed vakkenpakket aan. Later in dat 
leerjaar maken leerlingen een keuze uit een van de vier pro-
fielen. 
Het Scala College werkt nauw samen met mbo Rijnland om 
de doorstroming van vmbo naar mbo zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Zo maken leerlingen van de examenklas-
sen een profielwerkstuk, waarbij cursisten en docenten van 
mbo Rijnland hen begeleiden. Het Scala College heeft o.a. 
de wettelijke verplichting jaarlijks aan de woongemeenten 
van alle eindexamenleerlingen door te geven, wie van hen 
in aanmerking komt voor doorstroom naar het mbo.

Sectoren

Profielen
Binnen een leerweg moeten leerlingen kiezen uit vier pro-
fielen: techniek, zorg & welzijn, economie of landbouw. De 
profielen sluiten aan bij opleidingen in dezelfde profielen 
van het middelbaar beroepsonderwijs. De vakken die de 
leerlingen volgen zijn verdeeld over een gemeenschappelijk 
deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschap-
pelijk deel bestaat uit de vakken die alle leerlingen moeten 
volgen zoals Engels en Nederlands. Het profieldeel bestaat 
uit de vakken die bij de gekozen sector horen. Daarnaast zijn 
er nog twee vakken vrij te kiezen.

Bovenbouw havo en vwo
Leerjaar 4 en 5 is de bovenbouw van de havo. Voor het vwo 
geldt dit voor de leerjaren 4, 5, en 6. Het Scala College kiest 
voor duidelijk herkenbare en vaste profielen volgens lande-
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lijke richtlijnen. In het vrije deel kan de leerling een vak op-
nemen dat de doorstroommogelijkheden naar het vervolgon-
derwijs vergroot of een vervolg is op de eigen interesse of de 
highschools in de onderbouw. Leerlingen in de bovenbouw 
van het vwo kunnen enkele uren per week in de Scala Aca-
demy of tijdens de Scala Lectures kiezen voor verdiepende en 
vakoverstijgende activiteiten.

Tweetalig onderwijs (tto) 
Leerlingen die binnen een aantal jaren vloeiend Engels willen 
leren spreken, internationaal georiënteerd zijn, gemakkelijk 
leren en gemotiveerd zijn om tweetalig onderwijs te volgen, 
kunnen kiezen voor tto. Leerlingen krijgen les van docenten 
die speciaal zijn opgeleid om in het Engels les te geven en na-
tive speakers (docenten opgegroeid in een Engelstalig land). 
Leerlingen die een tweetalige opleiding volgen krijgen extra 
lesuren Engels én volgen meer dan 50% van de lessen in het 
Engels. Dat geldt zowel op havo- als op vwo-niveau. 

Kosten tto
Het tweetalig onderwijs is een extra aanbod. Dit aanbod is 
voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige ouder-
bijdrage. Kosten voor een tweetalige opleiding verschillen per 
leerjaar, maar doordat het bedrag in elk leerjaar hetzelfde is 
(m.u.v. de zelf te organiseren internationale stage in 5 vwo), 
kunnen de internationaliseringsactiviteiten zoals reizen en 
uitwisselingen gedeeltelijk bekostigd worden. Het Scala Col-
lege neemt de overige kosten voor haar rekening. 
Indien ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen, gaan we 
graag met u in gesprek om te komen tot een regeling.  De re-
geling wordt in goed overleg met ouders afgestemd. Het kan 
gaan om gespreide betaling, externe financiering of (gedeel-
telijke) kwijtschelding. Mocht in de loop van het schooljaar 
blijken dat minder dan 90% van de vrijwillige ouderbijdrage 
wordt geïnd dan zullen wij ons beraden om het programma 
(enigszins) aan te passen.

Tweetalig havo
Er is veel aandacht voor Europese en Internationale Oriëntatie 
(EIO). Daarnaast zijn er extra uren in het vak Engels en krijgen 
de leerlingen dramalessen om de fluency van het Engels te oe-
fenen. Het internationale karakter van deze opleiding uit zich 
in reizen en uitwisselingen. Het programma loopt door tot en 
met leerjaar 5. In leerjaar 5 gaan de thavo-leerlingen naast het 
reguliere havo-diploma op voor het Cambridge-certificaat.

Tweetalig vwo
Naast het uitgebreide Engelse programma, krijgen de leer-
lingen in tvwo dramalessen om de fluency van het Engels te 
oefenen en is er aandacht voor Europese Internationale Ont-
wikkelingen (EIO). Het internationale karakter van deze oplei-
ding uit zich o.a. in reizen en uitwisselingen en in het gebruik 
van authentiek materiaal. In 5 vwo worden de leerlingen ge-
stimuleerd zelf een internationale stage te organiseren. Het 
programma loopt door tot en met leerjaar 6, waarin leerlin-
gen behalve voor het reguliere vwo-diploma ook opgaan voor 
het International Baccalaureate Certificate English A, Langu-
age and Literature, Higher Level. Dit diploma vergemakkelijkt 
de toegang tot Engelstalige opleidingen aan Nederlandse en 
buitenlandse universiteiten. Al sinds juni 2009 mag het Scala 
College de officiële status van senior tto-school (tweetalig 
onderwijs) voeren. De tweetalige opleiding biedt veel extra 
activiteiten.

Gymnasium
Leerlingen met een vwo-advies kunnen in het eerste leerjaar 
vanaf periode 2 kiezen voor een oriëntatie op de klassieke ta-
len. In leerjaar 2 kunnen zij vervolgens kiezen voor de gym-
nasiumopleiding. In het gymnasium staan de klassieke talen 
Latijn en Grieks en de cultuur van de Romeinen en Grieken 
centraal. Hierbij leren zij de beginselen van de beide talen en 
worden zij getraind in het analyseren van een vreemde taal in 
het algemeen en van een Latijnse/Griekse tekst in het bijzon-
der. Daarnaast maken de leerlingen kennis met belangrijke 
elementen uit de klassieke Grieks/Romeinse cultuur, zoals 
klassieke godsdienst, architectuur en geschiedenis.
In de bovenbouw volgt de gymnasiumleerling Latijnse Taal 
en Cultuur (LTC) en/of Griekse Taal en Cultuur (GTC). Bij deze 
vakken leest de leerling verscheidene authentieke Latijnse/
Griekse teksten van verschillende auteurs en genres (bijv. 
poëzie van Homerus of Ovidius, filosofie van Plato of Seneca, 
geschiedschrijving van Herodotos of Caesar, tragedies van 
Euripides). Verder maken de leerlingen kennis met een aantal 
gebieden van het vak, zoals mythologie, filosofie en geschie-
denis. Door het lezen van bronnen uit deze gebieden vormen 
zij zich een beeld van de Griekse en Romeinse Oudheid. Bo-
vendien leren ze te reflecteren op zichzelf en hun eigen we-
reld. In de bovenbouw bestaat de mogelijkheid tot het deel-
nemen aan een Rome- en/of Griekenlandreis. Wanneer een 
leerling eindexamen doet in Grieks en/of Latijn, ontvangt hij 
een gymnasiumdiploma.
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 Vakcode vmbo-b/k vmbo-
tl

havo vwo t-havo t-vwo

Nederlands ne 3 3 3 3 3 3
Engels  ¹ en 3 3 3 3 6 6
Frans fa - 3 3 3 3 3
Duits du - - - - - -
Grieks gr - - - - - -
Latijn la - - - - - -
wiskunde  ¹ wi 3 3 3 3 3 3
rekenen rek 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
biologie en gezondheid ¹ bg 2 2 2 2 2 2
geschiedenis  ¹ gs - 2 2 2 2 2
aardrijkskunde  ¹ ak - 2 2 2 2 2
mens en maatschappij mm 2 - - - - -
Europese en int. Oriëntatie  ¹ eio - - -  1 1
lichamelijke opvoeding  ¹ lo 4 4 4 4 4 4
beeldende vorming  ¹ bv 2 2 2 2 1 1
muziek   ¹  mu 1 1 1 1 1 1
drama  ¹ dr 1 1 -  1 1
vakmanschapsuren vmu 4 - - - - -
sport of highschool  2 sport/hs 4 4 4 4 2* 2*
mentorles men 2 1 1 1 1 1
havo uur hu 1
oriëntatie klassieke talen** kt 2** 2**
vwo uur vu 1
coaching coach *** *** *** *** *** ***

TOTAAL  32 31,5 31,5 31,5/33,5 31,5/33,5 32,5/34,5

LEERJAAR 1 - ALLE OPLEIDINGEN

¹   Deze vakken worden in t-havo, t-ath en t-gym in het Engels aangeboden
2   Keuzeprogramma: sportklas of highschool. De highschools zijn: sport of hs: quest (que), dans(dnsh), media & design (mnd) muziek 
  (muh), theater (thlh), hockey (hck), tennis (tns), voetbal (vtb), waterpolo (wtp), wedstrijdzwemmen (wzm), kickboksen (kic)

*  Voor de tweetalige opleidingen is een highschool een optie. Als dit gekozen wordt, komen er 2 lesuren bij.
** Keuzevak – oriëntatie klassieke talen (Grieks en Latijn), vanaf periode 2 als keuzevak
  Deze keuze is een optie. Als dit gekozen wordt, komen er 2 lesuren bij.
*** Coaching Er worden coach-uren gegeven, in leerjaar 1 – 3 uur, leerjaar 2 – 2 uur , leerjaar 3 – 1 uur.

Lessentabellen
Aantal lessen per vak en per week
(Het aanbod van de keuzemogelijkheden en vakken zal afhangen van het aantal leerlingen)
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¹  Deze vakken worden in t-havo, t-ath en t-gym in het Engels aangeboden
2  De keuzevakken in de highschooltijd zijn: sport of hs: quest (que), dans(dnsh), media & design (mnd) muziek (muh), theater (thlh), 
  hockey (hck), tennis (tns), voetbal (vtb), waterpolo (wtp), nieuw in leerjaar 2: wedstrijdzwemmen (wzm), kickboksen (kic)
*   Frans 2 – Leerlingen in 2 vmbo-tl-kansklas kunnen kiezen voor fa2 – Frans op een hoger niveau
***  Coaching: Er worden coach-uren gegeven, in leerjaar 1 – 3 uur, leerjaar 2 – 2 uur , leerjaar 3 – 1 uur.
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Vakcode vmbo-b/k vmbo-tl havo vwo t-havo  t-ath t-gym

Nederlands ne 3,5 3 3 3 3 3 2
Engels  ¹ en 3 3 3 3 5 5 4
Frans of Frans 2 fa fa2 - 3 3 3 3 3 2
Duits du - 3 3 3 3 3 3
Latijn la - - - - - - 2
Grieks gr - - - - - - 2
wiskunde  ¹ wi 3 3 3 3 3 3 3
rekenen  ¹ rek 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
natuur/scheikunde  ¹ nask - 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
economie  ¹ ec 2 2 - - - - -
biologie en gezondheid ¹ bg 2 2 2 2 2 2 2
mens en maatschappij mm 2 - - - - - -
geschiedenis  ¹ gs - 1,5 2 2 2 2 2
aardrijkskunde  ¹ ak - 1,5 2 2 2 2 2
Europese en int. Oriëntatie  ¹ eio - - - - 1 1 1
lichamelijke opvoeding  ¹ lo 4 3 3 2 2 2 2
beeldende vorming  ¹ bv 2 1 1 1 1 1 1
drama  ¹ dr 1 - - - 1 1 1
vakmanschapsuren vmu 4 - - - - - -
sport of highschool 2 sport/hs 4 4 4 4 - - -
mentorles men 1,5 1 1 1 1 1 1
coaching*** coach *** *** *** *** *** *** ***

TOTAAL  33 33 33 32 32 32 33

LEERJAAR 2 - ALLE OPLEIDINGEN

Vakcode 3-havo 3-h-sport 3-ath 3-a-sport 3-thavo 3-tath 3-tgym

Nederlands ne 3 3 3 3 3 3 2
Engels  ¹ en 3 3 3 3 4,5 5 5
Frans fa 2 2 2 2 2 2 2
Duits du 3 3 3 3 3 3 2
Latijn la - - - - - - 2
Grieks gr - - - - - - 2

wiskunde  ¹ wi 3 3 3 3 3 3 3

rekenen rek 0,5* 0,5* - - - - -
Taal taal 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
natuurkunde  ¹ na 2 2 2 2 2 2 2
scheikunde  ¹ sk 2 2 2 2 2 2 2
economie  ¹ ec 2 2 2 2 2 2 2
biologie en gezondheid ¹ bg 2 2 2 2 2 2 2
geschiedenis  ¹ gs 2 2 2 2 2 2 1,5
aardrijkskunde  ¹ ak 2 2 2 2 2 2 1,5
lichamelijke opvoeding  ¹ lo 2 2 2 2 2 2 2
Keuzevak: beeldende vorming/
dans/muziek/theater 1

bv/dns/ 
mu/thl

1 - 1 - 1 1 1

sport sport - 1 - 1 - - -
mentorles men 0,75 0,75 0,5 0,5 1 0,5 0,5
coaching*** *** *** *** *** *** *** *** ***

TOTAAL  30/30,5 30/30,5 29,75 29,75 31,75 31,75 32,75

LEERJAAR 3 – onderbouw opleidingen 3 (t)havo en 3 (t)vwo

Rekenen: 0,5* Indien nodig – o.b.v. uitslag diagnostische toets. Als keuze sport is, dan is er geen keuzemogelijkheid meer voor het 
keuzevak bv/dns/mu/thl Coach-uren (2 lessen als taak), in rooster, naast mentorlessen.
***  Coaching: Er worden coach-uren gegeven, in leerjaar 1 – 3 uur, leerjaar 2 – 2 uur , leerjaar 3 – 1 uur.
¹   Deze vakken worden in t-havo,  t-ath en t-gym in het Engels aangeboden
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BOVENBOUW VMBO BASIS EN KADER

leerjaar 3 E&O leerjaar 3 Z&W leerjaar 4 E&O leerjaar 3 Z&W

va
k

3v
m

bo
-b

k

va
k

3v
m

bo
-b

k

va
k

4v
m

bo
-b

k

va
k

4v
m

bo
-b

k

GE
M

EE
N

SC
H

AP
PE

LI
JK

 D
EE

L Verplicht ne 3 ne 3 ne 3 ne 3

en 3 en 3 en 3 en 3

lo 2 lo 2 lo 1 lo 1

rek * 0 rek * 1 rek * 1 rek * 1

men 1 men 1 men 1 men 1

kckv 1 kckv 1 ma 2 ma 2

lob 5 lob 5

coach *** coach ***

15 15/16 11/11 11/11

PR
O

FI
EL

 D
EE

L

Verplicht eo 5 zw 5 eo 7 zw 7

ec 3 bi 3 ec 3 bi 2

Keuze, 1 uit wi 3** wi 3** wi 3 wi 3

ak 2 ak 3

11 9/10 17 19

PR
O

FI
EL

M
O

DU
LE

Keuze,
1 profielmodule
Stroming
Commercieel

mark 1,25 mark 1,25

ondn 1,25 ondn 1,25

offm 1,25 offm 1,25

webs 1,25 webs 1,25

of

Stroming
Dienstverlening

bzkk 1,25 bzkk 1,25

kmuv 1,25 1,25

wzkj 1,25 wzkj 1,25

aghz 1,25 aghz 1,25

of

osba 1,25 osba 1,25

ehbo 1,25 ehbo 1,25

ufdv 1,25 ufdv 1,25

2,5 2,5 0 0

TOTAAL UREN 28,5 26,5/28,5 27/28 29/30

 Afkortingen - Zie lijst afkortingen vakken
 Vakken in de stroming worden afgerond in leerjaar 3
rek * r2f leerlingen zonder wiskunde in lj 3 en 4 een uur rekenen (lj 3 E&O allemaal wi )
wi 3** leerlingen met wiskunde en onvoldoende voor diagnostische toets volgen ook rek (half jaar)
Coaching *** Er worden coach-uren gegeven: in leerjaar 1 – 3 uur, leerjaar 2 – 2 uur , leerjaar 3 – 1 uur.
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BOVENBOUW VMBo-tl

        techniek zorg en 
welzijn

economie landbouw
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 D
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Verplicht ne 3

GE
M

EE
N

SC
H

AP
PE

LI
JK

 D
EE

L
Verplicht
 

ne 4 Verplicht ne 4 Verplicht ne 4 Verplicht ne 4

en 3 en 4 en 4 en 4 en 4

kckv*** 1

lo 3 lo 1 lo 1 lo 1 lo 1

men 1 men 1 men 1 men 1 men 1

ak 2

bi 2 10 10 10 10

ec 2

    
    

 P
RO

FI
EL

DE
EL

Verplicht nsk1 4 Verplicht bi 4 Verplicht ec 4 Verplicht wi** 4

gsv 2 wi** 4 rek * 0,5 rek * 0,5

ma*** 2

nsk1 3 Keuze, 
1 uit

ak 4 Keuze, 
1 uit

du 4 Keuze, 1 uit bi 4

wi** 3 gsv 4 fa 4 nsk1 4

rek* 0,5 wi 4 wi 4

coach**** 

Keuze, 2 uit du 4 Keuze, 
2 uit

du 4 Keuze, 
2 uit

du 4 Keuze, 2 uit du 4

27,5 fa 4 fa 4 fa 4 fa 4

PR
O

FI
EL

DE
EL

Keuze, 
1 uit

du 3 ak 4 ak 4 ak 4 ak 4

fa 2 bi 4 ec 4 bi 4 bi 4

nsk2 2 ec 4 gsv 4 gsv 4 ec 4

gsv 4 nsk1 4 nsk1 4 gsv 4

nsk2 4 nsk2 4 nsk2 4 nsk1 4

wi 4 wi 4 nsk2 4

2/3 16 16 16 16

TOTAAL UREN 29,5/30,5 Totaal uren 26 26 26 26

EX
TR

A 
VA

K

extra 
sport

lo2 2

EX
TR

A 
VA

K

extra sport lo2 2 extra sport lo2 2 extra sport lo2 2 extra sport lo2 2

of of of of

Keuze, 
7e vak
voor 
eventuele
doorstroom 
havo

du 4 Keuze, 
7e vak
voor 
eventuele
doorstroom 
havo

du 4 Keuze, 
7e vak
voor 
eventuele
doorstroom 
havo

du 4 Keuze, 
7e vak
voor 
eventuele
doorstroom 
havo

du 4

fa 4 fa 4 fa 4 fa 4

ak 4 ak 4 ak 4 ak 4

bi 4 ec 4 bi 4 bi 4

ec 4 gsv 4 gsv 4 ec 4

gsv 4 nsk1 4 nsk1 4 gsv 4

27/28 4 nsk2 4 nsk2 4 nsk1 4

wi 4 wi 4 nsk2 4

2/4 2/4 2/4 2/4

TOTAAL UREN MET 
EXTRA VAK

31,5/
32,5

TOTAAL UREN MET 
EXTRA VAK

28/30 28/30 28/30 28/30

rek * r2f leerlingen zonder wiskunde verplicht rekenen     
wi ** leerlingen met wiskunde en onvoldoende voor diagnostische toets volgen ook rek (half jaar)  
kckv en ma *** in leerjaar 3 afgerond       
Coaching ****  Er worden coach-uren gegeven: in leerjaar 1 – 3 uur, leerjaar 2 – 2 uur , leerjaar 3 – 1 uur.  
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BOVENBOUW (T)HAVO
CM EM NG NT
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 D
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Verplicht netl 4 3 netl 4 3 netl 4 3 netl 4 3

entl * 4 3 entl * 4 3 entl * 4 3 entl * 4 3

lo * 2 1 lo * 2 1 lo * 2 1 lo * 2 1

maat * 2 maat * 2 maat * 2 maat * 2

ckv 2 ckv 2 ckv 2 ckv 2

men 1 0,5 men 1 0,5 men 1 0,5 men 1 0,5

13 9,5 13 9,5 13 9,5 13 9,5

PR
O

FI
EL

DE
EL

Verplicht ges 3 3 econ 4 4 biol 4 4 nat 4 4

ak 3 3 ges 3 3 schk 3 3 schk 3 3

rek **** 1 wis B 4 4

Keuze, 
1 uit

kubv 3 3 wis A 3 3 wis A 3 3

kumu*** 3 3

wis B 4 4 wis B 4 4 wis B 4 4

10 9/10 10/11 10/11 10/11 10/11 11 11

PR
O

FI
EL

-
KE

U
ZE

VA
K Keuze, 

1 uit
dutl 4 4 dutl 4 4 ak 3 3 nlt 3 3

fatl 4 4 fatl 4 4 nat 4 4 wis D ** 3 3

ak 3 3

beco 3 3

4 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 /4 3 3

VR
IJ

E 
DE

EL

Keuze, 
1 uit

dutl 4 4 dutl 4 4 dutl 4 4 dutl 4 4

fatl 4 4 fatl 4 4 fatl 4 4 fatl 4 4

econ 4 4 kubv 3 3 econ 4 4 kubv 3 3

beco 3 3 beco 3 3 beco 3 3 beco 3 3

biol 4 4 biol 4 4 kubv 3 3 biol 4 4

bsm 3 3 bsm 3 3 bsm 3 3 bsm 3 3

wis A 3 3 ak 3 3 nat 4 4 ak 3 3

maw 3 3 maw 3 3 nlt 3 3 nlt 3 3

kumu*** 3 3 kumu 3 3 kumu 3 3 kumu 3 3

wis D ** 3 3 wis D ** 3 3

3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Totaal uren 30/31 27,5/
28,5

29/32 25,5 - 
28,5

29/32 26,5 - 
28,5

30/31 26,5 / 
27,5

*  In t-havo in het Engels gegeven
wis D**  alleen in combinatie met wis B
kumu***  start leerjaar 4 - per 2022-2023 ook leerjaar 5
rek****  r3f - alleen als men geen wiskunde heeft
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BOVENBOUW (T)VWO
CM EM NG NT
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L

Verplicht netl 3 3 3 netl 3 3 3 netl 3 3 3 netl 3 3 3

regulier entl 3 3 3 entl 3 3 3 entl 3 3 3 entl 3 3 3

tweetalig entl * 5 5 5 entl * 5 5 5 entl * 5 5 5 entl * 5 5 5

regulier maat 2 maat 2 maat 2 maat 2

tweetalig sgs * 3 1 sgs * 3 1 sgs * 3 1 sgs * 3 1

lo * 2 2 1 lo * 2 2 1 lo * 2 2 1 lo * 2 2 1

alleen atheneum ckv * 2 ckv * 2 ckv * 2 ckv * 2

ond 1 ond 1 ond 1 ond 1

men men men men

rek rek rek rek

Gem. deel, keuze 1 uit: dutl 3 3 3 dutl 3 3 3 dutl 3 3 3 dutl 3 3 3

fatl 3 3 3 fatl 3 3 3 fatl 3 3 3 fatl 3 3 3

of: alleen voor 
gymnasium

gtc 4 4 4 gtc 4 4 4 gtc 4 4 4 gtc 4 4 4

alleen voor gymnasium ltc 4 4 4 ltc 4 4 4 ltc 4 4 4 ltc 4 4 4

regulier vwo 13 14 10 13 14 10 13 14 10 13 14 10
tweetalig vwo 16 17 12 16 17 12 16 17 12 16 17 12
tweetalig gym 17 16 13 17 16 13 17 16 13 17 16 13

PR
O

FI
EL

DE
EL

Verplicht ges * 3 3 3 econ 3 3 3 biol * 3 3 3 nat * 3 3 3

ges 3 3 3 schk 3 3 3 schk 3 3 3

wis B 3 4 4

Profielkeuzevak, 1 uit wis A 3 4 3 wis A 3 4 3 wis A 3 4 3 nlt 3 3 3

wis C 3 3 3 wis B 3 4 4 wis B 3 4 4 wis D ** 3 3 3

Profielkeuzevak, 1 uit ak * 3 3 3 ak * 3 3 3 ak * 3 3 3

maw 3 3 3 maw 3 3 3 nat * 3 3 3

beco 3 3 3

Profielkeuzevak, 1 uit kubv *** 3 3 3

kuda *** 3 - -

dutl 3 3 3

fatl 3 3 3

alleen voor gymnasium gtc 4 4 4

alleen voor gymnasium ltc 3 4 3

12/13 12/14 12/13 12 13 12/13 12 13 12/13 12 13 13

VR
IJ

E 
DE

EL

Keuze, 1 uit dutl 3 3 3 dutl 3 3 3 dutl 3 3 3 dutl 3 3 3

fatl 3 3 3 fatl 3 3 3 fatl 3 3 3 fatl 3 3 3

alleen voor gymnasium ltc 4 4 4 ltc 4 4 4 ltc 4 4 4 ltc 4 4 4

alleen voor gymnasium
 

gtc 4 4 4 gtc 4 4 4 gtc 4 4 4 gtc 4 4 4

beco 3 3 3 beco 3 3 3 beco 3 3 3 beco 3 3 3

bsm 3 3 3 bsm 3 3 3 bsm 3 3 3 bsm 3 3 3

ak 3 3 3 ak 3 3 3 ak 3 3 3 ak 3 3 3

kubv *** 3 3 3 kubv 3 3 3 kubv 3 3 3 kubv 3 3 3

kumu *** 3 - - kumu 3 - - kumu 3 - - kumu 3 - -

maw 3 3 3 maw 3 3 3 nlt 3 3 3 nlt 3 3 3

econ 3 3 3 econ 3 3 3 econ 3 3 3

wis D ** 3 3 3 wis D ** 3 3 3

nat 3 3 3 biol * 3 3 3

3 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Totaal uren 28-34 29-35 25-30 28-33 30-34 25-30 28-33 30-34 25-30 28-33 30-34 26-30

*  In 4 t-vwo in het Engels gegeven: entl, sgs, lo, nat, ges, ak, biol - in 5 t-vwo ook in het Engels: ckv 
**  wis D alleen in combinatie met wis B
*** kumu in vwo  leerjaar 4 per 2022-2023 afhankelijk van keuze klas 3, starten in klas 4 met 3 uurRek - r3f wordt ingericht als vak i.v.m. 
 eindexamennormen en invoer resultaat Rek wordt in het vwo niet apart gegeven, is niet van toepassing. In het vwo hebben ze allemaal wiskunde
kua =  voor leerlingen die examen doen in kubv en kumu.



32

Afkorting vakken in de lessentabel 2022 - 2023
ak aardrijkskunde
beco bedrijfseconomie
bg biologie en gezondheid
bi biologie
biol biologie
bsm bewegen sport en maatschappij
bv beeldende vorming
bzkk bijzondere keuken
ckv culturele en kunstzinnige vorming
dns dans
dr drama
du Duitse taal
dutl Duitse taal en literatuur
ec economie
econ economie
ehbo voorkomen van ongevallen en ehbo
eio Europese en Internationale Oriëntatie
en Engelse taal
entl Engelse taal en literatuur
eo economie en ondernemen
fa Franse taal
fatl Franse taal en literatuur
ges geschiedenis
gr Griekse taal en letterkunde
gs geschiedenis
gsv geschiedenis en staatsinrichting
gtc Griekse taal en cultuur
hs highschool
kua  kunst algemeen
kckv kunstvakken inclusief ckv
kubv kunst en beeldende vorming
kuda kunst en dans
la Latijnse taal en letterkunde
lo lichamelijke opvoeding
lo2 lichamelijke opvoeding 2
lob loopbaanoriëntatie
ltc Latijnse taal en cultuur
ma maatschappijleer
maat maatschappijleer
mark marketing

maw maatschappijwetenschappen
men mentorles
mm mens en maatschappij
mu muziek
na natuurkunde
nask natuur-/scheikunde
ne Nederlands
netl Nederlandse taal en literatuur
nlt natuur leven en technologie
nsk1 natuur- en scheikunde 1
nsk2 natuur- en scheikunde 2
offm officemanagement
ond onderzoeksvaardigheden
ondn ondernemen
osba ondersteuning bij sport en 
 bewegingsactiviteiten
rek rekenen
schk scheikunde
sgs social global studies
sk scheikunde
sport sport
sta stage
taal taal
thl theaterles
ufdv geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
vmu vakmanschapsuren
webs webshop
wi wiskunde
wisA wiskunde A
wisB wiskunde B
wisD wiskunde D
zw zorg en welzijn
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Aanmelding

Voor de sportklas, highschool en tweetalig gelden in som-
mige gevallen aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld lid 
zijn van een voetbalclub als je voor highschool voetbal kiest. 
Voor bijna alle opleidingen is er een intakemiddag voor leer-
lingen uit groep 8. Wij volgen een toelatingsprocedure als 
leerlingen worden aangemeld bij onze school. Deze proce-
dure gaat lopen, nadat de inschrijvingstermijn verlopen is. 
De school kan de toelatingsprocedure starten als ouders 
een aanmeldingsformulier hebben ingevuld en er een vol-
ledig onderwijskundig dossier van de vorige school beschik-
baar is.

Zorgplicht school bij aanmelding
Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school, 
heeft onze school zorgplicht voor de aangemelde leerling. 
De school gaat altijd met de ouders en de leerling in gesprek 
als de informatie (van de basisschool, de vorige school of 
van ouders) vragen oproept, om de mogelijkheden van on-
dersteuning te bespreken. In overleg met ouders wordt er 
soms een deskundige van het samenwerkingsverband bij 
gevraagd. Meent de school de ondersteuning niet te kun-
nen bieden, dan zal de school, bij voorkeur in samenspraak 
met ouders, actief op zoek gaan naar een andere passende 
school. Ouders kunnen er natuurlijk ook voor kiezen zelf een 
andere school te zoeken. Van de ouders wordt verwacht dat 
ze relevante informatie over de ondersteuningsbehoefte 
van hun kind verstrekken. Wanneer ouders deze informatie 
niet willen geven, kan het zijn dat de school niet in staat is 
om de ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen. 

Leerlingen met minimaal een vmbo b/k-advies kunnen worden toegelaten tot het eerste leer-

jaar van het Scala College. De aanmelding loopt bij voorkeur via de basisschool, maar ouders 

kunnen kinderen ook zelf aanmelden. Inschrijving voor het schooljaar 2023-2024 kan 15 maart 

2023. Voor plaatsing van leerlingen is het advies van de basisschool leidend. Het Scala College 

werkt met een toelatingscommissie onder leiding van de directie. Het Scala College is een open-

bare school, waar religie en/of levensbeschouwing geen rol speelt.

De school kan dan niet beoordelen of ze de benodigde on-
dersteuning kan bieden. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
school de leerling niet toelaat. Bij gebrek aan inzicht in de 
ondersteuningsbehoefte kan van de school niet verwacht 
worden dat er een andere school wordt gezocht en kan er 
geen uitvoering gegeven worden aan de zorgplicht.
In de volgende situaties heeft de school geen zorgplicht:
• Als het niveau-advies van de basisschool niet aansluit bij 

het onderwijsniveau dat de school biedt. Het gaat hierbij 
niet om de hulpvraag, alleen om het niveau-advies. VSO 
is geen niveau-advies, maar een vorm van ondersteu-
ning.

• Als de school aantoonbaar geen plek meer heeft. Als dit 
het geval is, wordt dit schriftelijk toegelicht en wordt 
aangegeven wanneer er eventueel wel een plek vrijkomt.

Soms worden er voor uitzonderlijke situaties wel eens uit-
zonderingen gemaakt. Gedacht kan worden aan een leer-
ling die vanuit een andere regio verhuist naar onze regio. 
Vanuit het samenwerkingsverband kan dan een overleg 
gepland worden met andere scholen die het betreffende 
niveau aanbieden. Bij tussentijdse aanmeldingen bepaalt 
de schoolleiding in welk leerjaar en op welk niveau de leer-
ling geplaatst wordt. De toelatingsprocedure bestaat uit de 
analyse van het onderwijskundig rapport van de leerling. 
Dit wordt opgevraagd bij de school van herkomst. Ook vindt 
een gesprek plaats tussen de leerling, ouders en de betrok-
ken teamleider. Doel van dit gesprek is om af te stemmen of 
het Scala College de leerling de ondersteuning kan bieden 
die hij nodig heeft. 



Kwaliteitszorg

Wat het Scala College met het onderwijs wil bereiken staat 
beschreven in ons schoolplan 2020-2024. We richten ons op 
vier ambities: 

1)  uitstekend onderwijs op maat,
2) een fijne school waar iedereen zich veilig voelt en gezien 

wordt, 
3)  betrokken en ontwikkelingsgericht werkgeverschap en 
4)  een verbonden organisatie die klaar is voor de toe-

komst. 

Deze ambities uit het schoolplan worden concreet vertaald 
naar doelen op teamniveau. In de teamplannen is beschre-
ven wat het lopende schooljaar bereikt wil worden. Voor de 
hele school staat het werken met (vooral aanbodgerichte) 
leerdoelen, het leveren van maatwerk in en buiten de les, 
het bieden van keuzes, het formatief handelen, een kwali-
teitsslag in toetsing centraal. De teams van havo, vmbo-t 
en vmbo-k hebben daarnaast in hun teamplan opgenomen 
om de onderwijsopbrengsten, m.n. de examenresultaten, te 
verbeteren.

Docenten, secties en mentoren spelen een grote rol in het 
systematisch werken aan kwaliteit. Zij verzamelen in en bui-

ten de les informatie over de kennis, (praktische en sociaal-
emotionele) vaardigheden, motivatie en kwaliteiten van 
leerlingen. In de les wordt zo goed mogelijk opbrengst- en 
doelgericht gewerkt. Dit betekent dat docenten bijhouden 
en evalueren hoe leerlingen ervoor staan, succescriteria 
bij de leerdoelen verhelderen, controleren of de lesstof be-
grepen is, gemaakte toetsen individueel en/of plenair be-
spreken, leerlingen gerichte feedback geven, de leerdoelen 
benoemen en evalueren en op basis van de verzamelde in-
formatie (zowel formatief al summatief) van leerlingen het 
lesprogramma en de daarbij horende didactiek afstemmen 
op de leerbehoeftes van individuele of groepen leerlingen. 
Daarbij leren we leerlingen steeds meer zelf verantwoorde-
lijk te zijn voor hun eigen leerproces, zich te motiveren om 
iets te leren en hun self-efficacy te vergroten.  De mentor-
coach helpt leerlingen met regulatie- en planningsvaardig-
heden. Docenten en mentoren worden geschoold in het 
opbrengst- en doelgericht werken en het coachen.

Lesbezoeken vinden plaats in het kader van onze gespreks-
cyclus maar ook in het kader van onderwijsactiviteiten als 
SL!M, onderwijsontwikkeling, tweetalig onderwijs, etc. In 
de Digitale Observatie Tool worden bevindingen van de 
lesbezoeken geregistreerd. Individuele feedback naar aan-

Kwaliteitszorg staat op het Scala College hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij gezamen-

lijk doelgericht en systematisch en integraal werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. 

Door resultaten zoals rapportcijfers, schoolexamenresultaten, resultaten van de centraal 

(praktijk)examens en gegevens over doorstroom, instroom en uitstroom te verzamelen, te 

monitoren en te evalueren, bewaakt de schoolleiding de kwaliteit van de onderwijsopbreng-

sten. De kwaliteit van het onderwijsproces wordt bewaakt door regelmatige lesbezoeken, 

professionaliseringsactiviteiten en zelfevaluaties. 
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leiding van een lesbezoek vindt in een nabespreking plaats. 
Daarbij wordt ook de mening van leerlingen over die betref-
fende les betrokken. Niet alleen teamleiders leggen lesbe-
zoeken af, ook vindt collegiale visitatie plaats. Dat wil zeg-
gen dat docenten bij elkaar in de les kijken met als doel van 
elkaar te leren. 
 
Vaksecties spelen in de kwaliteit van het onderwijs even-
eens een belangrijke rol. In de vakwerkplannen is het curri-
culum van het vak, het PTO en het PTA, opgenomen. Ook be-
schrijft de sectie daarin haar doelen en met welke didactiek 
en welk lesmateriaal zij deze doelen wil bereiken. De sectie 
zorgt voor kwalitatief goede toetsen en schoolexamens en 
analyseert de resultaten van de toetsen. Jaarlijks evalueert 
de sectie de eigen en de examenresultaten. Op basis van 
deze evaluatie worden verbeter- en ontwikkelacties door de 
sectie geformuleerd. Deze actieplannen worden in het vak-

werkplan opgenomen. Nieuwe vakdocenten worden door 
secties opgevangen en begeleid. Belangrijke agendapunten 
van de secties voor dit schooljaar zijn het formuleren van 
leerdoelen, het creëren van doorgaande leerlijnen tussen 
de verschillende leerjaren en het begeleiden van leerlingen 
met leerachterstanden of -vertraging.

Of we onze doelstellingen behalen, meten we aan de onder-
bouwsnelheid, het niveau van de leerling in leerjaar 3 t.o.v. 
het advies van de basisschool, het bovenbouwsucces en de 
examenresultaten. De opleidingen vmbo-b en vwo behalen  
voor vier van deze zogenaamde indicatoren de driejaarlijkse 
absolute norm van de inspectie. De opleidingen vmbo-k en 
vmbo-t scoren drie, de havo opleiding twee van de vier in-
dicatoren boven de drie jaarlijkse norm.  Het zijn vooral de 
examenresultaten die moeten verbeteren.
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De onderwijsinspectie onderzoekt eens in de vier jaar hoe 
de opleidingen er op het Scala College voor staan. Vmbo-
basis en -kader hebben het oordeel voldoende, evenals 
het vmbo-tl. Het vwo heeft in 2018-2019 het oordeel goed 
gekregen en in januari 2019 het predicaat excellent voor de 
wijze waarop internationalisering in de praktijk wordt ge-
bracht. In november 2019 heeft de onderwijsinspectie haar 
vierjaarlijkse onderzoek op het Scala College uitgevoerd. De 
havo is zowel op de locatie Nieuwe Sloot als op de locatie 
Diamantstraat bezocht en heeft van de inspectie het oor-
deel voldoende gekregen.

Systematisch werken aan kwaliteitszorg betekent ook dat 
wij willen weten wat anderen van ons onderwijs vinden. 
Door middel van tevredenheidsonderzoeken, zelfevaluaties 
en scans, visitaties (binnen onze samenwerking van 5=1) 
en audits vernemen wij in hoeverre medewerkers, (oud)
leerlingen, studenten, ouders, vervolgopleidingen en scho-
len waarmee het Scala College samenwerkt, tevreden over 
ons zijn. Op  de locatie Nieuwe Sloot en Sacharovlaan zijn 
leerling- en ouderresonansgroepen. Op de locatie Diamant-
straat kent elke klas klassenvertegenwoordigers. Met hen 
gaan wij in gesprek over wat leerlingen, ouders en ons be-
zighoudt op school. Resultaten van deze activiteiten gebrui-

ken wij om in beeld te brengen wat goed en wat 
minder goed gaat en om onderwijsverbeteringen 
tot stand te brengen. 

Tenslotte hecht het Scala College veel waarde 
aan onderzoek, opleiding en professioneel leren 
in de school. Het Scala College is aangesloten bij 
de Academische Opleidingsschool Het Utrechts 
Model (AOS HUM), waarbij onderzoek en het op-
leiden van studenten en docentonderzoekers een 
zeer belangrijke plaats innemen. Door studenten 
zo goed mogelijk en met een open blik voor te 
bereiden op de onderwijswereld en onderzoek te 
koppelen aan team- en schoolontwikkeling kan 
het Scala College de kwaliteit nog verder borgen. 

Op het gebied van onderzoek en opleiding werken wij sa-
men met hogescholen en universiteiten.  Het Scala College 
kent een breed onderzoeksteam met docentonderzoekers 
uit het Data Team en het AOS onderzoeksteam waarin on-

Doorstroom van onze opleidingen in 2020-2021
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onderbouw 0,1096% 1192 1 0,08% 1194 1 0,08% 857 0 0,00%

vmbo-bovenbouw 1,0% 358 5 1,40% 298 0 0,00% 224 0 0,00%

havo/vwo bovenbouw 0,1% 879 7 0,80% 894 2 0,22% 615 2 0,30%

Het Scala College stelt zich ten doel het aantal voortijdige 
schoolverlaters (vsv) tot een minimum te beperken. Dit is 
het overzicht van het aantal voortijdige schoolverlaters ge-
durende de afgelopen drie schooljaren. 
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derzoekers die gebruik maken van schooleigen data en de 
onderzoekers die eigen onderzoeksdata generen, met el-
kaar kunnen samenwerken en onderzoeksmatig van elkaar 
kunnen leren. Voorbeelden van lopende onderzoeken zijn 
de onderzoeken naar executieve functies, faalangst in vwo 
bovenbouw en de doorstroom van onder- naar bovenbouw.

Kwaliteitszorg kan niet zonder een goede kwaliteitscultuur. 
Het Scala College streeft naar een cultuur waarin mede-
werkers gezamenlijk werken aan onderwijsverbetering en 
-ontwikkeling die de leerlingen direct of indirect ten goede 
komt. Leren van elkaar binnen de school én leren van col-
lega’s van andere scholen in leernetwerken en innovatie-
groepen. Zo neemt het Scala College deel aan de innovatie-
groepen leerdoelen en formatief handelen (schoolbreed), 
formatief handelen (locatie Nieuwe Sloot) en flexibilisering 
onderwijs (locatie Diamantstraat) van het project Voortge-
zet Leren van de VO-Raad. Uitgangspunten voor professio-
neel leren heeft het Scala College beschreven in het zoge-
naamde Professionaliseringskader. Komende jaren willen 
we professionaliseringsactiviteiten verder vorm geven en 
toewerken naar een Scala Huis Academie. 

Het Scala College wil graag dat de lessen door bevoegde 
docenten worden gegeven. Docenten die nog niet bevoegd 
zijn of een bevoegdheid in een ander vak of een hoger graad 

willen behalen, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. 
Het Scala College neemt deel aan het samenwerkingsver-
band Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) in en om 
het Groene Hart om het dreigende lerarentekort terug te 
dringen. Met het bevorderen van zij-instroom, het bijscho-
len in tekortvakken en het continueren van de begeleiding 
van startende leraren hopen wij bij te dragen aan de oplos-
sing van het lerarentekort.

Als u meer wilt weten over de resultaten en opbrengsten van 
het Scala College kunt u informatie vinden op de volgende 
websites. Op de website van de onderwijsinspectie (www.
onderwijsinspectie.nl) wordt de kwaliteitskaart vermeld. 
Op de website van Scholen op de Kaart, www.scholenop-
dekaart.nl, kunt u allerlei kwaliteitsgegevens over het Scala 
College vinden. Naast bijvoorbeeld de gemiddelde cijfers 
voor het centraal examen en het verschil tussen het school 
en het centraal examencijfer, ook de doorstroomgegevens. 
Aangezien elke vestiging van het Scala College op www.
scholenopdekaart.nl een eigen vestigingsnummer heeft, 
zijn de examenresultaten van het vmbo en havo te vinden 
bij de locatie Diamantstraat en die van het vwo bij de locatie 
Sacharovlaan. In het menu moeten deze locaties apart aan-
geklikt worden. De resultaten van de algemene tevreden-
heidsonderzoeken (en de landelijke benchmark) onder ou-
ders en leerlingen zijn terug te vinden onder de drie locaties.
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Communicatie

Het contact tussen ouders en school vindt op verschillende manieren plaats. Op de homepage 

van onze website www.scalacollege.nl staat het meest actuele nieuws. Verder houden wij ou-

ders per mail op de hoogte via brieven en onze digitale nieuwsbrief die enkele keren per jaar 

verschijnt. Hierin staan aankomende gebeurtenissen aangekondigd of er wordt teruggeblikt op 

recente zaken. Het directe contact tussen ouders en school vindt vooral plaats via de mentor. 

Er zijn regelmatig ouderavonden, waardoor ouders zo volledig mogelijk op de hoogte zijn van 

zaken die zich op school afspelen. Verder worden er thematische ouderavonden georganiseerd 

met actuele onderwerpen voor ouders. Ten slotte worden ouders van harte uitgenodigd om deel 

te nemen aan resonansgroepen met als doel gezamenlijk het onderwijs op het Scala College 

verder te verbeteren. 

Lesuitval

Bij uitval van het eerste lesuur worden leerlingen via een be-
richtje op de hoogte gebracht. Alle overige roosterwijzigin-
gen en nieuwe roosters kunnen de leerlingen zien op de app 
van het roosterprogramma Zermelo of op de computer. Les-
uitval in de onderbouw wordt, behalve het eerste en laatste 
uur, waar mogelijk vermeden. Deze lessen worden overge-
nomen door collega-docenten of onderwijsassistenten. In 
de bovenbouw wordt, indien beschikbaar, een vakdocent 
ingezet. 

Website

Op de website staat alle openbare en actuele informatie. Via 
SOMToday en Zermelo vinden leerlingen en ouders infor-
matie over cijfers, absentie en roosters.

Sociale media

Het Scala College heeft een eigen Facebookpagina, 
Instagram en LinkedIn pagina. Via deze pagina’s hebben 
ouders, leerlingen en overige belangstellenden de moge-
lijkheid om actuele gebeurtenissen te volgen. Incidenteel 
wordt Facebook ingezet voor informatievoorziening.  De 
Scala Facebookpagina heeft zich met ruim 4.000 volgers in-
middels ontwikkeld tot een belangrijk medium als het gaat 
om interactie tussen ouders, leerlingen en school.
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met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de 
Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 
of email mediation@onderwijsgeschillen.nl.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 
2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail stu-
ren naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website www.
onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over 
klachtbehandeling.

Externe vertrouwenspersoon

De school heeft gekozen voor een externe vertrouwens-
persoon. Deze persoon is niet verbonden aan de school en 
neemt dus een onafhankelijke positie in. Zij kan worden 
ingeschakeld door het personeel, de directie en het college 
van bestuur indien er een klacht is, bijvoorbeeld bij (seksu-
ele) intimidatie. Daarnaast kan deze persoon ook worden 
ingeschakeld door de interne vertrouwenspersonen van de 
school ter advisering. Het Scala College heeft bureau 
cvp-plus benoemd als externe vertrouwenspersoon. 

Onderwijstijd

Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld van de daadwer-
kelijk gerealiseerde onderwijstijd. Afhankelijk van deze op-
brengsten kunnen aanvullende maatregelen worden geno-
men. 

Digitale brieven

Teamleiders en mentoren houden ouders vooral via e-mail 
op de hoogte van lopende zaken, zoals o.a. aankondigingen 
van presentaties, excursies en mentorspreekavonden. Het 
is daarom belangrijk wijzigingen in mailadressen zo spoedig 
mogelijk door te geven via llnadm@scalacollege.nl.

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of 
leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden 
zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een 
meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een 
klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school 
is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen 
die bij de school betrokken is, in te zien op onze website. 
Iemand die een klacht wil indienen kan dat eerst kenbaar 
maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk 
kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de 
behandeling van klachten tevens aangesloten bij een on-
afhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachten-
commissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als 
personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. 
De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht 
te behandelen en op te lossen. Een medewerker van On-
derwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het 
schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt 
dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht 
op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehan-
deling door het schoolbestuur of de school, mediation of 
een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie 
over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u 
op www.onderwijsgeschillen.nl.
Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er 
een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot 
een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met be-
hulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een 
formele procedure voorkomen. Om te bespreken of media-
tion tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen 

www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/
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Leermiddelenfonds

Het Scala College beschikt over een leermiddelenfonds. 
Er wordt gebruik gemaakt van volledig digitale methodes 
maar ook van leer- en werkboeken. De leerlingen krijgen de 
lesmaterialen éénmalig gratis verstrekt. Indien een leerling 
een boek kwijt raakt, wordt tegen betaling een nieuw exem-
plaar uitgereikt.  Materialen zoals atlassen, woordenboeken 
en rekenmachines vallen niet onder het leermiddelenfonds. 

Ouderbijdrage

Ouders betalen op vrijwillige basis een bijdrage aan de ou-
derraad via de Stichting Schoolfonds Scala College. De bij-
drage wordt dus door de ouderraad ten bate van de school 
geïnd. De ouderraad beheert het fonds en bekostigt hiervan 
onder andere de projectdag, excursies, aanvullingen voor 
de mediatheek en activiteiten die de ouderraad zelf organi-
seert. Dit alles vormt een aanvulling op het (les)programma 
van de school. De uitgaven en activiteiten komen ten gun-
ste van alle leerlingen. Voorbeelden van die activiteiten zijn 
het sollicitatieproject, de diploma-uitreiking, een jaarlijkse 
thema-avond en een projectdag met activiteiten/excursies 
voor alle leerlingen. Ook kunnen door leerlingen of docen-
ten aangedragen projecten voor ondersteuning in aanmer-
king komen. De ouderbijdrage voor 2022-2023 bedraagt 
€ 47,50 per kind.
Het Scala College toetst jaarlijks, in overleg met de ouderge-
leding van de medezeggenschapsraad, of de ouderbijdrage 
aangepast moet worden door veranderingen in het onder-
wijsaanbod of door veranderingen in prijzen. Het niet vol-
doen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitslui-
ting van de activiteiten.

Boeken 
en financiën

Kosten voor werkweken

De werkweken worden gehouden in de voorexamenklas-
sen, behalve in het tweetalig vwo. De kosten hangen af van 
het reisdoel, de activiteiten en het aantal dagen dat de reis 
duurt. In de desbetreffende leerjaren worden leerlingen en 
ouders tijdig geïnformeerd over de inhoud en kosten van de 
werkweken.

Kluisjes

Elke leerling van het Scala College krijgt de beschikking over 
een kluisje. Hiervoor wordt een eenmalige eigen bijdrage 
van € 10,00 gevraagd. Voor het gebruik van het kluisje is 
de leerling verantwoordelijk. Bij verlies van de kluissleutel 
wordt voor vervanging een eigen bijdrage van € 7,50 ge-
vraagd. De kluisjes mogen geen wapens, vuurwerk, drugs, 
alcohol of gevaarlijke stoffen bevatten.
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Chromebook en eigen device

Alle leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 werken met een eigen 
device of met een chromebook. De ouders krijgen informa-
tie over het bestellen en betalen van het device.  

Financiële regelingen 

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid 
in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Of en hoeveel kind-
gebonden budget men krijgt hangt af van het inkomen. Ook 
het aantal kinderen jonger dan 18 jaar telt mee. Hoe meer 
kinderen, hoe hoger het kindgebonden budget kan zijn. Het 
is in principe niet nodig om het kindgebonden budget aan 
te vragen. Wie er recht op heeft, krijgt automatisch bericht 
van de Belastingdienst. Soms heeft deze echter te weinig 
gegevens om automatisch te bepalen of een gezin in aan-
merking komt. Via de site van de belastingdienst kunt u een 
proefberekening laten maken en eventueel zelf een aan-
vraag indienen.

Wet Studiefinanciering
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder ontvangen de ouders 
geen kinderbijslag meer. Deze scholieren kunnen zelf een 
‘tegemoetkoming scholieren’ aanvragen. Het is een bijdrage 
in de kosten voor bijvoorbeeld boeken, bus- of treinabon-
nement en het eventuele lesgeld. Leerlingen kunnen de te-

gemoetkoming scholieren voor het einde van het schooljaar 
(31 juli), of tenminste drie maanden voordat ze 18 jaar wor-
den, aanvragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
Let op, voor deze aanvraag is het van belang dat de leerling 
een DigiD heeft.

Niet kunnen voldoen aan financiële bijdragen
Per 1 augustus 2021 geldt een nieuwe wet met betrekking 
tot de vrijwillige bijdrage in. Kinderen van ouders die de vrij-
willige ouderbijdrage niet (kunnen of willen) betalen, moe-
ten mee kunnen doen aan de activiteiten die georganiseerd 
worden door de school. Wij gaan er als school vanuit dat de 
ouders het belang van de extra activiteiten inzien. Het niet 
voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt echter niet tot 
uitsluiting van de activiteiten.
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Overzicht kosten 2022-2023 - Wijzigingen voorbehouden

  kluisje start
periode 

 kamp jaarlijkse 
bijdrage

Start school € 10,-

1 Aanschaf Chromebook €130,-*

1 sport € 25,-  € 100,-

1 highschool waterpolo € 25,-  € 225,-

1 highschool voetbal € 25,-  € 100,-

1 highschool hockey € 25,-  € 100,-

1 highschool tennis € 25,-  € 450,-

1 highschool dans € 25,-  € 100,-

1 highschool media & design € 25,-  € 100,-

1 highschool muziek € 25,-  € 100,-

1 highschool theater € 25,-  € 100,-

1 highschool kickboksen € 25,- € 100,- 

1 highschool wedstrijdzwemmen € 25,- € 225,- 

1 tvwo € 25,-  € 500,-

1 thavo  € 400,-

2 kamp € 125,-

2 2e termijn Chromebook € 130,-**

2 sport   € 125,- € 100,-

2 highschool waterpolo   € 125,- € 225,-

2 highschool voetbal   € 125,- € 100,-

2 highschool hockey   € 125,- € 100,-

2 highschool tennis   € 125,- € 450,-

2 highschool dans   € 125,- € 100,-

2 highschool media & design   € 125,- € 100,-

2 highschool muziek   € 125,- € 100,-

2 highschool theater   € 125,- € 100,-

2 highschool kickboksen € 125,- € 100,-

2 highschool wedstrijdzwemmen € 125,- € 225,-

2 tvwo    € 500,-

2 thavo   € 400,-

3 3e termijn Chromebook € 130,-**

3 sport € 50,-

3, 4 vmbo 4, 5 havo 4-6 ath

3- 4-  thavo thavo € 400,-

5 thavo thavo € 240,-

3-, 4- en 6 tvwo tvwo    € 500,-

5-tvwo tvwo    € 300,-

Alle leerjaren topsporttalentleerlingen € 150,-

Alle leerjaren Aspirant-topsport talentleerlingen € 75,-

*)  Ouders die door omstandigheden niet aan bepaalde financiële verplichtingen kunnen voldoen, of de gevraagde eigen  
 bijdrage niet willen financieren, verzoeken wij contact op te nemen met de teamleider.
**)  kosten afhankelijk van keuze en betalingsregeling
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Voor de leerlingen is de mentor-coach het eerste aan-
spreekpunt. Het streven is om twee mentor-coaches per 
klas te hebben. Zo is er veel individuele aandacht voor de 
leerlingen. Daarnaast zullen ook docenten de leerlingen in 
de team-omgeving snel leren kennen. Ook het onderwijs-
ondersteunend personeel wordt ingezet om de leerlingen 
te begeleiden. Zo is er ’s ochtends altijd toezicht op het 
schoolplein en is er ook altijd een receptionist, conciërge of 
teamleider bij wie de leerlingen met al hun vragen terecht 
kunnen. 

Iedere vestiging heeft een ondersteuningscoördinator. Het 
Scala College werkt ook nauw samen met de schoolwijk-
agent. Daarnaast is een aantal medewerkers opgeleid als 
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Er is anti-pestcoördinatie en we verzorgen lessen 
gericht op sociale veiligheid en het voorkomen van pesten. 
Er zijn ook medewerkers geschoold in het signaleren van 
radicalisering. Ons ondersteunend personeel is geschoold 
om problemen zonder het gebruik van fysieke middelen op 
te lossen. 

Incidenten Registratie 

Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala Col-
lege een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht 
in de ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maat-
regelen nemen. Bij de kluisjes van de leerlingen hangen ca-
mera’s en de werkplek van de conciërge is zodanig geplaatst 
dat er toezicht is op het buitenplein en de fietsenstalling. 

Veiligheidsbeleid 
Het Scala College heeft een actueel veiligheidsplan. Met alleen een plan creëer je echter geen 

veilige school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien en herkend worden en daar-

om werken wij in teams. Zo hebben we het onderbouwhuis opgedeeld in vier teams. Zo’n team 

bestaat uit ongeveer twintig docenten met gemiddeld 200 leerlingen. Aan het hoofd staat een 

teamleider. 

Bedrijfshulpverlening

In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers (bedrijfshulpverle-
ning) aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding genoten 
op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverle-
ning, Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontrui-
mingen. Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten 
houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leer-
lingen een ontruimingsoefening. Tijdens de ontruimingsoe-
fening leren we hoe we moeten omgaan met een ongeval of 
calamiteit.

Toezicht via camera’s

Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aan-
tal camera’s. Deze zijn geplaatst op diverse strategische po-
sities, zowel binnen als buiten de schoolmuren. 

Toezicht kluisjes

Het Scala College is gemachtigd kluisjes preventief te ope-
nen, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat in een 
kluisje vuurwerk of andere door de school verboden artike-
len worden bewaard. 
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Vakanties en 
vrije dagen 
2022-2023 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen 7 t/m 10 april 2023

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023

Pinksteren 29 mei 2023

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023
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Vakanties en 
vrije dagen 
2022-2023 
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Collectieve ongevallenverzekering 
en reisverzekering

Alle leerlingen van de school zijn verzekerd tegen de gevol-
gen van ongevallen. Deze ongevallenverzekering is geldig 
gedurende alle schoolactiviteiten met inbegrip van bijvoor-
beeld reizen en excursies. Daarnaast is het reizen van en 
naar school gedurende ten hoogste een uur vóór en een uur 
ná het verlaten van de school meeverzekerd.

De ongevallenverzekering geeft de volgende maximale dek-
king:
blijvende invaliditeit €  50.000,-
overlijden  €  12.500,-
medische kosten (maximaal)*1 €    2.500,-
tandheelkundige kosten (maximaal)*1 €    2.500,-

*1  Deze rubrieken fungeren als aanvulling op de eigen zorgpolis.

Informatie schoolreisverzekering

Onze doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking 
over de gehele wereld, voor alle reisjes en uitstapjes die 
door de school georganiseerd worden, gedurende het ge-
hele jaar.
De verzekering is van kracht voor iedere leerling; docenten 
en begeleiders zijn gratis meeverzekerd.
Het beoefenen van gevaarlijke sporten is meeverzekerd 
(o.a. wintersport, grottentocht, survival, mountainbiken, 
bergbeklimmen, abseilen en wildwatervaren, onderwater-
sport en waterskiën).

 

Verzekerde bedragen:
Reisbagage, per verzekerde leerling 
of begeleider € 5.000,-
Eigendommen school € 1.500,-
Waarvan ten hoogste voor:
• foto-, film-, video- en computerapparatuur 
 (incl. software) per polis per reis € 1.500,-
• (auto)telecommunicatieapparatuur
 (incl. mobiele telefoons) € 300,-
• sieraden en horloges € 500,-
• (zonne)bril/set contactlenzen € 500,-
• kunstgebitten en kunstmatige 
 gebitselementen € 500,-
• kano, fiets, skibox, zeilplank, opblaasbare 
 boot (incl. aan-en toebehoren) € 500,-
• beeld- en geluidsdragers € 300,-
• op schoolreis meegenomen geschenken, 
 per polis per reis € 500,-
• tijdens de schoolreis 
 aangeschafte voorwerpen € 500,-
• reisdocumenten Kostprijs
 
Geneeskundige kosten in NL € 1.000,-*
Geneeskundige kosten buiten NL  Kostprijs* 
Tandheelkundige kosten € 350,-*
 
*) Deze rubrieken fungeren als aanvulling op de eigen zorgpolis.

 
Alarmcentrale:
In geval van een calamiteit tijdens de reis dient altijd zo 
spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met de 
alarmcentrale: Europeesche verzekering: alarmnummer 
van Europeesche Hulplijn is +31206515777.
Ons polisnummer bij AON is 51155077.
Eventuele aangifte van schades worden afgehandeld via de 
financiële administratie.

Regels, verzekeringen 
en afspraken 
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Voor het melden van een schade kunt u bij de school een 
schadeformulier aanvragen (info@scalacollege.nl), waarna 
de verdere afhandeling rechtstreeks met de verzekeraar zal 
verlopen.

Aansprakelijkheid in verband met diefstal etc.
De school is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
diefstal. Er is geen verzekering tegen het ontvreemden van 
goederen of kleding van leerlingen. De leerlingen kunnen 
zelf de kans op diefstal sterk verkleinen door:
• goed te letten op de eigen spullen;
• geen kostbare voorwerpen mee naar school te nemen;
• fietsen en/of brommers goed op slot te zetten;
• zoveel mogelijk gebruik te maken van hun kluisje;
• tijdens de gymlessen hun waardevolle spullen achter te 

laten in hun kluisje.

Calamiteiten
De school beschikt over een ontruimingsplan per locatie, 
goedgekeurd door de brandweer. Jaarlijks wordt het plan 
via een oefening geactualiseerd. Alle locaties zijn voorzien 
van een certificaat: “veilige school”. Uiteraard werken wij op 
dit terrein intensief samen met de GGD en de gemeente. 

Aanwezigheidsbeleid

Melden van absentie
De leerlingen dienen alle voor hen bestemde lessen te vol-
gen. Bij afwezigheid die vooraf bekend is, melden de ouders 
dit de school van tevoren. In geval van ziekte behoort de 
school hiervan dezelfde dag vóór aanvang van de lessen be-
richt te krijgen. In het schooljaar 2022-2023 wordt er gebruik 

gemaakt van de absentiemelding door ouders via hun SOM-
today account. De ouders krijgen hier informatie en instruc-
tie over. Ouders van nieuwe leerlingen uit leerjaar 1 krijgen 
in de loop van september een SOMtoday ouderaccount.
Indien melden via SOMtoday niet lukt, kunt u de (ziek)mel-
ding ook doorgeven via het centrale telefoonnummer (0172 
423737). 
Op onze website staat tevens alle informatie over het mel-
den van verzuim. 
www.scalacollege.nl/ouders/verzuim

Verlof buiten de vakanties om
Voor vrije dagen aansluitend aan vakanties kan de school 
geen toestemming verlenen. Extra verlof is alleen mogelijk 
in bijzondere gevallen en ten hoogste eenmaal per school-
jaar. De school verleent geen verlof voor familiebezoek in 
het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, het 
ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, eerder ver-
trek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte of 
als broers/zussen uit het gezin op een andere school zitten. 
Ook een reeds geboekte vakantie is geen argument voor ex-
tra verlof.
Verlof buiten schoolvakanties kan worden verleend bij ge-
wichtige omstandigheden, zoals:
• het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover 

dat niet buiten schooltijden kan;
• verhuizing (maximaal één dag);
• het bijwonen van een huwelijk in de familie (één dag);
• bij een jubileum van ouders of grootouders (maximaal 

één dag);
• bij ernstige ziekte van familie (in overleg met de desbe-

treffende teamleider);
• bij een geval van overlijden in de familie (in overleg met 

de desbetreffende teamleider);
• indien door de specifieke aard van het beroep (sei-

zoensgebonden arbeid) van (één van) de ouders/ver-
zorgers het onmogelijk is om met het gezin tijdens een 
schoolvakantie tien aaneengesloten dagen op vakantie 
te gaan.

Verzuimloket
Ongeoorloofd verzuim zal de school melden bij de leer-
plichtambtenaar en bij het verzuimloket. Wij doen dat zeker 
in de volgende gevallen:
• als een leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd
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 verzuimt gedurende drie achtereenvolgende dagen;
• als een leerling gedurende vier achtereenvolgende 
 lesweken meer dan 1/8 van het aantal lesuren verzuimt;
• als een leerling regelmatig of na twaalf keer 
 ongeoorloofd te laat op school of in de les verschijnt;
• als er sprake is van luxeverzuim (wegblijven vanwege 
 extra vakantie of familiebezoek);
• als er sprake is van zorgwekkend (ziekte)verzuim.

De 4-8-12-16 regeling
Leerlingen die te laat komen, halen vóór zij naar de les gaan 
eerst een ‘te laat briefje’. Dit wordt geregistreerd. Gebeurt 
het te vaak, dan geeft de school de namen van deze leer-
lingen door aan de leerplichtambtenaar. De zogenaamde 
“4-8-12-16-regeling” is opgesteld vanuit het samenwer-
kingsverband tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs 
in de regio, de leerplichtambtenaar en bureau Halt en houdt 
het volgende in:
1. Vier keer afwezig of te laat in de les: mentor en 
 teamleider worden geïnformeerd over het verzuim. 
 Er volgt een gesprek met de leerling over het voorkomen  
 van toekomstig verzuim en er worden gezamenlijke 
 afspraken gemaakt. Er gaat een brief naar ouders en 
 leerling met het 4-8-12-16 protocol.
2. Acht keer afwezig of te laat in de les: mentor en
 teamleider worden geïnformeerd over het verzuim. 
 Er gaat een brief naar ouders en leerling met het 
 4-8-12-16 protocol. Er volgt tevens een gesprek met 
 leerling en ouders over het voorkomen van toekomstig
  verzuim. De leerling en ouders worden mondeling 
 geïnformeerd over de gevolgen van twaalf keer te 
 afwezig of te laat in de les.
3. Twaalf keer afwezig of te laat in de les: mentor en 
 teamleider worden geïnformeerd over het verzuim. Er
  gaat een brief naar ouders en leerling met het 4-8-12-16
  protocol. De teamleider meldt de leerling aan voor 
 preventief leerplichtspreekuur via verzuimloket 
 leerplicht (of RMC bij 18+).
4. Zestien keer afwezig of te laat in de les: mentor en
  teamleider worden geïnformeerd over het verzuim. De
 teamleider meldt de leerling aan voor het 
 leerplichtspreekuur via verzuimloket leerplicht (of RMC
 bij 18+).
Bij opvallend ziekteverzuim wordt de vaste schoolverpleeg-
kundige betrokken. Zij kan op vrijwillige basis meedenken 

over de belastbaarheid van een leerling en het beste plan 
van aanpak of te nemen vervolgstappen. Zie ook onze web-
site:  www.scalacollege.nl/ouders/verzuim.

Schoolmediatheek/bibliotheek

Het Scala College beschikt op de locaties Diamantstraat en 
Nieuwe Sloot over een goed uitgeruste bibliotheek/media-
theek. Door de medewerking van een aantal vrijwilligers 
is het mogelijk de bibliotheek dagelijks open te stellen. 
Leerlingen kunnen alleen boeken lenen op vertoon van de 
eigen Scalapas. Bij verlies zijn de kosten voor een nieuwe 
Scalapas €4,50 met een levertijd van ongeveer één week. 
Deze schoolpas is te bestellen in de bibliotheek van de  
Diamantstraat en Nieuwe Sloot. Er staat een boete op te 
laat inleveren van bibliotheekboeken, net als in de regulie-
re bibliotheken. Op de locatie Sacharovlaan wordt de boe-
kenverzameling beheerd door de vakdocenten in hun eigen 
vaklokalen. Leerlingen kunnen deze boeken lenen na regi-
stratie met hun Scalapas in de mediatheek.

Gebruik van foto- en 
filmmateriaal (AVG)

Op onze school worden regelmatig foto’s gemaakt en films 
opgenomen tijdens activiteiten, zoals Scaladagen, culturele 
avonden, muziek- en theaterproducties, sportactiviteiten, 
projecten en schoolfeesten. Een aantal van die opnames en 
foto’s plaatsen wij op de website en/of Facebook en gebrui-
ken we als PR-materiaal. Veel leerlingen stellen dat op prijs. 
Het Scala College vraagt toestemming voor gebruik van 
beeldmateriaal, met inachtneming van de wettelijke eisen 
rondom AVG. Deze staan ook vermeld op onze website. In 
het leerlingprogramma SOMtoday zit een toestemmings-
module, waarbij ouders of leerlingen toestemming voor een 
aantal zaken wordt gevraagd.

Afspraken met betrekking tot het doorgeven van wijzi-
gingen leerlingengegevens
Wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en 
veranderingen in de gezinssituatie moet u zo spoedig mo-
gelijk, onder vermelding van de klas, aan de leerlingenad-
ministratie melden via: llnadm@scalacollege.nl.

llnadm@scalacollege.nl.
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Bijzondere afspraken m.b.t. informatie aan 
gescheiden ouders en andere gezaghebbenden
Informatie wordt in principe verstrekt aan beide ouders en 
eventuele andere gezagsdragers (als voogdijschap een rol 
speelt). Ook ouders zonder gezag hebben recht op infor-
matie, zij moeten hier wel zelf om vragen bij de school. De 
school is bij het geven van actief opgevraagde informatie 
door de niet gezaghebbende ouder verplicht de gezagheb-
bende ouder hiervan op de hoogte te brengen. De enige ma-
nier waarop de gezaghebbende ouder tegen informatiever-
strekking aan de niet gezaghebbende ouder in kan gaan, is 
door het overleggen van een rechterlijke uitspraak in dezen.

Wanneer beide ouders ouderlijk gezag hebben, heeft een 
school volgens de wet een actieve informatieplicht. Dit 
houdt in dat de school beide ouders dezelfde mondelinge 
en schriftelijke informatie geeft. Vaak wordt in de praktijk de 
afspraak gemaakt dat één ouder ervoor zorgt dat de infor-
matie bij de andere ouder terecht komt. Wanneer de andere 
ouder aangeeft dat dit niet gebeurt, is de school verplicht 
de informatie alsnog beschikbaar te stellen. Het is wenselijk 
om een oudergesprek één keer te voeren met beide gezag-
hebbende ouders. Als één van de ouders aangeeft dit niet 
te willen, of het kind geeft aan dit niet te willen, moet de 

school de mogelijkheid bieden om de gesprekken afzonder-
lijk te voeren. De school moet streven naar eenduidige infor-
matie-uitwisseling richting beide gezaghebbende ouders. 

Wanneer een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag het 
Scala College deze ouder alleen informatie geven over be-
langrijke zaken m.b.t. de cognitieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling. Hieronder valt bijvoorbeeld 
informatie over de schoolprestaties, het rapport van de 
leerling, maar niet een uitnodiging voor een ouderavond 
of een kopie van een schoolfoto. De niet gezaghebbende 
ouder moet wel zelf vragen om de informatie. De school 
moet de gezaghebbende ouder (of voogd) informeren over 
de verstrekte informatie. Er wordt geen informatie gegeven 
die ook niet aan de gezaghebbende ouder (of voogd) wordt 
verstrekt.

De veiligheidsbeleving van de leerling speelt altijd een rol 
bij de afweging om informatie te verstrekken. Als een leer-
ling aangeeft bang te zijn voor de niet-gezaghebbende ou-
der, zal de school terughoudend reageren op een verzoek 
voor informatie. Op de informatieplicht aan ouders kan de 
school een uitzondering maken als het belang van het kind 
zich verzet tegen het verstrekken van informatie. Soms is 
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er een gezaghebbend voogd bij een leerling betrokken. De 
school is verplicht de voogd dezelfde informatie te geven als 
welke ook aan gezaghebbende ouders wordt verstrekt. 
Het Scala College streeft ernaar duidelijke communicatie af-
spraken te maken met gescheiden ouders en kinderen van 
gescheiden ouders. Meer informatie over informatieplicht 
school en echtscheiding is te vinden op:
www.onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrek-
king-aan-gescheiden-ouders

Regeling sponsoring

Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, per-
soneel, ouders en leerlingen en een aantal andere organi-
saties hebben afspraken gemaakt over sponsoring in het 
onderwijs. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten 
convenant. Het Scala College vindt sponsoring een valide 
middel om de school van extra middelen te voorzien en het 
onderwijsaanbod te verbreden. Echter niet tot elke prijs. 

Onderwijsinhoud en keuzes van lesmateriaal behoren nim-
mer door sponsoring beïnvloed te worden. Indien er in de 
toekomst een mogelijkheid bestaat gebruik te maken van 
sponsorgelden, dan zal het Scala College de uitgangspun-
ten van bovengenoemd convenant hanteren als kader van 
het sponsorbeleid van de school.

Examenreglement

De organisatie van het examen is vastgelegd in het exa-
menreglement van het Scala College. Hierin wordt bepaald 
welke regels er gelden voor examenleerlingen, docenten 
en schoolleiding. Het examenreglement kunt u vinden op 
de website. Examenleerlingen vinden het ‘Programma van 
Toetsing en Afsluiting’ (PTA) waarin alle noodzakelijke infor-
matie met betrekking tot de schoolexamens is opgenomen, 
eveneens op de website. 

https://onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders


Contacten
Adressen
Onderbouwhuis
Kees Mustersstraat 6
2406 LK Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-423737
info@scalacollege.nl

Bovenbouw havo en vmbo 
Diamantstraat 31
2403 AS Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-423737
info@scalacollege.nl

Bovenbouw (t)vwo
Dr. A.D. Sacharovlaan 1
2405 WB Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-423737
info@scalacollege.nl

Correspondentieadres school
Scala College
Postbus 458
2400 AL Alphen aan den Rijn

Website en sociale media
www.scalacollege.nl
www.facebook.com/
scalacollege
www.linkedin.com/com-
pany/scala-college
www.instagram.com/scala.college/

Rekeningnummers
Diverse schoolkosten en buitenlandse 
reizen/werkweken
Rekeningnummer NL02INGB0002247280
ten name van Scala College, 
Alphen aan den Rijn

Bijdrage Ouderraad (schoolfonds) 
Rekeningnummer 
NL56RABO0136438083
ten name van Stichting Schoolfonds 
Scala College, Alphen aan den Rijn

Raad van toezicht
de heer mr. W.S.A.H. Croes (voorzitter)
mevrouw ir. J.L. van Doesburg MSc
de heer B. de Lange
de heer R. van der Raaij
de heer J. Smid

Correspondentieadres: 
Stichting Scala College en 
Coenecoop College
t.a.v. raad van toezicht
Postbus 458
2400 AL Alphen aan den Rijn
secretariaat@scalacoenecoop.nl

Inspectie van het onderwijs
E-mailadres: info@owinsp.nl
Website: 
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 
(gratis). Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8.00 uur en 20.00 uur.
Klachtmeldingen over seksuele 
intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs, 
tijdens kantooruren: 
0900-1113111 (lokaal tarief).

College van bestuur
Frank de Wit 

Directeur bedrijfsvoering
Eric Privee

Centrale directie
Raymond Pet
Ezra Meijer 

Teamleiders
Locatie Sacharovlaan
Arne Bijlard, 4, 5, 6 (t)vwo
Marianne Brinksma-
Rootert, 4, 5, 6 (t)vwo

Locatie Diamantstraat
Peter Kaspers, 3, 4 en 5 havo
Dian van Raaij, 3, 4 en 5 havo
Albert Scheerder, 3 en 4 vmbo-tl
Eric Streefland, 3 en 4 vmbo-b/k 
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Locatie Nieuwe Sloot
Pascal Bloemheuvel,  1 en 2 havo 
Annelies van Dorst, 1, 2 ,3 thavo en tvwo
Kitty van Leeuwen, 1, 2 en 3 vwo 
Marike van Oosterhout, 1 en 2 vmbo

Examensecretaris
Marcel Zweers

Decanen
Martin Drupsteen (1e en 2e leerjaar)
Sandra Ramaekers (algemene 
zaken, vmbo en havo)
Annemarie Olieman ((t)vwo)

Anti-pestcoördinatoren
Marian van Kooten (Nieuwe Sloot)
Rosan van der Werf (Diamantstraat)
Jeanine Stroop (Sacharovlaan)

Interne vertrouwenspersonen 
Victor Borm  (Sacharovlaan)
Sophia van der Helm (Nieuwe Sloot)
Marian van Kooten (Nieuwe Sloot)
Geert Jan Marks (Nieuwe Sloot)
Franca van Daalen (Sacharovlaan)
Ruud Schellekens (Diamantstraat) 
Pauline Thoomes (Diamantstraat)
Teddy Voordouw (Diamantstraat)
Boudewijn Steenhof (Nieuwe Sloot)

Externe vertrouwenspersoon
Lilian Vermeulen, centrum 
vertrouwenspersonen Plus
Arnoud Kok, centrum 
vertrouwenspersonen Plus

Steunpunt Dyslexie
Marian van Kooten (coördinator)
Ria Weber (screeningscoördinator klas 1)

Steunpunt Dyscalculie
Harm van Engeldorp Gastelaars
Mohammed Beladel

Begeleiding (hoog)begaafden
Boudewijn Steenhof
Loes de Zeeuw
Marloes Schildkamp

Ouderraad
mevrouw G. van der Starre-
Koster (voorzitter)
de heer A. van der Kwaak (secretaris)
de heer R. Kloosterziel (penningmeester)
E-mailadres: 
ouderraad@scalacollege.nl

Personeelsgeleding 
medezeggenschapsraad
Tanja van den Boom
Armida van Daalen de Jel (secretaris)
Sophia van der Helm
Jonneke de Jong
Aday Josef
Stan Kostermans (voorzitter)
Kees van Ommen
Monic van Puijenbroek
E-mail: medezeggenschapsraad@
scalacollege.nl

Oudergeleding 
medezeggenschapsraad
Suzanne de Jong
Julien Segers
Linda Tjaden

Leerlinggeleding 
medezeggenschapsraad
Ian van Dijk (vicevoorzitter GMR)
Laurijn Los (vicevoorzitter MR)
Febe Schouten
Goda Urnieziute 
Jens Wijnants (reserve-lid MR 
en secretaris leerlingenraad)

Coördinatoren Passend Onderwijs 
Rosan vd Werf: 1 t/m 4 vmbo 
b/k + 1 en 2 vmbo-tl)
Jeanine Stroop : 1 t/m 4 vwo en tto
Niecky Reedijk:3 en 4 vmbo-tl
Jolanda Koolhaas: 5 havo
Marloes Schildkamp: 5 en 
6 vwo + 3 en 4 havo

TOPSPORT
Jasper van Duren, topsportcoördinator
Frank Hengeveld, topsportbegeleider
Annemarie Olieman, topsportbegeleider 
Naomi Snel, topsportbegeleider

Ziekmeldingen
Ziekmeldingen gaan via het centrale 
telefoonnummer, 0172-423737 vóór 
aanvang van de lessen. Zie voor verdere 
afhandeling de website. Ouders dienen 
voor een correcte verantwoording van 
de absentie van hun kind zorg te dragen. 
In het schooljaar 2022-2023 
wordt er gebruik gemaakt van de 
absentiemelding door ouders via hun 
SOMtoday account. De ouders krijgen 
hier informatie en instructie over. 

Lijst van afkortingen
BHV: bedrijfshulpverlening
havo: hoger algemeen 
vormend onderwijs
OOP: onderwijs ondersteunend 
personeel
OP: onderwijzend personeel
PTA: Programma voor 
Toetsing en Afsluiting
PTO: Programma voor 
Toetsing Onderbouw
SL!M: Scala Les en instructie Model
toa: technisch onderwijsassistent
thavo: tweetalig havo
tto: tweetalig onderwijs
tvwo: tweetalig vwo
vmbo: voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs
vmbo-b: vmbo-
basisberoepsgerichte leerweg
vmbo-k: vmbo-
kaderberoepsgerichte leerweg
vmbo-tl: vmbo-theoretische leerweg
vwo: voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs

http://http://
http://http://
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