
 

 

Veelgestelde vragen 
 
Vind het antwoord op uw vraag, onder de volgende thema's: 
  

• Aanmelding 

• Rooster, Eduarte, leerlingvolgsysteem 

• Toetsen, rapporten en voortgang 

• Ondersteuning in de school 

• Mentor 

• Onderwijs 

• Jaarplanning 

• Kluisjes 

• Boeken & benodigdheden 

• Sfeer 

  



 

Aanmelding 
 
Hoe meld ik mijn kind aan?  

Via onze website komt er een link beschikbaar waarmee u uw dochter of zoon online kunt 
aanmelden. U kunt ook nog het aanmeldformulier downloaden, invullen, ondertekenen en 
mailen aan schagen@clusius.nl  

 
Wanneer meld ik mijn kind aan? 

Dan kan nu al! En het liefst voor 15 maart, zodat wij voldoende tijd hebben om alle stappen 
nauwkeurig te doorlopen voor we overgaan tot aanname.  

 
Wat gebeurt er nadat ik mijn kind heb aangemeld? 

U krijgt een bevestiging van de aanmelding via de mail of post. Als u deze niet ontvangt, 
neemt u dan even contact op met schagen@clusius.nl. Dan gaat er mogelijk iets mis.  
Wij gaan de aanmelding verwerken en vragen informatie op bij de basisschool. Er is in alle 
gevallen een warme overdracht. Pas na die warme overdracht met de basisschool, beslissen 
we definitief of we de leerling kunnen aannemen. Als we overgaan tot plaatsing, ontvangt u 
een bevestigingsbrief. Die wordt begin juni gestuurd. Ook komt er dan een uitnodiging voor 
de nieuwe leerling om kennis te komen maken met de mentor en de klasgenoten. De 
kennismakingsmiddag staat op dit moment gepland op maandag 14 juni (natuurlijk nu nog 
even onder voorbehoud i.v.m. Covid). 

 
Wanneer hoor ik of mijn kind is toegelaten? 

In principe maken we alle inschrijvingen begin juni definitief en sturen we per post een 
definitief plaatsingsbesluit. Voor leerlingen die zich laat aanmelden, kan dit afwijken. Het kan 
ook afwijken als er meer onderzoek nodig is om te bepalen of de leerling toelaatbaar is.  

 
Hoe delen jullie de klassen in? 

We maken de klassen natuurlijk op niveau, maar ook op postcode en verhouding 
jongen/meisje. Het allerbelangrijkst is wat de leerlingen zelf hebben aangegeven op het 
aanmeldingsformulier. Bij wie wil hij of zij in de klas? Of juist bij wie niet? In veel gevallen 
bespreken we dit ook nog met de leraar van groep 8.  
 
We proberen in de brugklas de klassen zo samen te stellen dat er 1 niveau per klas is. Dus 
homogene klassen basisberoepsgericht bijvoorbeeld, waar alleen maar leerlingen in zitten 
met een basis-advies. Soms komt het qua aantallen niet goed uit en moeten we toch een 
samengestelde klas maken van bijvoorbeeld kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg bij 
elkaar.  
 
We zullen altijd het gegeven advies van de basisschool opvolgen, bijvoorbeeld een leerling 
met een kaderberoepsgericht advies schrijven wij in op kaderberoepsgericht niveau.  

 
Welke niveaus zijn er eigenlijk? 

We plaatsen leerlingen met een basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en 
gemengd/theoretisch advies.  
 
Ook komt het voor dat leerlingen met een TL/havo-advies of een havo-advies zich inschrijven 
bij ons. Deze leerlingen kunnen ook bij ons starten.  Zeker als de leerling graag praktische 
vakken volgt en hij/zij de groene en technologische sector interessant vindt. We vinden het 
wel belangrijk om nog te benadrukken dat wij geen havo-school zijn, we geen havo -lesstof 



 

aanbieden en we ook geen havo-examens afnemen. Mocht een leerling toch tussentijds 
willen overstappen naar de havo, dan zal er een andere school gezocht moeten worden. Na 
het behalen van het TL-diploma is het ook mogelijk om door te gaan op de havo, dat moet 
dan wel op een andere school.  

 
Plaatsing van een leerling met een gemengd advies, hoe werkt dat? 

Als een leerling vanuit de basisschool een gemengd advies krijgt, bijvoorbeeld basis/kader, 
dan plaatsen wij in de meeste gevallen op het hoogste niveau. De leerling komt dan in een 
kader klas terecht. (natuurlijk wel onder voorbehoud dat we ook homogene klassen hebben 
– zie de vraag “hoe delen jullie de klassen in?”.  

 
Mijn kind heeft een pro-advies van de basisschool gekregen, kan ik hem/haar dan aanmelden bij 
het Clusius College in Schagen? 

Nee, dat kan niet, wij bieden onderwijs vanaf de basisberoepsgerichte leerweg  
 
Ik heb hier nog een vraag over! 

Dat kan altijd. De teamleider van de brugklas, Bianca van Wijngaarden, staat u graag te 
woord. Mailen is het makkelijkst via b.vanwijngaarden@clusius.nl. Ook onze 
ondersteuningscoördinator, Annemarie de Jong, kan uw vragen goed beantwoorden, mail 
dan naar a.dejong@clusius.nl 
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Rooster, EduArte, leerlingvolgsystemen 
 
Hoe werkt dat precies? 

Elke leerling heeft een eigen inlogcode en kan via EduArte portalen inloggen. Hier staat alle 
informatie over het rooster, de cijfers, het huiswerk en eventuele absenties en dergelijke.  
U als ouder krijgt ook een inlogcode waarmee u ook de cijfers en eventuele absenties kunt 
bekijken. Het rooster en het huiswerk kan op dit moment alleen bekeken worden via het 
account van de leerling.  

 
Wat betekenen al die afkortingen in het rooster? 

In veel gevallen is het de afkorting van de vakdocent (drie letters, bijvoorbeeld mevrouw E. 
Bodes heeft als afkorting EBO). De cijfers betekenen het lokaal (bijvoorbeeld lokaal 1.71 is op 
de eerste verdieping, lokaal 71). Als laatste staat er in om welk vak het gaat (LO is 
bijvoorbeeld lichamelijke opvoeding). De lestijden staan er ook in en de code van de klas. In 
de vraag “hoe ziet een lesrooster er uit?” wordt het nog duidelijker.  

 
Hoe ziet een lesrooster er uit? 

Dit is het rooster van een huidige brugklas: 
 

 
 
Tijdens de theorielessen zit de hele klas bij elkaar. In de praktijklessen is dat anders; telkens 
heeft een halve klas een praktijkles, daarom werken we ook met A en B-weken. De ene week 
heeft de helft van de klas plant en de volgende week heeft diezelfde groep dan 
handvaardigheid.  
 
Als er geen uitval is, hebben de leerlingen in de brugklas ongeveer 21 theorielessen en 10 
praktijklessen per week.  

 
Zijn de leraren wel eens ziek? 



 

Ja, dat komt natuurlijk wel eens voor. In de brugklas proberen we de uitgevallen lesuren 
zoveel mogelijk op te vangen door andere docenten in te zetten. De leerlingen hebben dan 
geen tussenuren en krijgen een ander vak. Als er geen opvang geregeld kan worden, dan 
proberen we het rooster te wijzigen, zodat er zo min mogelijk tussenuren zijn. In de hogere 
klassen kan het wel voorkomen dat er een tussenuur is.  

 
Roosterwijzigingen? Hoe komen we daarachter? 

Leerlingen controleren elke dag voor ze naar school komen zelf het rooster voor de dag. Op 
die manier zijn mogelijke wijzigingen al bekend en kunnen de leerlingen de juiste boeken 
meenemen. 
 
Als een docent al weet dat de les niet door kan gaan of dat de les wordt verplaatst, dan zal hij 
of zij dat altijd bespreken met de klas.  

 
Leerlingvolgsysteem – wat is dat eigenlijk?  

Van de basisschool ontvangen wij al veel informatie over de leerlingen. Deze bekijken we 
nauwkeurig en plaatsen we in het digitale dossier van de leerling. Gedurende de tijd dat de 
leerling bij ons op school zit, vullen we het dossier telkens aan met belangrijke informatie die 
wij dan weer kunnen doorsturen naar de vervolgopleiding. 

 
Ik heb hier nog een vraag over!  

Dat kan altijd. De teamleider van de brugklas, Bianca van Wijngaarden, staat u graag te 
woord. Mailen is het makkelijkst via b.vanwijngaarden@clusius.nl  
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Toetsen, Rapporten & Voortgang 
 
Toetsen in de onderbouw, hoe werkt dat bij jullie? 

Elke leerling maakt een aantal toetsen per jaar. Deze staan vermeld in het programma van 
toetsen voor de onderbouw (PTO). Aan het begin van het schooljaar wordt dit programma 
besproken met de leerlingen, zodat zij precies weten waar ze aan toe zijn. In het PTO staat 
ook vermeld welke toetsen herkansbaar zijn. In uitzonderlijke gevallen wordt er wel eens 
afgeweken van het PTO.  
 
Er is een vastgesteld protocol afname toetsen waarin beschreven wordt hoe de toetsen bij 
ons worden afgenomen. We vinden het belangrijk dat de afnamesetting zo veel mogelijk 
hetzelfde is.  

  
De toetsen worden afgenomen tijdens de les.  

 
Hoe zijn de toetsen in de bovenbouw dan geregeld? 

Vanaf het derde leerjaar start de examenperiode, alle toetsen die je maakt zijn dan eigenlijk al 
meteen examenmateriaal. Daarom ligt alles vast in het Programma van Toetsing en Afname (een 
PTA). De examenperiode duurt twee jaar (leerjaar 3 en 4) en wordt met een Centraal Examen 
afgesloten. Ook hier geldt dat de leerlingen aan het begin van een leerjaar precies weten waar ze 
aan toe zijn, omdat het PTA vanaf het begin van het schooljaar bekend is. Elke toets staat hierin 
vermeld en ook of de toets herkansbaar is of niet. Bij onregelmatigheden wordt in de 
bovenbouw de examencommissie geraadpleegd. 

 
Kunnen er ook toetsen ingehaald of overnieuw gedaan worden? 

In het PTO en in het PTA staat vermeld welke toetsen overnieuw gedaan mogen worden. Als een 
leerling een toets heeft gemist, zijn er verschillende inhaalmomenten om de toets alsnog te 
maken. Altijd in overleg met leerling en vakdocent.  

 
Doen jullie ook CITO-toetsen of iets dergelijks? 

In leerjaar 2 nemen we CITO-toetsen af om te kijken hoe de leerlingen er voor staan. We 
gebruiken die CITO-toetsuitslag ook bij het determineren (leerwegbepaling) naar leerjaar 3, 
mocht er twijfel zijn of een leerling over kan gaan.  

 
Krijgen de leerlingen ook rapporten? 

Een paar keer per jaar (4x) kijken we gezamenlijk naar de resultaten met ouder(s)/verzorger(s) 
en kind. Ook krijgen de leerlingen rapporten mee naar huis. In de jaarplanning die u ontvangt, 
staan de data van de rapporten.  

 
Ik denk dat mijn zoon of dochter wel een niveau hoger aankan of juist dat het te hoog gegrepen is 
voor mijn kind, hoe maak ik dat bespreekbaar? 

Soms zien we gedurende het leerjaar dat er meer inzit of dat een leerling op zijn of haar 
tenen moet lopen om het niveau aan te kunnen. We vinden het boven alles belangrijk dat 
een leerling op zijn plek zit, gelukkig is en dat er een grote kans is op het behalen van een 
diploma. Als u hier ideeën over heeft, neemt u dan contact op met de mentor. Tijdens de 
leerling- of cijferbesprekingen die wij meerdere keren per jaar houden, bekijken we 
nauwkeurig de voortgang en zullen we met het docententeam ook bespreken wat uw idee 
hier over is. De driehoek kind-ouder(s)/verzorger(s)-school vinden wij erg belangrijk en wij 
betrekken u graag bij de voortgang van uw zoon of dochter bij ons op school.  
 



 

Wij volgen bij de aanmelding en bij de start van het schooljaar altijd het advies van de 
basisschool. Bijvoorbeeld: een kaderberoepsgericht advies betekent instromen op kader-
niveau! U kunt hier ook meer over lezen in het hoofdstuk aanmelding.   

 
Ik heb hier nog een vraag over!  

Dat kan altijd. De teamleider van de brugklas, Bianca van Wijngaarden, staat u graag te 
woord. Mailen is het makkelijkst via b.vanwijngaarden@clusius.nl  
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Mentor 
 
Wat doet een mentor? 

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De mentor bespreekt een aantal keer 
per jaar de voortgang met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). De mentor verzorgt wekelijks het 
mentoruur en behandelt dan verschillende zaken als plannen & organiseren, hoe maak ik een 
toets, hoe werkt onze school. Ook lost de mentor problemen op van leerlingen die zij mogelijk 
hebben, bijvoorbeeld een onduidelijke situatie omtrent het inleveren van een werkstuk of als 
leerlingen onderling ruzie hebben met elkaar. Een mentor is ook leraar (altijd!) en geeft zijn of 
haar vak ook aan de klas. Een mentor kan dus best ook een docent wiskunde zijn.  

 
Wanneer maken de ouders kennis met de mentor? 

Aan het begin van het schooljaar organiseren de mentoren een kennismakingsavond. Tijdens 
deze avond krijgt u veel informatie over de school en ontvangt u ook verdere details hoe u de 
mentor kunt bereiken.  
 

Ik heb hier nog een vraag over!  
Dat kan altijd. De teamleider van de brugklas, Bianca van Wijngaarden, staat u graag te woord. 
Mailen is het makkelijkst via b.vanwijngaarden@clusius.nl  
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Kluisjes 
 
Hebben jullie ook kluisjes? 

Elke leerling krijgt van ons een kluisje in bruikleen voor het veilig opbergen van de jas, 
gymspullen en andere zaken. Ouders ondertekenen hier een gebruikersovereenkomst voor en 
betalen een huurprijs per jaar. De kluis gaat open met een pas. Enkele malen per jaar voeren wij 
een veiligheidscontrole uit, dit vindt plaats bij een klein groepje leerlingen, willekeurig gekozen 
uit alle leerjaren. Ook de inhoud van de kluis wordt dan gecontroleerd. 

 
Ik heb hier nog een vraag over!  

Dat kan altijd. De teamleider van de brugklas, Bianca van Wijngaarden, staat u graag te woord. 
Mailen is het makkelijkst via b.vanwijngaarden@clusius.nl  

  

mailto:b.vanwijngaarden@clusius.nl


 

Ondersteuning in de school 
 
Vanuit de basisschool is aangegeven dat mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, wat moet ik nu 
doen? 

De basisschool zet voor ons digitaal het dossier klaar. Wij kunnen het dossier van de bij ons 
aangemelde leerlingen dan “binnenhalen”. Wij lezen alle dossiers en stellen vragen indien nodig.  
Als blijkt dat er meer ondersteuning wenselijk is, nemen we eigenlijk altijd wel even contact op 
met ofwel de basisschool, ofwel de ouder(s)/verzorger(s) en maken we voor de zomervakantie al 
in veel gevallen een afspraak.  

 
Welke ondersteuning kunnen jullie bieden in Schagen? 

We leveren passend onderwijs. Alle ondersteuningsbehoeftes zijn bespreekbaar. Het is echter 
wel zo dat wij niet alles kunnen en zullen daarover eerlijk met u het gesprek aangaan.  

 
Wat is jullie dyslexiebeleid? 

Onze collega’s hebben hier een heel duidelijk filmpje over gemaakt in het klaslokaal dyslexie. 
Mocht u hierna nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de teamleider brugklas 
Bianca van Wijngaarden via b.vanwijngaarden@clusius.nl  

 
Ik maak me toch een beetje zorgen hoe dat straks gaat met al die boeken, verschillende lessen op 
de dag en mijn kind dat niet zo goed kan plannen. Houden jullie daar rekening mee? 

Ja! Alle begin is lastig en vooral de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is 
best wel groot. We starten dan ook rustig met kennismakingsdagen en begrijpen heel goed dat 
het in het begin nog wel eens misgaat met het juiste lokaal vinden en of het juiste boek mee 
hebben. De mentorlessen in het begin van het schooljaar staan in het teken van kennismaken, 
leren plannen en studievaardigheden aanleren.  

 
Tijdens het jaar merk ik dat mijn kind niet lekker in zijn vel zit of dat de resultaten tegenvallen. 
Wat kan ik dan doen? 

De eerste stap is altijd, als wij al niet contact met u hebben opgenomen hierover, dat u contact 
zoekt met de mentor. De mentor is voor u, ook op dit vlak, het eerste aanspreekpunt. De mentor 
zal dan meestal eerst met de leerling en u in gesprek gaan om te kijken welke oplossingen er 
mogelijk zijn. Als blijkt dat er iets anders nodig is, zal de teamleider of de 
ondersteuningscoördinator benaderd worden om aan te schuiven. Samen bepalen we dan de 
beste vervolgstappen. Ook in zulke situaties vinden we het belangrijk dat we samen optrekken 
om de juiste route te bepalen voor uw zoon of dochter.  

 
Kan mijn kind bijles krijgen op jullie school? 

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben wij in de brugklas standaard (na de 
Herfstvakantie) vakhulp in het leven geroepen. Dat is één extra uur les in de week voor 
bijvoorbeeld Nederlands. Tijdens deze les krijgt de leerling extra uitleg en ondersteuning. 
Leerlingen worden hiervoor opgegeven door de vakdocent als we zien dat de resultaten 
tegenvallen. Het is niet voor het hele jaar, zodra er verbetering te zien is, wordt de vakhulpplek 
weer aan iemand anders gegeven die het ook nodig heeft. De groepen tijdens vakhulp zijn klein 
om extra persoonlijke aandacht te kunnen geven aan de leerlingen.  

 
Voor de overige vakken wordt geen bijles of vakhulp aangeboden. Wel is het altijd mogelijk om 
de vakdocent te benaderen voor extra tips.  

 

https://clusius.foleon.com/vmbo/rondleiding-schagen-2021/rondkijken/overlay/dyslexie/
mailto:b.vanwijngaarden@clusius.nl


 

Jaarplanning  
 

Welke vakanties houden jullie aan? 
Op onze site staat een schoolgids waar de vakanties en vrije dagen in vermeld staan.  

 
Gaan jullie op kamp met de brugklas? 

Jazeker! Als de situatie het toelaat, staat kamp Texel op ons programma aan het einde van het 
brugklasjaar. Wij gaan expres aan het einde van het schooljaar omdat we denken dat het 
gezelliger is als iedereen elkaar al kent.  

  



 

Onderwijs 
 
Wat doen jullie verder nog, naast natuurlijk gewoon lesgeven? 

We proberen het onderwijs zo afwisselend mogelijk te houden. We plannen geregeld 
projectweken in om de leerlingen op een andere manier te laten leren. Ook vinden we het 
belangrijk de leerlingen met andere onderwerpen in aanraking te laten komen die niet persé in 
ons dagelijkse lesaanbod passen. In de brugklas bijvoorbeeld hebben we een projectweek die 
volledig over veiligheid gaat: veilig in het verkeer, veilig op school, veilig online, hoe geef je je 
eigen grenzen aan et cetera.   

 
We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen in aanraking komen met cultuur. Het bezoeken 
van een expositie of het theater is terug te vinden in ons onderwijs (als de situatie dat toelaat) en 
in de onderbouw hebben we speciale culturele diversiteitsweken. Hierin laten we in alle vakken 
leerlingen kennismaken met andere culturen, volkeren en gewoontes.  

 
In leerjaar 3 is het mogelijk mee te gaan met één van de buitenlandse reizen naar bijvoorbeeld 
het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Als een leerling dit niet wil, hebben we ook een heel leuk en 
afwisselend programma in Schagen ontwikkeld.  

 
Hoe is de sfeer in de lessen bij jullie? 

De sfeer is altijd vrij gemoedelijk. We proberen zo voorspelbaar mogelijk te werk te gaan en 
zullen elke les starten met een programma van die les. Wat gaan we doen vandaag? De docent 
spreekt hier ook zijn of haar verwachting uit van de leerlingen tijdens de les. Verder werken we 
met uitgestelde aandacht en verwachten we dat leerlingen in stilte zelfstandig kunnen werken. 

  



 

Boeken en benodigdheden 
 
Boeken  

Als de aanmelding eenmaal helemaal rond is, krijgt u als ouder/verzorger thuis een 
informatiepakket waar ook een formulier inzit hoe u de boeken kunt bestellen. 
Dat gaat heel eenvoudig via onze boekenleverancier Iddink. Als u de boeken heeft besteld en 
de borg heeft betaald, worden de boeken automatisch naar het huisadres gestuurd. Aan het 
einde van het schooljaar leveren de leerlingen de boeken bij ons op school weer in.  

 
Benodigdheden 

Het is bij ons niet strikt noodzakelijk een laptop of een Chromebook aan te schaffen. We 
raden het wel aan, zodat, in het geval we thuis moeten werken, elke leerling vanuit huis 
online kan werken. Voor leerlingen met dyslexie is het wel noodzakelijk een laptop aan te 
schaffen.  
 
In het informatiepakket wat u thuisgestuurd krijgt nadat de aanmelding definitief is, kunt u 
ook een lijst vinden met andere benodigdheden, zoals bijvoorbeeld gymschoenen, een sterke 
rugtas voor de boeken en welke rekenmachine u het beste kunt aanschaffen.  

 
  



 

Sfeer 
 
Sfeer in de school 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen bij ons. De overgang van de lagere 
school naar het voortgezet onderwijs is voor sommige leerlingen erg groot. In de brugklas 
zorgen we er daarom voor dat de pauzes voor de onderbouwklassen anders zijn dan de 
bovenbouw klassen. Op die manier hebben de onderbouwleerlingen de pauzeruimtes voor 
hen alleen. 

 
Vertrouwenspersoon 

In de school is een vertrouwenspersoon aanwezig die altijd met leerlingen in gesprek kan 
gaan.  

 
Veiligheid 

In de brugklas is het niet gebruikelijk om van het schoolplein af te gaan tijdens pauzes. We 
proberen mogelijke tussenuren altijd op te vangen met andere collega’s, maar in het geval 
dat niet lukt, blijven de leerlingen ook dan op school.  
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