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’t Ravelijn is een school binnen de
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’t Ravelijn is een excellente school voor mavo en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Een school die oog heeft
voor de mogelijkheden van de leerling en die met zijn onderwijsconcepten R@velijn Domeinleren en R@velijn Agora de
leerlingen op maat kan bedienen.
Onze school heeft een goede naam in de gemeente Steenbergen, maar ook vanuit Bergen op Zoom, Tholen en uit de
omgeving Willemstad/Fijnaart komen onze leerlingen. Leerlingen en ouders waarderen de werkwijze van onze school en
zij noemen vooral de veilige leeromgeving en de goede sfeer. Daar zijn wij als school natuurlijk erg trots op.
Hopelijk zal het schooljaar 2021-2022 weer fysiek kunnen plaatsvinden. Het elkaar ontmoeten en samen het onderwijs
vormgeven is toch waar een school voor bedoeld is. Het neemt niet weg dat wij ook voordelen zijn tegengekomen van
het lesgeven op afstand. Vormen van hybride onderwijs zijn dan ook niet meer weg te denken.
In deze schoolgids vindt u alle specifieke informatie over ons onderwijsaanbod en de organisatie van onze school. Ook op
onze website www.ravelijnstb.nl kunt u deze informatie terugvinden. Voor leerlingen, personeel en ouders is op deze site
ook de beveiligde portal te vinden waarop specifieke informatie terug te vinden is.
Wij zijn blij dat vele leerlingen het komend jaar weer het vertrouwen aan ’t Ravelijn hebben gegeven. Ons voltallige
personeel zal er alles aan doen om dit vertrouwen niet te schaden en wenst iedereen een succesvol schooljaar toe.
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Schoolgegevens
't Ravelijn

Positie van 't Ravelijn

't Ravelijn maakt deel uit van de OMO Scholengroep
Bergen op Zoom e.o. Binnen de OMO Scholengroep
wordt op collegiale wijze een breed onderwijsaanbod
voor leerlingen uit een groot deel van westelijk Noord-Brabant en een gedeelte van Zeeland verzorgd. Hierbij
worden centrale beleidskaders met de kracht van een
specifieke pedagogisch-didactische visie en eigen lokale
verworvenheden tot effectieve onderwijs- en begeleidingsformules gecombineerd.

mavo - voorbereidend mbo
Bezoekadres:
Ravelijnstraat 2A
4651 DT Steenbergen
Postadres:
Postbus 56, 4650 AB Steenbergen
Tel. algemeen: 0167-525070
Mail: info@ravelijnstb.nl
Website: www.ravelijnstb.nl

Openingstijden
De school is op alle werkdagen open van 08.00 tot 16.30 uur. Op feestdagen, in vakanties en op zaterdag en zondag is
de school gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
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Calamiteiten
In geval van een calamiteit is de school buiten de normale kantooruren bereikbaar via: : 06 - 12 84 62 91 of 06 - 39 33
53 45.

Als wij het in onze schoolgids hebben over leerlingen en medewerkers, bedoelen we zowel mannelijke als vrouwelijke
leerlingen en medewerkers. Waar we over ouders spreken, bedoelen we ook voogden en/of verzorgers.
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De OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. kent naast 't
Ravelijn het volgende onderwijsaanbod:
• Mollerlyceum
havo, atheneum, gymnasium
Bolwerk-Zuid 168, 4611 DX Bergen op Zoom
Tel: 0164-241550
Mail: info@mollerlyceum.nl
Voor meer informatie: www.mollerlyceum.nl
• ZuidWestHoek College
mavo en voorbereidend mbo
O.L.V. ter Duinenlaan 201, 4641 RM Ossendrecht
Tel.: 0164 - 672302
Fax: 0164 - 674034
Mail: info@zuidwesthoekcollege.nl
Voor meer informatie: www.zuidwesthoekcollege.nl

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. De OMO
Scholengroep Bergen op Zoom e.o. maakt deel uit van
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, één van
de grotere werkgevers op het gebied van voortgezet
onderwijs in ons land. De scholengroep wordt geleid
door de rector, die met de directeur Beheer en Organisatie en de directeuren de schoolleiding van de scholengroep vormt. Hun voornaamste taak is de centrale
beleidsvoorbereiding en de onderlinge afstemming van
de beleidsuitvoering binnen de scholen. De directie
wordt ondersteund door het centrale stafbureau.
OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
Postadres: Postbus 17, 4600 AA Bergen op Zoom
Bezoekadres: Bolwerk-Zuid 170
4611 DX Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 213520
Fax: 0164 - 213521
Mail: info@sgboz.nl
Een actueel overzicht van de medewerkers en e-mailadressen van het centraal stafbureau vindt u terug op
intranet.
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Onderwijs

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
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‘t Ravelijn valt onder het bestuur van vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk
voor de gang van zaken binnen de Scholengroep (Mollerlyceum, ‘t Ravelijn en ZuidWestHoek College). Hij
rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De
scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin zitten
personen die bij onze school betrokken zijn. De raad
denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en
is een klankbord voor de rector.
De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne
Kops (lid). U kunt de Raad van Bestuur op de volgende
manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste
inspraakorgaan van de vereniging. Via de
ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele
besluitvorming. De ledenraad beslist
onder andere over de benoeming en het ontslag van de
leden van de Raad van Toezicht.
Daarnaast stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag
vast. De ledenraad bestaat uit, door de
raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden
en ouders van leerlingen die lid zijn van
de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de
vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid
worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te
bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo
verwerven de leerlingen passende startposities voor
vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt
voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van
de professionaliteit van onze docenten. Door het
benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien
samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven.
En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs
met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het
handelen van de vereniging. ‘Om jezelf te ontwikkelen
heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met
elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen
te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken
en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is
om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en
te benutten. We geven hier invulling aan door vorming
van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs,
een goed mens, goed leven en goed handelen.’
Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers
2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u
ook het jaarverslag.

Op ’t Ravelijn werken we met twee onderwijsconcepten: R@velijn Domeinleren en R@velijn Agora. Hiermee
bereiden we onze leerlingen voor op een goede start in
het vervolgonderwijs (mbo, havo en hbo).
• Bij R@velijn Domeinleren leren leerlingen van
elkaar, de docent en zichzelf. Dit doen we aan de
hand van leertaken die duidelijk aangeven wat de
leerling per vak, per week gaat doen. In de leertaken wordt ook vermeld wat onze leerlingen die
week gaan leren, waarom ze dat gaan leren en
hoe ze dat gaan leren. De checklist geeft overzicht
aan leerlingen, ouders en docent over hoe ver een
leerling met zijn leertaak is. Door onze didactische
carrousel komen deze 3 manieren van leren in een
les aan bod.
• Bij R@velijn Agora leert iedere leerling op zijn
eigen manier. Agora gaat over autonoom leren. Bij
autonoom leren zijn onze leerlingen in de lead. Het
gevolg is dat elk kind zijn eigen leerroute volgt. De
leervraag (challenge) van het kind staat centraal.
De nieuwsgierigheid of leergierigheid is leidend.
Vanuit de leervraag (challenge) ontstaat het
leerproces. Hier komt de coach aan bod. De coach
begeleidt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren,
adviseert en geeft feedback. Bij R@velijn Agora
heeft het netwerk van de leerling ook een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de vorm van inspirerende
workshops of als expert bij een challenge. Ouderbetrokkenheid is bij R@velijn Agora vanzelfsprekend.
Onze leerlingen kiezen samen met hun ouders welk
concept het beste bij hen past.
Op ’t Ravelijn begeleiden we onze leerlingen in hun
ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid,
zodat zij hun eigen weg kunnen vinden in onze samenleving. We zorgen voor een open en veilig leef- en
leerklimaat waarin leerlingen aandacht en erkenning
krijgen. Ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en samenwerking vinden
wij belangrijk. Ons onderwijs sluit aan bij de individuele
behoeften, talenten en wensen van de leerling. We
leiden op tot kritische burgers. Onze leerlingen behalen
hun diploma en ontwikkelen vaardigheden voor de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Burgerschapsvorming is hier een onderdeel van. We hechten veel

waarde aan vaardigheden, zoals probleemoplossend
vermogen, zelfregulering, ICT-vaardigheden en communicatie. ’t Ravelijn staat bekend om haar maatwerk.
Onze leerlingen kunnen één of meerdere vakken op een
hoger niveau volgen en bij succes hierin examen doen.
Ook bestaat de mogelijkheid om versneld examen te
doen in leerjaar 3. Verder komen er verschillende momenten terug waarop onze leerlingen keuzes kunnen
maken die bij hen passen, zoals: keuzewerktijd (KWT),
profielkeuze, differentiatie Arts (kunstzinnige vorming),
examenpakket (aantal vakken), sportdagen, keuzevakken leerjaar 4 en andere (buitenschoolse) activiteiten.
We bieden onderwijs in een betekenisvolle context.
Daarom leren leerlingen niet alleen op school en is het
leren gericht op ‘real life experiences’, de leeromgeving
wordt flexibel en uitdagend ingericht.
Onze medewerkers bieden de juiste begeleiding toegespitst op individuele leerlingen en ontwikkelen voortdurend hun professionele vaardigheden. Leerlingen zijn
mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Onze
leerlingen hebben een eigen coach die hen begeleidt bij
het stellen en behalen van hun persoonlijke doelen.
Na inschrijving van onze nieuwe leerlingen screenen wij
de dossiers en brengen wij hun ondersteuningsbehoeften in kaart zodat we (wanneer mogelijk) hierin kunnen
voorzien vanaf de start bij ons op school. Als leerlingen
vast lopen of niet de verwachte resultaten behalen,
dan krijgen onze leerlingen de begeleiding die zij nodig
hebben om beter hun onderwijsprogramma te kunnen
doorlopen.

Burgerschap en sociale integratie

Burgerschapsonderwijs op onze school gaat over de
ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers.
Zij krijgen daarvoor kennis en vaardigheden aangeboden en ze worden gestimuleerd eigen opvattingen te
ontwikkelen en een democratische houding te vormen.
De kern wordt gevormd door democratie en diversiteit,
afgeleid van de wettelijke opdracht.
Hoe doen wij dit?
Bij burgerschapsonderwijs staan drie basiswaarden centraal die van belang zijn in de democratische, pluriforme samenleving: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ook
leren onze leerlingen over historische contexten waar

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916,
is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs
in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de

<< terug naar inhoud

<< terug naar inhoud
<< terug naar inhoud

7

Verzuimbeleid

deze drie basiswaarden uit zijn voortgekomen.
Wij hebben niet een apart vak burgerschap, maar
laten burgerschap terug komen in alle facetten van
onze school. Binnen de vakken Mens en Maatschappij,
maatschappijleer en maatschappijkunde komt dit tot zijn
recht. Ook andere vakken maken gebruik van teksten die
hier aan bijdragen. We hebben projecten waarin burgerschap terug komt, zoals onze Ravelijnweek, wij maken
leerlingen bewust van de democratie door bijvoorbeeld
onze leerlingenraad en wij creëren bewustzijn bij leerlingen door de maatschappelijke stage in leerjaar 2.
Onze school is een oefenplaats voor democratie en het
omgaan met diversiteit. Onze leerlingen leren hoe ze
actief kunnen meedoen in een democratische cultuur. Ze
leren over besluitvormingsprocessen en de invloed die
zij hierop kunnen uitoefenen – passend bij hun situatie
en mogelijkheden.
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De tien bouwstenen van burgerschap komen hierin terug: vrijheid en gelijkheid, macht en inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, digitaal
samenleven, duurzaamheid, globalisering en technologisch burgerschap.

Onderwijstijd

We zijn zuinig met de onderwijstijd die beschikbaar is
voor onze leerlingen. Voor het voortgezet onderwijs
geldt dat we gedurende vier leerjaren in totaal 3700 uren
moeten realiseren. We beperken zoveel mogelijk onze
lesuitval en blijven binnen de grenzen van de verplicht
door ons te realiseren onderwijstijd.
Bij afwezigheid van docenten passen we ons rooster aan
om onze lessen zo goed mogelijk aaneen te laten sluiten.
Soms lukt dit helaas niet. Op ‘t Ravelijn blijven alle leerlingen tijdens uitgevallen lessen op school. Zij hebben
dan de mogelijkheid om te studeren onder toezicht van
een collega, die ook de aanwezigheid controleert. Roosterwijzigingen worden op tijd aan de leerlingen bekend
gemaakt.
Als een docent langdurig ziek is, zoeken we een vervanger. Rapportvergaderingen en andere overlegmomenten
vinden zoveel mogelijk voor of na lestijd en tijdens de
daarvoor gereserveerde momenten plaats.

Leerplicht
Als een leerling veel verzuimt, mist hij de aansluiting
bij het onderwijs en de medeleerlingen. Dit kan er toe
leiden dat hij uiteindelijk voortijdig schoolverlater wordt.
Om dat te voorkomen, pakken we verzuim samen aan.
De Leerplichtwet
De leerplicht geldt vanaf de 1e maand na de 5e verjaardag en duurt tot en met het schooljaar waarin een
leerling 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.
Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten
volgen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbo-diploma is dus nog
geen startkwalificatie.
Leerplichtambtenaren
De gemeente moet er op toezien dat iedereen zich aan
de leerplichtwet houdt. De leerplichtambtenaren en de
trajectbegeleiders van de gemeenten Bergen op Zoom,
Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht
werken samen. De leerplichtambtenaar werkt samen
met onze school, ouders, schoolarts en jeugdhulpverlening. De leerplichtambtenaar voor onze school is K.
Rens. Zij is bereikbaar via e-mailadres k.rens@gemeente-steenbergen.nl of telefonisch 06 29157418 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. De leerplichtambtenaar voor onze leerlingen binnen de regio Oosterschelde
is L. Ridderhof. Zij is bereikbaar via e-mailadres l.ridderhof@goes.nl of telefonisch 06 23 286 164.
Leerplichtambtenaren
Onze leerplichtambtenaar K. Rens is wekelijks een ochtend op onze school. Samen met onze domeinleiders,
ondersteuningscoördinator en onze verzuimcoördinatoren overlegt ze over leerlingen met veel verzuim of over
leerlingen die vaak te laat komen. Ook voert zij individuele gesprekken met leerlingen en/of hun ouders. Vanaf
8 lesuren ongeoorloofd verzuim en/of te laat in de les
komen, kan een leerling worden opgeroepen voor een
gesprek met onze leerplichtambtenaar. Het belangrijkste
doel is dat de leerplichtambtenaar in een vroeg stadium
met de leerling in gesprek komt. Het gesprek gaat over
de achtergronden van het verzuim. Zo kan voorkomen
worden dat er meer verzuim ontstaat. Het gesprek heeft
dan ook een preventief karakter en is niet gericht op het
nemen van strafmaatregelen. Als er een gesprek met
een leerling heeft plaatsgevonden, worden de ouders
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hiervan altijd schriftelijk in kennis gesteld. Indien
ouders dit wensen, kunnen zij altijd nog contact
met de leerplichtambtenaar opnemen.
Vakantie en afwezigheid
• Vakantieverlof onder schooltijd is niet mogelijk. In uitzonderingsgevallen kan hiervan op
bijzonder verzoek aan de betreffende domeinleider worden afgeweken. Hierbij worden
altijd de richtlijnen van de leerplichtwet toegepast. Deze richtlijnen zijn op verzoek op onze
school in te zien.
• Als een leerling in andere gevallen één of
meer lessen moet verzuimen, kunnen de
ouders, 7 dagen voorafgaand aan dat verzuim, met een ondertekende verzuimbrief,
verlof aanvragen. Wanneer de datum van de
verlofaanvraag is verstreken, vragen wij bij het
inleveren van de verzuimbrief een bewijsstuk
toe te voegen. De verzuimbrief inclusief het
bewijsstuk kan tot maximaal 5 werkdagen
nadien worden ingeleverd.
• Bij ziekte van een leerling melden ouders dat
op dezelfde dag, bij voorkeur voor 09.00 uur,
via de Magister app. Als de leerling terug op
school komt, dient de afwezigheid schriftelijk,
middels een ‘betermeldbrief’, door de ouders
te worden bevestigd (de formulieren zijn
op onze website te downloaden of door de
leerling bij onze conciergerie op te halen). De
betermeldbrief kan tot maximaal 5 werkdagen
nadien worden ingeleverd.
• Is een leerplichtige leerling zonder toestemming of geldige reden afwezig (geweest), dan
informeren wij onze leerplichtambtenaar. De
leerplichtwet maakt het mogelijk om leerplichtige leerlingen, die ongeoorloofd afwezig zijn
(geweest), strafrechtelijk te vervolgen.
• Wanneer een leerling zonder toestemming
of geldige reden afwezig is geweest, krijgt de
leerling een geautomatiseerde melding in Magister. De leerling dient zich de eerstvolgende
lesdag om 10.20 uur te melden bij één van de
verzuimcoördinatoren bij de conciergerie.

Te laat komen
Wanneer een leerling (met of zonder reden) te laat
komt, moet hij zich -voor hij naar de les gaat- bij de
conciergerie melden. De leerling krijgt dan een ‘te
laat kaart’ mee, waarmee hij toelaatbaar is tot de
les. Na een ongeoorloofde te laat melding, dient
de leerling zich de eerstvolgende lesdag te melden
om 8.30 uur. Na vier keer te laat volgt er een extra
sanctie. Na de achtste keer te laat komen, wordt
de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.
Onze leerlingen kunnen natuurlijk niet zonder gevolgen onbeperkt te laat komen. Ook hier gelden
de regels van de leerplichtwet.
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Resultaten
De wet geeft aan dat scholen voldoende leerresultaten behoren te behalen. Er is sprake van voldoende leerresultaten
wanneer de gemiddelde examenresultaten en het doorstroomrendement, gemeten over een periode van drie schooljaren, op of boven de normering liggen, zoals vastgelegd in de Regeling leerresultaten VO (art. 23a1, WVO en de Regeling
leerresultaten VO).
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Het slaagpercentage van ‘t Ravelijn gedurende de schooljaren: 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.
Percentage leerling bevorderd of geslaagd

Het percentage TGL-leerlingen dat zonder te blijven zitten het diploma heeft behaald.

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Gemiddeld

Brugklas

100

99,2

100

99,7

Vmbo 2

97,1

99,4

100

98,8

Vmbo 3

95,2

95,5

97,0

95,9

Vmbo 4

95,5

92,0

100

95,8

Totaal

97,0

96,5

99,3

97,6

Leerlingen van ‘t Ravelijn kiezen een bestemming in het mbo, hbo of havo. Voor alle leerwegen ligt het keuzepercentage voor deze bestemming hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook na hun keuze voor het mbo is het doorstroombeeld stabiel. Verdere gegevens kunnen worden ingezien bij vsv-cijferportal.

Het percentage BB-/KB-leerlingen dat zonder te blijven zitten het diploma heeft behaald.
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Kwaliteitszorg
’t Ravelijn handelt volgens de code van goed onderwijs en legt uit wanneer zij daarvan afwijkt. Deze handelwijze
leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Elke collega werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking
van onze onderwijskwaliteit. We zorgen voor bevoegd personeel op onze school en maken het mogelijk dat onze collega’s hun bekwaamheden onderhouden. We werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van de professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde
resultaten bij leerlingen. Hiervoor worden onze collega’s gefaciliteerd en ondersteund.
Om vorm te geven aan het strategisch HRM-beleid voeren we met onze collega’s jaarlijks tenminste één functionerings- en/of beoordelingsgesprek. De resultaten van onze leerlingen worden nauwlettend gemonitord door de vakdocenten en coaches. Maandelijks worden deze resultaten besproken met domeinleiders. In leerjaar 1 en 2 worden
de Cito VAS toetsen met name gebruikt als onderlegger om onze leerlingen maatwerk te bieden.
We hebben doelen SMART geformuleerd en we werken resultaatgericht. Om doelmatigheid en effectiviteit te borgen
evalueren we doorlopend. Door onze integrale manier van werken, houden wij goed zicht op onze kwaliteitszorg.
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Ondersteuning

Veiligheid

Schoolondersteuningsprofiel

Elke leerling heeft op onze school de zekerheid dat hij
bij iemand terecht kan: voor een luisterend oor en om
hulpvragen te kunnen stellen betreffende onze school
of andere zaken. Hierin speelt de coach van de leerling
de belangrijkste rol tezamen met alle collega’s van onze
school.
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Wij gaan met leerling en ouders graag in gesprek om
de onderwijsbehoeften en ondersteuningsvraag zo
goed mogelijk in kaart te brengen. Voor de leerlingen
met een extra aandachtsvraag wordt onderzocht wat
de leerling in de huidige setting nodig heeft.
Aan onze leerlingen met een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring bieden wij de faciliteiten die landelijk
gelden. Deze leerlingen krijgen van ons een faciliteitenkaart op maat.
We werken samen met leerlingen en ouders om de
juiste randvoorwaarden te creëren waardoor onze
leerlingen optimaal kunnen presteren.
Wij hebben collega’s die een ondersteunende rol
hebben binnen onze school. Denk hierbij aan onze
LOB-coördinator (decaan), ondersteuningscoördinator,
anti-pestcoördinator, leerlingbegeleiders en dyslexie-/
dyscalculiecoach, Rots & Watertrainers of faalangstreductie-trainers.
Wij volgen alle leerlingen met oprechte aandacht en
gebruiken hierbij onder andere Magister, ons leerlingvolgsysteem.
Loopbaanoriëntatie (LOB) is op 't Ravelijn de rode
draad door alle lessen en leerjaren heen. We hebben
tijd gereserveerd in het lesrooster, zodat onze leerlingen zich praktisch kunnen oriënteren op hun toekomst.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO helpt en
ondersteunt onze school om passend onderwijs te
bieden. In het Ondersteuningsplan is te lezen welke
afspraken er zijn over de ondersteuning in de scholen,
over speciale voorzieningen voor leerlingen (‘arrangementen’) en over de verdeling van ondersteuningsmiddelen. Ook staat in het Ondersteuningsplan beschreven
wanneer een leerling toegelaten kan worden tot het
voortgezet speciaal onderwijs of de school voor praktijkonderwijs.
Een belangrijk uitgangspunt voor het slagen van passend onderwijs is de gezamenlijke visie van de scholen,
het samenwerkingsverband en de gemeenten. We
vinden het belangrijk dat de leerlingen in onze regio
zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen.
En dat zij een passend onderwijsaanbod krijgen, welke
zoveel mogelijk in de voor hen vertrouwde omgeving
geboden wordt. Samen zorgen we voor een passende
onderwijsplek voor al onze leerlingen.
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Privacy

‘t Ravelijn handelt in het kader van privacy conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en het Privacy Reglement van Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs.

Functionaris Veiligheid

Onze functionaris veiligheid is Henk Schellingerhout.
Hij is bereikbaar op 0167-525070 of per mail: h.schellingerhout@ravelijnstb.nl.

Veiligheid / sociale veiligheid

Wij zijn alert op een maximale sociale veiligheid en
besteden hieraan ook tijdens onze lessen aandacht.
Om onze leerlingen en hun ouders extra houvast te
bieden, heeft de raad van bestuur van OMO op 1
juli 2003 de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele
intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en
discriminatie’ vastgesteld. Deze regeling ligt op onze
school ter inzage. We hebben een anti-pestprotocol vastgesteld (zie onze website) en hebben een
antipestcoördinator. Haar naam is A. Sannes. Zij is
telefonisch bereikbaar op 0167-525070 of per mail:
a.sannes@ravelijnstb.nl.
Verder kent Ons Middelbaar Onderwijs een onafhankelijke klachtencommissie.

Rots & Water

‘t Ravelijn heeft het predicaat ‘Rots & Waterschool’.
Een aantal personeelsleden heeft de cursus ‘Rots &
Watertrainer’ met succes afgerond.
In de lessentabel heeft ‘t Ravelijn voor leerlingen uit
leerjaar 1 en 2 uren opgenomen voor Rots & Watertrainingen. Gedurende een periode van 8 weken
krijgen lesgroepen trainingen in een blok van twee
aaneengesloten uren. Tijdens die trainingen worden
leerlingen door coaches getraind in verschillende situaties. O.a. “Hoe kan ik reageren als een groep druk op
mij uitoefent?“ komt uitgebreid aan bod. Leerlingen
leren om ‘rots’ te zijn (een stevig standpunt in te nemen) of meer ‘water’ te zijn (bewegen met de groep).
Coaches van leerlingen observeren tijdens deze trainingen vaak hun coach-leerlingen om hier tijdens het
coachuur of individuele coachgesprekken op terug te
komen. Door deze trainingen ondersteunen wij onze
leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en
dragen we een steentje bij aan de sfeer binnen een
lesgroep.
<< terug naar inhoud
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Leerling- en ouderparticipatie
Leerlingenraad

Onze leerlingenraad vormt de officiële vertegenwoordiging van de leerlingen en kan met de directie allerlei
schoolgerelateerde zaken bespreken, daarover voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Onze leerlingenraad wordt samengesteld door leerlingen uit onze
twee onderwijsconcepten, diverse leerjaren en diverse
klassen en wordt georganiseerd/voorgezeten door een
directielid. Iedere leerling heeft de mogelijkheid om te
participeren in onze leerlingenraad. In goede harmonie met onze directie levert de leerlingenraad ook een
bijdrage aan de organisatie van evenementen.

Medezeggenschapsraad
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Vanuit de leerlingenraad is er één leerling vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast zijn er in de MR ook docenten en ouders (vanuit de ouderraad) vertegenwoordigd.
De MR heeft de rol van algemeen instemmings- en
adviesorgaan voor de algemene directie van onze scholengroep. De rector treedt in de medezeggenschapsraad
op als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Om
het gewicht van de inspraak te benadrukken, ontvangen
leden van de medezeggenschapsraad een vergoeding.
Ouders en leerlingen ontvangen per vergadering vacatiegeld.

Procedures en protocollen
Ouderraad

De school kent een ouderraad. Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar kunnen ouders
zich als kandidaat aanmelden. Tijdens regelmatige
vergaderingen bespreekt de ouderraad met de directie
allerlei schoolgerelateerde zaken en adviseert hierin.
Voorbeelden zijn de dagelijkse gang van zaken, de
schoolbegroting, de werkverdeling en de kosten en
inhoud van excursies. Ook kan zij voorstellen doen en
standpunten kenbaar maken. Zij kan eigen activiteiten
organiseren en geeft welkome medewerking bij schoolactiviteiten.
Per mail te bereiken via: voorzitterouderraad@ravelijnstb.nl of secretarisouderraad@ravelijnstb.nl

Om zaken binnen onze school in goede banen te leiden
en om de veiligheid te kunnen waarborgen, gelden er
afspraken en regels en is een aantal procedures in
protocollen vastgelegd. De bedoeling van alle regelingen
is dat het onderwijsproces goed verloopt en dat elke
leerling een gevoel van veiligheid en gezelligheid op
onze school heeft, zodat ieder zich op school echt thuis
voelt. Een deel van de reglementen komt van Ons
Middelbaar Onderwijs, een deel betreft regels van onze
school.
Hieronder is een opsomming opgenomen van de
verschillende reglementen en regelingen. Alle genoemde reglementen liggen ter inzage bij onze schooladministratie. Ze zijn ook te downloaden van www.omo.nl
(behalve het leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van onze school).
Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons
Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar
en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking
tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing
en verwijdering van leerlingen.
Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie,
agressie en geweld (waaronder pesten) en discrimin¬tie Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor
de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige
omgang met elkaar.
Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen
een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of
het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of
bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de school
zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De
actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn
te vinden op www.omo.nl.
Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen
integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor
alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de
vereniging.
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Het Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van
goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het
onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven.
Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar
Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van
de medezeggenschapsraad.
Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan
met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy
gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht
worden via info@ravelijnstb.nl.
Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de
rector.
Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding
tussen de rector/algemeen directeur en de overige
leden van de schoolleiding en andere functionarissen.
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de raad van
bestuur en aldus in werking is getreden.
Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar
Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar
Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/algemeen
directeur en de raad van advies.
Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod
gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op
locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking
belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen
voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere
bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als
buiten.
De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van
kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt
dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar
maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:
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•
•

•

noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in
verband met de gezondheid of veiligheid;
noodzakelijk is in verband met eisen die aan de
uitoefening van een beroep of de beoefening van
een sport worden gesteld, of;
passend is in verband met het deelnemen aan een
feestelijke of culturele activiteit.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de
school wordt omgegaan met signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Financiën en verzekeringen
Lesgeld

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij
geen lesgeld verschuldigd zijn. Betaling van alle hieronder genoemde bijdragen geschiedt op vrijwillige basis.

Boekenpakket

Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor
schoolboeken en lesmaterialen, die specifiek voor een
leerjaar door de school worden voorgeschreven en
noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. Deze worden vervolgens gratis aan leerlingen
ter beschikking gesteld. Wij brengen de ouders hiervoor
dan ook geen kosten of borgsom in rekening. Met
betrekking tot de levering van boeken wordt door de
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs een
mantelcontract afgesloten. Momenteel is dat met de
firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV. Het boekenpakket
voor de leerlingen wordt daar dan ook rechtstreeks
besteld. De meeste boeken dienen uiteraard op het eind
van het schooljaar ook weer in goede staat terug
ingeleverd te worden, met uitzondering van bepaalde
(werk)boeken die slechts een jaar meegaan. Ouders
ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken
bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten.
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Overige kosten

Naast boeken gebruiken leerlingen nog andere leermiddelen zoals schriften, schrijfmateriaal, agenda, tekendoos (de inhoud krijgen ze op school), passer en geodriehoek. Alle leerlingen hebben verder een rekenmachine
en soms (een) woordenboek(en) nodig. Aanschaf kan
het beste na overleg met de docent gebeuren. Na
aanmelding voor de eerste klas hebben onze leerlingen
vanaf het eerste jaar bovendien een Notebook nodig om
de lessen te kunnen volgen. Een groot gedeelte van het
lesmateriaal wordt namelijk digitaal aangeboden.
Aanschaf kan gebeuren via de kortingsregeling van de
school of door de ouders zelf. De school draagt € 200,00
bij aan de aanschaf of huur van de Chromebook voor de
leerling. Leerlingen binnen de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo moeten afhankelijk van hun afdeling
vanaf klas 3 in het bezit zijn van werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen,
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veiligheidsbril) en enkele gereedschappen. Dit alles kan
na advies van de betreffende docent worden aangeschaft. Voor elke leerling is op school gratis een kluisje
beschikbaar. Mede gezien het behoud van het gebouw is
het gewenst dat iedere leerling er ook daadwerkelijk
gebruik van maakt. Daarnaast heeft elke leerling
sportkleding nodig: een blauwe sportbroek of legging en
een wit T-shirt. Op het shirt dient het logo van de school
te worden aangebracht. Excursies en de toegang tot
culturele activiteiten zijn voor eigen rekening, evenals
een deel van de kosten die leerlingen maken in het kader
van het vak CKV. Op diverse overige kosten is het
schoolreglement van toepassing.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee.
De rijksoverheid subsidieert niet al die kosten. In nauwe
samenwerking en overleg met de oudergeleding van de
MR is besloten tot invoering van een algemene vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2021-2022
bedraagt deze € 30,- zoals door de MR is goedgekeurd.
De specificatie is terug te vinden op de website van de
school. We proberen de kosten zo laag mogelijk te
houden en hanteren de gedragscode ‘schoolkosten
Voortgezet Onderwijs’.
Naast de algemene vrijwillige ouderbijdrage vraagt de
school ook om vrijwillige bijdragen voor allerlei extra
activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze
leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun
recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan educatieve
excursies naar musea of theaters, reizen naar het
buitenland en buitenlesactiviteiten op het gebied van
sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn geen
onderdeel van het gewone lesprogramma. Deelname
aan dit soort aanvullende activiteiten en gebruikmaking
van aangeboden diensten vanuit de school gebeurt
eveneens op vrijwillige basis. Het niet betalen van de
vrijwillige ouderbijdrage is geen reden voor uitsluiting
van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de
school worden georganiseerd.
Wel kan er op enig moment door de schoolleiding
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besloten worden om een activiteit geen doorgang te
laten vinden. Te denken valt aan onvoldoende deelname
of mogelijke omstandigheden die het waarborgen van de
veiligheid en welzijn van leerlingen en docenten zouden
kunnen verstoren. In dat geval worden betaalde bedragen, na aftrek van eerder gemaakte niet te verrekenen
kosten, terugbetaald.
Soms neemt een leerling op eigen initiatief of op dat van
zijn ouders deel aan een dyslexieonderzoek of een
externe studie- en beroepskeuzetest. De kosten hiervan
zijn altijd voor rekening van de ouders.
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Tegemoetkoming in de kosten

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vallen onder
de Wet Tegemoetkoming Studiekosten, waarvan ouders
gebruik kunnen maken. Leerlingen van 18 jaar of ouder
kunnen dit zelf doen. In de school zijn voorlichtingsmaterialen en aanvraagformulieren aanwezig, evenals voor de
eindexamenleerlingen de nodige informatie over
financieringsmogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Stichting Leergeld

De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen,
excursies of materialen) zijn voor sommige ouders niet
op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een
aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstandof ondersteuningsregelingen. Informeer bij uw gemeente
naar de mogelijkheden die uw gemeente biedt. Zij
kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u
in aanmerking komt. Soms kunnen deze gezinnen hier
geen of pas achteraf een beroep op doen. Zij kunnen
vanaf komend schooljaar slechts een beperkt beroep
doen op Stichting Leergeld. Alleen voor een aanvraag van
een device (laptop of iPad) kan de Stichting Leergeld
ondersteuning bieden. Als ouders een aanvraag indienen
voor bekostiging van een device, komt een medewerker
van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te
bespreken. Stichting Leergeld is ook binnen het gebied
van de scholengroep actief (zie website www.leergeld.
nl).
Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij Stichting
Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC Bergen
op Zoom (0164 - 262912). E-mailadres: leergeld.brabantsewal@hotmail.com. Mocht het voor ouders zo zijn dat
de genoemde instellingen geen oplossing kunnen bieden
voor schoolreizen, excursies of materialen, dan kunnen
zij dat aangeven via de directeur van de school.

Studieverklaring

Aan leerlingen van 16 jaar en ouder wordt door de
administratie op verzoek één studieverklaring verstrekt.
Deze kan onder meer worden gebruikt voor de aanvraag
van kinderbijslag.

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket. Deze bestaat uit
een aansprakelijkheids-, een reis- en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking
afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de
particuliere verzekering van de leerling (of de ouders)
aangesproken wordt. Vergoedt deze verzekering de
kosten niet, dan kan een beroep gedaan worden op de
verzekering van de school.

Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge
van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een
leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk
krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg gevolgd
hebben. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen
verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is
beperkt gedekt onder deze verzekering.
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Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij
die voor de school actief zijn (docenten, vrijwilligers of
onderwijsondersteuners) dekking tegen schadeclaims
ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is niet
zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van
verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze
kosten niet te vergoeden.
De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger
zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.
De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan
persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of
voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als deze zijn
opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor
zelf een verzekering af te sluiten.
Reisverzekering
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deelnemers
aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen
personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden
kunt u inzien op de schooladministratie. Er is geen
annuleringsverzekering. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de
Raad van Bestuur geen aansprakelijkheid.
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’t Ravelijn
Ravelijnstraat 2a
4651 DT Steenbergen

tel. 0167 525070
info@ravelijnstb.nl
www.ravelijnstb.nl

Wij zijn een excellente school,
die elke leerling kansen biedt!
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’t Ravelijn is een school binnen de

