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Onze scholengroep bestaat uit één locatie in Nieuwerkerk 

aan den IJssel met een mavo en havo-vwo onderbouw, en 

uit twee locaties in Rotterdam, één locatie voor vmbo en 

één locatie voor mavo, havo en vwo. Onze scholengroep 

maakt deel uit van het Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam. In totaal volgen ruim 1660 leerlingen 

onderwijs bij Thorbecke. Omdat we drie kleinschalige 

locaties hebben, kennen we onze leerlingen goed en 

hebben we oog voor elkaar. 

Talentherkenning en ontwikkeling staat bij ons hoog in 

het vaandel. Thorbecke is al bijna 30 jaar dé school voor 

leerlingen met een ambitie om kampioen te worden.  

Voor (top)sporters en (top)dansers bieden we speciale 

faciliteiten en begeleiding. Leerlingen die een talentstatus 

van NOC*NSF, een beloftestatus van de KNVB of 

een DaMu-status hebben, kunnen bijvoorbeeld niet-

examenvakken laten vallen, minder lesuren volgen of 

gespreid examen doen. 

Ook alle andere leerlingen bieden we, onder andere 

door onze flexibele roosters en keuze-uren, maatwerk. In 

de onderbouw bieden we verschillende Highschools en 

profielen aan en in de bovenbouw staat oriëntatie op de 

wereld en het vervolgonderwijs centraal. 

Op Thorbecke vinden we het belangrijk dat je zelf leert, 

leert totdat je het kunt, leert wie je bent en leert voor je 

diploma. 

 Het komende jaar (en alle jaren die daarna eventueel nog 

volgen) zullen we er alles aan doen om zo goed mogelijk 

onderwijs te verzorgen. Mocht er onverhoopt eens iets 

niet gaan zoals gewenst, neem dan contact op met de 

schoolleiding van de locatie waar uw zoon of dochter 

onderwijs volgt. 

Ik wens onze leerlingen, ouders, verzorgers en collega’s 

een mooi schooljaar toe! 

 

Mirjam Berkhout, 

Rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs.

Uw kind volgt onderwijs op één van onze drie Thorbecke locaties. In onze schoolgids en op onze 
website kunt u alle belangrijke informatie vinden over onze scholengroep en de locatie waar uw kind 
onderwijs volgt.   

 Welkom bij Thorbecke! 1
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2.1  Missie en Visie

Visie

Thorbecke biedt een veilige, optimistische en uitdagende 

leeromgeving, waarin elke leerling kan groeien in het 

eigen talent en intellect. Een school waar leerlingen de 

basis leggen voor hun toekomstdromen. Onze energie 

en beschikbaarheid zetten we hiervoor in. Zo leiden wij 

leerlingen op tot wereldburgers, die voorbereid zijn 

op het vervolgonderwijs en die hun plek vinden in de 

samenleving van de toekomst. 

Missie 

Op Thorbecke realiseren we het best denkbare onderwijs 

voor de talentontwikkeling van al onze leerlingen. We zijn 

een eigentijdse school, waar leerlingen steeds meer op 

maat kunnen leren via aantrekkelijke programma’s. Daarin 

verbinden we de ontwikkeling van het talent van elke 

leerling met het onderwijs. We maken in het bijzonder de 

verbinding tussen onderwijs, sport en dans. 

Overtuigingen

De leerlingen van deze tijd zullen hun leven lang blijven 

leren. Hun loopbanen zullen worden gekenmerkt 

door flexibiliteit en het maken van keuzes, met hun 

eigen persoonlijkheid als meest constante factor. De 

levenscyclus van actuele kennis wordt steeds korter. 

Daarom geven wij onze leerlingen de liefde voor het leren 

mee en het gereedschap om dat effectief en met plezier 

te kunnen doen. 

Dat komt concreet tot uiting in de volgende 

overtuigingen:

• Leren wie je bent en wat je kunt

• Leren doe je zelf 

• Leren tot je het kunt 

• Leren voor je diploma 

2.2  Kwaliteit
Met ons kwaliteitszorgstelsel bevorderen en bewaken 

wij de kwaliteit van ons onderwijsproces en de 

leerresultaten. Dat doen we cyclisch en planmatig 

op een manier die aansluit bij de systematiek van de 

kwaliteitszorg van stichting BOOR. 

Dat de basiskwaliteit volgens de Inspectie van Onderwijs 

op orde is, zien we als een ondergrens. We schrijven 

ieder jaar een zelfevaluatie en bespreken deze met onze 

collega’s. Op basis van data, stellen we doelen vast. 

Onze scholen nemen deel aan collegiale visitaties en 

interne en externe audits. De teams van onze scholen 

ontmoeten elkaar jaarlijks om kennis te delen en te leren 

van elkaar. 

Onze ambitie gaat verder. Kwaliteit gaat vooral om de 

vraag hoe wij als professionals iedere dag met onze 

leerlingen werken aan hun ontwikkeling. Onze leerlingen 

blijven zich ontwikkelen, net als onze medewerkers. 

Dat kan het best in een omgeving die zich kenmerkt 

als professionele leergemeenschap.  Het is belangrijk 

dat medewerkers nu en in de toekomst goed hun werk 

blijven doen. Dan halen zij immers het beste uit de 

leerling. 

We willen bevorderen dat onze medewerkers vitaal 

blijven en net als onze leerlingen hun talenten blijven 

ontwikkelen. Collegiale visitatie en collegiaal leren 

waarbij docenten lessen bezoeken en bespreken 

zijn krachtige instrumenten om deze professionele 

leergemeenschap te bevorderen. 

2.3  Drie locaties TVO
TVO bestaat uit drie locaties die ieder op hun eigen 

manier invulling geven aan de hierboven beschreven 

missie en visie. Alle locaties zijn kleinschalig 

georganiseerd. 

Thorbecke Prins Alexanderlaan 

(vmbo voor sport & dans)

Deze vmbo locatie telt ongeveer 400 leerlingen. 

We bieden de basisberoepsgerichte leerweg en de 

kaderberoepsgerichte leerweg aan, met en zonder 

ondersteuning bij leerachterstanden. 

Thorbecke Prinsenlaan

Deze mavo, havo en vwo locatie van Thorbecke 

Voortgezet Onderwijs in Rotterdam telt ruim 900 

leerlingen. Leerlingen in klas 1 en 2 zijn geplaatst in 

Thorbecke Junior, waar zij de mogelijkheden krijgen om 

hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. 

Thorbecke Nieuwerkerk 

De locatie in Nieuwerkerk aan den IJssel telt ongeveer 

400 leerlingen. Thorbecke Nieuwerkerk biedt volledig 

mavo onderwijs en een onderbouw havo en vwo. Vanaf 

leerjaar 4 maken havo- en vwo-leerlingen de overstap 

naar de locatie Thorbecke Prinsenlaan. Leerlingen met 

een mavo-advies behalen hun diploma in Nieuwerkerk.

 Thorbecke Voortgezet Onderwijs (TVO)2
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2.4  Contactgegevens TVO

Thorbecke Prins Alexanderlaan 
(vmbo voor sport & dans)

Bezoekadres

Prins Alexanderlaan 151

3066 NV Rotterdam

Postadres

Postbus 8833

3009 AV Rotterdam

Telefoonnummer: 010 - 289 04 00

Ziekmelden leerlingen: 010 - 289 04 30

Algemeen e-mailadres: 

vmbovoorsportendans@tvo-rotterdam.nl

Thorbecke Prinsenlaan
Bezoekadres

Prinsenlaan 82

3066 KA Rotterdam

Postadres

Postbus 8833

3009 AV Rotterdam

Telefoonnummer: 010 - 289 04 50

Ziekmelden leerlingen: 010 - 289 04 35

Algemeen e-mailadres: 

prinsenlaan@tvo-rotterdam.nl

Thorbecke Nieuwerkerk
Bezoekadres

Kamerlingh Onnesstraat 4

2912 BE Nieuwerkerk a/d IJssel

Postadres

Postbus 112

2910 AC Nieuwerkerk

Telefoonnummer: 0180 - 31 29 88

Ziekmelden leerlingen: 010 - 289 04 40

Algemeen e-mailadres: 

nieuwerkerk@tvo-rotterdam.nl

Managementteam 
Thorbecke Voortgezet Onderwijs
Mirjam Berkhout 

Rector Thorbecke Voortgezet Onderwijs 

Nick Breur 

Directeur Thorbecke Prinsenlaan

Roel Schrauwen 

Directeur Thorbecke Prins Alexanderlaan

Petra van den Berg

Directeur Thorbecke Nieuwerkerk

2.5  Stichting BOOR 
Thorbecke VO is een openbare school. Het Bevoegd 

Gezag is de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (Stichting BOOR). 

Postadres

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam

Telefoonnummer:  010 - 254 08 00 

E-mail: info@stichtingboor.nl 

Bezoekadres

Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam 

Informatie over het Bestuur Openbaar Onderwijs 

Rotterdam (Stichting BOOR) is te vinden op de volgende 

internetsite: www.stichtingboor.nl

De koers van Stichting BOOR 2022-2026
Thorbecke is een openbare scholengemeenschap met 

drie locaties, twee in Rotterdam en één in Nieuwerkerk 

a/d IJssel. We omarmen de kernwaarden van Stichting 

BOOR en dragen actief bij aan de drie prioriteiten die 

stichting BOOR in haar koersplan “Leerlingen van nu, 

burgers van morgen” omschrijft; kwaliteit, identiteit 

en samenwerking.  De nieuwe koers 2022-2026 met 

als overkoepelend thema “Sta open” sluit aan op deze 

kernwaarden en zijn geconcretiseerd in vijf beloften. Het 

locatiejaarplan sluit aan bij deze vijf beloften en de eerder 

genoemde prioriteiten uit ons eigen schoolplan 2020-

2025. 

1 | Iedere BOOR-school is een   
 burgerschapsacademie
Belofte: 

Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen.

Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot 

een wereldburger dan in regio Rotterdam. En in regio 

Rotterdam geen betere scholen om dit mee te krijgen dan 

de openbare scholen van BOOR. Openbare scholen zijn 

kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van 

persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, 

waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - 

zichtbaar en vanzelfsprekend is. Om leerlingen klaar te 

stomen voor de wereld besteden we in ons onderwijs 

actief aandacht aan democratische vaardigheden en 

stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. 

Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen 

invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en 

leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals 

98
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via leerlingenraden. In het onderwijs gebruiken we het 

middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met 

elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars 

achtergronden. Zo helpen we verschillen te overbruggen 

en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar.

2 | Ieder talent telt
Belofte: 

Wij gaan voor kansengelijkheid en bieden ieder kind 

brede basisvaardigheden.

Bij BOOR hebben we hoge verwachtingen van elke 

leerling en van elkaar. Ook voor onszelf leggen we de 

lat hoog. We zetten ons in om het maximale uit élke 

leerling te halen. De ene leerling heeft door zijn afkomst, 

achtergrond of sociale context betere kansen op een 

succesvolle toekomst dan de andere. Dit kunnen we 

met het onderwijs alleen niet oplossen, maar we kunnen 

wel ons best doen om de kansen zoveel mogelijk 

gelijk te trekken. Als de situatie er om vraagt, zullen we 

leerlingen anders en uniek behandelen om dit waar te 

maken. Er is ruimte voor verschil tussen leerlingen. Elke 

BOOR school biedt een brede basis aan ieder kind. Hier 

hoort een goede beheersing van de basisvaardigheden 

bij, zoals kennis over mens en maatschappij, lezen en 

schrijven, rekenen en wiskunde. Oók de persoonlijke, 

sociaal-emotionele en culturele ontwikkeling hoort bij 

die brede basis, net als het stimuleren van eigen initiatief. 

Dat betekent aandacht voor kunst en cultuur, sport, 

gezondheid en maatschappelijke vraagstukken. Het 

concrete aanbod wisselt per school. Want net als elke 

leerling, is ook elke BOOR-school uniek.

3 | Veilig en verbonden
Belofte: 

Onze scholen zijn een prettige en veilige leeromgeving.

Wij willen leerlingen een veilige omgeving bieden waarin 

ze vrij kunnen leren en ontwikkelen, mogen vallen en 

weer opstaan. Een omgeving waar zij kunnen worden 

wie ze zijn en in verbinding staan met hun omgeving. 

Zowel fysieke als sociale en mentale veiligheid zijn 

randvoorwaarden om leerprestaties te kunnen leveren. 

Hoe doen wij dit? In eerste plaats door stabiliteit en 

structuur te bieden. Daarnaast door gebrek aan veiligheid 

te signaleren en waar nodig samen met partners aan 

te pakken. Ook vinden wij de betrokkenheid van 

ouders een groot goed en bouwen wij aan een open en 

hartelijke relatie. We onderhouden warme contacten met 

partners van de school, zoals kinderopvang, jeugd- en 

jongerenwerk, wijkteams en het vervolgonderwijs. En 

als het hapert zetten wij ons in om de samenwerking vlot 

te trekken. Zo krijgt ieder kind de ondersteuning die hij 

nodig heeft.

4 | Versterken door vernieuwing
Belofte: 

We stimuleren om altijd te blijven leren en vernieuwen.

De wereld verandert. En BOOR-scholen veranderen 

mee. We spelen in op maatschappelijke trends en 

pakken nieuwe wetenschappelijke inzichten met 

beide handen aan. Dat begint in deze tijd natuurlijk 

met het aangrijpen van de digitale transitie en met het 

slimmer organiseren van ons onderwijs als oplossing 

voor het lerarentekort. Het betekent ook dat wij als 

organisatie en onze medewerkers steeds open staan 

voor ontwikkeling. Bewezen methodes zetten we in 

voor onderwijsvernieuwing en vernieuwende methodes 

onderzoeken we wetenschappelijk. Natuurlijk altijd met 

als doel dat medewerkers kunnen groeien en dat het 

onderwijs steeds beter wordt. BOOR scholen gaan met 

de tijd mee. Sterker nog, wij lopen graag voorop!

5 | Sterke scholen door een sterke 
 organisatie
Belofte: 

Wij bieden een stevige organisatie als basis voor 

succesvolle scholen.

Stichting BOOR is klein én groot. BOOR is klein: jouw 

school in de wijk of binnen de gemeente, met een 

overzichtelijk team en een nauwe betrokkenheid bij 

de omgeving. Maar BOOR is ook groot: drie sectoren, 

125 schoollocaties en 4000 collega’s. Beide kanten 

bieden voordelen. Zowel voor BOOR als werkgever 

als voor iedere individuele werknemer. Het kleine 

schoolniveau geeft je geborgenheid, korte lijnen en 

verantwoordelijkheid. En ook het besef dat jij het 

verschil kan maken. Elke medewerker levert een unieke 

en belangrijke bijdrage aan het geheel. Net als voor 

de leerlingen geldt dat elk talent telt. De ontwikkeling 

van elke medewerker is van cruciaal belang en wordt 

volop gestimuleerd en gefaciliteerd. Voor zowel de 

huidige als toekomstige medewerkers willen we dé 

werkgever zijn. Goede medewerkers zijn immers 

randvoorwaardelijk voor goed onderwijs. De omvang van 

BOOR als geheel biedt de kans om samen te leren over 

school- en sectorgrenzen heen. Het zorgt ervoor dat we 

bedrijfsprocessen sterk en efficiënt kunnen organiseren 

en scholen zich kunnen richten op het onderwijsproces. 

In deze sterke organisatie komen medewerkers en 

leerlingen tot hun recht. Bij BOOR weten wij: mensen 

groeien door samenwerking, verbinding en oog voor 

elkaar!

Onze scholen 
zijn een prettige 

en veilige 
leeromgeving.
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2.6 Klachtenregeling en meldcode 
stichting BOOR 
Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, 

of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, 

of als u anderszins deel uitmaakt van stichting BOOR of 

de aangesloten scholen, dan kunt u dit laten weten. De 

directie van de school(locatie) waarover u een klacht 

heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds 

bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot 

wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden 

tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR 

is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel 

Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail te sturen 

aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw 

naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw 

telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens 

contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen 

tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan 

voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR 

heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact 

alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over 

de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: 

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-

klachtencommissie-onderwijs-lkc

Externe vertrouwenspersonen

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/

of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke 

instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de 

externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. De 

contactgegevens vind u hier.

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, 

intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, 

radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen 

met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 

0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

• de klachtfunctionaris

• de externe vertrouwenspersonen

• de landelijke klachtencommissie

• de vertrouwensinspecteurs

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van 

stichting BOOR.

Bekijk de regeling op www.boorbestuur.nl, onder de kop 

regelingen of klik hier

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van 

de school voor het omgaan met signalen van huiselijk 

geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze 

meldcode is van toepassing op alle personen die binnen 

de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld 

stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, deze is te 

vinden op onze website. 

https://www.tvo-rotterdam.nl/media/

download/22225/folder+meldcode+op+school+voor+

ouders.pdf

2.7 Samenwerkingsverband en Passend 
Onderwijs
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de 

kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het 

gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor 

kinderen die extra zorg nodig hebben én voor kinderen, 

die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen. 

Om maatwerk te leveren is een passend onderwijsaanbod 

nodig, vandaar de naam. 

Het kabinet heeft een ontwikkelingskader opgesteld dat 

bestaat uit de volgende uitgangspunten: 

Het kind staat centraal. Dat betekent dat het aanbod 

zoveel mogelijk wordt afgestemd op de behoeften van 

elk kind afzonderlijk. 
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Passend Onderwijs houdt in dat een kind, door middel 

van overleg tussen schoolbestuur en ouders, op een 

school wordt geplaatst waar de mogelijkheden van 

het kind het meest tot zijn recht komen. Dat kan zowel 

binnen het regulier of het speciaal onderwijs zijn, maar 

tussenvormen zijn ook mogelijk. 

•  Leerlingen en ouders moeten erop kunnen 

vertrouwen dat het onderwijs van goede kwaliteit is. 

•  Docenten moeten voldoende bekwaam zijn om 

Passend Onderwijs in de klas te realiseren. 

•  Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg voor 

kinderen die ondersteuning nodig hebben moeten 

goed op elkaar afgestemd zijn. 

•  Het proces van indicatiestelling moet minder 

bureaucratisch en meer handelingsgericht zijn. Dat 

wil zeggen dat het antwoord moet geven op de 

volgende vraag: wat willen we met deze leerling 

bereiken in het onderwijs en wat is daarvoor nodig? 

•  De middelen die beschikbaar zijn voor zorgleerlingen 

en die vrijkomen voor de invoering van Passend 

Onderwijs dienen hoofdzakelijk ten goede te komen 

aan het primaire proces: dus ten behoeve van het 

werken in de klas. 

•  Op Rijksniveau dienen de uitgaven voor extra zorg 

beheersbaar te zijn. 

Deze uitgangspunten zijn leidend bij de invoering van 

Passend Onderwijs. In het wetsvoorstel over Passend 

Onderwijs staat ook dat elke school een School 

Ondersteunings Profiel (SOP) moet op stellen. In SOP 

formuleert de school zowel de zorg die zij zelf kan bieden 

als de gespecialiseerde zorg die zij met hulp van het 

samenwerkingsverband kan verzorgen. De invulling 

hiervan hangt af van de expertise van de school en de 

afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn 

gemaakt. Alle locaties van TVO zijn aangesloten bij het 

samenwerkingsverband Koers VO.

Hier kunt u de verschillende schoolprofielen vinden: 

https://koersvo.schoolprofielen.nl/

2.8 Visie op burgerschap 
Onze leerlingen groeien op in een wereldstad met grote 

uitdagingen ten aanzien van inclusiviteit, gelijke kansen 

en duurzaamheid. Onze leerlingen zijn onderdeel van 

een steeds veranderende wereld. Op Thorbecke leiden 

we daarom wereldburgers op. Wereldburgers kennen 

zichzelf, zijn nieuwsgierig en zijn bereid de ander te 

ontmoeten en te begrijpen. Ze zorgen voor zichzelf en 

anderen en werken mee aan een gezonde en veilige 

samenleving voor iedereen. Ze voelen de noodzaak 

om bij te dragen aan een rechtvaardige, inclusieve en 

duurzame wereld en hebben zin om te participeren in 

onze samenleving. Burgerschap is een belangrijk middel 

om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen in deze 

richting en past bij onze visie op leren; Leren doe je zelf, 

Leren tot je het kunt, Leren wie je bent en wat je kunt en 

Leren voor je diploma.

De school als oefenplaats: Het begint hier!

Op school begint het. Bij ons werken leerlingen aan hun 

toekomst. Door te leren voor een diploma en door zich 

te ontwikkelen tot een democratisch wereldburger. Als 

school hebben we de verantwoordelijkheid om een 

oefenplaats te zijn. Samen vormen we een gemeenschap 

waarin we samen (leren) leven. Dat betekent dat we als 

school in al ons doen en laten ruimte bieden en maken 

voor het oefenen van burgerschap. We creëren actief 

momenten waarin we bewust kennis en vaardigheden bij 

leerlingen vergroten en ze de mogelijkheid geven om te 

oefenen. 

Thorbecke als grondlegger van onze democratie

Onze scholen dragen de naam van de grondlegger van 

de huidige parlementaire democratie. Zijn naam staat 

voor ons symbool voor de grondwet en het belang van 

democratisch burgerschap. We dragen deze naam met 

trots! 

Op onze scholen krijgen alle leerlingen de gelegenheid 

tot vrije ontplooiing van hun eigen identiteit, ongeacht 

godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, 

etniciteit, politieke overtuiging of welk onderscheid dan 

ook. Dat we allemaal anders zijn is onze overeenkomst en 

onze kracht. 

Op onze scholen ontwikkelen leerlingen zich tot burger 

van morgen, tegelijkertijd zijn ze dat al, als onderdeel 

van een gezin, familie en omgeving. Onze scholen zijn 

een gemeenschap en in een gemeenschap leef je samen. 

Samenleven betekent samen leren, samen bouwen, 

samen zijn. Op onze scholen staan we stil bij wie we zijn 

op vaste momenten in het jaar. We vieren belangrijke 

momenten met elkaar en maken bewust tijd om ons te 

ontwikkelen als mens en gemeenschap.  Om als school 

een veilige oefenplaats te zijn, zorgen we het komend 

schooljaar voor een aantal randvoorwaarden:
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Onze visie op burgerschap is bekend bij ons team 

in de scholengroep.

•  Ons team voelt zich thuis bij die visie en voelt zich 

verantwoordelijk deze visie uit te dragen en vóór te 

leven. 

•  Ons team durft in gesprek met elkaar en met 

leerlingen te gaan over ‘burgerschaps’ gerelateerde 

onderwerpen. Iedereen voelt zich veilig genoeg om 

vragen te stellen en zichzelf te zijn.

• Ons burgerschapsonderwijs in de praktijk

•  Op onze scholen krijgen alle leerlingen voldoende 

kennis mee van de parlementaire democratie, 

de rechtstaat, mensenrechten, globalisering en 

duurzaamheid om zich in onze nabijheid te leren 

verhouden tot de wereld.  Op onze scholen zijn we 

continu met elkaar in gesprek. We leren de ander 

kennen en waarderen en zetten verschillen in om 

samen de school, de stad en de wereld beter te 

maken. 

Op onze scholen is burgerschapsonderwijs is geen vak, 

burgerschap zit verweven in ons onderwijs. In reguliere 

vakken en in kleine en grote projecten. In georganiseerde 

activiteiten en spontane momenten. Kerndoelen en 

eindtermen met betrekking tot burgerschap worden 

behaald bij onder meer mens- en maatschappijvakken, 

aardrijkskunde, geschiedenis en Nederlands. Middels 

kunst- en internationaliseringsprojecten leren leerlingen 

specifieke vaardigheden, ontdekken ze de wereld en 

leren ze reflecteren.

Op vaste momenten in het jaar ontmoeten we elkaar 

en geven we vorm aan onze gemeenschap. Dat doen 

we bijvoorbeeld tijdens onze introductiedagen en 

finaleweken. We streven ernaar dat we op onze scholen 

actieve leerlingenraden hebben en leerlingen lid zijn 

van onze MR. We organiseren samen met leerlingen 

acties voor goede doelen en verduurzamen onze eigen 

omgeving. We werken samen met de buurt en investeren 

in gesprek en ontmoeting met de ander. 

2.9 Cultuureducatie en internationalisering 
als middel bij burgerschapsonderwijs
Goed burgerschap vraagt om het goed kunnen verstaan 

van jezelf, de ander en de wereld. Hoe verhoud je je 

tot de ander en tot de wereld? Dit betekent dat ook 

controversiële onderwerpen onderwerp van onderzoek 

en dialoog zijn. Dat kan spannend zijn. Wij zien het 

inzetten van cultuureducatie en internationalisering als 

een goede manier om op originele, veilige en bijzondere 

manieren de wereld en jezelf te ontdekken en je te 

kunnen bekwamen in het voeren van een dialoog. In onze 

doorlopende leerlijn cultuureducatie is het bevorderen 

van burgerschap dan ook een belangrijk doel.

2.10 Protocollen en afspraken TVO 
TVO breed hanteren wij verschillende afspraken en 

protocollen die voor alle drie de locaties gelden. 

Hieronder lichten wij die kort toe en verwijzen wij naar 

onze website. 

Verzuimbeleid

Het verzuimprotocol is tot stand gekomen in overleg 

met leerplicht van de gemeente Rotterdam en Zuidplas. 

In het verzuimprotocol staat wat de afspraken zijn 

m.b.t. geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, wat de 

afspraken en consequenties zijn als je te laat komt en wat 

de regels zijn voor het aanvragen van verlof buiten de 

schoolvakanties. 

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Algemene_regels_verzuim/

leerplicht

Examenreglement

Het College van Bestuur van stichting BOOR stelt het 

examenreglement voor de openbare scholen voor 

voortgezet onderwijs vast. De wettelijke grondslag 

van dit reglement is neergelegd in artikel 31.1 van het 

Examenbesluit, waaraan met dit reglement uitvoering is 

gegeven. 

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Examenreglement

ICT protocol

Thorbecke Voortgezet Onderwijs (TVO) wil het onderwijs 

mede gestalte geven met de hulp van de middelen die de 

technologie ons biedt, zowel in het klaslokaal als elders. 

Bij de toegenomen mogelijkheden die het leren op 

afstand ons biedt, komt de noodzaak deze verstandig en 

met respect te gebruiken. Daarom is er een protocol voor 

ons ICT gebruik op Thorbecke VO opgesteld.

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/ICT-protocol

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en 

plichten van een leerling. Een leerlingenstatuut biedt de 

mogelijkheid de positie van leerlingen te verduidelijken. 

Het opstellen van een leerlingenstatuut heeft als doel: 

• een antwoord te geven op voorkomende vragen 

• het voorkomen van problemen 

• een oplossing bieden voor voorkomende problemen 

• het uitsluiten van willekeur

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Leerlingenstatuut

Pestprotocol

Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden 

worden en dat past niet in een prettig en veilig klimaat 

voor allemaal. Het pestprotocol is geschreven voor de 

leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het 

geeft het beleid van de school weer t.a.v. pesten. Het 

beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten 

voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest 

wordt.
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Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en 

bestrijden van pesten door alle betrokkenen duidelijkheid 

te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een 

informatieve en verwijzende functie. Dit protocol geldt 

voor alle locaties. Daar waar het protocol daarvoor ruimte 

biedt, kunnen locaties in de uitvoering een eigen actieve 

invulling kunnen geven. 

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Pestprotocol

Dyslexieprotocol

Op Thorbecke Voortgezet Onderwijs hebben we 

natuurlijk aandacht voor leerlingen met dyslexie. 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door 

een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot 

toepassen van het lezen of spellen op woordniveau. 

Het gaat om het vaardigheidsniveau van zowel lezen 

en spellen in het Nederlands, als ook in de moderne 

vreemde talen. We gaan voor maatwerk per individuele 

leerling, met als leidraad het dyslexieprotocol. 

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Dyslexie

Veiligheidsbeleid

Elke school heeft een (sociaal) veiligheidsplan. Hierin 

staan verschillende aspecten m.b.t. (sociale) veiligheid 

op onze school. Sociale veiligheid is een belangrijke taak 

binnen onze school, scholen hebben immers te maken 

met complexe, maatschappelijke problemen als (digitaal) 

pesten, discriminatie en radicalisering en spelen een rol in 

het voorkomen en aanpakken daarvan.

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Veilige_school

Social media protocol

Sociale media zoals  Instagram, Facebook, YouTube en 

Twitter bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je 

trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren 

aan een positief imago van Thorbecke Voortgezet 

Onderwijs. Van belang is te beseffen dat je met berichten 

op sociale media (onbewust) de goede naam van de 

school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden 

vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Protocol_sociale_media

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf deze 

datum geldt dezelfde privacywetgeving in heel de 

Europese Unie. De regels zijn strenger geworden om de 

privacy van leerlingen nog beter te waarborgen. TVO 

heeft de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens 

van onze leerlingen goed te beschermen.

 Hoe wij omgaan met persoonsgegevens, kunt u lezen in 

onze privacyverklaring. 

In het dataregister (register van de 

verwerkingsactiviteiten) kunt u zien welke informatie wij 

delen, met wie en met welk doel.

Elke locatie van Thorbecke heeft een eigen Privacy 

Ambassadeur. Dit is uw contactpersoon voor vragen met 

betrekking tot privacy.

https://www.tvo-rotterdam.nl/Thorbecke_VO/

Afspraken_en_regels/Privacyverklaring

Beleid m.b.t. sponsoring

Sponsoring dient volgens de WMO en WPO, de WVO 

en de WEC met instemming van de ouders/verzorgers 

(en in het voortgezet (speciaal) onderwijs ook door de 

leerlingen) te gebeuren; 

•  dient verenigbaar te zijn met de pedagogische- 

en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

betreffende school; 

•  dient in overeenstemming te zijn met de goede smaak 

en het fatsoen; 

•  mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/

of lichamelijke gesteldheid van leerlingen; 

•  mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het 

onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in 

gevaar brengen;

•  mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit 

van het onderwijs beïnvloeden;

•  mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 

kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs 

stelt.

https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/ 

2013/06/030205_basisdocument_sponsoring.pdf

De OverstapRoute en voorrangregels

In De OverstapRoute staan de afspraken die de 

schoolbesturen in Rotterdam en omgeving hebben 

gemaakt over de overstap naar de middelbare school. Er 

is een ouderpagina van de OverstapRoute beschikbaar. 

https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/

Op Thorbecke hanteren we daarnaast enkele 

voorrangsregels bij de aanmelding van nieuwe 

leerlingen. In de volgende gevallen krijgt een leerling 

voorrang bij aanmelding op onze school:

• Er zit al een broer of zus op Thorbecke

•  De leerling heeft een Topsport Talentstatus (meer 

informatie staat hier)

•  De leerling is toegelaten tot het DAMU traject van 

Lucia Marthas (meer informatie staat hier)

•  Daarnaast is het belangrijk om te weten dat voor 

het volgen van een Highschool profiel altijd een 

toelatingstest of auditie plaatsvindt. Meer informatie 

over de highschool profielen staat hier.

https://www.tvo-rotterdam.nl/thorbecke_vo/

afspraken_en_regels/voorrangsregels
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Beleid vrijwillige ouderbijdrage 

Jaarlijks ontvangt de school geld van de overheid om ons 

onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is 

voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen 

te realiseren. TVO heeft echter de ambitie om meer aan te 

bieden dan het basisaanbod. Om deze extra’s te kunnen 

bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen 

een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze vrijwillige ouderbijdrage is opgesplitst in drie delen. 

Een algemene ouderbijdrage voor een rijker curriculum 

en betere studievoorzieningen voor de leerlingen. Een 

specifieke bijdrage meerdaagse reizen of eendaagse 

reis en een profielbijdrage voor specifieke activiteiten 

zoals onze highschool, begeleiding Topsport- en Dans 

leerlingen. 

Algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00 op 

jaarbasis

Op al onze locaties worden de onderstaande “extra’s” 

gedeeltelijk betaald vanuit de algemene vrijwillige 

ouderbijdrage. 

•  ICT bijdrage. Op iedere vestiging investeert de 

school in ICT-voorzieningen voor leerlingen. 

Tevens wordt door TVO geïnvesteerd in plaats- en 

tijdsonafhankelijk onderwijs. Hierbij gaat het om (een 

bijdrage in) devices die zonder kosten beschikbaar 

worden gesteld aan leerlingen, laptopkarren waar 

leerlingen gebruik van kunnen maken of specifieke 

computerlokalen. Ook alle software die nodig is om 

deze computers en laptops veilig en goed te kunnen 

gebruiken valt hieronder. 

•  Extra curriculaire activiteiten. TVO vindt investeren 

in een rijk cultureel en sportaanbod belangrijk en 

wil de leerlingen ook stimuleren om buiten het 

reguliere lesaanbod hiervan gebruik te maken. 

Daarom ontvangen leerlingen een Culturele Jongeren 

Pas (CJP-pas) en investeren alle locaties in extra 

aanbod van cultuur en sport. Daarnaast vinden wij 

sfeer verhogende activiteiten van groot belang. 

Zoals bijvoorbeeld uitstapjes met de mentor, 

teambuildingsactiviteiten, activiteiten rond de 

feestdagen en bijzondere evenementen zoals het 

galgenmaal en onze diploma-uitreikingen. 

•  Bijdrage voor vakken met hoge gebruikerskosten. 

Leren doen we niet alleen uit boeken, soms is het 

goed om dit leren ook in de praktijk te doen. Dit soort 

praktijklessen zijn echter een stuk duurder dan reguliere 

lessen. Onder andere vanwege de verbruiksmaterialen 

en instrumenten die hiervoor nodig zijn. Daarom wordt 

vanuit de vrijwillige ouderbijdrage geïnvesteerd in meer 

budget voor dit soort vakken.

•  Bij een aantal locaties is sprake van een ouderraad en 

/ of een leerlingenraad of activiteitencommissie. Een 

deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt aan deze 

raden toebedeeld als budget. De ouderraad en de 

leerlingenraad (onder begeleiding van een docent) 

besluiten vervolgens waaraan dit budget besteed 

wordt. 

Eenmaal per jaar wordt een factuur verstuurd via 

WisCollect, ouders kunnen zelf bepalen of de factuur 

wordt geaccepteerd en of er in één keer of in termijnen 

wordt betaald. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan 

deze activiteiten en gebruik maken van deze faciliteiten.

Specifieke bijdrage meerdaagse reizen of 

eendaagse reis

Vanuit de specifieke bijdrage wordt het reisprogramma 

van de school betaald. Ouders kunnen vooraf aangeven 

of zij wel of niet willen betalen voor een reis. Leerlingen 

van TVO zullen conform de wet Kwint Westerveld nooit 

worden uitgesloten van deelname aan een reis als hun 

ouders de kosten daarvan niet willen of kunnen betalen. 

Echter: indien er onvoldoende ouders bereid zijn om te 

betalen voor de reis dan wordt de reis voor de hele groep 

geannuleerd. Kostendekking is hierbij het uitgangspunt. 

De locatiedirectie neemt hierover het besluit. Ouders die 

aangeven wel te willen betalen gaan hiermee ook een 

betalingsverplichting aan, zodat de school voldoende 

zekerheid heeft om verplichtingen aan te gaan voor 

de reis. Het reisprogramma en de kosten per reis staat 

vermeld op de website en in de schoolgids van iedere 

vestiging. Er zal per reis een aparte factuur worden 

verstuurd via WisCollect, die afhankelijk van het moment 

van versturen ook in termijnen voldaan kan worden.

Profielbijdrage € 200,00 op jaarbasis

Als specifieke profielschool voor Topsport 

Talentleerlingen, vooropleiding Lucia Marthas en 

highschool sport, dans en cultuur biedt TVO een aanbod 

aan dat duurder is dan het gebruikelijke aanbod op 

een Nederlandse school. Zonder zeker te zijn van een 

bijdrage van de ouders kan dit aanbod niet in stand 

blijven.

Aan de ouders wordt daarom bij inschrijving op TVO 

gevraagd om akkoord te gaan met een extra bijdrage van 

€200,00 euro per jaar indien een leerling een Topsport 

Talentstatus heeft, een DaMu status heeft of deelneemt 

aan een highschool of profiel. Ouders die dit niet kunnen 

betalen bieden wij conform de ouderbijdrageregeling 

een regeling aan. Uitgangspunt is dat geen enkele 

leerling wordt uitgesloten vanwege financiële redenen.

In dit jaarlijkse bedrag zijn alle kosten voor extra bijlessen, 

inzet van studiebegeleiders, inzet kosten voor extra 

docenten (vanuit Lucia Marthas) en trainers (Highschool/

profielen), huur sportvelden, kosten danszalen, 

sportkleding, excursies, etc. opgenomen. 

Instemming medezeggenschapsraad

De hoogte van de algemene vrijwillige ouderbijdrage en 

de ouderbijdrage TVO wordt jaarlijks vastgesteld door 

het MT met instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad. 

Jaarlijks worden de uitgaven die mede bekostigd zijn 

vanuit de algemene vrijwillige ouderbijdrage ook 

verantwoord aan de MR en na deze verantwoording op 

de website van de school geplaatst. Tevens wordt dan 

verantwoording afgelegd over de specifieke bijdrages 

voor de reizen, die niet meer dan kostendekkend mogen 

zijn.
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3.1 Onderwijs
3.1.1 Onderwijsprogramma

Onderbouw

Op de locatie vmbo met Sport en Dans worden 

binnen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg alle 

basisvormingsvakken gedurende twee jaar aan alle 

leerlingen aangeboden. Bovendien profileert de locatie 

zich als een school met bijzondere aandacht voor 

talentontwikkeling op gebied van sport en dans. 

In leerjaar 1 en worden de leerlingen zo veel mogelijk 

gegroepeerd op advies van het PO. Aan het einde van 

leerjaar 1 volgt er een voorlopig advies tussen beide 

leerwegen. Dat sluit overigens niet uit dat leerlingen 

een aantal vakken op beide niveaus of tl-niveau kunnen 

volgen. Aan het einde van het tweede leerjaar volgt 

een definitieve keuze of de leerling in de bovenbouw 

gaat werken op basis- dan wel kaderberoepsgerichte 

leerweg. Mocht je uitblinken in een of meerdere van je 

vakken is het ook mogelijk dit op een hoger niveau te 

volgen. Dit kan zelfs tot en met je examen. Je behaalt dan 

een diploma op het niveau van je leerweg, maar met de 

aanvulling dat je bv. Wiskunde op een hoger niveau met 

succes hebt afgesloten. Leerlingen die voor alle vakken 

op vmbo-t niveau presteren stromen op naar de vestiging 

Thorbecke Prinsenlaan, alwaar de mavo-afdeling is 

gevestigd.

Leerlingen die niet specifiek voor sport of dans willen 

komen, zijn ook van harte welkom. Deze leerlingen 

krijgen wel extra lessen lichamelijke oefening gedurende 

de week (zie lessentabel) 

Profielen 

Wij hebben ervoor gekozen het schoolleven van onze 

leerlingen te verrijken met specifieke profielen in de 

onderbouw. Bij Thorbecke VMBO met Sport en Dans 

kunnen leerlingen kiezen uit de profielen: 

•  Highschool Voetbal / Hockey / Basketbal / Boksen/ 

Turnen/ Breedte sport/ Dans

Het highschoolprincipe houdt in dat er, in samenwerking 

met andere organisaties, trainingen gegeven worden. 

Bij de highschool sport werken we met gediplomeerde 

trainers, sportbonden en Regionale Talentcentra 

(RTC's). Bij de highschool Dans,net als bij de Topdans, 

is Lucia Marthas Institute for Performing Arts de samen-

werkingspartner. 

Naast bovengenoemde profielen is er maatwerk voor:

• Topsport 

• Topdans (DAMU)

Hierbij wordt de topsportcarrière gecombineerd met een 

succesvolle schoolloopbaan.

Bovenbouw

In de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg (klas 3 en 4) Kun je kiezen uit twee profielen, 

t.w. Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn. Beide 

profielen bestaan voor 65% uit profielvakken(modules) 

en 35% keuzevakken. Binnen beide profielen kun je 

kiezen voor twee arrangementen. Het ene arrangement 

sluit aan bij de profielvakken , het andere arrangement is 

voor de sportieve leerling ( keuzevakken Evenementen, 

Ondersteuning bij Sportactiviteiten, geüniformeerde 

beroepen en Voorkomen van ongevallen en EHBO) Zie 

voor meer informatie www.nieuwvmbo.nl  

 Thorbecke Alexanderlaan
vmbo met Sport & Dans 3

22
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Topsporters en Topdansers (DAMU) volgen in de 

bovenbouw een, op wettelijke gronden, aangepast 

programma en rooster.

Het is heel belangrijk om te weten dat een keuze voor 

een bepaald profiel je niet beperkt in de keuzes voor een 

vervolgopleiding. Wanneer je in de gezondheidszorg 

of in de techniek wilt werken, of een eigen bedrijf 

wilt beginnen, dan kun je in de bovenbouw zonder 

belemmeringen kiezen voor alle profielen.

Met ingang van 1 augustus 2023 kiezen alle leerlingen 

voor klas 3 het profiel Dienstverlening & Producten. 

Hierdoor kunnen zij zich breder voorbereiden op 

hun keuzes naar het MBO. Ook hier worden diverse 

mogelijkheden aangeboden binnen de keuzevakken.

L e r e n
d o e  j e

z e l f
25

Profielmodulen Economie & Marketing Sport & Economie

Keuzevakken keuzevakken

Commercieel Marketing
Ondersteuning bij  

Sportactiviteiten

Secretarieel
Financieel en 

administratief beheer
Evenementen

Logistiek Ondernemen
Voorkomen van

 ongevallen en EHBO

Administratie Presentatie en styling
Geüniformeerde

 beroepen

Profielmodulen Economie & Marketing Sport & Economie

Keuzevakken keuzevakken

Mens en gezondheid Haarverzorging
Ondersteuning bij

sportactiviteiten

Mens en omgeving Huidverzorging Evenementen

Mens en activiteit
Facilitaire dienstverlening, 

onderhoud en receptie

Voorkomen van 

ongevallen  en EHBO

Mens en zorg Welzijn, Kind en Jongeren
Geüniformeerde

 beroepen

Economie & Ondernemen

Zorg & Welzijn
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3.1.2 Doelen en resultaten
Thorbecke vmbo met Sport & Dans is een school met 

ongeveer 375 leerlingen. Dat geeft een fijne sfeer en 

maakt dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Allen 

dan kun je goed leren en jezelf ontwikkelen. Naast alle 

verplichte vakken krijg je vier uur extra beweging in de 

week. We doen veel met sport en dans dus bewegen 

moet je wel echt leuk vinden. Je komt op school om 

je diploma te halen en we zijn er trots op dat vrijwel 

iedereen dat lukt. 

Uiteraard sluiten onze doelen aan bij onze overtuigingen 

in paragraaf 2.1 

• Leren wie je bent en wat je kunt

• Leren doe je zelf 

• Leren tot je het kunt 

• Leren voor je diploma 

3.1.3 Doorstroom en diploma’s

Voor onze onderwijsresultaten verwijzen wij naar de 

website ‘scholen op de kaart’ (www.scholenopkaart.nl) 

kunt u (per locatie) informatie vinden over:

• Resultaten onderwijs

•  Percentage leerlingen dat doorstroomt naar een 

hoger leerjaar of ander soort onderwijs

•  Percentage leerlingen dat de school zonder diploma 

verlaat

•  Percentage leerlingen dat voor het eindexamen 

slaagt

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn 

in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de 

resultaten. De Inspectie van het Onderwijs wil zo in haar 

oordelen rekening houden met de omstandigheden, 

die zijn ontstaan door de maatregelen vanwege het 

coronavirus. Daarbij gaat het om de resultaten van onder 

meer het eindexamen. De beperkingen als gevolg van het 

coronavirus beïnvloeden immers deze resultaten, en deze 

invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van 

besturen en scholen.

3.1.4 Onderwijstijd
TVO vmbo met Sport & Dans voldoet minimaal aan 

de wettelijk gestelde onderwijstijd. In de lestabellen 

in bijlage 4.2 is aangegeven hoe de onderwijstijd is 

verdeeld over de vakken en leerjaren. De school maakt 

indien noodzakelijk afwijkingen van de onderwijstijd 

voor topsporters en topdansers. De MR geeft jaarlijks 

instemming op de lestabellen en controleert zo of de 

onderwijstijd op orde is. 

In paragraaf 3.2.3 is een overzicht opgenomen van de 

vakanties en vrije dagen. 

Om veelvuldige lesuitval te voorkomen worden in 

eerste instantie docenten ingezet, die hiervoor 30 

klokuren ingezet kunnen worden, daarnaast wordt er 

gebruik gemaakt van de onderwijsassistenten (3,0 fte) 

en onderzoeken we de mogelijkheid om bij veelvuldig 

verzuim online onderwijs in te zetten. Dit laatste moet 

nog verder ontwikkeld worden voor zowel afwezige 

docenten als leerlingen.

Daarnaast is in de onderbouw het uitgangspunt om bij 

lesuitval toch een sluitend rooster aan de leerlingen voor 

te leggen. Door keuzevakken is dit in de bovenbouw 

nauwelijks te realiseren.

3.1.5 Ondersteuning en begeleiding 
van leerlingen 
De mentor 

De mentor is de vertrouwenspersoon van de klas; hij 

is tevens de centrale persoon in de begeleiding en 

ondersteuning van de leerling. De mentor onderhoudt de 

contacten tussen school en ouder(s)/verzorger(s). 

De leerjaarcoördinator 

De leerjaarcoördinator is verantwoordelijk voor de 

leerlingen binnen de afdeling van de school. Verder heeft 

de leerjaarcoördinator  het overzicht over absenten, 

telaatkomers, en cijfers en treedt zo nodig disciplinair op. 

In eerste instantie onderhoudt de leerjaarcoördinator, na 

de mentor,  ook de contacten met de ouders/verzorgers.
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De afdelingsleider 

De afdelingsleider is verantwoordelijk voor de 

onderwijskundige ontwikkelingen binnen zijn afdeling en 

voor de uitvoering van het onderwijs. Hij/zij stuurt tevens 

het docententeam van zijn afdeling aan. Schorsingen van 

leerlingen, zowel intern als extern, vallen onder zijn/haar 

bevoegdheid.

De locatiedirecteur 

Hij is het hoofd van de locatie. Hij houdt zich vooral 

bezig met organisatorische en beleidsmatige zaken. 

Schorsingen in afwachting van verwijdering vallen onder 

zijn bevoegdheid

De LOB-coördinator 

(loopbaanoriëntatie- en begeleiding) 

Aan de leerlingen van de school wordt via de LOB-

coördinator informatie verstrekt over studie-, beroeps- 

en onderwijsmogelijkheden. Deze informatie is 

vooral belangrijk wanneer de leerlingen voor keuzes 

komen te staan op het gebied van hun studie. Deze 

keuzemogelijkheden treden vrijwel elk leerjaar op. 

Het kan hierbij gaan om een richting- keuze of een 

vakkenpakketkeuze. Om de leerlingen te kunnen helpen 

bij deze keuze, kan de LOB-coördinator van de volgende 

mogelijkheden gebruik maken: klassikale voorlichting 

informatieavonden voor ouder(s)/verzorger(s) en/of 

leerlingen, het afnemen van een beroepeninteressetest, 

het houden van persoonlijke gesprekken met 

leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) en het verstrekken 

van documentatie. Daarnaast is de LOB-coördinator 

verantwoordelijk voor de uitvoering van LOB.

De ondersteuningscoördinator 

De ondersteuningscoördinator is het aanspreekpunt 

voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en personeel op 

het gebied van sociale, psychische en/of leerproblemen 

en zij onderhoudt contact met de leerplichtconsulent, 

schoolmaatschappelijk werk, onderwijs- en 

ontwikkelpsycholoog en de schoolverpleegkundige. 

School Ondersteunings Team (SOT)

Het school ondersteuningsteam zorgt voor een zo 

gericht mogelijke begeleiding voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Een keer per 

zes weken komt het team bijeen. Het bestaat uit de 

ondersteuningscoördinator, de schoolverpleegkundige, 

de leerplichtconsulent, de schoolmaat-schappelijk 

werker, en de leerjaarcoördinator. Zodra er een 

aanleiding is, vindt een vertrouwelijke leerlingbespreking 

plaats. Door met deze specialisten tegelijk aan tafel te 

zitten, kan de aanpak effectief en optimaal genoemd 

worden. 

Dyslexiecoach 

Voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie 

is er op Thorbecke  vmbo met Sport en Dans een 

dyslexiecoach beschikbaar. Voor het vmbo is dit Mw. A. 

Pieterse, apieterse@tvo-rotterdam.nl

De vertrouwenspersoon 

Elke school heeft een vertrouwenscontactpersoon. 

Het kan zijn dat een leerling (of ouder of medewerker) 

een situatie wil bespreken, maar dit niet via de mentor, 

afdelingsleider of locatiedirecteur zou willen doen. U 

kunt dan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. 

Voor VMBO met Sport en Dans is dit Mw. W. Blaauw, 

wblaauw@tvo-rotterdam.nl

3.1.6 Maatschappelijke stages
Vanwege de beroepsgerichte stages in leerjaar 3 

en 4 worden er op vmbo met sport en dans geen 

maatschappelijke stages aangeboden.

3.1.7 Kwaliteitszorg
In paragraaf 2.2. is toegelicht hoe wij onze 

kwaliteit cyclisch en planmatig bewaken d.m.v. een 

kwaliteitszorgstelsel. Daarbij sluiten wij aan bij de 

systematiek van de kwaliteitszorg van stichting BOOR. 

Op locatieniveau stellen wij jaarlijks een zelfevaluatie en 

een  locatieplan op. Wij onderzoeken of wij de beoogde 

doelen en resultaten jaarlijks behalen en formuleren op 

basis daarvan verbeterpunten.  We bewaken dat de 

leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd 

op de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. 

3.1.8 Cijfers en rapporten
Alle rapportcijfers zijn het gemiddelde van de sinds het 

begin van het schooljaar voor dat vak behaalde cijfers. 

Alle cijfers worden op de rapporten gegeven met één 

decimaal. 

De bevordering naar het volgende leerjaar vindt plaats op 

basis van de cijferresultaten en de promotienormen. De 

promotienormen zullen apart bekend worden gemaakt 

en staan op de website van onze school. Houdt de 

normen en studieresultaten goed in de gaten en neem bij 

twijfel contact op met de mentor of vakdocent. 
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De school gebruikt het leerlingvolgsysteem Magister. 

Daarin worden de cijfers van de leerlingen maar ook 

andere belangrijke zaken vastgelegd. Alle ouders hebben 

toegang tot Magister via de Magister-app. Nieuwe 

ouders ontvangen in de eerste weken na de start een 

inlogcode. Ook de leerlingen hebben toegang tot deze 

informatie via Magister. In Magister zien leerlingen ook de 

studiewijzers en digitaal lesmateriaal. Leerlingen hebben 

een eigen inlognaam en wachtwoord. 

Rapporten en ouderavonden 

Drie keer per jaar wordt er een rapport uitgereikt met 

daarop de stand van zaken op dat moment ten aanzien 

van alle vakken. Bij rapport 1 en 2 verwachten wij de 

ouders met de leerling op de Rapportavond om het 

rapport in ontvangst te nemen. Ouder(s)/verzorger(s) 

moeten het rapportmapje op de daarvoor bestemde 

plaats ondertekenen en weer (laten) inleveren bij de 

mentor. Naast deze ouderspreekavonden kennen we 

ook algemene ouderavonden, die een meer informatief 

karakter hebben.

3.2 Organisatie

3.2.1 Schoolregels
De school wil een veilige omgeving bieden voor alle 

leerlingen en personeelsleden. We verwachten dan ook 

dat iedereen zich daar positief voor inzet.

Voor algemene regels en rechten en plichten verwijzen 

we naar het ‘Leerlingenstatuut’. De locatie Thorbecke 

VMBO met Sport en Dans hanteert tevens: 

De volgende 10 “spelregels” staan centraal:

1.  We komen op tijd op school en in de lessen. We 

zorgen dat we onze schoolspullen, printpas en 

schoolpas bij ons hebben. Ons huiswerk is in orde. 

We doen actief mee met de les.

2.   We gaan vriendelijk met elkaar om, luisteren naar 

elkaar, helpen elkaar hierbij en sluiten elkaar niet 

buiten. Zo werken we allemaal aan een positieve sfeer 

binnen de school.

3.   We gedragen ons rustig in de school, zodat iedereen 

ongestoord z’n werk kan doen.

4.   We luisteren naar volwassenen en reageren beleefd. 

Op die manier tonen we respect.

5.   We houden het schoolgebouw, de omgeving en 

de spullen die we gebruiken en lenen schoon, 

opgeruimd en heel. Op die manier kunnen we op een 

prettige manier werken en leren.

6.   We eten gezond in de aula of buiten. Dit past bij een 

sportieve school.

7.   We zorgen dat elektronica en oordoppen uit en uit 

het zicht zijn in de school. Op die manier zorgen we 

dat we de orde niet verstoren.

8.   We dragen gepaste kleding om mee naar school 

te gaan m.b.t. onderlijf, bovenlijf en schoeisel. 

Hoofddeksels zijn af en de buitenjassen zijn uit.

9.  Stimulerende middelen voor, onder en na schooltijd 

zijn verboden. Wij zijn een veilige en sportieve 

school.

10.   We gaan in de pauze naar de kantine of naar buiten. 

De spelregels gelden overal.

Mobiel beleid

1.  Mobiele telefoon mag in het gebouw gebruikt 

worden in de aula. 

2.  De algemene regel is “Je mobiel in je kluis of in de 

box!”, dus NIET HOREN – NIET ZIEN. De docent 

bepaalt of een telefoon gebruikt mag worden voor 

onderwijsdoeleinde. 

3.  Indien een leerling zijn/haar mobiel nodig heeft i.v.m. 

een noodgeval geeft hij/zij dat duidelijk van tevoren 

aan.

4.  Het maken van opnames in de school is niet 

toegestaan, tenzij hiervoor door een docent/

schoolleiding toestemming is gegeven. Dat geldt 

ook voor de medeleerlingen, die eventueel gefilmd 

worden.

5.  Het posten van filmpjes, zonder toestemming 

gemaakt, op diverse digitale kanalen is niet 

toegestaan en kan leiden tot disciplinaire 

maatregelen.

Absenties

1.  Bij ziekte e.d. is een telefonisch bericht voor 09.00 

uur door de ouder/verzorger via het speciale 

telefoonnummer verplicht. Ouder(s)/verzorgers 
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ontvangen hiervan een digitale terugkoppeling. 

2.  Ongeoorloofde absentie moet worden ingehaald. 

Verder kan ongeoorloofde absentie gevolgen hebben 

m.b.t. leerplicht. Ook ongeoorloofd verzuim wordt 

automatisch digitaal teruggekoppeld naar ouder(s)/

verzorger(s).

3.  Absentie voor bijv. dokter- of tandartsbezoek moeten 

vooraf  zijn doorgegeven. Zaken zoals dokter- of 

tandartsbezoek dienen zoveel mogelijk buiten de 

lestijden te worden ingepland.

4.  Leerlingen die ziek zijn en naar huis willen gaan, 

moeten hiervoor toestemming vragen bij de 

leerjaarcoördinator van de betreffende afdeling

5.  Verzoeken om lessen om privéredenen te mogen 

verzuimen, worden tijdig schriftelijk aangevraagd bij 

de leerjaarcoördinator van de betreffende afdeling. 

Voor verlof langer dan 10 dagen dient dit verlof bij 

de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam te 

worden aangevraagd

Te laat komen

1.  De leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator 

indien hij/zij te laat is. De leerling ontvangt dan 

een te-laat briefje en kan onmiddellijk de lessen 

gaan volgens. De volgende dag dient te leerling bij 

ongeoorloofd te laat zich om 08.00 uur te melden.

2.  Als iemand voor de vierde keer te laat is binnen een 

bepaalde periode volgt een maatregel.

3.  Als de leerling twaalf keer te laat is geweest binnen 

een bepaalde periode volgt een melding bij 

leerplicht.

Eruit sturen

1.  De leerling die eruit gestuurd wordt, meldt zich bij 

leerjaarcoördinator van de betreffende afdeling voor 

het uitstuurformulier. Vervolgens meldt de leerling 

zich in het opvanglokaal. De docent registreert de 

verwijdering (met reden) in Magister.

2.  Aan het eind van de les gaat de leerling naar de 

docent, die met de leerling de oorzaak van het er 

uitsturen bespreekt. De docent bespreekt ook de 

mogelijke sanctie met de leerling.

3.  De afdelingsleider bepaalt in overleg met de 

leerjaarcoördinator van de betreffende afdeling 

bij herhaaldelijke verwijdering of de leerling in 

aanmerking komt voor een formele disciplinaire 

maatregel (schorsing intern, dan wel extern) en 

communiceert dit met de mentor, ouders en de 

leerling.

Pestgedrag

De locatie kent een niet-pestenprotocol. Dit wordt in 

de mentorlessen in de onderbouw met de leerlingen 

besproken en zowel door leerlingen als ouder(s)/

verzorger(s) ondertekend. De klas maakt hierover 

afspraken. Wanneer het gewenst is, besteedt de mentor 

in samenwerking met de ondersteuningscoördinator hier 

extra aandacht aan. Het niet-pestenprotocol staat tevens 

op onze website. De antipestcoördinator op vmbo met 

sport &dans is mw. I. Martina.
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3.2.2 Financiën

Jaarlijks ontvangt de schoolgeld van de overheid om ons 

onderwijs te verzorgen. Deze zogenaamde lumpsum is 

voldoende om een goed basisaanbod voor alle leerlingen 

te realiseren. TVO heeft echter de ambitie om meer aan te 

bieden dan het basisaanbod. Om deze extra’s te kunnen 

bekostigen vragen wij aan de ouders van onze leerlingen 

een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze vrijwillige ouderbijdrage is opgesplitst in drie delen. 

Een algemene ouderbijdrage voor een rijker curriculum 

en betere studievoorzieningen voor de leerlingen. Een 

specifieke bijdrage meerdaagse reizen of eendaagse 

reis en een profielbijdrage voor specifieke activiteiten 

zoals onze highschool, begeleiding Topsport- en Dans 

leerlingen.

Algemene vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00 op 

jaarbasis

Op al onze locaties worden de onderstaande “extra’s” 

gedeeltelijk betaald vanuit de algemene vrijwillige 

ouderbijdrage: 

1. ICT bijdrage 

  Op iedere vestiging investeert de school in ICT-

voorzieningen voor leerlingen. Tevens wordt door 

TVO geïnvesteerd in plaats- en tijdsonafhankelijk 

onderwijs. Hierbij gaat het om (een bijdrage in) 

devices die zonder kosten beschikbaar worden 

gesteld aan leerlingen, laptopkarren waar 

leerlingen gebruik van kunnen maken of specifieke 
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computerlokalen. Ook alle software die nodig is 

om deze computers en laptops veilig en goed te 

kunnen gebruiken valt hieronder. Extra curriculaire 

activiteiten. TVO vindt investeren in een rijk cultureel 

en sportaanbod belangrijk en wil de leerlingen ook 

stimuleren om buiten het reguliere lesaanbod hiervan 

gebruik te maken. Daarom ontvangen leerlingen 

een Culturele Jongeren Pas (CJP-pas) en investeren 

alle locaties in extra aanbod van cultuur en sport. 

Daarnaast vinden wij sfeer verhogende activiteiten 

van groot belang. Zoals bijvoorbeeld uitstapjes met 

de mentor, teambuildingsactiviteiten, activiteiten 

rond de feestdagen en bijzondere evenementen zoals 

het galgenmaal en onze diploma-uitreikingen.

2.  Bijdrage voor vakken met hoge gebruikerskosten.

  Leren doen we niet alleen uit boeken, soms is het 

goed om dit leren ook in de praktijk te doen. Dit 

soort praktijklessen zijn echter een stuk duurder 

dan reguliere lessen. Onder andere vanwege de 

verbruiksmaterialen en instrumenten die hiervoor 

nodig zijn. Daarom wordt vanuit de vrijwillige 

ouderbijdrage geïnvesteerd in meer budget voor dit 

soort vakken.

3.   Bij een aantal locaties is sprake van een 

ouderraad en / of een leerlingenraad of 

activiteitencommissie. 

  Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage wordt aan 

deze raden toebedeeld als budget. De ouderraad en 

de leerlingenraad (onder begeleiding van een docent) 

besluiten vervolgens waaraan dit budget besteed 

wordt.

Eenmaal per jaar wordt een factuur verstuurd via 

WisCollect, ouders kunnen zelf bepalen of de factuur 

wordt geaccepteerd en of er in één keer of in termijnen 

wordt betaald. Alle leerlingen kunnen deelnemen aan 

deze activiteiten en gebruik maken van deze faciliteiten.

Specifieke bijdrage meerdaagse reizen of 

eendaagse reis

Vanuit de specifieke bijdrage wordt het reisprogramma 

van de school betaald. Ouders kunnen vooraf aangeven 

of zij wel of niet willen betalen voor een reis. Leerlingen 

van TVO zullen conform de wet Kwint Westerveld nooit 

worden uitgesloten van deelname aan een reis als hun 

ouders de kosten daarvan niet willen of kunnen betalen. 

Echter: indien er onvoldoende ouders bereid zijn om te 

betalen voor de reis dan wordt de reis voor de hele groep 

geannuleerd. Kostendekking is hierbij het uitgangspunt. 

De locatiedirectie neemt hierover het besluit. Ouders die 

aangeven wel te willen betalen gaan hiermee ook een 

betalingsverplichting aan, zodat de school voldoende 

zekerheid heeft om verplichtingen aan te gaan voor 

de reis. Het reisprogramma en de kosten per reis staat 

vermeld op de website en in de schoolgids van iedere 

vestiging. Er zal per reis een aparte factuur worden 

verstuurd via WisCollect, die afhankelijk van het moment 

van versturen ook in termijnen voldaan kan worden.

Profielbijdrage € 200,00 op jaarbasis

Als specifieke profielschool voor TopsportTalent-

leerlingen, vooropleiding Lucia Marthas en highschool 

sport, dans en cultuur biedt TVO een aanbod aan 

dat duurder is dan het gebruikelijke aanbod op een 

Nederlandse school. Zonder zeker te zijn van een 

bijdrage van de ouders kan dit aanbod niet in stand 

blijven.

Aan de ouders wordt daarom bij inschrijving op 

TVO gevraagd om akkoord te gaan met een extra 

bijdrage van €200,00 euro per jaar indien een leerling 

een TopsportTalentstatus heeft, een DaMu status 

heeft of deelneemt aan een highschool. Ouders 

die dit niet kunnen betalen bieden wij conform de 

ouderbijdrageregeling een regeling aan. Uitgangspunt 

is dat geen enkele leerling wordt uitgesloten vanwege 

financiële redenen.

In dit jaarlijkse bedrag zijn alle kosten voor extra bijlessen, 

inzet van studiebegeleiders, inzet kosten voor extra 

docenten (vanuit Lucia Marthas) en trainers (Highschool), 

huur sportvelden, kosten danszalen, sportkleding etc. 

opgenomen. Daarnaast is er sprake van vergelijkbare 

extra’s als bij de andere locaties.

Leermiddelen

Noodzakelijke leermiddelen worden door school 

bekostigd. Veel boeken die uw kind op school nodig 

heeft vallen onder de regeling ‘Gratis schoolboeken’. Er 

zijn echter ook leermiddelen die hier niet onder vallen, 

zoals woordenboeken, leesboeken, schrijfmateriaal, 

rekenmachines, gymspullen en atlas etc. Let op! Bij 

vermissing of beschadiging worden de kosten bij (de 

ouders van) leerlingen in rekening gebracht.

De algemene voorwaarden ten aanzien van de 

ouderbijdragen zijn op de website te vinden.
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3.3  Communicatie en participatie

Ouderportaal 

Via het Ouderportaal kunnen ouders inloggen en alle 

informatie over bijvoorbeeld cijfers, huiswerk bekijken. 

Ook betalingen lopen via het portaal. Inloggen gebeurt 

met het e-mailadres dat bij de school opgegeven is. Via 

het ouderportaal is een nieuwe inlogcode aan te vragen. 

Dit is alleen mogelijk indien het opgegeven e-mailadres 

nog steeds actief is. Mochten er zich toch problemen 

voordoen, dan kan contact worden opgenomen met 

mevrouw Hirschfeld: dhirschfeld@tvo-rotterdam.nl 

Contacten met ouder(s)/verzorger(s) 

Gedurende het schooljaar worden er verschillende 

avonden georganiseerd om de nodige informatie 

met de ouders/verzorgers te delen. Dit kunnen 

informatieavonden zijn of speciale avonden over een 

bepaald thema. Hiernaast is het altijd mogelijk om via 

de email contact op te nemen met mentor, docenten, 

schoolleiding. Twee keer per jaar is er een rapportavond, 

waar u naar aanleiding van de rapportcijfers gesprekken 

kunt voeren met de mentor en indien mogelijk een 

vakdocent.

Indien noodzakelijk, zal de mentor, leerjaarcoördinator 

van de betreffende afdeling natuurlijk ook contact met u 

opnemen. 

Magister

Magister is ons digitale leerlingvolgsysteem. Leerlingen 

en ouders kunnen hier de cijfers, aanwezigheid, 

huiswerk, studiewijzers en digitale leermiddelen inzien. 

Zowel via de website als via een app is deze informatie in 

te zien. 

Zermelo

Zermelo is ons roosterprogramma. Ondanks dat in 

Magister ook het rooster staat aangegeven, is Zermelo 

leidend voor het (dag)rooster. Leerlingen kunnen 

hiervoor een app op hun telefoon zetten. 

3.2.3  Vakanties en vrije dagen 

Herfstvakantie    maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober

Kerstvakantie    maandag23 december t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie  maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart

2e Paasdag    maandag 10 april

Meivakantie    maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei

Hemelvaartweekend   donderdag 18 en vrijdag 19 mei

2e Pinksterdag     maandag 29 mei

Zomervakantie 2023  maandag 10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

Studiedag Thorbecke breed woensdag 5 oktober

Studiedag locatie vmbo           vrijdag 24 januari

Studiedag locatie vmbo  Dinsdag 30 mei 

3.2.4 Privacy ambassadeur locatie TVO 
vmbo met Sport & Dans
Privacy Ambassadeur Thorbecke vmbo met Sport & Dans:  

Roel Schrauwen - rschrauwen@tvo-rotterdam.nl         

3736
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WAJ Dhr W. Ajedeen Wiskunde wajadeen@tvo-rotterdam.nl 

MAI Mw. M.Aristizabal Spaans maristizabal@tvo-rotterdam.nl 

MAB Mw. M.Bakari Nederlands mbakari@tvo-rotterdam.nl 

OBA Dhr. O. Bal Mens & maatschappij obal@tvo-rotterdam.nl 

KBI Mw. K. Bijleveld Engels kbijleveld@tvo-rotterdam.nl 

JBL Dhr. J. Blaauw Nederlands, Highschool coördinator jblaauw@tvo-rotterdam.nl 

WBL Mw. W. Blaauw Nederlands wblaauw@tvo-rotterdam.nl 

PBR Mw. P. van Brugge Wiskunde pvanbrugge@tvo-rotterdam.nl 

RCA Dhr, R. van Capellen Highschool voetbal trainer, LO docent rvancappellen@tvo-rotterdam.nl 

CDB Mw. C. Debidin Wiskunde cdebidin@tvo-rotterdam.nl 

YDO Dhr. Y. Dossett Kunst & cultuur, kunstvakken inclusief ckv ydossett@tvo-rotterdam.nl 

LFO Mw. L. Fonseca Nederlands lfonseca@tvo-rotterdam.nl 

CGE Mw. C. Geertruide-Padamsing Mens & natuur cgeertruida@tvo-rotterdam.nl 

PGO  Mw. P. Goossens Maatschappijleer & maatschappijkunde pgoossens@tvo-rotterdam.nl 

THE Dhr. T. Heseling Sport & bewegen, Highschool sport breed thesseling@tvo-rotterdam.nl 

Onderwijzend personeel

 Bijlagen4

RSC Dhr. R. Schrauwen Locatiedirecteur rschrauwen@tvo-rotterdam.nl

PWI Mw. P. van den Wildenberg Afdelingsleider onderbouw pwildenberg@tvo-rotterdam.nl

ILE Mw. I. van Leeuwen Afdelingsleider bovenbouw ivanleeuwen@tvo-rotterdam.nl

INE Mw. I. Nelissen Leerjaarcoördinator leerjaar 1 en 2 Inelissen@tvo-rotterdam.nl

MWN Dhr. M. van Wingerden Leerjaarcoördinator leerjaar 3 en 4 mvanwingerden@tvo-rotterdam.nl

4.1 Team

Leerjaarcoördinatoren

Onderwijs ondersteunende medewerkers

BWE Dhr. B.Weeda Examensecretaris, D & P bweeda@tvo-rotterdam.nl  

ILE  Mw. I.  Leeuwen ivanleeuwen@tvo-rotterdam.nl 

MWN  Dhr. M. van Wingerden mvanwingerden@tvo-rotterdam.nl 

Examencommissie

ALT Mw. A. van der Luit Decaan & Nederlands avanderluit@tvo-rotterdam.nl

Decanaat
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DHO Dhr. D.Houtman Verzuimcoördinator, mentor onderbouw Topsport dhoutman@tvo-rotterdam.nl 

JME Dhr. J. Meijer Dagroostermaker jmeijer@tvo-rotterdam.nl

SPE Mw. S. Petrus, Toezichthoudster spetrus@tvo-rotterdam.nl 

APE Mw. A. Pieterse Onderwijsassistent , dyslextiecoach apieterse@tvo-rotterdam.nl 

FZO Mw. F. Rijndertse Leerlingadministratie frijndertse@tvo-rotterdam.nl 

LVE Dhr. L. Verschuuren Conciërge lverschuuren@tvo-rotterdam.nl 

JBL Dhr. J. Blaauw Coördinator highschool  + voorzitter MR jblaauw@tvo-rotterdam.nl

RCA Dhr. R. van Capellen Topsportbegeleider rvancappellen@tvo-rotterdam.nl 

JMA  Dhr. J. Manusama Coördinator topsport & topdans jmanusama@tvo-rotterdam.nl

FTO  Mw. F.  Tommel Docent profdagen Varkenoord (Feyenoord) ftommel@tvo-rotterdam.nl

lVO Mw. L. Voges Docent profdagen Varkenoord (Feyenoord) lvoges@tvo-rotterdam.nl

Bureau (top)sport & (top)dans

Locatieleiding
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AIL Dhr. A. Ilahi Economie, rekenen ailahi@tvo-rotterdam.nl 

WIA Dhr. W. Janssen Economie wilcojanssen@tvo-rotterdam.nl 

IKS Dhr. I. Kasmi Maatschappijleer & maatschappijkunde ikasmi@tvo-rotterdam.nl 

lKO Mw. L. Koelink Wiskunde lkoelink@tvo-rotterdam.nl 

VKO Mw. V. de Koning Biologie, Zorg & welzijn vdekoning@tvo-rotterdam.nl 

NKR Dhr. N. Kreukniet Engels nkreukniet@tvo-rotterdam.nl 

TLO Mw. T. Louhenapessy Engels tlouhenapessy@tvo-rotterdam.nl 

ALT Mw. A. van der Luit Nederlands, decaan avanderluit@tvo-rotterdam.nl 

TMA Dhr. T. Maliepaard Lichamelijke opvoeding tmaliepaard@tvo-rotterdam.nl 

INE Mw. I. Nelissen Mens & maatschappij, leerjaarcoördinator inelissen@tvo-rotterdam.nl 

APA Dhr. A. Pachito Engels apachito@tvo-rotterdam.nl 

SSA Mw. S. Sahin Economie ssahin@tvo-rotterdam.nl 

SHS Mw. S. Samson Nederlands ssamson@tvo-rotterdam.nl 

MSM Mw. M. Schmid Economie & ondernemen mschmid@tvo-rotterdam.nl 

MEE Mw. M. Sen Zorg & welzijn msen@tvo-rotterdam.nl 

ITO Mw. I. Taouil Nederlands itaouil@tvo-rotterdam.nl 

SVL Mw. S. Vollebregt Mens & natuur, biologie svollebregt@tvo-rotterdam.nl 

MWN Dhr. M. van Wingerden Profielkeuze vakken, leerjaarcoördinator mvanwingerden@tvo-rotterdam.nl 

BWE Dhr. B. Weeda Economie, examensecretaris bweeda@tvo-rotterdam.nl 

JYP Dhr J. Ypil Engels jypil@tvo-rotterdam.nl 

Onderwijzend personeel

lHO Dhr. L. Homan Highschool breed (sportklas leerjaar 1) lhoman@tvo-rotterdam.nl

THE Dhr. T. Hesseling Highschool breed (sportklas leerjaar 2) thesseling@tvo-rotterdam.nl

 ALU  Dhr. A. Lukic Trainer highschool basketbal alukic@tvo-rotterdam.nl

Dhr. D. James Trainer highschool boksen

Dhr. S. Woelders Trainer highschool hockey

Mw. Kim van der Weide Trainer highschool turnen

RCA Dhr. R. Capellen Hoofdtrainer highschool voetbal rvancapellen@tvo-rotterdam.nl

Dhr. J. van de Berg Trainer highschool voetbal

Mw. A. Bhagerath Trainer highschool voetbal

Dhr. S. Bos Trainer highschool voetbal

Dhr. L. Bruins Trainer highschool voetbal

Dhr. R. Koolwijk Trainer highschool voetbal

Dhr. W. Korteweg Trainer highschool voetbal

Dhr. R. Mank Trainer highschool voetbal

Dhr. P. de Werk Trainer highschool voetbal

Mw. S. Vyent-Mayland
Coördinator Lucia Marthas Institute for PerformingArts 

(highschool dans / topdans damu)
svyentmayland@tvo-rotterdam.nl

Highschool trainers & danscoördinator LMIPA



42 43

4.2 Lessentabel

Lessentabel onderbouw en bovenbouw locatie vmbo met sport & dans (2022-2023)

VMBO B/K lwoo VMBO Basis lwoo VMBO Kader lwoo

   1 2 2

VERPLICHT   

Nederlands  Ne 6 6 5

Engels  En 5 5 5

Wiskunde  Wi 5 5 5

Spaans  Sp 2

Mens & Maatschappij M&M 4 3 3

Mens & Natuur M&N 3 4 3

Kunst & Cultuur  K&C 2 2 2

Sport & Bewegen  S&B 4 4 4

Thorbecke uren TU 2 2 2

Mentorles ML 1 1 1

TOTAAL VERPLICHT   32 32 32

      

PROFIEL
KEUZE

     

Regulier en  sportklas  s&b spk 4 4 4

TOTAAL SPORT   36 36 36

PROFIEL

Highschool sport hsv voetbal 4 4 4

 hsh hockey 4 4 4

 hsb basketbal 4 4 4

 hsk boksen 4 4 4

 hsha handbal 4 4 4

 da dans 4 4 4

TOTAAL HIGHSCHOOL   36 36 36

Lessentabel bovenbouw, locatie vmbo met Sport & Dans (2022-2023)

Leerjaar Leerjaar Leerjaar Leerjaar

  3 3 4 4

VERPLICHT  BBL KBL BBL KBL

Nederlands Ne 5 5 5 5

Engels En 4 4 4 4

Maatschappijleer Ma 2 2

Kunstvakken Kv 1 1

Lichamelijke Opvoeding Lo 2 2 2 2

Mentorles/LOB Lob 1 1 2 2

TOTAAL VERPLICHT  15 15 13 13

highschool  2 2

Programma Z&W 3 BBL 3 KBL 4 BBL 4 KBL

Zorg en welzijn Z&W 13 13 13 13

Wiskunde* Wi 4 4 4 4

Biologie Bi 4 4 4 4

Maatschappijkunde* Mk 4 4 4 4

Totaal Programma Z&W  21 21 21 21

Totaal Verplicht  15 15 13 13

Totaal Generaal  36 36 34 34

* wiskunde en maatschappij-
   kunde is bij ZW een keuzevak

Programma E&O 3 BBL 3 KBL 4 BBL 4 KBL

Economie en Ondernemen E&O 13 13 13 13

Wiskunde Wi 4 4 4 4

Economie Ec 4 4 4 4

Totaal Programma  21 21 21 21

Totaal Verplicht  15 15 13 13

Totaal Generaal  36 36 34 34



Alexanderlaan

Thorbecke Alexanderlaan

vmbo met Sport & Dans 

Prins Alexanderlaan 151

3066 NV Rotterdam

T: 010 - 289 04 00

E: vmbovoorsportendans@tvo-rotterdam.nl 

www.tvo-rotterdam.nl


