
Schoolgids 
  2022•2023

Samen leren, samen 
leven, samen kiezen



Schoolgids 2022-2023

2

 Voorwoord .............................................................3

1.  Over CBSplus ...................................................... 4
1.1 Schoolgegevens ........................................................................4
1.2 Collectieve ambitie ..................................................................4
1.3  Christelijke identiteit...............................................................4

2. Praktische zaken  ...............................................5
2.1 Dagelijkse zaken .......................................................................5
2.2 Buitenschoolse activiteiten ..................................................6
2.3 Communicatie ...........................................................................6
2.4 Contactavonden, rapporten en vakanties ........................ 7
2.5 Rechten en plichten ................................................................. 7

3. Begeleiding .........................................................10
3.1 Leerlingbegeleiding ............................................................... 10
3.2 Structuur onderwijsondersteuning .................................. 10
3.3 Maatschappelijk werk ............................................................ 11
3.4 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding .................................. 11

4. Highlights ............................................................12
4.1 Vaardigheden onderwijs....................................................... 12
4.2 Economie en ondernemen op de mavo ........................... 12
4.3 Plusuren brugklassen ........................................................... 12

5. Onderwijs ............................................................13
5.1 Instroom .................................................................................... 13
5.2 Onderwijstijd ............................................................................ 13
5.3 21st century skills ................................................................... 13
5.4 Laptops ...................................................................................... 14
5.5 Lessentabellen ........................................................................ 14

6. Kwaliteit ...............................................................15
6.1 Inspectie .................................................................................... 15
6.2 Scholenopdekaart.nl ............................................................. 15
6.3 Doorstroom .............................................................................. 15
6.4 Examenresultaten .................................................................. 15

7. Financiën .............................................................16
7.1 Schoolkosten ........................................................................... 16
7.2 Algemene ouderbijdrage ..................................................... 16
7.3 Betalingen ..................................................................................17
7.4 Tegemoetkoming studiekosten ..........................................17
7.5 Jeugdsportfonds Rotterdam ...............................................17
7.6 Verzekeringen ..........................................................................17
7.7 Leerlingpas ................................................................................17
7.8 Kluisjes ....................................................................................... 18
7.9 Schoolkosten per leerjaar ................................................... 19

8. Rechten en plichten ........................................20
8.1 Leerlingenstatuut ..................................................................20
8.2 Reglement ................................................................................20
8.3 Protocol schorsen en verwijderen ...................................20
8.4 Reglement internet en sociale media .............................20
8.5 Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik ................ 21
8.6 Klachten.................................................................................... 24
8.7 Vertrouwensinspecteur ....................................................... 24

9. CBSplus team ....................................................26
9.1 Het bestuur .............................................................................. 26
9.2 Schoolleiding en medewerkers ......................................... 26

Inhoudsopgave



Schoolgids 2022-2023

3

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Een nieuw schooljaar vraagt ook om een nieuwe schoolgids. 
Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van CBSplus. U vindt 
in deze gids praktische informatie over onze school en over 
het onderwijs dat wij bieden. 

CBSplus (voorheen Maarten Luther en Calvijn Business 
School) kent inmiddels een lange en rijke historie. Het is een 
christelijke school die al vele jaren ervaring heeft met het 
verzorgen van onderwijs aan leerlingen in Rotterdam-Zuid 
en daarbuiten. Onze medewerkers vinden het belangrijk om 
goed onderwijs te bieden; een goede relatie met leerlingen 
en ouders vormt daarvoor de basis. Wij zijn ervan over-
tuigd dat het voor een succesvol verloop van de opleiding 
belangrijk is dat zowel ouders/verzorgers als de school 
sterk betrokken zijn bij de leerling om deze samen zo goed 
mogelijk te begeleiden.

Verhuizing
CBSplus biedt de onderwijsstromen mavo en havo aan. We 
hechten aan goed onderwijs en persoonlijke begeleiding. Dit 
schooljaar 2022-2023 is het laatste jaar in het gebouw aan 
de Roerdomplaan en zullen we verhuizen naar het gebouw 
aan de Grift (voormalig Zuidergymnasium) in Vreewijk. We 
zullen daar fuseren met de Zuidermavo en een school vor-
men. Over een aantal jaar (streefdatum 1 augustus 2025) 
verhuist we dan met de Zuidermavo naar een prachtig 
nieuw gebouw op het Stadionpark, vlak naast stadion De 
Kuip. 

Ik wens dat we met elkaar een mooi cursusjaar tegemoet 
gaan. Een jaar dat gekenmerkt wordt door plezier bij het 
leren, plezier met elkaar en een succesvolle studie… en uit-
eindelijk een voorspoedige verhuizing. Hopelijk helpt deze 
schoolgids u bij het vinden van antwoorden op de belang-
rijkste vragen over alles wat speelt op onze school.

Wij wensen u en uw zoon/dochter een goed en succesvol 
schooljaar toe.

H.C. van Vugt MEM
Rector CBSplus
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1.1  Schoolgegevens

CBSplus
Bezoekadres: 
Roerdomplaan 42 
3084 NM Rotterdam

Correspondentieadres: 
Postbus 5111
3008 AC Rotterdam
T (010) 4816700
cbsplus@cvo-portus.nl
www.cbsplus.nl 

1.2  Collectieve ambitie

Op CBSplus verzorgen we inspirerend onderwijs aan en zet-
ten we ons in voor brede vorming van jonge mensen. Onze 
school staat midden in de samenleving en handelt vanuit 
een christelijke inspiratiebron met oog en respect voor de 
vele verschijningsvormen van deze inspiratie. We willen 
recht doen aan de passie van onze leerlingen, gericht op 
hun actieve deelname aan de gemeenschap en een perspec-
tiefrijke toekomst; iedereen verdient de kans het maximale 
uit zichzelf te halen.
Vanuit ons open karakter heten we iedereen welkom. We er-
kennen dat iedereen anders is en daarin gezien en gehoord 
wil worden. Op CBSplus zien we elkaar in het besef dat we 
niet zonder elkaar kunnen. We bieden onze leerlingen en 
medewerkers een omgeving op Rotterdam Zuid waar we 
elkaar ontmoeten, respecteren en samen bewegen richting 
de toekomst; persoonsontwikkeling, kennisverwerving en 
samenwerking kenmerken deze beweging.

1.3  Christelijke identiteit

CBSplus is een open christelijke school. Dat betekent dat 
wij ons vanuit een christelijke grondslag laten inspireren bij 
onderwijs en begeleiding. Tegelijkertijd staan wij open voor 
leerlingen met een andere religie. Belangrijke uitgangspun-
ten zijn: respect voor elkaar, verantwoordelijkheid nemen 
en omzien naar anderen. Succes betekent voor ons dat een 
leerling in staat is om zijn/haar ontvangen talenten ten 
volle tot bloei te laten komen.

1
Over CBSplus
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2.1  Dagelijkse zaken

Ziekmelden
Als een leerling niet op school kan komen i.v.m. ziekte, vra-
gen wij één van de ouders om ’s morgens tussen 7.30 uur en 
8.15 uur naar school te bellen (010 4816700). Wij verzoeken 
de ouder iedere ziektedag te bellen. Wanneer er sprake is 
van een ziekmelding tijdens de toetsweek dient er naast de 
telefonische ziekmelding een mail met uitleg gestuurd te 
worden  naar de teamleider.

Ziek naar huis
Een leerling die ziek wordt tijdens de les en de lessen niet 
meer kan volgen, meldt zich af bij de verzuim coördinator of 
bij afwezigheid bij de receptie.
De verzuimcoördinator belt naar huis en overlegt met 
ouders of de leerling naar huis mag. Het vertrek wordt 
genoteerd in SOM. Als de leerling zelf naar huis  kan gaan, 
dan belt een van de ouders/verzorgers de school op om te 
bevestigen dat de leerling goed thuis is aangekomen.

Naar de dokter, tandarts, etc.
We gaan er vanuit dat u alle afspraken bij de dokter, ortho, 
etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd maakt. De leerling die 
om een andere reden, bijvoorbeeld dok tersbezoek of zie-
kenhuisbezoek, de lessen niet kan bijwo nen, moet dit vooraf 
met een absentiebrief melden bij de verzuimcoördinator, 
zodat bekend is wanneer hij/zij niet op school is. Deze 
absentiebrief is bij de verzuimcoördinator te verkrijgen en 
tevens op de website te vinden. Indien dit niet gebeurd zal 
een leerling als ongeoorloofd afwezig worden geregistreerd. 
Uiteraad wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Te laat
Indien uw zoon/dochter te laat komt, haalt hij/zij een te laat 
briefje bij mw. Boedhoe. Afhankelijk van hoe vaak dit ge-
beurt kan hij/zij ook strafwerk krijgen of moeten nablijven. 
U zal hier als ouder van op de hoogte gesteld worden. Indien 
dit structureel is zal u op school uitgenodigd worden voor 
een gesprek om te kijken hoe we de aanwezigheid kunnen 
verbeteren. Indien een leerling meer dan 15 minuten te laat 
is, heeft hij/zij geen toegang meer tot de les. De leerling 
wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig en haalt 
het uur die week in. Zie voor complete regeling omtrent 
verzuim het verzuimbeleid op het ouderportaal.

Absent zonder reden
Op ongeoorloofd verzuim volgen interne strafmaatregelen. 
Ook melden wij verzuim volgens protocol aan de afdeling 
leerplicht.

Lestijden
Uur Tijd
1e lesuur 8.15-9.05
2e lesuur 9.05-9.55
3e lesuur 9.55-10.45
pauze 10.45-11.05
4e lesuur 11.05-11.55
5e lesuur 11.55-12.45
pauze 12.45-13.15
6e lesuur 13.15-14.05
7e lesuur 14.05-14.55
8e lesuur 14.55-15.45
9e lesuur 15.45-16.35

Lesuitval
Als een les uitvalt door afwezigheid van een docent, door 
een studiemiddag of door een vergadering van het perso-
neel, dan probeert onze roostermaker het rooster zo goed 
mogelijk aan te passen. Tussenuren in klas 1 en 2 proberen 
we door een andere docent te laten opvangen. In de andere 
leerjaren gaan leerlingen bij lesuitval zelfstandig aan het 
werk op een werkplek in de aula of in de kantine.

Roosterzaken
Onze roostermaker is om 07.30 uur aanwezig om adequaat 
te kunnen reageren op wijzigingen. Roosterwijzigingen wor-
den bekend gemaakt aan de leerlingen en zijn terug te zien 
op de monitor in school. Het is raadzaam dagelijks het roos-
ter te bekijken om goed te kunnen anticiperen op eventuele 
wijzigingen. Het rooster is te vinden op het leerling- en 
ouderportaal en de SOMtoday app. Roosters voor de toets-
weken worden minimaal 1 week van te voren uitgedeeld. 

Receptie
Alle bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden  aan 
de balie bij onze receptioniste/conciërge. Hij/zij beant-
woordt vragen of verwijst door naar de juiste persoon van 
de school. Vriendelijk verzoek om eerst telefonisch een 
afspraak te maken.

2
Praktische zaken
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Administratie
De administratie van onze school is op alle dagen geopend. 
De administratie is bereikbaar via het e-mailadres cbsplus@
cvo-portus.nl.

Kantine
In de kantine kunnen de leerlingen iets kopen uit het geva-
rieerde aanbod. We vinden het belangrijk dat het aanbod en 
de uitstraling in de kantine en in de automaten gezond is. 
Een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, draagt bij 
aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlin-
gen. Om deze reden werken we op onze school volgens de 
Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het 
Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze tot 
een aantrekkelijke keuze. De kantine is geopend tijdens de 
pauzes.

EHBO
Op onze school kunnen gediplomeerde medewerkers EHBO 
verrichten. Hoewel de meeste hulp gelukkig op school kan 
worden afgehandeld, is het soms noodzakelijk dat de leer-
ling naar de eigen huisarts of naar het ziekenhuis moet. In 
zo’n geval bellen wij altijd de ouders. Zij brengen hun kind 
daar vervolgens heen. De school draagt hier geen verant-
woordelijkheid voor.

2.2.  Buitenschoolse activiteiten

In alle leerjaren bieden wij excursies aan. Voor aanvang van 
de excursie krijgen leerlingen en ouders schriftelijk infor-
matie. Voor de meeste excursies vragen wij van ouders een 
financiële bijdrage.

2.3  Communicatie 

Leerlingen en ouders worden o.a. geïnformeerd via:
• Mentoren
• Nieuwsbrieven
• Website
• Schoolgids
• PTA bovenbouw (programma van toetsing en  
 afsluiting)
• Ouder-/leerlingportaal en Somtoday app
• Social media: LinkedIn, Instagram, Facebook

Social media
De school heeft een eigen Facebook, Instagram en Linke-
dIn-pagina. In de meeste klassen worden groepen aange-
maakt op Whatsapp, zodat leerlingen onderling gemakkelijk 
contact kunnen onderhouden. CBSplus heeft een protocol 
opgesteld voor het gebruik van social media. Dit protocol is 
te vinden op de website.

Ouderportaal en Somtoday
Ouders hebben via inlogcodes toegang tot het ouderpor-
taal. Hier kunnen ouders de ouderbijdrage voldoen en heb-
ben zij toegang belangrijke documenten. Bij problemen met 
het ouderportaal kunt u kijken op www.cbsplus.nl Ouders 
kunnen tevens gebruik maken van de Somtoday ouder-app 
waarmee ze toegang hebben tot het huiswerk, de cijfers en 
het rooster. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn kunt u een 
mail sturen naar ouderportaal@cvo-portus.nl. 

Leerlingportaal
De leerlingen kunnen via inlogcodes (bij de start van het 
schooljaar verspreid aan nieuwe leerlingen) inloggen op het 
leerlingportaal. Leerlingen hebben via dit portaal toegang 
tot hun huiswerk, cijfers en absentie. De leerlingen kun-
nen tevens gebruik maken van de Somtoday leerling app 
waarmee ze toegang hebben tot hun het huiswerk, de cijfers 
en het rooster.

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de eerste 
contactpersoon voor ouders bij leerlingzaken. Ouders ont-
vangen de contactgegevens van de mentor aan het begin 
van het schooljaar via de leerling. Achterin deze schoolgids 
vindt u een actueel overzicht van al onze medewerkers. 
Wanneer u iemand anders wilt bereiken, kunt u een mail 
sturen naar cbsplus@cvo-portus.nl. Uw mail wordt dan naar 
de betreffende persoon doorgestuurd. Het telefoonnummer 
van school is 010-4816700.

Leerlingkring
Iedere klas vaardigt steeds een leerling af naar de leerling-
kring. Onder leiding van een directielid wordt vergaderd 
over allerhande schoolzaken. Doel van de bijeenkomsten is 
uit te vinden wat er zoal onder de leerlingen speelt, de leer-
lingen bij de school te betrekken en inspraak te geven.

Ouderkring
De samenwerking tussen school en ouders is op CBSplus 
belangrijk. Ouders kunnen worden benaderd om mee te 
helpen bij excursies. Ook spontane inbreng van ouders 
wordt zeer gewaardeerd. Ouders van alle klassen wordt 
daarom gevraagd zitting te nemen in de ouderkring. De 
ouderkring vergadert vier keer per jaar onder leiding van 
een directielid. Doel van de bijeenkomsten is het vergroten 
van de betrokkenheid van ouders en uitvinden wat er zoal 
bij leerlingen en ouders speelt.

MR 
Naast ouderkringen, de ouderraad en leerlingkringen is er 
binnen CVO Zuid nog een overlegplatform: de Medezeg-
genschapsraad (MR). In het middelbaar onderwijs zijn hierin 
personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. In onze 
MR zijn vertegenwoordigers van zowel de Zuidermavo als 
CBSplus vertegenwoordigd vanwege onze samenvoeging 
begin schooljaar 2023-2024. Zij vormen met elkaar onze 
MR. De Medezeggenschapsraad heeft invloed op een groot 
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aantal gebieden. Grofweg gezegd zijn er vijf vormen van 
invloed:

1.   instemmingsrecht van de MR (schoolplan,   
 schoolgids, ouderhulp, ARBO, benoemingsbeleid) 
2.   adviesrecht van de MR (schooltijden, vakantie,    
 managementstatuut, verbouwingen, grondslag) 
3.  instemmingsrecht personeelsdeel MR (formatie,    
 nascholing, verlof, taakverdeling, toelages) 
4.  instemmingsrecht ouder-/leerlingendeel MR   
 (leerlingvoorzieningen, vrijwillige bijdrage) 
5.   adviesrecht geledingen (indien een geleding van   
 de MR instemmingsrecht bezit voor een bepaald   
 beleidsaspect, wordt de andere geleding in de   
 gelegenheid gesteld hierover advies uit te   
 brengen)

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, 
leerlingen en personeel. De MR werkt volgens een regle-
ment dat in overleg met het bestuur van de vereniging CVO 
tot stand is gekomen.

Informatievoorziening gescheiden ouders
Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, zijn we 
als school verplicht beide ouders te informeren. Dus ook de 
ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast, heeft recht 
op informatie. Alleen
in geval van zeer zwaarwegende argumenten kan anders 
worden besloten. Omdat de wet niet voorschrijft welke 
informatie moet worden gegeven, geldt hiervoor ons 
schoolbeleid. Dat is als volgt. Vanwege onze neutrale positie 
hebben wij ervoor gekozen beide ouders op een gelijke 
wijze te informeren. Om hierboven genoemde redenen zal 
het adres van de niet met het ouderlijk gezag belast zijnde 
ouder evenzo in onze administratie worden opgenomen. 
Voor zover van toepassing wordt uw medewerking gevraagd 
bij het vastleggen van oudergegevens. Wij vragen begrip 
voor onze positie. Als de adresgegevens van de niet bij het 
kind wonende ouder bij ons bekend zijn, wordt hij/zij door 
de school op de hoogte gesteld van alle relevante schoolza-
ken. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uit-
spraak), moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie 
worden overlegd.

2.4  Contactavonden, rapporten en 
 vakanties

Contactavonden
Na iedere rapportperiode hebben wij een ouderavond waar 
ouders in de gelegenheid zijn met de mentor te spreken 
over de voortgang van hun kind. De bekende 10-minuten 
gesprekken. 

Voorlichtingsavonden
Regelmatig organiseren wij voorlichtingsavonden. Bijvoor-
beeld over profiel- en vakkenpakketkeuze. 

Daarnaast verzorgen wij voorlichting over de mogelijke 
vervolgopleidingen van de leerlingen. Aanwezigheid is voor 
de leerling met minimaal één ouder/verzorger verplicht.

Rapporten en cijferinzage
Voor het inzien van een actuele cijferlijst kan ons leer-
lingvolgsysteem, Somtoday, op elk moment zowel door 
leerlingen als door ouders geraadpleegd worden. Na iedere 
periode ontvangt u een rapport. 

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie 24-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 t/m 05-03-2023

2e Paasdag 10-04-2023

Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023

Koningsdag 27-04-2023
Hemelvaart 18-05-2023

2e Pinksterdag 29-05-2023

Zomervakantie 08-07-2023 t/m 20-08-2023

2.5  Rechten en plichten

Huisregels en veiligheid
Op CBSplus gaan personeelsleden en leerlingen iedere dag 
met elkaar om. Dat kan niet zonder regels. Daarom hanteert 
de school de volgende regels:

# Doe’s Lief
• We tonen respect.
• We gaan op een verantwoordelijke manier met  
 elkaar en elkaars spullen om.
• We volgen instructies van het personeel op.

# Doe’s Fatsoenlijk
• We houden de school en omgeving netjes en  
 opgeruimd.
• We spreken Nederlands en begroeten elkaar.
• We zien er netjes en representatief uit.

# Doe’s Actief
• We zijn op tijd, voorbereid en we hebben de 
 benodigde spullen bij ons.
• We zijn serieus tijdens de les en hebben een 
 actieve houding.

# Doe’s Rustig
• We zijn tijdens de leswisselingen rustig en lopen  
 aan de rechterkant.
• We zitten tijdens de pauze in de aula/kantine of  
 op het schoolplein. Dit zijn de plaatsen waar we  
 eten.
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# Doe’s Normaal
• We stoppen onze telefoon en oordopjes vóór de  
 les in de tas. De jas, pet & muts zitten in de kluis.
• We komen onze afspraken na.

De school verwacht dat iedereen zich aan de regels houdt. 
Regelmatig wordt in de lessen aandacht besteed aan deze 
wijze van omgaan met elkaar. Als de regels worden overtre-
den, wordt de leerling daarop aangesproken en/of volgen 
er disciplinaire maatregelen zoals strafwerk, corvée en/of 
nablijven (tot uiterlijk 16.45 uur). Ook kunnen bezittingen 
van leerlingen tijdelijk in beslag worden genomen. Bij ern-
stig wangedrag kan de leerling worden geschorst. Er volgt 
dan altijd een gesprek met de ouders. Bij schorsing zal de 
school de wettelijke regels volgen.

Schade
De ouder is aansprakelijk voor schade die de leerling aan 
(materiaal van) een andere persoon (en de school) toe-
brengt, ook al is dit onder schooltijd. Schade veroorzaakt 
door een leerling (of ouder), moet door de benadeelde zelf 
worden verhaald op de particuliere aansprakelijkheidsver-
zekering van de betreffende (ouders van de) leerling.

Mobiele appratuur
We vragen leerlingen geen kostbare spullen mee naar 
school te nemen. De school is namelijk niet verzekerd en 
niet aansprakelijk voor meegebrachte materialen en kle-
ding. Wanneer de leerling een mobiele telefoon meeneemt 
naar school is dit dus op eigen risico! In elk lokaal hangt 
een telefoontas. De docenten verwachten dat leerlingen bij 
binnenkomst in het lokaal de telefoon op vliegtuigmodus 
zetten en opbergen in een vakje van de telefoontas. Enkel 
als de docent besluit dat het gebruik van de telefoon tijdens 
een les een onderwijskundig doel heeft, mag de telefoon 
tijdens de les uit de telefoontas worden gehaald.
Mochten leerlingen bang zijn dat de telefoon door een 
ander meegenomen wordt of beschadigd raakt, dan kunnen 
zij hun kluis als opbergruimte gebruiken. Indien de leerling 
toch nog een telefoon bij zich heeft, en deze dus niet in de 
telefoontas heeft geplaatst, dan zal de docent hem of haar 
vragen de telefoon af te geven en zullen daar consequenties 
aan zitten.

Leerplicht
Allereerst is van belang dat kinderen tot hun 18e verjaardag 
op grond van de Leerplichtwet 1969 leerplichtig zijn, tenzij 
ze al voor die datum een zogenaamde ‘startkwalificatie’ 
hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo- vwo- of 
mbo2-diploma. Dit betekent overigens niet dat de overheid 
zich niet bemoeit met de opleiding van jongvolwassenen 
van 18 jaar en ouder. De overheid probeert namelijk om ie- 
dereen tot 23 jaar die gedurende korte of langere tijd geen 
onderwijs volgt en ook nog geen startkwalificatie heeft 
behaald, weer terug naar school te krijgen, of werk te laten 
vinden. Maar aangezien je niet meer leerplichtig bent na je 
18e verjaardag, kun je dan ook niet meer vervolgd worden 

als je niet naar school gaat. Wij zijn verplicht om ongeoor-
loofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Verwijdering -> gele kaart
Uiteraard gaan we er niet van uit dat een leerling uit de les 
wordt verwijderd. Mocht dit toch het geval zijn dan moet de 
leerling als volgt handelen:
• De leerling meldt zich direct bij de loge of de admini- 
 stratie. Na het 4e uur meldt de leerling zich bij de  
 desbetreffende teamleider. De leerling krijgt een gele  
 kaart, vult deze volledig in en gaat aan het werk.
• De leerling gaat 2 minuten voor de bel terug naar  
 de docent waar hij/zij is verwijderd.
• De docent vult de gele kaart in en bepaalt de  
 strafmaat.
• Na een gele kaart belt de docent naar de 
 ouders en stuurt een kort verslag naar de mentor. 

De docent dient aan het eind van het lesuur te wachten 
op de leerling om de strafmaat en reden van uitsturen te 
bespreken. 

Schorsing
Het overtreden van de regels leidt tot straf. In bijzondere 
gevallen gaan wij over tot schorsing of verwijdering. Bij 
schorsing ontzeggen wij de leerling één dag of meerdere 
dagen de toegang tot de lessen.
Bij verwijdering is een leerling definitief uitgesloten van het 
volgen van onderwijs op onze school. Zowel schorsen als 
verwijderen gebeurt door de directie en gaat in overleg met 
de inspectie.

Overgangsnormen
Voor de belangrijke documenten als overgangsnormen 
verwijzen wij u naar de website.

Privacybeleid
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan, 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De 
AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) 
en geldt voor heel Europa.

Leerlinggegevens
Op CBSplus wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van 
de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om 
leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begelei-
den. Ook worden de gegevens opgeslagen in het kader van 
de goede administratieve organisatie van de school.

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het 
digitale administratiesysteem en leerlingvolgsysteem van 
Somtoday. Ouders hebben het recht om de gegevens van 
en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te 
verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor 
vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact 
worden opgenomen met de mentor van de leerling, de 
teamleider of de schooldirecteur. In geval van uitwisseling 
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van leerlinggegevens met andere organisaties, wordt daar 
vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die 
uitwisseling verplicht is op grond van de wet.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en 
video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld 
tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Natuurlijk gaan 
we zorgvuldig om met deze foto’s en video’s en plaatsen we 
geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden.
Vanuit de wetgeving zijn wij verplicht om toestemming te 
vragen voor het gebruik van dit beeldmateriaal. Dit doen wij 
via een e-mail met een aantal vragen waarin wordt beschre-
ven waar wij het beeldmateriaal mogelijk voor willen gebrui-
ken. Ouders/verzorgers kunnen per vraag antwoord geven 
en mogen altijd besluiten om geen toestemming te geven of 
om eerder gegeven instemming in te trekken.

De AVG stelt dat voor leerlingen tot zestien jaar de ouders 
verantwoordelijk zijn inzake privacygevoelige zaken zoals 
beeld- en gegevensgebruik. Jongeren vanaf zestien jaar zijn 
daar zelf verantwoordelijk voor.
 
Daarom ontvangen leerlingen die 16 jaar of ouder zijn 
dezelfde vragenlijst in hun schoolmail om hun keuze door te 
geven, echter wel met het verzoek dit met de ouders/ver-
zorgers te bespreken.

Op onze school is het privacyreglement van CVO van 
toepassing dat te vinden is op het ouderportaal. Hierin is 
gedetailleerder beschreven hoe op onze scholen wordt 
omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van 
ouders en leerlingen.
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3
Begeleiding
3.1  Leerlingbegeleiding

De mentor
Vaak volstaat voor een leerling de begeleiding van de men-
tor. Hij/zij houdt de cijfers in de gaten, zorgt ervoor dat de 
leerling zich prettig voelt op school en kijkt naar de werk-
houding van de leerling. De mentor is het eerste aanspreek-
punt voor de leerling. Ook verzorgt de mentor de contacten 
tussen school en thuis. De vakdocent is verantwoordelijk 
voor de vakinhoudelijke begeleiding van de leerling.

Extra begeleiding
Als een leerling moeite heeft met leren, of als er sociaal-
emotionele problemen zijn, dan is de standaard begeleiding 
niet afdoende. In samenwerking met de ondersteuningsco-
ordinator bieden wij dan extra hulp. Zorg is er voor zowel 
sociaal/emotionele, als voor leerproblemen. Als het met de 
resultaten van een leerling niet zo goed gaat dan zou het 
ondersteuningsteam een helpende hand kunnen bieden. 
Leerlingen kunnen aangemeld worden via hun mentor en 
leerjaar coördinator bij de ondersteuningscoördinator, 
mevrouw De Wit.

Schoolcontactpersoon
Leerlingen kunnen, in geval van seksueel ongewenst ge-
drag, terecht bij de contactpersoon: mevrouw De Wit. Deze 
kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

3.2  Structuur onderwijsondersteuning

De afgelopen coronaperiode is een impactvolle tijd geweest 
voor iedereen, zeker ook voor leerlingen. Vanuit de over-
heid zijn er fi nanciële middelen (NPO-gelden) beschikbaar 
gesteld om extra ondersteuning te kunnen bieden bij zaken 
als welbevinden, leerachterstanden e.d. Onze school heeft 
hiervoor, net als afgelopen schooljaar, een programma voor 
opgesteld.  

De structuur van onze onderwijsondersteuning is in te delen 
op drie niveaus:

Brede basisondersteuning
Vakdocenten en mentoren zien hun leerlingen dagelijks. Zij 
signaleren tijdens lessen hoe de leerling functioneert. Bij 

problemen of zorgwekkende signalen kunnen zij de hulp in-
roepen van de mentor en/of de ondersteuningscoördinator.

Extra ondersteuning
Tijdens de leerlingbespreking bespreken wij de voortgang 
van al onze leerlingen. Soms vragen probleemsituaties om 
nieuwe ideeën en/of oplossingen. Allereerst proberen wij 
die oplossing intern te vinden door het geven van extra 
begeleiding. De ondersteuningscoördinator speelt hier vaak 
een belangrijke rol. De coördinator heeft een coördinerende 
en organiserende taak op het gebied van leerlingondersteu-
ning. Deze ondersteuning kan bestaan uit extra begeleiding 
op sociaal-emotioneel gebied en/of extra ondersteuning 
voor een bepaald leervak. In het algemeen is zij de vraag-
baak in de school als het gaat om extra ondersteuning voor 
de leerlingen, zowel in de eigen school als in de contacten 
met instanties buiten de school.

Intensieve ondersteuning
Soms is het nodig om externe hulp aan te vragen. Dit kan 
o.a. georganiseerd worden door het School Ondersteu-
nings Team (SOT). Meer informatie over deze intensievere 
begeleiding kan verkregen worden bij de ondersteuningsco-
ordinator.
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3.3  Maatschappelijk werk

Op school of in de thuissituatie kunnen zich soms moeilijke 
situaties voordoen. Als er extra steun, begeleiding of hulp 
nodig is, dan kunnen de leerlingen, ouders/verzorgers en/
of mentoren een beroep doen op de schoolmaatschappelijk 
werker. De schoolmaatschappelijk werker heeft 3 kern-
taken: schoolondersteuning, het bieden van kortdurende 
begeleiding en doorverwijzen naar externe instanties. Voor 
school is zij de brug naar externe instanties zoals het wijk-
team, JBRR en de GGZ.

Jeugdverpleegkundige
Aan onze school is een jeugdverpleegkundige verbonden 
vanuit het CJG. Zij heeft contactmomenten met leerlingen 
naar aanleiding van de uitkomsten van de gezondheidsvra-
genlijst. Ouders en leerlingen van het betreffende leerjaar 
worden vooraf op de hoogte gesteld van de afname van 
deze gezondheidsvragenlijst. Verder kunnen leerlingen zelf 
bij de schoolverpleegkundige terecht met vragen over ge-
zondheid, voeding, etc. Tevens kan de schoolverpleegkun-
dige door de ondersteuningscoördinator gevraagd worden 
in gesprek te gaan met leerlingen waarbij sprake is van 
regelmatig (ziekte) verzuim: vier keer of meer per periode. 
Van deze gesprekken wordt een terugkoppeling naar ouders 
gedaan.

SISA
SISA is een signaleringssysteem voor professionals in de 
regio Rotterdam. Professionals uit het ondersteuningsteam 
kunnen hierin aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/
jongere van 0 tot 23 jaar. Zo kunnen ze met eventueel an-
dere betrokkenen afstemmen hoe ze de best mogelijke be-
geleiding kunnen bieden. In SISA staat geen inhoud/dossier. 
Er wordt bijgehouden of er eerdere professionals bij een 
kind/jongere of gezin zijn betrokken. Ouders/verzorgers 
worden altijd op de hoogte gebracht als school een SISA- 
signaal afgeeft. Binnen CBSplus geldt dat per leerling die 
wordt aangemeld bekeken wordt of een melding bij SISA 
wenselijk is. Dit wordt met ouders/verzorgers besproken.

3.4  Loopbaanoriëntatie en Begeleiding 

In alle leerjaren, met nadruk op de bovenbouw, moeten alle 
leerlingen zich actief bezighouden met Loopbaanoriëntatie 
en Begeleiding (LOB). Hieronder valt bijvoorbeeld het be-
zoeken van open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van 
vervolgopleidingen. Via het decanaat worden regelmatig 
tijdschriften verspreid onder de leerlingen. De begeleiding 
van deze activiteiten is in handen van de decaan en mentor.
Steeds wanneer de leerlingen voor een keuze staan,
is er een contact met de decaan. Verder zijn er met alle 
leerlingen in het examenjaar gesprekken over beroeps- en/
of studiekeuze. Het decanaat heeft voorlichtingsmateriaal 
van alle hogescholen, universiteiten en mbo-opleidingen in 
Nederland. Voor vragen over de studiefinanciering, lotingen 

enzovoorts kan men ook bij het decanaat terecht. Voor een 
gesprek met de decaan kunt u via de school telefonisch een 
afspraak maken.
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4
Highlights
4.1  Vaardigheden onderwijs

CBSplus geeft leerlingen in de brugklas de mogelijkheid 
om groots, anders, toekomstgericht, ondernemend en in 
mogelijkheden te denken. Dit doen wij door o.a. projecten 
aan te bieden tijdens onze O&O-uren. De leerlingen moeten 
hiervoor samenwerken (met zowel de omgeving, bedrijven 
en ouders), presenteren, organiseren, netwerken, creatief 
denken, onderzoeken, refl ecteren etc. Deze vaardigheden 
zijn nodig om succesvol te zijn in vervolgopleidingen en de 
toekomstige fl exibele arbeidsmarkt te kunnen betreden. 
Met name technologie en kunst krijgen hierbij veel aan-
dacht. 

4.2  Economie en Ondernemen op 
 de mavo

De bovenbouw van de mavo bieden we het GL-vak ‘econo-
mie & ondernemen’ aan. Dit is altijd een extra vak, bovenop 
de andere gekozen vakken binnen het pakket. Economie & 
ondernemen kan alleen samen met het vak Economie geko-
zen worden. Een vak met veel aandacht voor ondernemende 
vaardigheden en ICT skills. Dit geeft een goede voorberei-
ding op een succesvolle loopbaan binnen het mbo.

4.3 O&O-uren brugklassen

In de onderbouw zullen we met ingang van dit schooljaar 
een deel van de lesweek invullen met ‘O&O-uren’ (Onder-
zoeken en Ontwerpen)’. Deze uren zijn vakoverstijgend, 
beroepspraktijkgericht en worden gekenmerkt door ‘leren 
door dóen’.
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5
Onderwijs
5.1  Instroom
CBSplus conformeert zich aan De OverstapRoute en laat 
de toelating volgens de gemaakte afspraken verlopen. De 
OverstapRoute wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. 
Voor de plaatsing van leerlingen in één van onze brugklas-
sen is het advies van de basisschool bindend.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gel-
den, naast de procedure van De OverstapRoute, de afspra-
ken die gemaakt zijn in het Ondersteunings plan met Koers-
VO, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. 
Voorwaarde bij plaatsing is dat de begeleidingsbehoefte van 
de leerling moet passen binnen het ondersteuningsprofi el 
van de school. Deze aanvullende toelatingsvoorwaarden 
zijn te vinden op de website.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbe-
hoefte 
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
gelden, naast de procedure van De OverstapRoute,
de afspraken die gemaakt zijn in het Ondersteunings
plan met KoersVO, het samenwerkingsverband voor
Passend Onderwijs. Voorwaarde bij plaatsing is dat
de begeleidingsbehoefte van de leerling moet passen
binnen het ondersteuningsprofi el van de school. Deze
aanvullende toelatingsvoorwaarden zijn te vinden op
de website.

Grenzen aan de zorgplicht  
De zorgplicht die scholen hebben, betekent dat scholen 
ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school 
zit of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onder-
wijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Hierin 
is goed contact met ouders/verzorgers en leerling van es-
sentieel belang. In sommige gevallen zijn de problemen van 
een leerling met betrekking tot veiligheid, gezondheid en/
of gedrag zo groot of complex dat het ondersteuningsteam 
niet in staat is de benodigde ondersteuning in samenwer-
king met ouders en externen te organiseren. In dat geval 
is de school handelingsverlegen en zit er een grens aan de 
zorgplicht. Hierover is meer informatie terug te vinden op 
de site:  www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.  

5.2  Onderwijstijd

De belangrijkste taak van scholen is goed onderwijs geven. 
Dat kan alleen als er voldoende onderwijstijd is en als scho-
len die onderwijstijd goed benutten.
De overheid heeft vastgelegd hoeveel tijd scholen moeten 
besteden aan onderwijs. Scholen zijn niet gebonden aan een 
verplicht aantal lesuren per jaar en mogen de totale onder-
wijstijd van de opleiding naar eigen inzicht verspreiden over 
alle leerjaren. Leerlingen in het mavo/vmbo moeten aan 
het eind van het examenjaar 3.700 lesuren onderwijs heb-
ben gekregen. Voor de havo zijn dat 4.700 uren. Het aantal 
dagen per jaar dat onderwijs moet worden gegeven blijft 
echter wel overeind. De onderwijstijd omvat een diversi-
teit aan activiteiten voor leerlingen onder begeleiding van 
bekwaam onderwijspersoneel.

5.3  21st century skills

CBSplus vindt het belangrijk dat leerlingen 21e-eeuwse 
vaardigheden leren en zal daarom steeds meer gebruik-
maken van digitaal lesmateriaal, met name in de brugklas. 
Iedere leerling heeft een persoonlijk apparaat, dat hij of 
zij tijdens de lessen op school kan gebruiken. De gewone 
lesboeken blijven ook onderdeel van het lesprogramma, 
maar zullen wel gedeeltelijk vervangen kunnen worden door 
digitale leermiddelen. Daarnaast is het zo dat momenteel de 
digitalisering van de samenleving exponentieel toeneemt, 
waardoor toekomstgericht onderwijs nodig is om leerlingen 
digitaal vaardig en mediawijs te maken. CBSplus wil leer-
lingen hier op voorbereiden door het verbeteren van de ICT 
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(basis)vaardigheden en door leerlingen bijvoorbeeld kennis 
te laten maken met programmeren. 

5.4  Laptops

In alle leerjaren werken leerlingen met een laptop. Dit is 
bijzonder project, omdat er geen extra kosten voor ouders/
verzorgers zijn. De laptops worden niet op school bewaard. 
Net als de lesboeken, kunnen de leerlingen hun laptop mee 
naar huis nemen om er huiswerk mee te maken. Bij pro-
blemen met de laptop kan de leerling zich melden bij de 
vakdocent, mentor of het servicepunt bij de conciërges. Zie 
verder de gebruikersovereenkomst voor de regels over het 
gebruik van de laptop op het ouderportaal.

5.5  Lessentabellen

Gemengde brugklas
1 MH 2MH

Kernvakken Nederlands 3 4
Ned.leesvaardigheid 1
Engels 3 3
Wiskunde 3 4
rekenvaardigheid 1    

Talen Frans 2 2
Duits 2

Mens en Maat-
schappij

aardrijkskunde 2 2

geschiedenis 2 2
economie 2
levensbeschouwing 1 1
maatschappijleer

Mens en Natuur biologie 2 2
Natuurkunde
Nask 1 1 2

Kunst en Cultuur / expressie 1
O & O 
Kunst(Onderzoek 
en Ontwerpen)* vml 
pluslessen

1 2

O &O techniek 2 1
Sport en Bewegen LO 4 2
Begeleiding stamgroepuur (ljr 1 ) 

/ mentoruur ( leerjaar 
2 tot 5)

1 1

studiebegeleiding ( 
stb)

2 1

32 33
EXTRA vanuit 
Verlengde dagar-
rangement

Nederlands 1
stamgroepuur / men-
toruur

1 1

LO 2
studiebegeleiding 1
Creatief Engels 1

36 36

Mavo
3M 4M

Kernvakken Nederlands 3 4
Ned.leesvaardigheid 1
Engels 3 4
Wiskunde 4 4
rekenvaardigheid 1

Talen Frans 4 (K)*

Duits 3 (K) 4
Mens en Maatschap-
pij

geschiedenis 3 4

economie 3 4
bedrijfseconomie
E & O economie en 
ondernemen 

4 (K) 4

levensbeschouwing 1
maatschappijleer 2

Mens en Natuur biologie 2 4
Natuurkunde
Nask 1 2 (K) 4

Kunst en Cultuur / kunst / ckv 1

Sport en Bewegen LO 2 2

Begeleiding stamgroepuur (ljr 1 ) 
/ mentoruur ( leerjaar 
2 tot 5)

1 1

studiebegeleiding ( 
stb)

2

29 39

* Frans Mavo 3: op CBSplus eenmalig 1 lesuur extra
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Bovenbouw havo
3H 4H 5H

Kernvakken Nederlands 4 4 4
Engels 3 4 4
Wiskunde 4
wiskunde A en B 4 4

Talen Frans 1

Duits 3 3 4
Mens en Maatschappij aardrijkskunde 2 3 3

geschiedenis 2 3 3
economie 2 3 4
bedrijfseconomie 3 4
levensbeschouwing 1 1 1
maatschappijleer 2

Mens en Natuur biologie 2 4 3
Natuurkunde 2 4 3
Nask 1
Scheikunde 2 3 3

Kunst en Cultuur / kunst / ckv 2
O & O 
Kunst(Onderzoek 
en Ontwerpen)* 
vml pluslessen

2

Sport en Bewegen LO 2 2 1
Begeleiding stamgroepuur (ljr 

1 ) / mentoruur ( 
leerjaar 2 tot 5)

1 1 1

33 46 42
EXTRA vanuit Ver-
lengde dagarrange-
ment

studiebegeleiding 2
Creatief Engels 1

36

* O&O onderzoek en ontwerpen is opgebouwd uit de uren van project, ICT en Pluslessen
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6
Kwaliteit
6.1  Inspectie

De missie van de inspectie is ‘effectief toezicht voor beter 
onderwijs’. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlin-
gen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen 
dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur 
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 
moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat 
het om resultaten in de brede zin; krijgen alle leerlingen 
onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan 
wet- en regelgeving en hebben ze hun fi nanciën op orde? 
De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.
De Inspectie van het Onderwijs houdt bij hoe scholen pres-
teren. De bevindingen staan op de website van de inspectie 
in de vorm van een opbrengstenkaart en een opbrengsten-
oordeel. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspec-
tie.nl.

6.2 Scholenopdekaart.nl
Via de landelijke website www.scholenopdekaart.nl is veel 
informatie in te zien over scholen voor voortgezet onder-
wijs: 
• het aantal leerlingen per school en waar deze 
 leerlingen vandaan komen (het voedingsgebied 
 en marktaandeel); 
• onze onderwijsresultaten, zoals het slaagpercentage, 
 de doorstroom in de onderbouw, het aantal  tussentijdse 
 schoolverlaters, de examenresultaten en de gemiddelde 
 examencijfers;
• de kenmerken van onze leerlingen;
• ons onderwijs-, zorg- en veiligheidsbeleid;
• de tevredenheidsonderzoeken;
• onze verantwoording van de onderwijstijd en de mate 
 van lesuitval;
• informatie over de bedrijfsvoering: verantwoording van 
 de schoolkosten/ouderbijdragen, de fi nanciën en 
 personeelsstatistieken.

6.3  Doorstroom 

Doorstroom 2021-2022
mavo havo

Leerjaar 1 92 % 93 %
Leerjaar 2 86 % 77 %

Leerjaar 3 78 % 79 %
Leerjaar 4 97 % 65 %
Leerjaar 5 76 %

6.4 Examenresultaten  

Examenresultaten 2022
mavo 97 %
havo 76 %
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7
Financiën
7.1  Schoolkosten

Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de 
overheid het overgrote deel van de kosten van het onder-
wijs in Nederland. Aanvullende zaken betalen de leerlingen 
of hun ouders. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten.
CBSplus ontvangt van de overheid een vergoeding voor 
schoolboeken en lesmateriaal dat specifi ek voor één leer-
jaar door de betreffende school wordt voorgeschreven en 
noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogram-
ma. De school stelt deze schoolboeken en dit lesmateriaal 
kosteloos ter beschikking aan leerlingen. Voor sommige 
lesmaterialen, zoals een woordenboek en atlas, ontvangt de 
school geen fi nanciële bijdrage van de overheid en vraagt 
de school een vergoeding van de ouders/verzorgers.

Wat verstrekt de school kosteloos aan leerlingen?
• leerboeken;
• werkboeken;
• projectboeken en tabellenboeken;
• examentrainingen en examenbundels, voor zover 
 deze tot de verplichte leermiddelen behoren;
• eigen leermateriaal van de school;
• laptop (hiervoor tekenen ouders/verzorgers een  
 gebruikersovereenkomst)
• licentiekosten van digitaal leermateriaal.

De kosten van het vervangen van boeken in de loop van het 
schooljaar bij verlies of beschadiging zijn voor de ouders/
verzorgers. Het vervangende boek kan besteld worden bij 
Van Dijk (de leverancier van de boeken en lesmateriaal). 
De ouders/verzorgers ontvangen hiervoor een rekening. 
Aan het einde van het schooljaar worden de boeken weer 
ingeleverd op school. Bij beschadiging of een verloren boek 
ontvangt u eveneens een rekening van van Dijk. 

Met welke kosten moeten ouders/ verzorgers rekening 
houden? 
Voor bepaalde lessen moeten de leerlingen spullen bij zich 
hebben die niet op de boekenlijst staan. Dit brengt extra 
kosten mee. Ouders moeten rekening houden met kosten 
voor de volgende zaken:
• atlas;
• agenda;

• rekenmachine;
• sportkleding;
• pennen, geodriehoek, schriften en dergelijke.
• kleurpotloden en etui
• huur en borg voor het gebruik van het garderobe-
 kastje op school. Voor het veilig opbergen van 
 eigendommen heeft elke leerling een garderobe- 
 kastje. Naast een jaarlijkse bijdrage voor onder-
 houd, wordt een bedrag als borg in rekening 
 gebracht. Dit bedrag ontvangt u terug bij inleve-
 ring van het sleuteltje. 

7.2 De ouderbijdrage

Als school willen we meer bieden dan wettelijk vereist is. We 
vinden het belangrijk om de leeromgeving te verrijken en de 
talenten van de leerling meer tot hun recht te laten komen.
Om dit mogelijk te maken is ons onderwijsprogramma ver-
rijkt met aanvullende voorzieningen en activiteiten. Daarbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan culturele en sportieve 
activiteiten of activiteiten in het kader van de identiteit van 
de school. 

De bekostiging die wij van de overheid ontvangen, is helaas 
niet toereikend om dit alles mogelijk te maken. Daarom 
vragen wij van alle ouders een vrijwillige bijdrage om deze 
kosten te kunnen betalen.
Elk schooljaar wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht hoe 
hoog de vrijwillige ouderbijdrage is en uit welke onderdelen 
de bijdrage is opgebouwd. Een overzicht van de kosten per 
opleiding is op het betreffende ouderportaal terug te vin-
den. De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbij-
drage ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders 
deze bijdrage betalen.
Wij merken volledigheidshalve nog op dat het niet betalen 
van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating tot de school 
en de deelname aan het onderwijs, de activiteiten en de 
examens niet belemmert. Al het voorgeschreven lesmateri-
aal wordt gratis verstrekt. 

Op basis van de regelgeving mogen wij voor specifi ek voor-
geschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan 
een jaar mee gaat wel een vergoeding vragen. Het gaat dan 
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om de kosten van:
• atlas 
• woordenboek 
• agenda 
• rekenmachine 
• schrift, multomap, pennen en dergelijke 
• gereedschap
• sportkleding 
• praktijkkleding

Solidariteitsfonds
We geloven in inclusiviteit: elk kind heeft er recht op om 
mee te doen met alle activiteiten en voorzieningen. Om 
minder daadkrachtige ouders tegemoet te komen, willen 
we ouders vragen om een kleine bijdrage te leveren aan 
dit fonds. Ouders die de ouderbijdrage aantoonbaar niet 
kunnen opbrengen kunnen mogelijk aanspraak maken op de 
gelden uit het solidariteitsfonds. Deze bijdrage is € 5,- en is 
uiteraard geheel vrijwillig. 

De MR heeft met de opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage 
ingestemd. Wij rekenen er daarom op dat alle ouders deze 
bijdrage betalen. Wij merken volledigheidshalve nog op dat 
het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage de toelating 
tot de school en de deelname aan het onderwijs, de activi-
teiten en de examens niet belemmert. Als de totaal ont-
vangen bijdrage te laag is voor een activiteit kan de school 
genoodzaakt zijn de activiteit te annuleren. De ouders die 
wel voor de activiteit betaald hebben, zullen het geld terug-
gestort krijgen. Vooralsnog doen we ons uiterste best om 
alle klasgebonden activiteiten door te laten gaan en hopen 
we dat we kunnen rekenen op uw bijdrage.  Al het voorge-
schreven lesmateriaal wordt gratis verstrekt. 

7.3 Betalingen

In september/oktober ontvangen de ouders/verzorgers een 
opgave van de kosten. Aan het begin van het eerste leerjaar 
verstrekt CBSplus ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen 
een wachtwoord voor toegang tot het digitale ouderportaal. 
Via dit ouderportaal kunnen de ouders/verzorgers aange-
ven welke (specifieke) activiteiten in dat schooljaar door de 
leerling nog meer worden afgenomen. Via het ouderportaal 
kunnen ouders/verzorgers vervolgens met iDEAL betalen 
of kiezen voor een factuur en overschrijving via de bank. 
Een uitzondering is er voor de werkweken die in sommige 
leerjaren gepland  zijn. Deze werkweken zijn meestal aan 
het begin van het schoolleerjaar bekend. De kosten van de 
werkweek kunnen soms gedurende het schooljaar betaald  
worden. Daarnaast is er een reductie- en kwijtscheldingsre-
geling die op het ouderportaal te raadplegen is.

7.4 Tegemoetkoming studiekosten

Op 1 januari 2009 is het kindgebonden budget ingevoerd. 
Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belas-
tingdienst. Het kindgebonden budget is, net als de tege-
moetkoming ouders, een inkomensafhankelijke bijdrage in 
de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden 
budget hoeft u in de meeste gevallen niet aan te vragen, u 
krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Meer informa-
tie over het kindgebonden budget staat op www.toeslagen. 
nl. Wanneer uw inkomen rond bijstandsniveau is kunt u 
kwijtschelding aanvragen voor de ouderbijdrage en  huur 
kluisje.

Er blijft voor minder draagkrachtige ouders de mogelijkheid 
een beroep te doen op de Wet Tegemoetkoming Onderwijs-
bijdrage en Schoolkosten (WTOS). Meer informatie krijgt 
u via www.duo.nl. Klik op “Tegemoetkoming Ouders” of 
gebruik de zoekfunctie. 

Voor gezinnen in Rotterdam kan de Stichting ‘Meedoen in 
Rotterdam’ hulp bieden. Onder andere voor meerdaagse 
schoolreizen, fiets, tweedehands pc of de aanvraag voor 
sportcontributie of cultuurlessen. Voor meer informatie 
verwijs ik u naar de website www.meedoeninrotterdam.
nl. Hier kunt u nalezen of u in aanmerking komt voor een 
vergoeding. 

Wilt uw kind graag op een sport of bijvoorbeeld dans- of 
muzieklessen volgen en kunt u dat niet betalen? Wij kun-
nen een aanvraag doen voor de bekos tiging hiervan bij het 
Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds.

Om voor de kwijtschelding en de vergoedingen in aanmer-
king te komen, kunt u contact opnemen met de financiële 
administratie van de school.

Ook willen we u graag wijzen op de mogelijkheid om, bij een 
inkomen rond bijstandsniveau voor een klein bedrag (5,00 
voor volwassenen en 0,00 voor kinderen t/m 17 jaar) een 
Rotterdampas aan te vragen. Dit kan via de website www.
rotterdampas.nl. 

Verder kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 17 jaar met een minimuminkomen bij de gemeente 
het Jeugdtegoed aanvragen. Het tegoed is gekoppeld aan 
de Rotterdampas van het kind en kan worden besteed aan 
school- en sportspullen, fietsen, kleding, boeken, tijdschrif-
ten en openbaar vervoer in geselecteerde winkels. Het 
tegoed bedraagt €275 voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar 
en €400 voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar.

Meer informatie over het Rotterdams Jeugdtegoed en een 
aanvraagformulier vindt u op www.rotterdam.nl/wonen-
leven/jeugdtegoed
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7.5 Jeugdsportfonds Rotterdam

Het Jeugdsportfonds Rotterdam vormt de oplossing voor 
kinderen die vanwege een krappe financiële thuissituatie 
niet kunnen sporten bij een vereniging. Kinderen van 4 
tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het 
minimuminkomen (per maand € 1.375,00 voor een alleen-
staande ouder en € 1.550,00 voor een echtpaar) verdienen, 
komen in aanmerking voor het fonds. Kijk voor meer infor-
matie op www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam.

7.6 Verzekeringen

Via Verus is voor het christelijk onderwijs een verzeke-
ringspakket ontwikkeld voor de school. In het pakket is een 
verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schoolu-
ren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan 
naar en komen van school. De kosten voor deze verzekering 
worden geïnd via het algemene deel van de ouderbijdrage. 
Er zijn echter voor u aan het verblijf van uw kind op school 
nog andere risico’s verbonden. Eén van de risico’s is de 
mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere 
eigendommen van uw kind. Deze verzekering kunt u uitslui-
tend afsluiten door middel van een unieke inlogcode. Deze 
code is te vinden op het leerling- en ouderportaal. Kijk voor 
meer informatie op www.leerlingenverzekering.nl.

7.7 Leerlingpas

Alle leerlingen krijgen de beschikking over een leerlingpas. 
Daarmee heeft de leerling toegang tot school. Daarnaast 
kan de leerling met de leerlingpas een kopie of print beta-
len. De leerlingpas heeft een startsaldo van € 5,-. Dit start-
saldo wordt eenmalig door de school verstrekt en staat op 
de pas bij ontvangst. Indien dit tegoed niet meer toereikend 
is kan de leerling (of ouders/verzorgers) dit opwaarderen 
via het portaal. Via iDEAL kan er een bedrag worden opge-
waardeerd (minimaal € 2,50).

Tarieven 
A4/A3

Enkelzijdig Dubbelzijdig 
(per zijde)

A4 z/w € 0,05 € 0,05
A4 kleur € 0,30 € 0,30
A3 z/w € 0,10 € 0,10
A3 kleur € 0,60 € 0,60

Als de leerling zijn/haar opleiding heeft afgerond of vroeg-
tijdig stopt dan kan het overgebleven tegoed niet terug-
gevorderd worden en komt het te vervallen. De leerlingpas 
wordt alleen de eerste keer gratis verstrekt. Als de pas zoek 
raakt, wordt € 5,- in rekening gebracht voor het verstrek-
ken van een nieuwe pas. Dit kan worden aangevraagd bij de 
administratie.

7.8 Kluisjes

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling een 
kluisje om waardevolle spullen in op te bergen. Deze kluisjes 
zijn eigendom van de school. De kluisjes zijn alleen bestemd 
voor spullen die met school en onderwijs te maken hebben. 
De directie van de school heeft het recht om de kluisjes 
op ieder gewenst moment te controleren al dan niet in het 
bijzijn van de leerling. De school is niet aansprakelijk voor 
diefstal en/of inbraak. Bij verlies van de kluissleutel wordt 
de kostprijs van een nieuwe sleutel in rekening gebracht.
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7.9  Schoolkosten per leerjaar

1 mh 2 mh 
Algemene ouderbijdrage (o.a. premie  
ongevallenverzekering, ICT voorzieningen, etc.)

€ 36,50 € 36,50

Huur kluis € 10,00 € 10,00

cultuuractiviteit en/of CJP Cultuurkaart € 10,00 € 10,00
Orientatie studie en beroep/decanaat € 25,00 € 25,00
schoolactiviteiten / projectweek / incl. eindejaarsuitje € 50,00 € 50,00
Brugklaskamp € 50,00
totaalbedrag: € 181,50 € 131,50

3 havo 3 vmbo 4 vmbo 4 havo 5 havo
Algemene ouderbijdrage (o.a. premie 
ongevallenverzekering, ICT voorzieningen, etc.)

€ 36,50 € 36,50 € 36,50 € 36,50 € 36,50

Huur kluis € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

cultuuractiviteit en/of CJP Cultuurkaart € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00
Orientatie studie en beroep/decanaat € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
schoolactiviteiten / projectweek / incl. eindejaarsuitje € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00
buitenlandreis € 150,00 € 150,00
examenreis € 100,00 € 100,00
totaalbedrag: € 131,50 € 281,50 € 231,50 € 281,50 € 221,50

* Brugklaskamp en (buitenland)excursies worden dit 
schooljaar ingepland, maar altijd onder voorbehoud. In de 
loop van het schooljaar zult u hier verdere informatie over 
ontvangen.



21

8
Rechten en plichten
8.1  Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten
en plichten van een leerling op onze school. Op het
ouder- en leerlingportaal is het leerlingstatuut
van onze school terug te vinden.

8.2 Reglement

Het volledige reglement dat geldt voor onze school omvat 
vier hoofdstukken, waarvan het CVO-regle- ment het eerste 
hoofdstuk vormt. Hoofdstuk 2 bevat aanvullende regels 
die gelden voor onze scholengemeenschap, inclusief een 
veiligheidsparagraaf.
Hoofdstuk 3 bevat het Leerlingenstatuut. Het vierde hoofd-
stuk omvat de algemene regels. De aanvullende huisregels 
vindt u in het schoolgedeelte van deze schoolgids. Het 
reglement is te downloaden op de website van de school en 
op het leerlingenportaal.

8.3  Protocol schorsen en verwijderen

De school heeft ook een protocol schorsen en verwijderen. 
Deze is terug te vinden op het ouder- en
leerlingportaal.

8.4 Reglement internet en sociale media

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van 
leerlingen en onderwijzend  personeel. Het gebruik van so-
ciale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen bin-
nen de school. sociale media kunnen helpen om het onder-
wijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact 
te houden met vrienden en te experimenteren en grenzen 
te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met 
zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of 
andere gegevens. Met dit reglement kan het gesprek op 
school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat 
er gewoon is op sociale media (en wat niet). De afspraken 
zijn van toepassing op alle leerlingen, voor het gebruik van 
mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, 

maar ook in het mediagebruik buiten de school.

Onder het gebruik van sociale media gaat het om program-
ma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, 
gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Face-
book, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle 
(nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps. 

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale 
media
1.  Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen, 
 onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale 
 media gebruiken.
2.  We behandelen elkaar netjes en met respect, en 
 laten iedereen in zijn waarde. Daarom pesten, 
 kwetsen, stalken, bedreigen, en beschadigen we 
 elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.
3.  Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf 
 plaatst op sociale media, en kan daarop aange-
 sproken worden. Ook het doorsturen (forwarden) 
 en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar 
 je op aangesproken kunt worden.
4.  Zorg dat je weet hoe de sociale media werken 
 voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen 
 goed staan en je niet meer informatie deelt dan je 
 wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via 
 internet en sociale media, blijft nog lang vindbaar.
5.  Bij het gebruik van internet en sociale media 
 houden we rekening met de goede naam van 
 de school en iedereen die daarbij betrokken is 
 zoals docenten, onderwijsondersteunend 
 personeel en ouders.
6.  We helpen elkaar om goed en verstandig met 
 sociale media om te gaan, en we spreken elkaar 
 daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen we 
 daarvoor hulp aan onze mentor, teamleider of 
 schooldirecteur.
7.  De leraar moet vooraf toestemming geven om 
 een mobiele telefoon of sociale media in de les te 
 gebruiken. Tijdens examen, toetsen, overhoringen 
 en proefwerken gelden aangepaste regels.
8.  Voor het gebruik van internet en sociale media op 
 de laptop van school geldt dat dit gedurende de 
 les alleen is toegestaan als de leraar hiervoor 
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 toestemming heeft gegeven.
9.  We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik  
 van internet en sociale media worden er daarom  
 geen informatie, foto’s of video’s verspreid over  
 anderen, als zij daar geen toestemming voor 
 hebben gegeven, of als zij daar negatieve 
 gevolgen van kunnen ondervinden.
10.  Internet en sociale media worden alleen gebruikt   
 voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet 
 toegestaan om op school:
 a.  sites te bezoeken informatie te downloaden  
  en te verspreiden die pornografisch, racistisch,  
  discriminerend, beledigend of aanstootgevend  
  zijn;
 b.  hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot  
  niet-openbare sites of programma’s;
 c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan  
  duidelijk is dat die niet bedoeld is om verder te  
  verspreiden, hou je wachtwoorden geheim;
 d.  verzonnen berichten te versturen of een 
  fictieve naam te gebruiken als afzender;
 e.  iemand lastig te vallen, te achtervolgen of 
  bewust te beledigen.
 Als iemand over de voorgaande punten infor- 
 matie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld aan   
 de mentor, de teamleider of de directeur van de  
 school.
11.  Als er gebruikt wordt gemaakt van het netwerk  
 van de school, dan mag dat de kwaliteit van het  
 netwerk niet in gevaar brengen of schade aan  
 personen of instellingen veroorzaken. Het hacken,  
 overmatig downloaden of overbelasten van het  
 netwerk is natuurlijk verboden.
12.  Het leggen van contact, het volgen van elkaar of  
 ‘vriend worden’, is een bewuste keuze waar goed  
 over nagedacht is. We weten wie de andere 
 persoon is.
13.  Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet  
 worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrok- 
 kene besproken. Bij een ernstige overtreding kan  
 de directie van de school besluiten een 
 disciplinaire maatregel (straf) te nemen of in het  
 uiterste geval het schorsen of verwijderen van  
 de leerling van school. Hierbij wordt er altijd  
 contact opgenomen met de ouders van de 
 leerling. Daarnaast kan de directie contact 
 opnemen met de politie indien er sprake is van  
 een strafbaar feit.

8.5  Protocol e-mail, netwerk- en 
 internetgebruik

Van CVO
Artikel 1 - Definities, doel en werking
1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik   
 van het computernetwerk, e-mail en internet door  
 medewerkers en extern adviseurs van CVO en  
 leerlingen, medewerkers en extern adviseurs van  
 de CVO scholen.
2. Het protocol is opgesteld conform de Wet Be- 
 scherming Persoonsgegevens.
3. Doel van het protocol:
 Het protocol bevat regels en afspraken over het   
 computergebruik door medewerkers, leerlingen,  
 extern adviseurs, stagiairs en uitzendkrachten van  
 CVO of CVO school (hierna gebruikers genoemd)  
 en over de manier waarop CVO omgaat met het  
 registreren, verzamelen en monitoren van tot  
 een persoon herleidbare data inzake het gebruik  
 van hardware, software, e-mail en internet. Doel- 
 stelling hiervan is een goede balans te vinden tus- 
 sen een verantwoord gebruik van internet en 
 e-mail en bescherming van de privacy van gebrui- 
 kers op de werkplek.
4. Het protocol geldt voor alle in artikel 3.1 genoem- 
 de gebruikers die gebruik maken van het netwerk  
 van CVO of een CVO school en voor medewer- 
 kers en leerlingen die vanaf een andere locatie  
 (een CVOschool of huisadres) gebruik maken van  
 het netwerk van CVO of van een CVO school.
5. Het protocol behelst e-mail-, netwerk- en internet  
 gebruik. Hieronder wordt ieder gebruik van de  
 door CVO of een CVO-school geboden faciliteiten  
 verstaan: het gebruik van het CVO of schoolnet- 
 werk, het gebruik van het zakelijke e-mailadres en  
 het gebruik maken van toegang tot internet.

Artikel 2 - Algemene uitgangspunten
1. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn,  
 zullen niet worden geregistreerd, verzameld, 
 gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt,  
 anders dan in dit protocol is afgesproken. 
2. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden  
 voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
3. Het registreren van gegevens die tot een persoon  
 herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt.  
 Hierbij wordt gestreefd naar een maximale 
 bescherming van de privacy van de gebruikers op  
 de werkplek.
4. Indien dit uit een oogpunt van noodzakelijk te  
 verrichten werkzaamheden onvermijdelijk is, is  
 het aan het beheer van het netwerk toegestaan  
 om persoonlijke data van gebruikers tijdelijk on- 
 toegankelijk te maken. Anders dan in acute  
 noodsituaties, worden gebruikers tijdig op de  
 hoogte gebracht van deze tijdelijke ontoeganke- 
 lijkheid.
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Artikel 3 - Algemene bepalingen t.a.v. gebruikers
1. Alle medewerkers van CVO (met een vast of  
 tijdelijk dienstverband, stagiairs en uitzend- 
 krachten) en leerlingen van de CVO scholen  
 hebben toegang tot het computernetwerk. Tevens  
 kan het wenselijk zijn dat een gast (bijv. een  
 extern adviseur) van CVO of van een CVO school  
 gebruik kan maken van het computernetwerk.  
 Hiervoor dient tijdig een, door een staflid 
 getekend, verzoek worden ingediend bij de afde- 
 ling ICT. De voor het gebruik noodzakelijke 
 gebruikersnaam, wachtwoord en eventueel 
 e-mailadres wordt door de afdeling ICT verstrekt.
2. De eerste keer dat een gebruiker gebruik maakt  
 van het computernetwerk wordt beschouwd als  
 de totstandkoming van een overeenkomst tussen  
 CVO of een CVO school en de gebruiker met  
 betrekking tot dit protocol computergebruik,  
 waarbij de gebruiker instemt met de in dit proto- 
 col verwoorde regels en afspraken. 
3. Het recht om gebruik te maken van het compu- 
 ternetwerk vervalt zodra iemand geen medewer- 
 ker meer is van CVO of leerling of medewerker  
 van een CVO school zoals beschreven in artikel 3  
 punt 1.
4. Het computernetwerk kan door gebruikers wor- 
 den benaderd op daartoe ingerichte werkplekken.

Artikel 4 - E-mail- en internetgebruik medewerkers en 
gasten
1. Alle gebruikers van het netwerk mogen het e-mail  
 systeem en de toegang tot internet kortstondig  
 voor niet-zakelijk (persoonlijk) verkeer gebruiken  
 voor het ontvangen en versturen van persoonlijke  
 mailberichten zowel intern als extern, mits dit niet  
 storend is voor de dagelijkse werkzaamheden,  
 voor anderen en het de goede werking van het  
 netwerk niet verstoort.
2. Het recht van de gebruiker om persoonlijke e-mail 
 berichten te ontvangen en versturen is gebonden  
 aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan  
 dreigende, seksueel intimiderende, racistische dan  
 wel andere berichten te versturen welke in strijd  
 zijn met de identiteit van CVO.
3. CVO of een CVO school behoudt zich het recht  
 voor de toegang tot bepaalde sites te beperken  
 en/of te verbieden. Met name sites met een por- 
 nografische, racistische, discriminerende of op  
 entertainment gerichte inhoud kunnen worden  
 geweerd.
4. Medewerkers van de afdeling ICT van CVO of van  
 een CVO school zullen in principe niet de inhoud  
 van zowel persoonlijke als zakelijke e-mail berich- 
 ten lezen. Gegevens over het aantal mails, de  
 e-mailadressen en andere data hieromtrent wor- 
 den wel geregistreerd, voor zover dat vereist is  
 i.v.m. wettelijke of contractuele verplichtingen  

 vanuit het optreden als provider (Telecommunica- 
 tiewet). Dit laat onverlet dat controles op inciden- 
 tele basis (steekproef) of vanwege een zwaar- 
 wichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan  
 wordt altijd vooraf melding gemaakt bij de direc- 
 tie door (een medewerker van) de afdeling ICT. 
5. Voor het gebruik van e-mail geldt verder:
 • Alleen het e-mailadres dat door de organisatie  
  is toegewezen aan de gebruiker mag worden 
  gebruikt. 
  Bij communicatie via e-mail moet herleidbaar  
  zijn wie de afzender is. 
 •  De afzender is verantwoordelijk voor een  
  juiste adressering van zijn of haar informatie.
 • De normale gedragsregels, die gelden voor  
  schriftelijke correspondentie (zoals correct  
  taalgebruik) zijn ook van toepassing op e-mail  
  en andere toepassingen (zoals nieuwsgroe- 
  pen).
 • Alle regels voor elektronische informatie 
  gelden tevens voor bijlagen.
 • Formele informatie per e-mail dient conform  
  de CVO-huisstijl of conform de huisstijl van de  
  CVO school te worden opgesteld.
 • Verzending van vertrouwelijke informatie of  
  gevoelige informatie via e-mail is niet 
  toegestaan.
 • Alle elektronisch verzonden informatie dient  
  een disclaimer te bevatten.

Artikel 5 - Gedragsregels / bewust zijn van de  
risico’s van internetgebruik
1. Het internet is een open infrastructuur die voor 
 iedereen toegankelijk is. De gebruiker moet zich  
 ervan bewust zijn dat de betrouwbaarheid 
 (beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit) van  
 informatie op het internet niet altijd gewaarborgd  
 is en dat alle activiteiten die de gebruiker op  
 internet ontplooit, bekeken en vastgelegd kunnen  
 worden door vele partijen. Berichtgeving die  
 gevoelige informatie of persoonsgegevens, zoals  
 bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgege- 
 vens, mag niet per e-mail of internet worden 
 verzonden, mits dit gebeurt via een veilige,  
 gecodeerde verbinding. Verder vraagt de kwets- 
 baarheid van de infrastructuur van internet om  
 speciale aandacht op tenminste de volgende 
 punten:
 • gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord  
  zijn persoonsgebonden en mogen niet aan  
  anderen worden doorgegeven; de geregis- 
  treerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle  
  acties die met behulp van zijn/haar  
  gebruikersnaam worden uitgevoerd; 
 • het downloaden van grote bestanden en/of  
  applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf  
  schriftelijke toestemming is verleend door de  
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  verantwoordelijke en een medewerker van de  
  afdeling ICT. Deze toestemming wordt alleen  
  verleend als eventuele licenties worden 
  betaald en als wordt voldaan aan de geldende  
  rechten.
  Aanschaf en gebruik van nieuwe software  
  dient vooraf met een medewerker van de  
  afdeling ICT besproken te worden.
 • Van buiten het netwerk komende bestanden  
  moeten op virussen zijn gescand voor gebruik  
  en mogen niet in strijd zijn met auteurs-
  rechtelijke voorschriften. 
 • vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige   
  informatie mogen niet zonder toestemming  
  buiten de organisatie worden verstuurd.  
  Iedere gebruiker wordt geacht het vertrou-  
  welijke karakter en de bedrijfsgevoeligheid  
  van gegevens te onderkennen. Zie tevens  
  artikel E4 van de CAO. In geval van twijfel  
  wende men zich tot de direct leidinggevende.

2. Het is niet toegestaan inkomende privé-berichten  
 te genereren door deel te nemen aan niet-
 zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op  
 e-zines, nieuwsbrieven en dergelijke; onbedoelde  
 inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit  
 de buitenwereld, dient aan een medewerker van  
 de afdeling ICT gemeld te worden. Het is in het  
 bijzonder niet toegestaan op internet:
 • sites te bezoeken die pornografisch, racistisch,  
  discriminerend, beledigend of aanstootgevend  
  materiaal bevatten;
 • pornografisch, racistisch, discriminerend, 
  beledigend of aanstootgevend materiaal dat  
  op de een of andere manier in strijd is met de  
  grondslagen van CVO te bekijken, te downloa- 
  den of te verspreiden;
 • spelletjes en muziekbestanden te downloa- 
  den, uit te wisselen of uit te voeren, te winke- 
  len, te gokken, deel te nemen aan kansspelen  
  en/of chat-/babbelboxen te bezoeken, tenzij  
  zoiets past in het kader van onderwijsactivitei- 
  ten;
 • zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot  
  niet-openbare bronnen op het netwerk van  
  CVO of van de CVO school of het internet;
 • opzettelijk informatie waartoe men via het  
  netwerk en/of internet toegang heeft verkre- 
  gen zonder toestemming te veranderen of te  
  vernietigen. Indien ongevraagd informatie die  
  voldoet aan bovengenoemde beschrijvingen  
  wordt aangeboden, dient dat aan een mede- 
  werker van de afdeling ICT gemeld te worden.   
 Het is bovendien niet toegestaan om door  
 middel van e-mail:
 • berichten anoniem of onder een fictieve naam  
  te versturen; dreigende, beledigende, seksueel  

  getinte, racistische dan wel discriminerende  
  berichten en ketting e-mailberichten te 
  verzenden of door te sturen;
 • iemand elektronisch lastig te vallen. Het is ook  
  op een andere manier niet toegestaan op  
  internet in strijd met de wet of onethisch te  
  handelen.

3. De gebruiker verplicht zich het werkstation  
 waarop hij/zij gewerkt heeft dan wel tijdelijk ver- 
 laat, te blokkeren of af te sluiten teneinde het  
 ongeautoriseerde gebruik van het netwerk te  
 voorkomen. Aan het einde van een werkdag dient  
 de computerapparatuur op de werkplekken 
 uitgeschakeld te worden.

Artikel 6 - Controle
1. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen  
 en toe te zien op een zorgvuldig gebruik in over- 
 eenstemming met deze regeling, worden van tijd  
 tot tijd controles uitgevoerd. Daarnaast wordt  
 toegezien op de technische integriteit en be- 
 schikbaarheid van de infrastructuur en diensten.  
 Het toezicht op het gebruik bestaat uit het  
 periodiek en steekproefsgewijs controleren van  
 het gebruik van internet en e-mailverkeer  
 (tijdsbesteding, sites die bezocht worden). 
 Daartoe kunnen lijsten van bezochte internetsites  
 en van verstuurde e-mail worden uitgedraaid.
2. Binnenkomend en e-mailverkeer wordt zo goed  
 mogelijk gecontroleerd op virussen en soortge- 
 lijk ongerief. Indien een e-mailbericht een virus  
 bevat dan wordt dat bericht automatisch tegen 
 gehouden. Verzender en ontvanger worden zo  
 mogelijk daarover ingelicht. Indien desondanks  
 een e-mail wordt ontvangen dat mogelijk een  
 virus bevat, dan dient de ontvanger zo snel 
 mogelijk contact op te nemen met de helpdesk  
 van CVO of een CVO school.
3. Indien mocht blijken dat in strijd met deze rege- 
 ling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwij- 
 zingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen  
 of buiten de organisatie en systeemstoringen),  
 kunnen gegevens van de betrokken gebruiker(s)  
 worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt. De  
 betreffende gegevens worden maximaal zes  
 maanden bewaard, of zolang dit in het kader van  
 nader onderzoek en eventueel te treffen maatre- 
 gelen tegen een gebruiker noodzakelijk is.
4. Voor zover noodzakelijk worden derden ingescha- 
 keld bij onderzoek en controlewerkzaamheden.
5. Medewerkers van de afdeling ICT kunnen tijdens  
 de dagelijkse werkzaamheden (kopieerslagen,  
 back-up, restore, reparaties) data zien van een  
 gebruiker. De medewerkers gaan hier op passen- 
 de wijze voorzichtig en vertrouwelijk mee om.
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Artikel 7 - Sancties
In eerste instantie geldt hier het reglement van de organisa-
tie (school of bureau).Onderstaande tekst geeft richtlijnen 
hoe ten aanzien van ICT-gebruik bij overtredingen gehan-
deld kan worden. Bij handelen in strijd met deze regeling, 
het schoolbelang of de algemeen geldende normen en 
waarden voor het gebruik van het netwerk, internet en 
e-mail, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de 
overtreding maatregelen worden getroffen. Voor mede-
werkers van CVO gaat het eventueel om disciplinaire en 
arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, overplaat-
sing, schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Voor leerlingen geldt het schoolreglement. Voor leerlingen 
zijn maatregelen denkbaar als tijdelijke of permanente 
ontzegging van de toegang tot het netwerk of tot internet. 
Daarnaast kunnen voor leerlingen ook maatregelen getrof-
fen worden zoals schorsing op grond van overtreding van 
de huis- en orderegels als bedoeld in het schoolreglement. 
De meest vergaande sanctie voor leerlingen is verwijdering 
van de school. Voor gasten zijn maatregelen denkbaar als 
tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang tot het 
netwerk of tot internet. Het is medewerkers van de afdeling 
ICT toegestaan om verboden, niet-zakelijk of aanstootge-
vend materiaal, bij wijze van voorlopige maatregel, direct te 
blokkeren. In geval van dreigende storing door gebrek aan 
opslagcapaciteit is het aan medewerkers van de afdeling ICT 
toegestaan om verboden of niet-zakelijk materiaal (zoals 
ook amusementsdata, computerspelletjes e.d.) zonder toe-
stemming van de gebruiker te verwijderen.

Artikel 8 - Rechten van de gebruikers
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
hebben betrokkenen ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens de navolgende rechten:
1. Inzagerecht: betrokkenen hebben het recht de  
 over hem of haar aanwezige data in te zien.  
 Schriftelijke verzoeken om inzage bij de directie  
 worden binnen twintig werkdagen ingewilligd.
2. Kopierecht: betrokkenen hebben het recht van de  
 over hem of haar aanwezige data een kopie te  
 ontvangen van de directie binnen twintig werkda- 
 gen.
3. Correctierecht: betrokkenen hebben het recht  
 om feitelijk onjuiste gegevens uit de aanwezige  
 data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over  
 verzoeken van correctie of aanvulling wordt bin- 
 nen twintig werkdagen beslist door de directie na  
 overleg met (een medewerker van) de afdeling  
 ICT. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling  
 wordt ingewilligd, wordt de correctie terstond  
 uitgevoerd. 
4. Verwijderingsrecht: elke medewerker heeft het  
 recht de over hem of haar aanwezige data die  
 niet (langer) terzake doen of in strijd zijn met dit  
 protocol of een wettelijk voorschrift, te laten ver- 
 wijderen of vernietigen. Over een verzoek om  
 verwijdering en vernietiging wordt binnen twintig  

 werkdagen beslist door de directie na overleg  
 met een medewerker van de afdeling ICT. Indien  
 een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de  
 verwijdering of vernietiging direct plaats.

Artikel 9 - Inwerkingtreding en citeertitel Dit aangepaste 
protocol is op 14 maart 2007 vastgesteld door de voorzitter 
van de Raad van Bestuur van CVO op advies van het Ma-
nagement Team van CVO en treedt in werking met ingang 
van 1 april 2007. Dit reglement treedt in de plaats van eer-
dere voorschriften en aanwijzingen en kan worden aange-
haald als “Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik”.

Artikel 10 - Slotbepaling
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de 
directie na overleg met de (een medewerker van) de afde-
ling ICT.

8.6 Klachten

Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders/verzorgers 
het niet eens zijn met een besluit of de gang van zaken op 
school. Het uitgangspunt is dat klachten altijd in de eerste 
plaats op de school zelf worden opgelost. En in de meeste 
gevallen lukt dat ook. Open en respectvolle communicatie 
helpt daarbij.
Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met 
de mentor om de kwestie te bespreken. Als de mentor u 
niet naar tevredenheid heeft kunnen helpen, dan kan hij/
zij u adviseren met wie u vervolgens contact op kan nemen 
om daar uw klacht te bespreken. In nagenoeg alle gevallen 
wordt uw klacht binnen de school afgehandeld.
Blijkt, gezien de aard van de klacht, afhandeling binnen de 
school niet mogelijk te zijn of heeft de afhandeling van een 
klacht niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan is er een 
klachtenregeling die is vastgesteld met de andere scholen 
van CVO. De CVO-klachtenregeling kunt u downloaden op
www.cvo.nl/documenten

8.7 Vertrouwensinspecteur

Problemen in of rond de school op het gebied van seksu-
ele intimidatie en seksueel misbruik, psychisch en fysiek 
geweld en discriminatie en radicalisering kunnen worden 
gemeld aan de vertrouwensinspecteur van de inspectie. De 
vertrouwensinspecteur luistert, informeert en adviseert zo 
nodig. Ook kan de vertrouwensinspecteur adviseren in het 
traject van het indienen van een formele klacht of een aan-
gifte. De vertrouwensinspecteur zelf is wettelijk vrijgesteld 
van het doen van aangifte. In het geval van ver-moeden van 
seksueel misbruik door een met taken belaste persoon zijn 
besturen verplicht om met de vertrouwensinspecteur te 
overleggen. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen 
tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het 
nummer 0900-1113111.
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9
CBSplus team
9.1  Het bestuur

CBSplus maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Chris-
telijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. Dit 
is het bevoegd gezag van de school. Het bestuur heeft de 
integrale verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid neer-
gelegd bij de schoolleiding. De schoolleiding legt verant-
woording af aan het bestuur.

Adres CVO:
Henegouwerplein 14
3021 PM Rotterdam
Postbus 2152
3000 CD Rotterdam;
010 2171399
secretariaat@cvo.nl
www.cvo.nl

CBSplus vormt samen met vier andere christelijke voort-
gezet onderwijs scholen de Portus scholengroep (voorheen 
Calvijn). Een nieuwe naam in een nieuw jasje maar met 
hetzelfde, sterke onderwijs. Portus is een veilige thuishaven 
waar leerlingen met verschillende achtergronden samenko-
men en van waaruit ze, goed opgeleid met goede vaardighe-
den, de wereld in gaan. Portus; de reis van je leven. 

De algemene directie van Portus scholengroep bestaat uit 
Miranda Buitelaar, directeur bedrijfsvoering en Richard 
Troost, algemeen directeur.   

9.2  Schoolleiding en medewerkers

De schoolleiding bestaat uit een directeur, een adjunct-
directeur en een teamleider. Samen geven zij leiding aan de 
hele school en alle medewerkers.

VTAR De heer H.C. van Vugt, rector 
CEOT mevrouw F. ten Cate, teamleider bovenbouw
SHAK de heer F. Schreurs, teamleider onderbouw

Docenten
AIWI    De heer O. Abrahimi, wiskunde 
AAFA   Mevrouw D. Almeida, Frans 
AKWI   Mevrouw S. Arakelyan, wiskunde 

ASEC   Mevrouw N. Ates, economie, economie en 
 ondernemen
ANNK   De heer A. Ayhan, natuurkunde
BLEN   Mevrouw I.M. Bel, Engels
BOBI   De heer B.M. Boode, biologie
BDLO  De heer M. Boogaard, lichamelijke opvoeding,   
 decaan
CGST  Mevrouw R. Chaong, Engels
HGNE   De heer V. Helberg, Nederlands
HOWI  De heer G. Hogenhout, wiskunde
HMAK Mevrouw L. Hoogendam, aardrijkskunde
HDNE  De heer H.C. Hoogerdijk, Nederlands,
JGBV  Mevrouw W. de Jong, kunst, levensbeschouwing 
KNGS  Mevrouw S.I. Kasiemkhan, geschiedenis
KHST  De heer S. Khalid, techniek en biologie
KPEC  De heer H.J. Klop, economie, bedrijfseconomie
MMGS  De heer R. Moerman, geschiedenis
DTST  De heer Y. A. den Otter, economie, 
 bedrijfseconomie
RSEC  Mevrouw I. Ramos, economie
RTSK  Mevrouw A. Roest, scheikunde
SPEC  Mevrouw W.H. Schipper, economie, 
 economie en ondernemen, examensecretaris
VSVD  Mevrouw A.E. Vries, Nederlands
WNWI  De heer T.P. van Wingerden, wiskunde 
WPDU  De heer D.J.W. Woldendorp, Duits 
ZSEN  J.K. Zarks, Engels
ZODU De heer E. Zorn, Duits 
ZKMA  De heer T.E. Zoutendijk, maatschappijleer,
 maatschappij wetenschappen
ZENE  Mevrouw M. van Zoutewelle, Nederlands

Ondersteunend personeel
AHOA  De heer A. Akchich, assistent conciërge
BEVC Mevrouw S. Boedhoe, verzuimcoördinator 
BNIB De heer P.M. Baggerman, ondersteuningsteam
GESE Mevrouw N. van Gelderen, administratie 
KDRT Mevrouw A. Kraaijeveld, remedial teacher 
MYST Mevrouw C. Mayer, schoolmaatschappelijk
 werkster
SMBB     Mevrouw S W. van Polanen Petel, 
 baliemedewerkster
WTSW   Mevrouw M. de Wit, coördinator 
 ondersteuningsteam, contactpersoon
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