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Marne college



Het Marne college is een brede scholengemeenschap met ruim 1100 leerlingen. Het is een echte regio-school die

met name het brede (plattelands)gebied van Súdwest Fryslân bedient. Het Marne college heeft als

scholengemeenschap een sterk verankerde positie in de regio Zuid West Friesland. Het onderwijs op het Marne

college strekt echter verder dan de school en de regio. Alles is erop gericht om kennis op te doen over, te leren van

en een plek te vinden in de wereld om ons heen, dichtbij en verder weg. 
 

PROFIEL MARNE COLLEGE

Het Marne college is een brede scholengemeenschap waar iedereen

welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke

achtergrond. Pluriformiteit is een kenmerk van onze huidige

samenleving en het Marne college wil midden in deze samenleving

staan. We schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in

maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. We leren

leerlingen om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. We

vinden het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met mensen van

allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden dan ook plaats in de

2 gebouwen waar leerlingen van alle niveaus door elkaar lopen, met

elkaar samenwerken en van elkaar leren.
 

De medewerkers van het Marne college stimuleren en motiveren

leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, zodat ze, ongeacht het

niveau waarop zij onderwijs volgen, goed kunnen presteren. We

zorgen voor een veilig schoolklimaat waarin leerlingen enerzijds

kunnen leren, om zo goed voorbereid te zijn op hun vervolgopleiding,

anderzijds waar ze kunnen groeien tot zelfbewuste, sociale burgers die

zich staande kunnen houden en een waardevolle bijdrage kunnen

leveren aan de veranderende maatschappij. 
 

Leerlingen en medewerkers gaan op een plezierige manier met elkaar

om en behandelen elkaar met respect. Er is sprake van een

aanspreekcultuur, de deuren staan open, iedereen is benaderbaar en

heeft aandacht voor elkaar. 

Kort samengevat:

Het Marne college is een

persoonlijke, kleinschalige

school waar kwalitatief,

eigentijds, toekomstgericht

onderwijs wordt gegeven.

Binnen een duidelijke

structuur is er aandacht voor

iedereen en wordt waar

mogelijk maatwerk geleverd.

We streven er naar leerlingen

steeds meer

zelfverantwoordelijk te maken

voor hun eigen leerproces. We

bieden een veilige omgeving

en leren leerlingen op een

respectvolle manier met elkaar

en hun omgeving om te gaan. 
 

 

Over Marne college



INFORMATIE

Schoolplan Marne
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2025

 

 

SCHOOLPL AN

Een nadere uitwerking van de visie en missie van het Marne college staat verwoord in het Schoolplan 2021-2025 

https://lowcdn.com/2x/877/bf9953058989-0050e03cb3/schoolplan-marne-college-2021-2025---def-juni-2021.pdf
https://lowcdn.com/2x/877/bf9953058989-0050e03cb3/schoolplan-marne-college-2021-2025---def-juni-2021.pdf
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/schoolplan-marne-college-2017-2020


Burgerschapsvorming op het Marne college

Het Marne college is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of

levensbeschouwelijke achtergrond. Het Marne college staat midden in de samenleving (mienskip). We

schenken bewust aandacht aan de verscheidenheid in maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden. We

leren leerlingen kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. We vinden het belangrijk dat leerlingen

omgaan met anderen van allerlei aanleg en belangstelling. Alle lessen vinden plaats in drie gebouwen aan de

Schoolstraat, waar leerlingen van alle onderwijssoorten door elkaar lopen, met elkaar samen werken en van

elkaar leren.

Deze uitgangspunten, verwoord in het Schoolplan 2021-2025, vormen de basis voor burgerschapsonderwijs op

het Marne college. Het ministerie vraagt van de scholen om actief te werken aan burgerschapsvaardigheden.

Het Marne college heeft de visie hierop als volgt geformuleerd:

‘Goed burgerschapsonderwijs gaat over leerlingen toerusten om zich als burger te kunnen manifesteren in

sociale, maatschappelijke en politieke contexten. Naast het ontwikkelen van allerlei kennis, vaardigheden en

houdingen, die leerlingen in staat stellen om zich zelfstandig als burger te manifesteren, zijn ook het opdoen

van ervaringen en het ontwikkelen van handelingsperspectieven belangrijke onderdelen van

burgerschapsvorming. Daarmee rusten we leerlingen toe op hun huidige en toekomstige rol als burger.’

Drie deelthema’s als basis

Het Marne college is wat burgerschapsvorming betreft een ‘school in de groei’. De komende twee schooljaren

worden drie deelthema’s nader uitgewerkt: 

1. Democratische rechtsstaat (o.a. lessen burgerschap, maatschappijleer, filosofie, 21 VA)
 

2. Maatschappelijk handelen (o.a. samenwerken, verbinding met de wereld om ons heen, aandacht voor

maatschappelijke vraagstukken)
 

3. Omgaan met verschillen (o.a. levensbeschouwing en cultuur, genderdiversiteit, sociale en politieke

verschillen, omgaan met conflicten)
 

Wat zien we concreet in de school van burgerschapsvorming?

Er gebeurt binnen de school al veel op het gebied van burgerschapsonderwijs. Concrete voorbeelden zijn,

naast de reguliere lessen maatschappijleer en burgerschap:

- project politiek
 

- themaweek ‘economisch burgerschap’
 

- paarse vrijdag – plek van GSA in de school
 

- themaweek ‘gezonde relaties en seksualiteit’
 

- deelname Titus Brandsma-herdenking
 

- leerlingenraad en leerlingenpanels, evenals de leerlingengeleding in de MR
 

 



Contactgegevens

E-mail: info@marnecollege.nl
 

Telefoonnummer: (0515) 548 222
 

BEZOEKADRES

Schoolstraat 1 en 7
 

8701 DX Bolsward
 

POSTADRES

Postbus 54
 

8700 AB Bolsward
 

 

Onze docenten en mentoren zijn niet telefonisch te

bereiken. U kunt het algemene nummer van de

school bellen en vragen om een terugbelverzoek door

te geven. U kunt ook zelf een bericht of vraag via de

schoolapp of mail doorgeven.

https://www.mapbox.com/


Bestuur

De rector vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam van het Marne college. Elke afdeling (vmbo,

havo en vwo staat onder leiding van een afdelingsleider. Het opleidingsaanbod vindt u hier.

CVO ZUID-WEST FRYSL ÂN
 

Het Marne college valt samen met csg Bogerman (Sneek en regiolocaties) en praktijkschool De Diken (Sneek)

bestuurlijk onder de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. De stichting staat onder

leiding van een College van Bestuur. Een Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en het

College van Bestuur.

Stichting CVO Zuid-West Fryslân wil met haar scholen een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving en een

bron voor inspirerend onderwijs zijn. De kernwaarden van de stichting zijn aandacht en moed.
 

Samenwerking

Van en met elkaar leren en ontwikkelen. Dat is de doelstelling van de samenwerkingen die CVO aangaat met andere

organisaties. Samen kun je meer doen, is de slagkracht groter. Dat is zichtbaar en merkbaar bij de samenwerking met

Fricolore en Fultura.
 

FRICOLORE
 

Het Marne college participeert in de

onderwijsgroep Fricolore. Fricolore wordt

gevormd door 15 scholen voor Christelijk en

interconfessioneel voortgezet onderwijs in

Friesland, de Noordoostpolder, Urk en de kop van

Overijssel. De scholen werken samen om het

onderwijs en de organisatie op de scholen te

bevorderen.
 

Lees meer op www.fricolore.nl

FULTURA

In Fultura werken 10 scholen voor Voortgezet

(Speciaal) Onderwijs samen om passend onderwijs

vorm te geven. De 10 scholen staan onder

verantwoordelijkheid van 6 schoolbesturen. Deze

schoolbesturen hebben ieder een

vertegenwoordiger in het bestuur van het

samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen

hebben in het zogenaamde ondersteuningsplan

vastgelegd hoe ze passend onderwijs willen

vormgeven.
 

Lees meer op www.fultura.nl

https://marnecollege.schoolwiki.nl/onderwijs
http://www.fricolore.nl/
http://www.fultura.nl/


COVID-19

Vanaf 25 februari 2022 gelden er geen specifieke maatregelen meer voor het onderwijs. Dat betekent dat leerlingen

en medewerkers niet meer verplicht een mondkapje hoeven te dragen en dat de verplichte anderhalve meter afstand

tussen leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling is komen te vervallen. Wel blijft het advies voor

leerlingen en onderwijspersoneel gehandhaafd om zichzelf tweemaal per week preventief te testen.
 

 

De basismaatregelen, die voor de gehele samenleving gelden, blijven uiteraard ook voor de scholen, medewerkers

en leerlingen van kracht:
 

- Was je handen regelmatig, schud geen handen
 

- Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD)
 

- Zorg voor goede en regelmatige ventilatie
 

- Maak tweemaal per week gebruik van zelftesten
 

 

De regels voor het in quarantaine gaan kunnen verschillen. Kijk voor de meest recente richtlijnen op:  In quarantaine

door corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 

 

Twijfel je of je naar het werk kan komen in verband met corona gerelateerde klachten? Overleg dan met jouw

leidinggevende. Ouders en leerlingen kunnen terecht bij de afdelingsleider. 
 

 

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM

op. Daarbij geldt voor al onze afwegingen dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van ons personeel en onze

leerlingen voorop staat.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


Opleidingsaanbod
 

Het Marne college biedt een breed scala aan opleidingen met diverse mogelijkheden om tussentijds van de ene naar

de andere over te stappen. Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor LWOO (intensieve begeleiding). Het Marne

college kent de volgende leerwegen:

Vmbo – Basis beroeps (BB)

Vmbo – Kader beroeps (KB)

Vmbo - Gemengd- en Theoretisch (GT)

Havo

Vwo  

VMBO (BB)
 BASIS

BEROEPS

VMBO (KB)
 KADER

BEROEPS

VMBO(GT)
 GEMENGDE EN

THEORETISCHE 
 LEERWEG HAVO

VWO & 
 VWO TWEETALIG 

 ONDERWIJS
(VWO-T)

VMBO (BB)
 BASIS

BEROEPS

VMBO (KB)
 KADER

BEROEPS

VMBO(GT)
 GEMENGDE EN

THEORETISCHE 
 LEERWEG HAVO

VWO & 
 VWO TWEETALIG 

 ONDERWIJS
(VWO-T)

Leerjaar
1

BB-leerweg KB-leerweg GT-klassen
Havo/vwo

klassen

Vwo klassen
 

 

Leerjaar
2

BB-leerweg KB-leerweg GT-klassen Havo Vwo 

Leerjaar
3

BB-leerweg KB-leerweg

Gemengde of 
 

Theoretische 
 

Leerweg

Havo Vwo & vwo-T

Leerjaar
4

BB-leerweg KB-leerweg

Gemengde of 
 

Theoretische 
 

Leerweg

Havo Vwo

Leerjaar
5

Havo Vwo

Leerjaar
6

Vwo

Onderwijs



Onderwijstijd
 

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen

vastgesteld. De inspectie ziet erop toe wij onze leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. Onder onderwijstijd

wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals bijvoorbeeld het in schooltijd

uitvoeren van een stage, excursies, de beroepenmarkt of Profielwerkstuk presentaties.
 

 

Voor het voortgezet onderwijs gelden de volgende urennormen:

havo (5 jaar) :  4.700 uur

vwo (6 jaar):    5.700 uur

vmbo (4 jaar): 3.700 uur

Van onderwijstijd is sprake als:

een activiteit gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);

een activiteit deel uitmaakt van het aan de leerlingen aangeboden onderwijsprogramma;

een activiteit wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel.

Lestijden

Een les duurt 50 minuten. Af en toe wordt er gewerkt met een verkort lesrooster; de lessen duren dan 30 min. 

OVERGANGSNORM
EN

Overgangsnormen

2022-2023

(voorlopig)

Overgangsnormen
 

Wanneer wordt een leerling bevorderd naar een

volgend leerjaar van zijn opleidingsniveau? Dat

staat omschreven in de overgangsnormen van de

school. Deze vindt u hieronder en zijn ook te

bekijken in "Documenten". De overgangsnormen

worden ieder jaar in juli vastgesteld.
 

Programma van Toetsing (en Afsluiting)

– PT(A)

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

worden alle regels en afspraken rondom toetsing

voor de bovenbouw geregeld. In de bovenbouw

begint de voorbereiding op het examen, vandaar

het woord ‘afsluiting’.

→ De PT(A)'s 22-23 zijn rond 1 oktober te bekijken

in 'Documenten'

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/login/70140ce7-0d80-446d-bf1e-c9f8646beb75


ROOSTER 50 MINUTEN ROOSTER 30 MINUTEN

les 1 8.30 - 9.20 les 1 8.30 - 9.00

les 2 9.20 - 10.10 les 2 9.00 - 9.30  

pauze 10.10 - 10.30 les 3 9.30 - 10.00  

les 3 10.30 - 11.20 les 4 10.00 - 10.30  

les 4 11.20 - 12.10 pauze 10.30 - 10.45  

les 5 12.10 - 13.00 les 5 10.45 - 11.15  

pauze 13.00 - 13.30 les 6 11.15 - 11.45  

les 6 13.30 - 14.20 les 7 11.45 - 12.15  

les 7 14.20 - 15.10 les 8 12.15 - 12.45  

les 8 15.10 - 16.00 les 9 12.45 - 13.15

les 9 16.00 - 16.50

Vakanties en vrije dagen



VAKANTIES/VRIJE DAGEN DATAVAKANTIES/VRIJE DAGEN DATA

Herfstvakantie 17 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023

Goede Vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag 24 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaart 18 en 19 mei  2023

2e Pinksterdag                                                              29 mei 2023

Zomervakantie  24 juli t/m 3 september 2023

Organisatie- en studiedagen
 (leerlingen vrij van reguliere lessen)

29 augustus 2022
 6 oktober 2022

 27 oktober 2022
 22 juni 2023

 19, 20 en 21 juli 2023

Rooster en lessentabel

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes van ongeveer 10 lesweken. Het rooster en roosterwijzigingen verwerken

wij in “Zermelo”. Via de schoolapp en het startscherm is het ook mogelijk om door te klikken naar dit systeem. De

leerlingen kunnen ook de Zermelo app downloaden waarin hun persoonlijke rooster actueel vermeld is.

In de lessentabellen is een overzicht te vinden van alle uren en vakken.

Lesuitval en bijzondere omstandigheden

Het Marne college probeert lesuitval te voorkomen door uitgevallen lessen waar mogelijk te vervangen en te

bekijken of andersoortige/vervangende activiteiten ingepland kunnen worden. Soms lukt dit niet en kan er sprake

zijn van een tussenuur.

Als een docent afwezig is:

kan de leerling (als het een eerste lesuur betreft) het rooster checken (Zermelo);

streven wij voor de ochtenduren naar een optimaal invalrooster;

proberen wij door roosterwijzigingen tussenuren te voorkomen;

kunnen leerlingen (als er geen vervanging mogelijk is) in de studieruimten gebruik maken van de

onderwijsvoorzieningen.

https://cvo-zwfryslan.zportal.nl/
https://bit.ly/3jMQfWo


UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Een enkele keer komt het voor: onbegaanbare wegen door ijzel, sneeuw of een uitzonderlijke storm. Omrop

Fryslân vermeldt in dergelijke situaties een KNMI-weercode (geel, oranje of rood) of meldt dat het openbaar

vervoer in onze regio niet rijdt vanwege de weersomstandigheden. Volg deze berichten en houdt voor de

actuele stand van zaken de mededelingen in de schoolapp in de gaten.

Het Marne college houdt zich aan de weercodes van het KNMI. Is de weercode van het KNMI code rood in het

gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het personeelslid, dan vallen de lessen uit totdat het

weeralarm is ingetrokken. De gebouwen zijn gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Zodra het weeralarm

wordt ingetrokken, zal de school via de schoolapp laten weten of de eventueel resterende lessen van die dag

wel of niet doorgaan.

Is de weercode van het KNMI code oranje in het gebied van de school of de woonplaats van de leerling of het

personeelslid, dan wordt rond 7.00 uur in de schoolapp gemeld of lessen wel of niet zullen doorgaan en hoe

laat de school open is.

L ATER IN, EERDER UIT
 

Sluit het openbaar vervoer niet aan op de

lestijden? Meld dit bij de mentor. Eventueel zoekt

de mentor samen met de leerling naar een

passende oplossing waarbij de leerling later in of

eerder uit mag. Voorwaarde is dat het openbaar

vervoer rijdt met een frequentie van minder dan

één keer per uur. 



Extra lessen bij achterstanden

Met de jaarlijkse  Dia-toetsen worden eventuele achterstanden bij de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde

en rekenen) vastgesteld. Op basis van de resultaten van deze Dia-toetsen worden extra lessen ter ondersteuning

uitgevoerd voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra lessen worden opgenomen in het lesrooster van de

betreffende (individuele) leerlingen en worden gegeven in kleine groepjes. Heeft de leerling het gewenste niveau

bereikt, dan hoeven deze extra lessen niet meer te worden gevolgd, uiteraard in afstemming met de betreffende

vakdocent. 
 

 

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is niet verplicht voor alle middelbare scholieren. Leerlingen van het Marne college

voeren echter wel een maatschappelijke stage uit in het 3e leerjaar. De maatschappelijke stage is een vast

onderdeel van de opleiding en valt onder verantwoordelijkheid van de school. Het totaal aantal uren dat

leerlingen stage lopen is voor zowel vmbo, havo als vwo 30 uur. De maatschappelijke stage wordt buiten

schooltijd gelopen. De maatschappelijke stage vindt plaats bij maatschappelijke organisaties en -projecten in

bijvoorbeeld de zorg, welzijn, sport, cultuur of natuur. Tijdens de ouderavonden van de derde klassen wordt u

geïnformeerd over de maatschappelijke stage van uw zoon of dochter.
 

Examenreglement

Het CVO-brede examenreglement 22-23 is te vinden in "Documenten".
 

https://marnecollege.schoolwiki.nl/admin/docs/3b0eb70f-e63c-45d9-89ad-57f7a64b2564


LOB en keuze vervolgopleiding

 

Leerlingen kiezen binnen school een profiel en daarna een vervolgopleiding. Daarom krijgen leerlingen vanaf klas 2

tot en met de examenklas keuzebegeleiding van de mentoren/coaches in afstemming met de decaan.  De decanen

stellen samen met de mentoren een programma vast dat de leerlingen helpt om een goede keuze te maken. In dat

programma wordt aandacht besteed aan “hoe kies je”, “ken jezelf” en “welke keuzes kun je maken”. Waar mogelijk

gaan leerlingen op onderzoek uit bij bedrijven en vervolgopleidingen. Ook ouders spelen een belangrijke rol bij

keuzebegeleiding. Zij kunnen hun zoon of dochter stimuleren om uit te zoeken welke keuzes het beste bij hen

passen. Deze programmalijn noemen we LOB. Voor elk leerjaar voor de verschillende leerwegen is een LOB-

kalender opgesteld. LOB wordt in Magister weergegeven als apart vak.

Hieronder vind je de LOB-kalenders per afdeling:
 

→ LOB-kalender vmbo
 

→ LOB-kalender havo
 

→ LOB-kalender vwo
 

Decanaat

Informatie over het decanaat is te vinden op bijgevoegde bewaarkaart.  Onder "documenten" worden regelmatig

recente publicaties geplaatst. Voor meer informatie zijn de decanen bereikbaar.
 

Werken met de laptop

Leerlingen van het Marne college werken met een laptop. Dit maakt het mogelijk om zelfstandiger en op eigen

tempo te werken. Daarnaast bereidt het leerlingen voor op een toekomst waarin steeds meer geautomatiseerd en

gedigitaliseerd wordt. Leerlingen werken samen door middel van de laptop, ze voeren bijvoorbeeld een

videogesprek tijdens het huiswerk maken en helpen elkaar op weg!

Docenten maken op heel verschillende manier gebruik van de laptop. Bijvoorbeeld:

Voor het verzorgen van een digitale les op afstand, een mentorgesprek of gesprek via Teams;

De laptop wordt ingezet om notities in te maken en om dingen op te zoeken op het internet;

Docenten nemen filmpjes op met informatie of instructies, zodat er in de les extra tijd is voor het stellen van

vragen of het maken van opdrachten;

Via digitaal lesmateriaal kun je leren op jouw eigen tempo en zelfstandig te werken.  Het digitale boek herkent

welke zaken jij nog moeilijk vindt en geeft je extra oefeningen.

Hieronder staat meer informatie over het kopen van een laptop, Office 365, Onedrive en de werkwijze bij

een defecte laptop. Heb je na het lezen van onderstaande uitleg een vraag? Neem dan contact op met de afdeling

ICT via helpdesk@cvo-zwfryslan.nl

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/lob-kalender-vmbo-2020-2021
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/lob-kalender-havo-2020-2021
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/lob-kalender-vwo-2020-2021
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/bewaarkaart-2021
mailto:helpdesk@cvo-zwfryslan.nl


VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET KOPEN VAN EEN LAPTOP

Heeft de school een advies voor de keuze van een laptop?
 

De keuze voor een laptop is erg persoonlijk. Hierin geeft de school geen advies. De ICT structuur van het CVO zijn

op Windows laptops ingericht. Indien u voor een ander soort device kiest kan de ondersteuning beperkt zijn.

Belangrijk is wel dat het volledige Office pakket goed werkt (Word, Excel, PowerPoint etc.).

Wat bepaalt de kwaliteit van een laptop?
 

Opslag, werkgeheugen en processortype zijn de belangrijkste onderdelen die de kwaliteit (en prijs) van een laptop

bepalen. Hoe groter de opslag en werkgeheugen, des te sneller (en duurder) is de laptop. Voor normaal

schoolgebruik moet de opslag minimaal 64GB SSD zijn. Werkgeheugen minimaal 4GB. 
 

Moet je zelf Office aanschaffen? (Word, PowerPoint, Excel  etc.)
 

Via school kun je de Office programma’s gratis installeren. 
 

Op de Schoolwiki  staan instructies hoe dit werkt. Voor installatie moet je wel eerst je accountgegevens van school

hebben. Deze ontvangt de leerling voor de schoolvakantie.  

Zit er een virusscanner op de laptop?
 

De beveiliging in Windows is prima. Zorg er wel voor dat je de Windows updates regelmatig controleert.

OFFICE 365

Onze leerlingen kunnen gratis Office programma’s gebruiken. Je kunt dit installeren via de startpagina van school.

Ga naar “Office 365”. Hier zie je rechtsboven de optie “Office installeren”.

Gebruik voor het aanmelden bij Office altijd

leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

.

Indien je een probleem hebt met één van de Officeprogramma’s (bv. Word vraagt om licentie/activatie) check dan

altijd eerst of je met het juiste account bent ingelogd. Je moet ingelogd zijn met:

leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

ONEDRIVE

Op de startpagina van Office 365 vind je ook Onedrive (een pictogram van een blauw wolkje). Dit is de “Cloud” waar

al je bestanden worden opgeslagen.

Stap 1 is je laptop “synchroniseren” met je Onedrive. Hoe doe je dit? In Onedrive zie je je bestanden met daarboven

een knop “synchroniseren”. Door hierop te klikken en de instructies te volgen worden de bestanden met je laptop

gesynchroniseerd. Je ziet dan in je verkenner de map

OneDrive-CVO Zuid West Fryslan

verschijnen. Indien je je moet aanmelden ook hier weer

leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

gebruiken.

mailto:leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl
mailto:leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl
mailto:leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl


LAPTOP DEFECT

Wanneer je laptop defect is moet dit natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. Hieronder lees je wat je het beste

kunt doen.

- Laptop via school gekocht bij Studywise 
 

Een laptop die met korting van school gekocht is en thuis is ontvangen, is jouw eigendom en jouw eigen

verantwoordelijkheid. Je moet dan zelf voor reparatie zorgen. Voor vragen over je laptop kun je terecht bij de

helpdesk van Studywise. De ICT afdeling van CVO Zuid West Fryslân repareert geen laptops. 

Ga direct naar de website van Studywise 

-

Leenlaptop
 

De school heeft een beperkt aantal leenlaptops beschikbaar. Deze mogen onze leerlingen tijdens de reparatie van

hun eigen laptop enige tijd gebruiken. Indien om bepaalde redenen de leenlaptop lang nodig is, moet dit overlegd

worden met de mentor en de afdeling ICT. 

https://shop.studywise.nl/service-contact/


WIFI OP ONZE SCHOLEN

Wifi Verbinding op CVO locaties

Met je eigen (privé) smartphone of (privé) laptop kun je met je CVO account verbinding maken met het “eduroam”

WiFi netwerk. Laptops in beheer bij CVO werken dus NIET via Eduroam!

Wat is Eduroam?

Met Eduroam (education roaming) krijgen leerlingen, studenten en medewerkers gemakkelijk en veilig toegang tot

het vaste en draadloze netwerk van de eigen onderwijs- of onderzoeksinstelling en dat van andere

onderwijsinstellingen die Eduroam aanbieden. In binnen- en buitenland. Wil je meer weten over Eduroam? Klik

hier

op de website van Eduroam.

Hoe maak je verbinding?

Zoek op je laptop of smartphone naar de beschikbare wifikanalen. Kies hier voor "eduroam".              Je meldt je aan

met je e-mail adres en je schoolwachtwoord (zie hieronder). Voor elk type apparaat (iPhone, Android smartphone,

Chromebook etc.) moet je extra, specifieke,  gegevens invullen.

In

deze link

kun je deze gegevens vinden. 

Aanmelden kan alleen met:     

Leerlingen:

leerlingnummer@cvo-zwfryslan.nl

Medewerkers:

4 letterige afkorting@cvo-zwfryslan.nl

 

Voor externe gasten zijn er inlogcodes (vouchers) beschikbaar bij de conciërge.

https://www.eduroam.nl/over-eduroam
https://start.cvo-zwfryslan.nl/eduroam.html


Mediatheek

Leerlingen maken gratis gebruik van alle diensten van de mediatheek. 

De mediatheek heeft een uitgebreide collectie boeken (in diverse talen), tijdschriften en informatieboeken. Elke

maand wordt de collectie aangevuld met nieuwe titels. Via It's Learning kunnen de databanken Literom en de

Uittrekselbank geraadpleegd worden.  In het kader van leesbevordering worden regelmatig activiteiten

georganiseerd. De mediatheek is ook een ruimte voor zelfstudie, individueel of in kleine groepjes. 
 

Lenen, verlengen, reserveren van boeken e.d.
 

Je mag de boeken 4 weken lenen en kunt deze maximaal 2 maal verlengen. We rekenen geen boetes maar sturen

uiteindelijk wel een rekening bij niet inleveren. Via de AURA catalogus kun je onze boeken aanvragen, verlengen

en/of bekijken wat je nog thuis hebt. Ook zie je na het starten van de app meteen de nieuwe aanwinsten en kun je

reserveren. Het is ook mogelijk om de catalogus als app te installeren op je tablet of smartphone. Je maakt een

account aan bij deze app met ‘Marne’ en je leerlingnummer.

Hulp nodig?
 

Je kunt in de mediatheek terecht voor vragen over de app en over het zoeken van informatie of het vinden van

literatuur die aansluit bij jouw niveau. Hiervoor liggen per taal ook advies- en niveaulijsten in de mediatheek. Mocht

een boek uitgeleend zijn, dan kun je deze reserveren. Is een bepaalde titel niet aanwezig en je wilt deze graag lezen?

Geef het door, dan kan bekeken worden of het boek kan worden aangeschaft. 

https://marnecollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx


Wij vinden het van grootste belang dat leerlingen zich in de school optimaal kunnen ontwikkelen. Naast persoonlijke

ontwikkeling is het behalen van goede resultaten voor de leerling van belang. Hierbij denken wij zowel aan een

vlotte doorstroom van de brugklas naar het eindexamen, als aan het behalen van goede eindexamenresultaten.

Onze langere termijnambities zijn vastgelegd in het schoolplan. Daarnaast vindt er eens per vijf jaar een uitgebreide

zelfevaluatie plaats. In deze zelfevaluatie is ook ruimte voor de schoolresultaten.
 

Rol inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt met regelmaat de afdelingen van het Marne college om vast te stellen of het

onderwijs op orde is. Binnen de afdelingen wordt de kwaliteit van de lessen beoordeeld door afdelingsleider of

collega- docenten. Zo vinden op regelmatige basis onderlinge lesbezoeken plaats. Op www.onderwijsinspectie.nl

kunt u meer lezen over de kwaliteit van ons onderwijs.

Scholen op de kaart

Wij nemen deel aan ‘Scholen op de kaart’,  een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen in het

voortgezet onderwijs verzameld wordt in één systeem. "Scholen op de kaart" is bedoeld om verantwoording af

te leggen over de onderwijskwaliteit. De informatie, afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van de

scholen zelf, wordt in ‘Scholen op de kaart’ bewerkt en gevisualiseerd. 

Met ‘Scholen op de kaart’ bieden scholen inzicht in hun resultaten op basis van twintig indicatoren. Enkele

voorbeelden hiervan zijn de doorstroom van leerlingen van de brugklas tot het examenjaar, de

examenresultaten,  het zorgplan,  de  resultaten van tevredenheidsonderzoeken en de schoolkosten. 

Op ‘Scholen op de kaart’ is de doorstroomtabel te vinden. Daarin vindt u informatie over de percentages

onderbouw- en bovenbouwleerlingen van het Marne college die zijn overgegaan. Het betreft het gemiddelde

over de afgelopen drie jaar. In de tabel worden die gegevens vergeleken met de inspectienorm. De

doorstroomtabel geeft ook aan in hoeverre leerlingen hun studieloopbaan op het voortgezet onderwijs op het

door de basisschool geadviseerde niveau volgen.
 

Kwaliteit

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/
https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/1001/Marne-college?scholenNaamCollectionQuery=marne&presentatie=1&sortering=2


Slagingspercentages periode 2019-2021

NB: Percentages 2022 volgen zodra deze definitief bekend zijn
 

STUDIE 2019 2020 2021

VWO 86,3% 100% 90,7%

HAVO 88,4% 95,4% 91,0%

VMBO TL 85,0% 100% 100%

VMBO GL 91,7% 100% 100%

VMBO KB 94,9% 100% 100%

VMBO BB 100% 100% 100%

88,2% 98,8% 95,6%

Meer informatie over slagingspercentages en doorstroomgegevens vindt u via:
 

Scholen op de kaart

http://www.scholenopdekaart.nl/


Vroegtijdig schoolverlaters (VSV)

We willen voorkomen dat leerlingen onze school verlaten zonder diploma. Daar steken we dan ook veel energie in.

Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat het Marne college al meerdere jaren minder dan 0,25% voortijdig

schoolverlaters heeft. Dat betekent dat minder dan 1 op de 400 leerlingen onze school zonder diploma verlaat. Het

gemiddelde in de regio Zuid-West Fryslân ligt rond de 1%. Meer informatie vindt u op de website van de

onderwijsinspectie.



Algemeen

We streven ernaar een school te zijn met een prettig leef- en leerklimaat, een school waar jongeren zich thuis

mogen voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen leren en om je te kunnen

ontwikkelen. In de begeleiding sluiten we zoveel mogelijk aan bij de individuele behoeften van de leerling.

In onze schoolorganisatie werken docenten samen in een afdeling. Elke afdeling bestaat uit docenten die samen met

de afdelingsleider verantwoordelijk zijn voor het onderwijs in hun klassen. Er is een overlegstructuur zodat er

regelmatig overleg is met elkaar, over organisatorische thema’s maar daarnaast ook frequent over zaken die de

ondersteuning en begeleiding van leerlingen betreffen. Dit betreft afdelingsbijeenkomsten, maar ook

leerlingenbesprekingen, mentoren overleg en rapportbesprekingen.

Elke afdeling heeft één of meer leerlingbegeleiders die de mentoren ondersteunen bij hun begeleidende taak. In

samenwerking en afstemming met de afdelingsleider worden de activiteiten rondom leerlingbegeleiding

gecoördineerd. Leerlingbegeleiders overleggen regelmatig met de zorgcoördinator en vormen samen met de

vertegenwoordigers van de verschillende externe organisaties het Intern Zorg Overleg (IZO).
 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (naast de basisondersteuning) heeft het Marne college twee

specifieke voorzieningen in de school:

Passpunt 7- leerwegen vmbo bb/kb – Schoolstraat 7 Bolsward

Passpunt 1 - leerwegen gt/havo/vwo – Schoolstraat 1 Bolsward

Beide Passpunten bieden de mogelijkheid aan leerlingen om in een aparte setting in de school begeleiding te krijgen

bij het leerproces en/of de lesstof. Het primaire proces staat centraal en de didactische en pedagogische

ondersteuning is in eerste instantie gericht op het blijven volgen van het opleidingstraject. 

Daarnaast bieden de Passpunten ook de mogelijkheid aan docenten voor collegiale ondersteuning en advisering in

het omgaan met ‘moeilijke leerlingen’. De docent wordt niet alleen (tijdelijk) ontlast door het plaatsen van een

leerling in het Passpunt, maar de vaste begeleider van het Passpunt (orthopedagoog) is ook de vaste

aanspreekpersoon voor het docententeam voor individuele vragen. Daarnaast kan door observatie en onderzoek

meer duidelijk worden gemaakt over de problematiek van de leerling(en) en kunnen gerichte handelingsadviezen

worden gegeven. De orthopedagoog van de school speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

Schoolondersteuningsprofiel
 

In ons schoolondersteuningsprofiel leggen wij vast welke ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen. Dit zowel

voor leerlingen met als zonder extra ondersteuningsbehoefte.

Ondersteuning



→ Schoolondersteuningsprofiel

Mentor

De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Ouders en de mentor dragen samen de

verantwoordelijkheid voor de leerling op school. Goed contact is daarom heel belangrijk. De mentor heeft op

verschillende manieren contact met ouders.  Zo kennen we de "driegesprekken" een gesprek tussen leerling, ouder

en mentor over de voortgang. Deze driegesprekken worden twee keer per jaar gevoerd. Daarnaast zijn er

ouderavonden en in sommige afdelingen worden tienminutengesprekken gehouden waarin ouders kunnen spreken

met een vakdocent van hun kind. Ouders kunnen altijd contact leggen met de mentor als ze vragen hebben.

MENTORLES EN COACHUUR
 

De mentorles is een les die iedere week terugkomt. Voor de mentorlessen maakt de mentor in de

onderbouw gebruik van de methode ‘Tumult’. Het doel is dat leerlingen zich zo snel mogelijk thuis gaan voelen op

het Marne college en dat ze leren hoe je het leer- en maakwerk zo goed mogelijk kunt aanpakken. Naast de reguliere

mentorlessen krijgen onze leerlingen in de onderbouw ook les in 21-eeuwse vaardigheden en wordt de methode

‘Rots en Water’ gebruikt om te leren voor je zelf op te komen en te leren samenwerken met anderen. In de

bovenbouw maakt de loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijk deel uit van de taak van de mentoren. 

De mentor is ook coach van de leerling. Elke leerling heeft naast de mentorlessen regelmatig een coachuur. Tijdens

dit coachuur wordt (individueel en groepsgewijs) aandacht besteed aan de voortgang van de studie en de inzet via

extra lessen.

Hieronder een korte schets van de overige verschillende betrokkenen op het gebied van ondersteuning en

begeleiding: 

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/schoolondersteuningsprofiel-marne-college-definitief-23


Leerlingbegeleiding en orthopedagoog

Elke afdeling heeft één of meer

leerlingbegeleiders. Zij ondersteunen en

begeleiden de mentoren. Een leerlingbegeleider

wordt ingezet op het moment dat een mentor

ondersteuning nodig heeft bij de begeleiding van

een leerling bij sociaal emotionele problemen, als

hulp door externe instanties nodig is of als een

leerling behoefte heeft aan meer ondersteuning

dan de mentor kan bieden.

De leerlingbegeleider kan de hulp inschakelen van

de orthopedagoog in de school voor nader

onderzoek, observatie of handelingsadviezen. Ook

kan de orthopedagoog ondersteunen bij het

samenstellen van een OntwikkelingsPerspectief

Plan (OPP).

Een voorbeeld van een OPP kunt u vinden onder

"documenten". 

Zorgcoördinatie

De zorgcoördinator vervult een centrale rol

binnen de structuur van begeleiding en

ondersteuning van het Marne college. De

zorgcoördinator kan in beeld komen als een

leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de

mentor en de leerlingbegeleider binnen de

afdeling kunnen bieden. De zorgcoördinator is ook

verantwoordelijk voor de afstemming met externe

organisaties en vormt de linking-pin naar het

samenwerkingsverband Fultura in het kader van

passend onderwijs.

REGELS EN
PROTOCOLLEN

Dyslexieprotocol

Marne College

2022 2024 

 

REGELS EN
PROTOCOLLEN

Dyscalculieprotoc

ol Marne College

2022 2024 

 

Dyslexie of dyscalculie

Met leerlingen bij wie door nader onderzoek

dyslexie of dyscalculie is vastgesteld en die een

dyslexieverklaring hebben worden afspraken

gemaakt over aanvullende

begeleidingsmogelijkheden in de reguliere lessen

en/of bij toetsen/examens. Ook kunnen leerlingen

in overleg met de docent gebruik maken van een

laptop. Op de laptop is het speciale

softwareprogramma Kurzweil geïnstalleerd. 
 

Het dyslectie- en het dyscalculieprotocol van het

Marne college  kunt u hieronder vinden. 

Vertrouwenspersoon

Voor leerlingen is een contactpersoon in de

school aanwezig. Deze is te bereiken via het

algemene telefoonnummer of e-mailadres van de

school. Zij komt evt. in actie wanneer er sprake is

van grensoverschrijdende situaties waarbij

bemiddeling en een zorgvuldige bewaking van het

proces vereist is. In eerste instantie wordt  deze

contactpersoon benaderd. In tweede instantie is er

voor leerlingen en ouders een externe

vertrouwenspersoon aanwezig.

http://marnecollege.schoolwiki.nl/admin/docs/0c0e8e4d-2a21-41e3-ac40-7e4351b4ecf7
https://lowcdn.com/2x/4ba/ef62320fcaf3-00cbe011fb/dyslexieprotocol-marne-college-2022-2024---def-1-2-2022.pdf
https://lowcdn.com/2x/4ba/ef62320fcaf3-00cbe011fb/dyslexieprotocol-marne-college-2022-2024---def-1-2-2022.pdf
https://lowcdn.com/2x/ee6/55590a63d178-0067303cd8/dyscalculieprotocol-marne-college-2022-2024---def-14-2-2022.pdf
https://lowcdn.com/2x/ee6/55590a63d178-0067303cd8/dyscalculieprotocol-marne-college-2022-2024---def-14-2-2022.pdf


Contactpersonen

LEERLINGBEGELEIDERS:

De namen van de leerlingbegeleiders kunt u vinden op de bewaarkaart
 

ZORGCOÖRDINATOREN:
 

De namen van de zorgcoördinatoren kunt u vinden op de bewaarkaart 

U kunt contact opnemen door een bericht te sturen via de schoolapp of door te bellen met het algemene nummer

(0515-482482) en te vragen naar de betreffende begeleider.

Externe begeleiding

Verschillende externe organisaties bieden (extra)

begeleiding en zorg en zijn bereikbaar voor vragen

van leerlingen en ouders. Voorbeelden zijn GGD,

Schoolmaatschappelijk werk/gebiedsteam, VNN,

Jongerenwerk, Leerplicht. De ondersteuning loopt

via de coördinator leerlingenzorg van de

betreffende afdeling.

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/bewaarkaart-2021
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/bewaarkaart-2022-2023


Leerlingenstatuut 

In afstemming met de leerlingenraad is een leerlingenstatuut opgesteld en van kracht. Hierin worden de

rechten/plichten van de leerlingen omschreven.
 

Huisregels

1. We vragen de leerlingen de aanwijzingen van

medewerkers direct en zonder tegenspraak op te

volgen. 

2. Je bent als leerling van het Marne college binnen

en buiten de school aanspreekbaar op je gedrag. 

3. Voor het begin van het eerste lesuur en tijdens

pauzes verblijf je buiten, op de begane grond of in

de kantine.

4. Als je geen les hebt, verblijf je in de kantine of

beneden in de hal. Je houdt je rustig of gaat daar

rustig aan het werk. Zo worden andere lessen niet

verstoord.

5. Als je uit de les gestuurd wordt, ga je zonder

discussie het lokaal uit en meld je je bij het

Leerlingenbureau.

6. Als je ziek bent, meldt één van je

ouders/verzorgers dit voor 8.30 uur via de

schoolapp.

7. Als je te laat komt meld je je bij het

Leerlingenbureau voordat je naar de les gaat.

 

8. Eten en drinken is alleen in de kantine en in de hal

toegestaan, in de pauzes en tijdens tussenuren. Dat

houdt in dat eten en drinken in de leslokalen niet

toegestaan is. 
 

9. Fietsen worden in de voor leerlingen bestemde

rekken gestald. Bromfietsen worden gestald op de

daarvoor bestemde plekken. Je zet de (brom)fiets op

slot. Het stallen van (brom)fietsen is op eigen risico 
 

10. Roken op het schoolterrein is niet toegestaan.
 

11. Jassen hangen in de garderobe of zijn in je kluisje en

worden niet meegenomen naar het lokaal. Het dragen

van een pet e.d. in de klas is niet toegestaan. 
 

12. Mobieltjes zijn in de klas niet toegestaan. Bij de start

van de les worden de mobieltjes in de telefoontas

geplaatst die in elk lokaal aanwezig is. Alleen als de

docent het uitdrukkelijk aangeeft mag een mobieltje

gebruikt worden en dan ook slechts voor

onderwijsdoeleinden.

Afspraken

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/leerlingenstatuut-marne-college-2018-2020


REGELS EN
PROTOCOLLEN

Verlof Brochure

Plaatsingsprocedure en -criteria

De rector (als eindverantwoordelijke) baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste

schooljaar op het schooladvies van de basisschool. De overheid heeft bepaald dat dit advies bindend is. Het kan

zijn dat het schooladvies wordt aangepast naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een

andere erkende eindtoets. In dat geval baseert de rector (als eindverantwoordelijke) zijn beslissing over de

toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies.

Als een leerling is aangemeld bij Marne college, gaat de school als volgt te werk:

1. Ouders en leerlingen ontvangen een kaart ter bevestiging van hun aanmelding;

2. In juni krijgen ouders een mail met daarin informatie over de klas en het niveau waarin de leerling is

geplaatst. De leerling weet dan ook bij wie hij/zij in de klas zit. In de mail staat het moment waarop de

kennismaking voor de zomervakantie plaatsvindt vermeld. In deze brief staat ook vermeld wanneer en

hoe laat de leerling voor het eerst op school verwacht wordt.

Voor de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend, hierbij speelt de Friese

plaatsingswijzer een rol. Op basis van de score van de eindtoets kan een leerling op een hoger niveau geplaatst

worden. De plaatsingscommissie van het Marne college bekijkt al deze onderdelen. Daarna besluiten zij op

welk niveau de leerling start bij het Marne college.
 

Ziekmelden en verlof aanvragen

 

ZIEKMELDEN

Via ‘formulieren’ in de schoolapp kunt u uw kind ziek melden. U ontvangt geen bevestigingsmail van ziekmeldingen

en aanvragen voor kort (medisch) verlof. Deze worden zo spoedig mogelijk door de administratie verwerkt in

Somtoday. U kunt uw aanvraag via Somtoday bekijken.

VERLOF AANVRAGEN 

Op dezelfde plek in de schoolapp kunt u ook verlof aanvragen. Dit moet vijf weken voor aanvang van het verlof

worden aangevraagd. Bij verlof is een akkoord van de school nodig. U ontvangt een mail waarin de school

toestemming geeft voor het verlof. In de Verlof Brochure staat beschreven welke soorten verlof er zijn.

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/login/579a724c-c5fb-4371-a5a0-115378069532


Leerplicht

De toekomst van onze leerlingen staat centraal in het onderwijsproces, wij streven naar betrokken en

betekenisvol onderwijs. Dat betekent dat het belangrijk is dat leerlingen op school zijn als er les wordt gegeven.

Samen met de leerplicht ambtenaar zijn wij er verantwoordelijk voor om leerlingen hierin te stimuleren en op

aan te spreken als het mis gaat. De wet geeft daarvoor ook een aantal regels.

WAT IS LEERPLICHT?

Leerlingen zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna zijn ze tot hun

achttiende verjaardag volledig leerplichtig, behalve als ze minimaal een mbo2‐, havo‐ of vwo-diploma hebben

(de zogeheten startkwalificatie). Een leerplichtambtenaar controleert of leerlingen en hun ouders zich aan de

leerplicht houden. Iedere gemeente heeft eigen leerplichtambtenaren. De contactinformatie van de

leerplichtambtenaren staat op de site van de gemeente Súdwest-Fryslân.

WANNEER ONDERNEEMT DE SCHOOL ACTIE?

Ouders zijn medeverantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school. Daarom brengt de school

hen op de hoogte van ongeoorloofd verzuim. Dit kan in eerste instantie telefonisch. Na een aantal keren wordt

er ook per mail contact gelegd met ouders. Is er geen verbetering, dan volgt een gesprek op school met de

leerling, de ouders en de mentor. Is er vervolgens nog geen verbetering, dan wordt de leerplichtambtenaar

ingeschakeld.

Het Marne college is verplicht om bij de leerplichtambtenaar te melden dat leerlingen zonder geldige reden

meer dan 16 uur les‐ of praktijktijd gedurende vier opeenvolgende lesweken verzuimen. De school is ook

verplicht om regelmatig te laat komen en het zogeheten ‘luxeverzuim’ rondom vakanties te melden.



Als een leerling 18 wordt

Naar aanleiding van aanpassingen in wet- en regelgeving, mag een leerling als hij of zij 18 jaar wordt alleen zelf

aangeven of zijn of haar ouders inzage mogen hebben in Somtoday en de schoolapp. Op de dag dat de leerling 18

jaar wordt, wordt voor ouders de toegang automatisch geblokkeerd. De leerling kan een e-mail sturen naar

toestemming@cvo-zwfryslan.nl met het bericht dat de ouders weer toegang mogen hebben tot de gegevens. Deze

mail wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de centrale leerling administratie (CLA). De CLA zorgt ervoor dat dit

wordt aangepast. 
 

Veiligheid, informatiebeveiliging en privacy

Het is belangrijk dat leerlingen en personeel veilig zijn op school. De school werkt hier elke dag hard aan. Hieronder

en bij  "Documenten" is het schoolveiligheidsplan te vinden. Dit plan beschrijft de wijze waarop de school om gaat

met de veiligheid van leerlingen. Het schoolveiligheidsplan omvat preventieve maatregelen, schoolregels,

procedures bij incidenten en allerlei protocollen waaronder het protocol fysieke veiligheid gebouw en omgeving en

het pestprotocol.

→ Schoolveiligheidsplan
 

PRIVACY

De school gaat zorgvuldig om met de privacy van uw zoon/dochter. In verband met het geven van onderwijs, het

begeleiden van uw zoon/dochter, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens

over en van uw zoon/dochter vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en

gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De

gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.                                                                             

                                               De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die

leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingengegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte

afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlingeninformatie

wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling

verplicht is volgens de wet.  In het privacyreglement en privacyverklaring CVO Zuid-West Fryslân is beschreven hoe

de school omgaat met haar leerlingengegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen:

→ Privacyreglement

→ Privacyverklaring (beknopt)

SPONSORBELEID

De regels rondom sponsoring zijn vastgelegd in het document Beleid sponsoring CVO Zuid-West Fryslân

BIJLAGEN BIJ SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

→ Pestprotocol
 

→ Fysieke veiligheid gebouw en omgeving
 

→ Incidentenregistratie

→ Reglement kluis, tas en kledingcontrole
 

→ Protocol schorsing en verwijdering
 

→ Reglement voor gebruik ICT-faciliteiten

mailto:toestemming@cvo-zwfryslan.nl
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MELDCODE

Stichting CVO Zuid-West Fryslân is samen met de scholen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de

begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook geldt ook voor leerlingen die (vermoedelijk) te

maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij verwachten van medewerkers van CVO Zuid-West Fryslân dat zij in alle contacten met leerlingen alert zijn op

signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers moeten effectief reageren

op deze signalen. Wij streven ernaar dat het mogelijke geweld gezien en gestopt wordt en we bieden hulp bij de

gevolgen ervan.

CVO Zuid-West Fryslân gebruikt het afwegingskader Meldcode zodat de beroepskrachten die binnen de school

werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of

kindermishandeling. Contactfunctionaris binnen de school is de zorgcoördinator De Meldcode is hieronder te

vinden:
 

→ Afwegingskader Meldcode

Klachtenregeling

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden

zulke problemen in onderling overleg opgelost. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht

hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. In de

klachtenregeling leest u hoe u uw klacht kunt melden en hoe de school deze afhandelt.

→ Klachtenregeling

Uitgangspunt hierbij is dat de klacht daar wordt opgelost, waar deze is ontstaan, dat wil zeggen met de direct

betrokkenen. Lukt dit niet dat kunt u naar de schoolleiding of het College van Bestuur. De school is voor de

behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke

klachtencommissie voor Christelijk onderwijs. Zowel ouders als leerlingen kunnen een klacht voorleggen aan de

landelijke klachtencommissie. De klachtencommissie gaat – voordat de klacht in behandeling wordt genomen –

eerst na of u de klacht al op school hebt aangekaart en of de procedure daar is doorlopen.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en voor schade aan fietsen, kleding, brillen, mobieltjes enzovoort.

Om eigendommen op een veilige plaats te bewaren kunnen de leerlingen gebruik maken  van hun kluisje. De school

doet door middel van surveillance en videobewaking al het mogelijke om diefstal en beschadiging van

eigendommen van leerlingen te voorkomen. Iedereen is aansprakelijk voor de schade die hij/zij toebrengt aan de

schoolgebouwen en –terreinen en aan eigendommen van de school, van personeelsleden of van medeleerlingen.

De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen en dergelijke, wanneer leerlingen onrechtmatig het

schoolterrein verlaten tijdens schooluren.

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/afwegingskader-vernieuwde-meldcode
https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/meldplicht-en-klachtenregeling-cvo-zw


Gedragscode social media

Het is belangrijk dat iedereen op onze school zich veilig voelt, ook bij contact via internet en sociale media met

klasgenoten en andere betrokkenen bij de school. Het is goed te beseffen dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk

is voor eigen berichten en het delen van berichten van anderen via sociale media. Daarom hebben we regels

opgesteld over het gebruik van sociale media op en over de school. Deze regels gelden dus ook als een leerling thuis

met sociale media bezig is en iets schrijft over school of over andere leerlingen. Lees hieronder de gedragscode

social media

→ Gedragscode social media

 

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/protocol-sociale-media-mc-2020


Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is gekozen uit en door docenten, ouders en leerlingen. De MR van het Marne

college heeft daarnaast vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) van de

drie CVO-scholen. De GMR adviseert en beslist mee op stichtingsniveau. Voor agenda's en verslagen van recente

MR vergaderingen, verwijzen wij u naar "Documenten". 
 

Ouderraad en ouderpanel

Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor ons. De terugkoppeling van de leerlingen en hun ouders stelt de

school in staat de kwaliteit te bewaken en gewenste aanpassingen te doen. De Inspectie en het Ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vinden deze verantwoording ook een vereiste. Bij ons kunnen ouders op

meerdere manieren participeren: via de ouderraad, oudergeleding van de (G)MR of via een ouderpanel. De

school kent één ouderraad voor de gehele school en verschillende ouderpanels voor de afdelingen.

De ouderraad heeft als doelstelling het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te

bevorderen. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. De ouderraad heeft een

adviserende en initiërende rol. De ouderraad vormt mede het klankbord voor de ouders die in de MR zitten. 

Wij stellen het erg op prijs dat ouders deelnemen aan het panelgesprek van de afdeling van hun kind. De

doelstelling is, net als bij ouderraad, het contact en de samenwerking tussen de ouders en de school te

bevorderen. Het verschil is dat het ouderpanel per jaar varieert: elk jaar kunnen ouders deelnemen aan een

panelgesprek van de afdelingen waar hun kind het onderwijs volgt of een combinatie van afdelingen. Ouders

hebben dus niet permanent zitting in een ouderpanel. Een oproep aan ouders om deel te nemen wordt dan

ook jaarlijks uitgezet.
 

Inspraak en betrokkenheid



Voor en door leerlingen

Op het Marne college vinden wij jou belangrijk. Je kunt plaatsnemen in de leerlingenraad of in de  feestcommissie.
 

LEERLINGENRAAD

Op het Marne college zijn jouw wensen belangrijk! De leerlingenraad van het Marne college zorgt ervoor dat je

middelbare schooltijd zo fijn mogelijk wordt. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren en

leerwegen. Een aantal leerlingen uit de leerlingenraad heeft ook zitting in de (G)MR. Er is frequent overleg tussen de

leerlingenraad en de rector van het Marne college. De leerlingenraad is een waardevol orgaan om het beleid te

toetsen en om de leerlingen daadwerkelijk een stem te geven bij ontwikkelingen binnen de school. Je wordt hier

serieus genomen, jij bent als leerling namelijk waar deze school om draait. Niet alleen jij groeit en verlegt je grenzen,

maar de school ook. De leerlingenraad werkt hier aan mee, we laten jouw stem horen en denken mee over allerlei

zaken die met de school te maken hebben. Het e-mailadres van de leerlingenraad

is: leerlingenraad@marnecollege.nl.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Tille nei Wille is de activiteitencommissie van het Marne college. De commissie bestaat uit ongeveer vijftien

leerlingen en twee coördinerende docenten.

Jaarlijks verzorgen zij diverse activiteiten voor leerlingen, o.a. een onderbouwfeest en het Kerstgala. 
 

Volg Tille nei Wille op social media:
 

Facebook – TNW marnecollege
 

Instagram – @tnw_marnecollege
 

mailto:leerlingenraad@marnecollege.nl
https://www.facebook.com/TnwMarnecollege/?fref=ts
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Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen, worden gedurende het schooljaar toetsen afgenomen, de

zogenaamde DIA-toetsen (volgsysteem voor het voortgezet onderwijs). Indien wenselijk kunnen de ouders inzage

krijgen in de resultaten, bijv. tijdens een driegesprek. Ook worden de resultaten weergegeven in Somtoday. Omdat

Somtoday door ouders op elk willekeurig moment is in te zien, is er geen directe noodzaak meer om frequent

rapporten mee te geven aan de leerlingen. Alleen aan het eind van het schooljaar krijgen alle leerlingen een

eindrapport mee naar huis.

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende geplande contactmomenten, waarvoor u wordt uitgenodigd. Het

gaat daarbij bijvoorbeeld om ouderavonden, waarbij u geïnformeerd wordt over diverse onderwerpen en om de

zogenaamde ‘driegesprekken’, een gesprek tussen leerling, mentor en ouder, dat twee keer per jaar plaatsvindt. In de

afdeling vmbo worden daarnaast nog tienminutengesprekken gehouden, waarbij u samen met uw kind de

mogelijkheid heeft om te spreken met de vakdocenten van uw kind. 
 



Ouderbijdrage

Onderwijs kost geld. Voor het verplichte programma geldt dat de Nederlandse overheid in principe deze kosten

draagt en de school voor deze kosten gefinancierd wordt. Er zijn echter nog andere kosten die door de ouders

worden gedragen of waarvoor aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd.
 

 

Om alle kosten inzichtelijk te maken onderscheiden wij vier categorieën:
 

CATEGORIE VOOR WIE TOELICHTING

Categorie 
        1

Deze kosten zijn voor de school 

Het gaat om hierbij leermiddelen die een leerling in een
specifiek jaar nodig heeft, waaronder: leerboeken,
werkboeken, project-boeken en tabellenboeken, eigen
leermateriaal van de school en bijbehorende digitaal
lesmateriaal.

Categorie 
        2

Deze kosten zijn voor de ouders

Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven
persoonsgebonden leermiddelen die langer dan een jaar
mee gaan, waaronder: atlas, woordenboek, agenda,
rekenmachine, schriften, schrijfmateriaal en dergelijke,
gereedschap, sportkleding, praktijkkleding. Sommige van
deze zaken worden door de school collectief ingekocht.
Ouders die deze zaken niet via school aanschaffen moeten
hiervoor zelf zorgdragen.

Categorie 
        3

De scholen kunnen ouders vragen
om een laptop aan te schaffen. Als
ouders dit niet willen doen, dan
moet de school hiervoor een
alternatief bieden, zoals het in
bruikleen geven van een laptop.

De laptop behoort niet tot de leermiddelen. Het is een
informatiedrager die noodzakelijk is om het verplichte
onderwijsprogramma te kunnen volgen.

Categorie 
        4

De school kan ouders een
vrijwillige bijdrage vragen voor
extra activiteiten. Niet betalen van
deze bijdrage betekent niet
uitsluiting, maar de mogelijkheid
bestaat wel dat deze activiteiten
in de toekomst niet meer kunnen
worden aangeboden. 

Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte
onderwijsprogramma, georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, waaronder:
(meerdaagse) excursies, introductiekamp, vieringen en
bijzondere profielen: tweetalig onderwijs

Schoolkosten



VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

 

De scholen mogen voor de kosten onder categorie 4 een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze bijdrage is dus

vrijwillig en de inschrijving van de leerling dan wel de deelname van leerlingen aan de onderwijsactiviteiten

waarvoor deze bijdrage wordt gevraagd is niet afhankelijk van de vraag of deze bijdrage al dan niet wordt

betaald. De school ontvangt echter geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het reguliere

lesprogramma vallen, maar die de school de leerlingen wel wil aanbieden omdat wij dat belangrijk vinden. Om

deze activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan de ouders/verzorgers om

een vrijwillige ouderbijdrage.

Deze vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van de opleiding waar uw zoon of dochter staat ingeschreven. De

bijdrage bestaat uit:

algemene schoolkosten, het betreft hier een vergoeding voor onder andere verzekeringen, schadefonds,

contributies, ouderavonden en vieringen;

overige schoolkosten, het betreft hier een vergoeding van de kosten voor het bieden van specifieke

onderwijsstromen, extra activiteiten die primair ten doel hebben een bijdrage te leveren aan een prettig

schoolklimaat en mede de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen

(onder andere excursies en introductiekampen).

De hoogte van die ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding met instemming van de

Medezeggenschapsraad van de school. Een overzicht van de ouderbijdrage per leerjaar staat hier vermeld.

Omstreeks september/oktober ontvangen ouders per mail een link naar een betalingssysteem.

Als ouders als gevolg van hun financiële situatie niet in staat bepaalde leermiddelen aan te schaffen, kunnen zij

deze in bruikleen ontvangen. De school heeft hierover afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld Zuidwest

Friesland. De Stichting verzorgt voor de school de inkomenstoets. Indien u voldoet aan de voorwaarden dan

betaalt de Stichting de helft van kosten van de excursies. De overige kosten en het in bruikleen geven van

bijvoorbeeld gereedschap en een laptop is dan voor rekening van de school. U dient zich hiervoor aan te

melden bij Stichting Leergeld Zuidwest Friesland via de website www.samenvoorallekinderen.nl/ouders

Leer- en werkboeken

De school stelt voor alle leerlingen de leer- en werkboeken kosteloos ter beschikking. Deze boeken zijn

gebruiksmaterialen, die de school meerdere jaren wenst te gebruiken. Van leerlingen wordt verwacht dat zij zuinig

met deze materialen omgaan en niet in deze boeken schrijven, dus ook niet in bepaalde werkboeken. Dit wordt

vooraf duidelijk aangegeven. Mocht de school desondanks constateren dat de boeken een volgend schooljaar niet

meer bruikbaar zijn, dan zal de school de kosten bij de ouders/verzorgers in rekening brengen.

Overzicht schoolkosten

Ouders ontvangen voor 15 oktober een e-mail met daarin een link om de bijdrage via iDeal te voldoen. Een overzicht

van de specifieke schoolkosten en ouderbijdrage is terug te vinden in Documenten.
 

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/ouderbijdrage-en-kostenoverzicht-2020-2021
http://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders
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Verzekering

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor de

gevolgen van ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Verzekerd zijn alle bij de

activiteiten in en rond de school betrokken personen, gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten

in schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het

woord) van de verzekerde stichting. Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen naar en

gaan van de genoemde schoolactiviteiten.

Verzekerd bedrag per ongeval per leerling:

- € 12.500,- per persoon in geval van overlijden
 

- € 60.000,- maximaal per persoon in geval van blijvende invaliditeit
 

- € 3.000,- maximaal per persoon voor geneeskundige kosten
 

- € 3.000,- maximaal per persoon voor tandheelkundige kosten
 

- € 100,- maximaal voor reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers  
 

- € 1.500,- maximaal per persoon bij molest en schade aan eigendommen

De school heeft ook een doorlopende reisverzekering afgesloten voor binnenlandse en buitenlandse excursies die

onder de verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd.

De verzekering biedt onder andere dekking voor:

medische- en tandheelkundige kosten bij ziekte

extra kosten zoals kosten langer verblijf, extra terugreiskosten, overkomst familie

extra kosten bij terugroeping, etc.

bij uitval vervoermiddel: kosten vervangend vervoermiddel

hulpverlening door SOS International, telefoonnummer: +31 20 651 58 55

reddings- en repatriëringkosten in geval van ziekte of ongeval

transportkosten stoffelijk overschot bij overlijden door ziekte of ongeval

bagage

schade aan logiesverblijven en/of hun inventaris

 



Ouder- en leerlingencommunicatie
 

Hier volgt meer informatie over hoe de communicatie met ouders en leerlingen ingevuld wordt. Als centraal

communicatiekanaal maken wij gebruik van een app:

Marne college app

 Ook in schooljaar 2022-2023 vormt de app* het centrale communicatiekanaal tussen ouders en de school. In de

app:

Bekijkt u al het nieuws van de school;

Ontvangt u formulieren, enquêtes of afspraakplanners die u kunt invullen;

Kunt u via berichten gemakkelijk vragen stellen aan de school en de mentor, en krijgt u met notificaties

mededelingen binnen voor de klas of jaarlaag van uw kind(eren);

Bekijkt u de jaarkalender;

Kunt u ziekmeldingen doorgeven of verlof aanvragen

*Ouders zonder smartphone ontvangen automatisch mails van de berichten , mededelingen en formulieren aan hen

gericht.
 

INFORMATIE

Veelgestelde

vragen en tips

leerlingen

 

INFORMATIE

Veelgestelde

vragen en tips

ouders

 

Communicatie

https://lowcdn.com/2x/d53/e16b354a88c7-00606036a1/informatie-voor-leerlingen-marne-college.pdf
https://lowcdn.com/2x/d53/e16b354a88c7-00606036a1/informatie-voor-leerlingen-marne-college.pdf
https://lowcdn.com/2x/58f/4b532cf44b00-00676007cd/informatie-voor-ouders-marne-college.pdf
https://lowcdn.com/2x/58f/4b532cf44b00-00676007cd/informatie-voor-ouders-marne-college.pdf


Schoolwiki Marne college

De schoolwiki Marne college vormt de digitale schoolgids, het is de infobank waar voor leerlingen en ouders veel

extra informatie is te vinden. Hieronder een opsomming van de vaste documenten die via de schoolwiki beschikbaar

zijn:

Overgangsnormen 2022-2023

Examenreglementen vmbo en havo/vwo 2022-2023

Huisregels leerlingen 2022-2023

Leerlingenstatuut 2022-2024

Lessentabellen 2022-2023

LOB-kalenders 2022-2023

Meldplicht- en klachtenregeling

Specifieke schoolkosten en ouderbijdrage 2022-2023

Schoolondersteuningsprofiel van de school 2018-2022

Programma's van toetsing en afsluiting (PTA) 2022 - 2023

Gebruik laptop en protocol sociale media

Reglement voor het gebruik van ICT Faciliteiten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Schoolplan 2021 - 2025

Schoolveiligheidsplan (incl. klachtenregeling, pestprotocol)

Ouder(spreek)avonden

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende

geplande momenten waarop ouders en school

contact hebben. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Het gaat ten eerste om ouderavonden waarbij

ouders gezamenlijk worden geïnformeerd over

schoolse aangelegenheden. Daarnaast zijn er de

driegesprekken, gesprekken van ouder en leerling

met de mentor. Tenslotte zijn er in het vmbo nog

"tienminutengesprekken" waarbij u samen met uw

kind kunt spreken met de vakdocenten van uw

kind.



Informatieverschaffing aan ouders
 

De school heeft een wettelijke plicht om over de vorderingen van leerlingen te rapporteren aan de ouders, voogden

of verzorgers, dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig zijn

Bij de informatieverschaffing aan ouders is het van belang om na te gaan wie het ouderlijk gezag heeft, omdat de

aard van de informatie die de school mag verstrekken afhankelijk is van de vraag of de ouder al dan niet het ouderlijk

gezag heeft. De informatieverstrekking tussen school en ouders verloopt meestal probleemloos. Echter hierbij

kunnen problemen ontstaan, wanneer de ouders gescheiden zijn en de communicatie tussen de ex-partners is

verstoord.

In het Protocol informatieverschaffing aan ouders wordt uiteengezet hoe de school handelt wanneer het gaat om de

informatieverschaffing aan ouders.

→ Protocol informatieverschaffing aan ouders

https://marnecollege.schoolwiki.nl/docs/communicatie-gescheiden-ouders

