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“ Er wordt aan- 
dacht besteed  
aan normen en 
waarden en er is 
respect voor ieders 
levensopvatting.  
We zijn een rook-
vrije school met  
een gezonde  
kantine.”

1. Oog voor elke leerling
1.1 KLEINSCHALIG 
Je wordt als leerling gezien.  
De lijnen zijn kort, er is veel  
contact met jou en jouw  
ouder(s)/verzorger(s).  

Er wordt aandacht besteed  
aan normen en waarden  
en er is respect voor ieders  
levensopvatting. We zijn een 
rookvrije school met een  
gezonde kantine.

Er is volop ruimte voor  
persoonlijke aandacht  
en waar nodig extra  
begeleiding. Je voelt je  
snel thuis op onze school.

1.2 KLEINSCHALIG 
Op Ubbo Emmius locatie  
Veendam werken we met  
tweejarige opstroomklassen.  
Dit betekent dat je gedurende  
de eerste twee schooljaren  
de gelegenheid krijgt op te  
stromen naar een hoger niveau. 
Je wordt geplaatst in een van  
de volgende opstroomklassen:

Wij streven naar een even- 
wichtige verdeling van de  
leerlingen over de klassen.  
Dit kan leiden tot het formeren 
van combinatieklassen.

1.3 IPAD ONDERWIJS 
De iPad wordt ingezet  
naast de gewone school- 
boeken. De ervaring leert  
dat het gebruik van de iPad  
je helpt beter te leren. Ook  
ondersteunt het gebruik van  
de iPad het opstromen: er  
kan meer gedifferentieerd  
worden en diagnostisch  
worden getoetst. Zo haal  
jij het beste uit jezelf.

1.4 HUISWERK MAKEN OP SCHOOL 
In een huiswerkuur leer je  
omgaan met je huiswerk en  
het helpt je om je huiswerk zelf-
standig te maken en te leren. 

1.5 TALENTONTWIKKELING 
Op je rooster staan ook de  
vakken: beeldende vorming,  
lichamelijke opvoeding, muziek 
en godsdienst. Ben je een havo/
vwo leerling dan komt daar het 
vak-oriëntatie op het technasium 
bij. Al deze vakken helpen je bij 
het ontwikkelen van je talenten. 
Ze helpen je niet alleen bij het  
oriënteren op een verdere loop-
baan en het kiezen van een  
passende vervolgopleiding,  
maar ze richten zich ook op  
het vergroten van je weerbaar-
heid en sociale vaardigheden.  
Zo werken we actief aan een 
veilig en prettig schoolklimaat 
waarin je gezien wordt, waar je 
mag zijn wie je bent met respect 
voor de ander.
 
Kun je de informatie die je zoekt 
niet vinden? Neem dan even  
contact met ons op. We helpen  
je graag verder!

•  KB klas met de mogelijkheid 
om op te stromen naar het 
TL-niveau

•  TL klas met de mogelijkheid 
om op te stromen naar het 
havo-niveau

•  Havo in de havo/vwo klas 
met de mogelijkheid om op 
te stromen naar het vwo- 
niveau

•  Vwo in de havo/vwo klas

Teamleider:  
mw. J. Wesseling-Meems 

awesseling@ubboemmius.nl

Locatiedirecteur:  
mw. O. W.C. J. Welling
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Vakanties en vrije dagen 2018 - 2019
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Vrije dag 15 februari 2019
Voorjaarsvakantie 16 t/m 24 februari 2019
Paasweekend 19 t/m 22 april 2018
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartweekend 30 mei t/m 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 25 augustus 2019

2. Lestijden en roosters
De lessentabel geeft aan  
welke vakken je krijgt en  
hoeveel uren er per vak  
worden gegeven in een  
bepaald jaar en afdeling.  
Er is een standaard lessen- 
tabel voor de gehele scholen- 
gemeenschap. Als je wilt  
weten wanneer je les hebt  
in een bepaald vak, dan kun  
je dat vinden op het rooster.  

Het rooster krijg je aan het  
begin van het schooljaar.  
Tijdens het schooljaar kan  
dat rooster veranderen.  
Wijzigingen worden aan- 
gegeven in school en via  
UbboNet (UbboPortaal).

Bij de indeling van het rooster, 
worden de volgende lestijden 
aangehouden.

Lestijden (45/50-minutenrooster)
1e les: 08.25 uur - 09.15 uur
2e les: 09.15 uur - 10.00 uur
Pauze
3e les: 10.15 uur - 11.00 uur
4e les: 11.00 uur - 11.45 uur
Pauze
5e les: 12.10 uur - 13.00 uur
6e les: 13.00 uur - 13.45 uur
Pauze
7e les: 14.00 uur - 14.45 uur
8e les: 14.45 uur - 15.30 uur

We gaan ervan uit, dat iedere 
leerling alle dagen van de  
week van 08.25 – 15.30 uur  
beschikbaar is voor school  
en ingeroosterd kan worden. 
Andere verplichtingen zullen 
daarvoor moeten wijken.

2.1 LESUITVAL 
We proberen lesuitval zoveel  
mogelijk te vermijden. Zo is er  
een vaste vergadermiddag  
voor docenten en wordt bij  
ziekte het lesrooster aangepast. 
In de onderbouw worden alle 
tussenuren opgevuld. Lesuitval 
wordt bekend gemaakt via  
Magister en het tv-scherm  
in de kantine. 

2.2 ROOSTERWIJZIGINGEN 
Voor roosterwijzigingen kijk je in 
Magister. 

2.3 VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 
Hiernaast staat het vakantie- 
rooster voor komend jaar.
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“ Als school doen wij 
ons uiterste best 
om de absenties  
zo goed mogelijk  
te registreren.”

De school heeft de wettelijke  
verplichting, voortvloeiend  
uit de wet op de leerplicht,  
om een goede absentie- 
registratie te voeren. Als  
school doen wij ons uiterste  
best om de absenties zo  
goed mogelijk te registreren. 
Leerlingen en ouders kunnen 
deze absentieregistratie  
bekijken in Magister. 

3. Melding van verzuim
We spreken van absentie  
als je om een bepaalde  
reden niet aanwezig kunt  
zijn op school. De meest  
voorkomende absenties  
vallen in de volgende  
categorieën:

3.1 MELDEN VAN VERZUIM
Als er iets bijzonders is waardoor 
je niet op school kunt komen 
willen we graag dat je ouders dit 
van tevoren aan ons doorgeven.

3.2 AFWEZIG BIJ GYMNASTIEK
Als je niet mee kunt gymmen  
verwachten wij een briefje  
van een van jouw ouders. Je  
moet wel bij die gymles aan- 
wezig zijn. Als je langere tijd  
niet aan de gymles mag  
deelnemen, moeten je ouders 
daarover contact opnemen  
met de docent lo. Van hem  
krijg je te horen wat je in dat  
lesuur moet doen. Mocht  
deze periode langere tijd  
gaan duren, dan kan de  
school om een dokters- 
verklaring vragen.

3.3 ONGEOORLOOFD VERZUIM
Als je spijbelt (ongeoorloofd  
absent bent) worden de  
gemiste lessen dubbel  
ingehaald en kan je uit- 
genodigd worden voor  
het verzuimspreekuur van  
de leerplichtambtenaar.

3.4 ZIEK
Als je ziek thuis bent, ver- 
wachten we van een van  
jouw ouder(s)/verzorger(s)  
telefonisch (0599 66 67 88)  
een ziekmelding voor 9.00  
uur ’s morgens. 

3.5 IN DE LOOP VAN DE DAG ZIEK
Als je in de loop van de  
dag de school wil verlaten  
i.v.m. ziekte, dan verwachten  
we dat jij je afmeldt bij de  
conciërge. Hij neemt tele- 
fonisch contact op met een  
van jouw ouders/verzorgers.  
Na goedkeuring van je ouder  
kun je naar huis gaan. Voor  
de goede orde is het van  
belang dat een ouder altijd  
te bereiken is voor school.

•  Ziekte
•  Bezoek aan een orthodontist 

of een specialist
•  Rijexamen

•  Als je weet, dat je voor  
kortere tijd absent zult zijn, 
dan laat je je ouders een 
briefje schrijven. Ook als  
het voor langere tijd is moet 
dit schriftelijk aangevraagd 
worden. In beide gevallen 
kan het briefje afgegeven 
worden aan de conciërge.

•  Mocht je ziek zijn en niet  
naar school kunnen, dan 
moeten je ouders voor  
aanvang van je lessen  
naar school bellen.

•  Als je door een geldige  
afwezigheid een proef- 
werk hebt gemist dan  
mag je dit inhalen. Je  
maakt daarvoor zelf een  
afspraak met de docent.

•  We verzoeken ouders  
dringend om medische  
afspraken buiten de lestijd 
van de leerling te plannen 
(bijv. huisarts, tandarts,  
orthodontist, psycholoog, 
etc.).
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3.6 TE LAAT
Als je te laat bent, dan meld je  
je bij de conciërge. Die noteert 
het in Magister en geeft je een 
briefje mee voor de docent  
van wie je les hebt.

Leerlingen met een buspas  
mogen alleen het 1e uur iets  
later (max. 10 minuten) in de  
les komen en tonen de docent 
hun buspas.

3.7 MAGISTER
Jij en je ouder(s)/verzorger(s)  
ontvangen in het begin van  
jouw schoolcarrière een inlog- 
code voor Magister en zijn dan  
in staat om op elk moment van 
de dag de aan- & afwezigheid  
te controleren via het internet. 

3.8 SPIJBELEN
Nederland kent een leerplicht. 
Iedereen tussen vijf en achttien 
jaar is geheel of gedeeltelijk  
leerplichtig. Wij verwachten  
dan ook dat onze leerlingen  
op tijd in de lessen aanwezig  
zijn.

Leerlingen die zonder geldige 
reden afwezig zijn, worden  
opgeroepen voor een gesprek 
waarna een passende maat- 
regel volgt.  Bij veelvuldig  
verzuim nemen wij contact  
op met de ouders.

De school is verplicht on- 
geoorloofd verzuim door  
te geven aan de leerplicht- 
ambtenaar. Voor het afwezig  
zijn bij een of meer lessen  
moet een leerling altijd  
vooraf toestemming vragen  
aan de teamleider. Om te  
beoordelen of uw kind recht  
heeft op een of meer vrije  
dagen, gaan we uit van  
de wettelijke regeling. Dat  
betekent dat we verzoeken  
om extra vakantiedagen  
meestal niet kunnen honoreren. 
Voor vragen hierover kunt u  
contact opnemen met de  
teamleider.

Als je spijbelt worden de  
gemiste lessen dubbel  
ingehaald en volgt er een  
gesprek met je ouders. Ook  
kun je uitgenodigd worden  
voor een gesprek met de  
leerplichtambtenaar.

3.9 VERWIJDERD UIT DE LES
Een leerling die uit de les  
wordt gestuurd, meldt zich  
direct bij een daartoe op de  
locatie aangewezen functio- 
naris. Er volgt in alle gevallen  
een passende maatregel.  
Zeker als er sprake is van  
herhaalde verwijdering,  
kan de schoolleiding de  
leerling schorsen.

Maatregelen
Bij te laat komen gelden de opeenvolgende maatregelen.

•  3x te laat: drie keer om 8 uur ‘s ochtends melden op school. Je 
ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan schriftelijk op de hoogte 
gebracht.

•  6x te laat: twee lesuren terugkomen op de eigen afdeling in 
overleg met mevrouw Wesseling. Je ouder(s)/verzorger(s) worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bovendien word je 
uitgenodigd op het spreekuur van de leerplichtambtenaar.

•  9x te laat: vier lesuren terugkomen op de afdeling in overleg  
met mevrouw Wesseling. Je ouder(s)/verzorger(s) worden  
hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

•  10 x te laat: melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplicht- 
ambtenaar bepaalt of bureau HALT wordt ingeschakeld of dat  
er een proces-verbaal volgt.

Elke volgende keer te laat zal worden gemeld bij de leerplicht-
ambtenaar.
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In de volgende gevallen  
is de school verplicht een  
melding te doen bij het loket 
Verzuim/DUO. Deze melding 
komt dan bij de leerplicht- 
ambtenaar terecht.

Bovenstaande situaties  
gelden wanneer de leerling  
zonder medeweten van de  
ouders verzuimt of te laat  
komt. Gebeurt dit met mede- 
weten van de ouders, zonder  
dat de schoolleiding daar  
toestemming voor heeft ge- 
geven, dan zijn wij verplicht  
de leerplichtambtenaar hier- 
van onmiddellijk in kennis te  
stellen. 
 
5.1 LEERPLICHTWET EN  
KWALIFICATIEPLICHT  
Je bent leerplichtig tot en  
met het schooljaar waarin  
je zestien jaar wordt. Daarna  
gaat de leerplicht over in de  
kwalificatieplicht. De kwali- 
ficatieplicht geeft aan dat  

iedereen tot 23 jaar een  
opleiding naar een start- 
kwalificatie moet volgen.  
Een startkwalificatie is een  
mbo diploma (niveau 2 of  
hoger) of een havo/vwo  
-diploma.

“ Als school mogen 
we geen vrij geven 
buiten de school- 
vakanties om.”

LEERPLICHTWET
Meer informatie over de  
leerplichtwet vindt u op de 
website van de Rijksoverheid.

4. Buitengewoon verlof
4.1 AANVRAGEN VERLOF
Als school mogen we geen  
vrij geven buiten de school-  
vakanties om. Kun je door  
bepaalde oorzaken niet op 
school komen, dan moet er 
vooraf schriftelijk toestem- 
ming worden gevraagd aan  
de schoolleiding. 

Voor buitengewoon verlof dien je 
tijdig een schriftelijke aanvraag 
bij de teamleider. 

•  Als een leerling drie of meer 
achtereenvolgende school-
dagen ongeoorloofd afwezig 
is geweest.

•  Als een leerling in een  
periode van vier opeen- 
volgende lesweken meer dan 
vijftien lesuren ongeoorloofd 
heeft verzuimd.

•  Als een leerling negen keer of  
vaker ongeoorloofd te laat  
in de les is gekomen.

5. Melding bij de leerplichtambtenaar
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“ De belangrijkste 
persoon in de leer-
lingbegeleiding is  
jouw mentor.”

6. Leerlingbegeleiding  
en ondersteuning
Algemene informatie  
over leerlingbegeleiding  
is te vinden op de pagina  
ondersteuning in de school- 
gids op onze website. Over  
de leerlingbegeleiding en  
ondersteuning op onze  
locatie lees je op deze  
pagina meer.  

Bij ons staat de leerling- 
begeleiding in het teken  
van zorg voor jou, de  
individuele leerling. Dit  
kunnen we goed dankzij  
onze kleinschaligheid.

6.1 LEERLINGBEGELEIDING  
DOOR DE MENTOR  
De belangrijkste persoon in  
de leerlingbegeleiding is jouw  
mentor. De mentor houdt bij  
wat van belang is voor jou  
en je klas. Je hebt wekelijks  
een mentoruur in je rooster.

Hoe werken we?
•  Er zijn huiswerkuren in klas 2
•  We hanteren duidelijke regels
•  Er is waar nodig speciale zorg

Je mentor let speciaal  
op jouw:
•  Studiehouding
•  Resultaten
•  Gedrag

In het wekelijkse mentoruur houdt je mentor je bezig met: 
•  Hoe te leren (omgaan met lesstof, huiswerk en iPad)
•  Sociale vaardigheden
•  Speciale projecten (pesten, roken e.d.)

Wat doet jouw mentor nog meer?
•  Begeleidt de introductiedagen aan het begin van het schooljaar;
•  Heeft regelmatig overleg over jou en je klasgenoten met de vak-

docenten in een leerlingenbespreking;
•  Heeft individuele gesprekken met jou en jouw ouders/verzorgers.
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6.2 ZORGADVIESTEAM (ZAT)
Voor leerlingen die grotere  
problemen hebben of ver- 
oorzaken, kan de mentor  
de hulp inroepen van het  
ZorgAdviesTeam. Hierin  
zitten onze ondersteunings- 
coördinator en ortho- 
pedagoge, aangevuld  
met de schoolarts, CJG  
vertegenwoordigers, een  
wijkagent, jeugdhulp- 
verleners en de leerplicht- 
ambtenaren. Alleen met  
toestemming van de  
ouders/verzorgers wordt  
een leerling besproken  
in het ZAT.
 
6.3 REMEDIAL TEACHING (RT)
De RT is in hoofdzaak voor  
leerlingen die dyslectisch  
zijn of bepaalde reken- 

problemen hebben  
(dyscalculie).

Leerlingen met dyslexie  
hebben een ernstig taal- 
probleem. Vaak is dyslexie  
op de basisschool al ontdekt  
en is er ook een dyslexie- 
verklaring. Docenten  
Nederlands kunnen  
leerlingen aanmelden  
bij de orthopedagoog.

Algemene informatie  
over leerlingbegeleiding  
is te vinden op de pagina  
ondersteuning in de  
schoolgids op onze  
website. Over de leer- 
lingbegeleiding en  
ondersteuning op  
onze locatie lees je  
op deze pagina meer.  

6.4 STEUNLES
Wanneer je een achter- 
stand hebt voor Nederlands,  
rekenen of Engels dan kom  
je in aanmerking voor steun- 
les. Jouw ouders/verzorgers  
moeten daar toestemming  
voor geven. In een afgesproken 
periode wordt er dan gericht  
gewerkt aan het wegwerken  
van je achterstand. 

“ De docenten  
houden rekening 
met leerlingen  
die dyslectisch  
zijn.”

6.5 ONDERSTEUNINGS- 
COÖRDINATOR
Iedere locatie heeft een  
ondersteuningscoördinator  
die in principe alle specifieke  
zorg coördineert. Zij is op de 
hoogte van de mogelijkheden 
van zorg binnen en buiten de 
school.

6.6 ORTHOPEDAGOOG
Op Ubbo Emmius werken  
twee orthopedagogen. Deze  
zijn m.n. betrokken bij onder- 
zoek en geven ondersteuning 
aan docenten. Bij de ortho- 
pedagoog kun je terecht  
wanneer er problemen zijn  
op het gebied van het leren  
op school. Ook voor persoon- 
lijke problemen kun je in veel 
gevallen bij de orthopedagoog 
terecht.

6.7 VERTROUWENSPERSONEN
Soms loop je met dingen  
rond waarover je met bijna  
niemand durft te praten. Dan  
kun je (vertrouwelijk) spreken  
met een vertrouwenspersoon. 

Ondersteuningscoördinator:  
mw. Huijing 

rhuijing@ubboemmius.nl

Vertrouwenspersonen:  
mw. Huijing 

rhuijing@ubboemmius.nl

mw. Wilzing 
jwilzing@ubboemmius.nl
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7. Afspraken en regels
Algemene regels en  
afspraken van onze  
scholengemeenschap  
zijn vastgelegd in het  
leerlingenstatuut. Dit  
document is te vinden  
onder het menu-item  
Organisatie > Beleid.   
Overige regels zijn te  
vinden in onderstaand  
overzicht. Is er een pijl  
te zien achter een term  
of zien? Klik op deze ‘lees  
meer’-pijl om meer  
informatie over dit  
onderwerp te zien.  

Op onze school werken  
dagelijks honderden leer- 
lingen en medewerkers. We  
vinden het belangrijk dat  
iedereen het op school  
prettig vindt werken. We  
verwachten daarom van  
iedereen het volgende:
 

Zoals elke school heeft ook Ubbo 
Emmius een aantal vaste regels 
en afspraken. Deze regels zijn 
over het algemeen begrijpelijk  
en logisch. Een leerling die zich 
niet aan de schoolregels houdt 
loopt het risico gestraft te worden 
op grond van het sanctiebeleid. 
Het sanctiebeleid is op de  
administratie verkrijgbaar.

De schoolleiding behoudt  
zich het recht voor om  
gedurende het school- 
jaar de schoolregels aan  
te passen.

7.1 LESSEN EN HUISWERK
Wij verwachten van jou dat  
jij ervoor zorgt dat de lessen 
op een goede manier kunnen 
worden gegeven. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat je je correct  
gedraagt; dat je boeken en 
schriften bij je hebt; dat je het 
huiswerk gemaakt en geleerd 
hebt, enz. We gaan ervan uit  
dat iedere leerling best in staat  
is om dit verder zelf in te vullen.

7.2 OP TIJD IN DE LES
Als je te laat bent, haal je  
een briefje bij de conciërge.  
Wij houden rekening met leer- 
lingen die met de bus naar 
school komen. Indien dit nodig  
is, mag de leerling wat later  
in de les komen of tijdens het  
zevende of achtste lesuur  
eventueel wat eerder uit de  
les gaan, mits de les dit toe- 
laat en hij of zij in het bezit is  
van een buspas. Voor een  
buspas neem je contact op  
met mevrouw Wesseling.

7.3 HET HUISWERK EN  
LEERWERK WORDT GEMAAKT
Wij rekenen erop, dat je ge- 
middeld 1½ a 2 uur per dag  
aan je huiswerk zult besteden, 
ook zaterdag. Is het nu zo, dat  
je heel erg je best doet, maar  
het lukt niet, dan moet je  
naar jouw mentor gaan.  
Hij/zij wil je graag helpen. 

Leerlingen maken hun huis- 
werk; ook als de leerling niet  
in de les aanwezig was, maar  
wel in de gelegenheid is om  
het huiswerk te maken. Het huis-
werk is te vinden in Magister.  
We beschouwen deze manier  
van huiswerk opgeven als  
een extra service.  

Leerlingen kunnen er geen  
rechten aan ontlenen. Het is  
dus niet zo dat leerlingen hun 
agenda thuis kunnen laten en  
dat ze de conclusie mogen trek-
ken dat er geen huiswerk is als  
er even niks te zien is in Magister.

7.4 REGISTRATIE HV/BV
De optie om Huiswerk/Boek  
Vergeten te kunnen registeren  
in Magister is, met nadruk, een 
mogelijkheid voor docenten  
die daar voor hun eigen  
administratie gebruik van  
wensen te maken. Wanneer  
dit niet ingevuld wordt, kan  
daar door de mentor, ouders  
en leerling niet de conclusie  
uit worden getrokken dat een 
leerling zijn spullen altijd goed 
voor elkaar heeft gehad.

7.5 SPORTKLEDING BIJ  
GYMNASTIEK VERPLICHT
Je gymt op blote voeten  
of op sportschoenen die  
je alleen binnen gebruikt.  
Sportkleding is verplicht.  
Het douchen na de gymles  
bevelen we ten zeerste aan.

•  Toon respect voor de  
medeleerlingen en mede-
werkers van de school

•  Ga zorgvuldig om met de 
schoolmaterialen en het 
schoolgebouw
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8. Toetsen en  
proefwerken
8.1 REGELS TERUGGAVE TOETSEN
Voor de teruggave van toetsen  
is een aantal regels opgesteld.  

8.2 TOETS GEMIST?
Alle gemiste toetsen  
worden ingehaald tijdens  
het inhaalmoment op  
donderdag het 9e uur.  
Leerlingen hoeven hier- 
door geen toetsen in te  
halen tijdens lesuren of  
tussenuren. De docent  
controleert tijdens het  
reguliere toetsmoment  
of een leerling geoorloofd  
absent is via Magister.

“Alle gemiste  
toetsen worden  
ingehaald tijdens  
het inhaalmoment 
op donderdag het  
9e uur.”

•  Toetsen dienen in principe 
binnen twee weken na- 
gekeken te zijn.

•  Toetsen worden in de les 
nabesproken.

•  Alle toetsen - opgaven en 
gemaakt werk - die te maken 
hebben met het school- 
examen moeten op school 
worden bewaard. Voor een 
aantal vakken in klas 3 geldt 
ook dat de toetsen, na  
bespreking op school,  
worden bewaard.

•  Leerlingen en/of hun ouders/
verzorgers mogen het werk 
inzien onder toezicht van de 
docent.

Geoorloofd absent tijdens een reguliere toets:
•  Binnen twee weken nadat de leerling terug op school is, moet  

hij/zij een afspraak maken voor het inhalen van de toets. Na twee 
weken vervalt het recht van inhalen. De leerling is samen met zijn/
haar docent verantwoordelijk voor het plannen van de datum 
van het inhaalmoment.

Ongeoorloofd absent tijdens een reguliere toets:
•  Is een leerling tijdens de reguliere toets ongeoorloofd absent, dan 

moet hij/zij in het geval van een schoolexamentoets aangemeld 
worden bij de examencommissie (zie vademecum tweede fase 
en vmbo) of bij de teamleider (havo en vwo 3). Het geven van  
een cijfer 1 is dan mogelijk.

Geoorloofd absent tijdens het eerste inhaalmoment:
•  Indien de leerling tijdens het eerste inhaalmoment geoorloofd  

afwezig is, dan behoudt hij/zij het recht om de toets alsnog in te  
halen. Informatie of een leerling geoorloofd of ongeoorloofd 
afwezig is, is door de docent te verkrijgen via Magister of bij de 
Meldkamer. De leerling is samen met zijn docent verantwoordelijk 
voor het plannen van de datum van het nieuwe inhaalmoment.

Ongeoorloofd afwezig tijdens het eerste inhaalmoment:
•  Indien de leerling tijdens het eerste inhaalmoment ongeoorloofd 

afwezig is, dan moet dit gemeld worden bij de examencommissie 
(tweede fase en vmbo) of bij de teamleider (havo en vwo 3) Het 
geven van een cijfer 1 is dan mogelijk.

Voor de tweede keer afwezig bij het inhaalmoment:
•  Indien de leerling voor de tweede keer afwezig is, dan vervalt  

dit recht op inhalen en moet de leerling gemeld worden bij de 
examencommissie (tweede fase en vmbo) of bij de teamleider 
(havo en vwo 3). Het geven van een cijfer 1 is dan mogelijk. Niet 
gemaakte toetsen kunnen met ‘inhalen’ worden geregistreerd in 
Magister. Mocht een leerling meerdere toetsen gemist hebben 
i.v.m. ziekte, dan zal maatwerk geleverd moeten worden. Na het 
maken van een inhaaltoets vervalt het recht op herkansing van 
de toets (zie vademecum tweede fase en vmbo).
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“ Na iedere pauze is 
er corvee. Iedereen 
doet mee volgens 
een rooster.”

9. In en om het gebouw
•  In de school en op het schoolterrein geldt een rookverbod.
•  Wanneer leerlingen pauzes en tussenuren buiten het  

schoolgebouw doorbrengen mogen zij de omwonenden  
geen overlast bezorgen.

•  Fietsen mogen alleen in de fietsenstalling worden geparkeerd,  
zet je fiets op slot.

•  Jassen horen in het kluisje. Als het slecht weer is mag je jouw jas  
ophangen aan de kapstok.

•  Elke leerling gebruikt een kluisje. We vragen geen huur voor  
het gebruik van kluisjes. Wel vragen we een borg voor de  
originele kluissleutels. Die borg bedraagt € 20,-. De leerling  
krijgt dat geld terug als hij/zij van school gaat en beide sleutels  
weer inlevert. De toekenning van kluisjes wordt op school  
geregeld door de conciërge, deze int het geld contant. Een  
leerling die weigert de borg te betalen ontvangt geen kluisje. 
Indien er serieuze vermoedens bestaan dat een leerling alcohol-
houdende drank, drugs, vuurwerk of slag-/steek-/vuurwapens 
(of overige voorwerpen die anderen kunnen verwonden) bij zich 
heeft, kan de teamleider – samen met de leerling en een andere 
medewerker – hier naar zoeken in de tas of het kluisje van de 
leerling. Als we een leerling betrappen op het bezit van verboden 
middelen/voorwerpen, doen we altijd aangifte bij de politie. Ook 
kan de leerling van school worden gestuurd.

•  Je mag alleen gebruik maken van de lift met toestemming van  
de conciërge. 

•  Na iedere pauze is er corvee. Iedereen doet mee volgens een 
rooster. Op het prikbord in de gang naar de aula hangt een  
corveerooster. Elke week helpen enkele leerlingen na elke pauze 
even mee de hal, de aula en de gangen te controleren of er per 
ongeluk iets op de grond is blijven liggen.

•  Tijdens de leswisseling is het niet toegestaan naar buiten te gaan 
of iets te kopen in de kantine.

•  De snoepautomaten mogen bij leswisselingen niet gebruikt  
worden.

•  Als je een tussenuur hebt, mag je werken in de mediatheek of  
in de aula.

•  Fysiek-, verbaal - en psychisch geweld wordt vanzelfsprekend  
niet getolereerd. Er wordt direct ingegrepen indien hiervan  
sprake is. Afspraken hierover zijn gemaakt in het reglement  
‘Fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie’. Dit  
reglement is op de website te vinden. 

•  Je mag geen voorwerpen bij je hebben die bedoeld zijn om  
schade of letsel aan te brengen.
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9.1 SOCIALE VEILIGHEID
Het moet op school voor ieder-
een veilig zijn. Daarom zijn er 
beperkingen gesteld aan het 
gebruik van mobiele telefoons, 
fototoestellen, chat en internet. 
Geluids- en beeldopnamen 
mogen op de terreinen van de 
school alleen met instemming 
van de betrokkene(n) worden  
gemaakt. Beeld- en geluids-
materiaal dat onder schooltijd 
of tijdens schoolactiviteiten is 
opgenomen, mag niet worden 
gepubliceerd en/of worden  
vertoond aan derden, tenzij hier-
voor uitdrukkelijk toestemming  
is verleend door de schoolleiding. 
Overtreding hiervan kan tot  
verwijdering van school leiden.

9.2 CONVENANT (AFSPRAAK)
Ubbo Emmius Veendam maakt 
deel uit van het zogenoemde 
“Convenant Veilige School”. Dit 
houdt in, dat er tussen de scholen 
voor voortgezet onderwijs, de po-
litie en de gemeente in Veendam 
een aantal afspraken is gemaakt 
in verband met de veiligheid in  
en om de school. 

Verder zal tijdens het cursus- 
jaar binnen een aantal lessen, 
aandacht worden geschonken 
aan roken, alcohol, drugs en  
gokken. Dit wordt verzorgd  
door Verslavingszorg Noord  
Nederland.

9.3 PESTGEDRAG EN  
MAATREGELEN PESTEN
Het moet op school voor  
iedereen veilig zijn. Pesten  
wordt dan ook niet getolereerd. 
Een duidelijke aanpak van  
pesters is omschreven in het 
Pestprotocol. Word je gepest? 
Aarzel niet en laat het je mentor 
weten!

9.4 GEBRUIK SCHOOL-
COMPUTERS
Schoolcomputers worden  
alleen voor onderwijsdoel- 
einden gebruikt.   In de school 
staan computers om het  
onderwijs te ondersteunen.  
Het gebruik van computers  
is aan regels gebonden.  

Elke leerling ondertekent aan  
het begin van het schooljaar 
hiervoor een gebruikersover- 
eenkomst.

Het is niet de bedoeling dat  
je uit eigen beweging gebruik 
maakt van de computer: je  
werkt altijd in opdracht van  
een docent aan een van de 
schoolvakken.

Iedere leerling heeft een wacht-
woord en een inlogcode voor het 
gebruik van de computers. Als je 
jouw wachtwoord kwijt bent kun 
je bij de heer Meinders een nieuw 
wachtwoord krijgen tegen  
betaling van € 1,-.

Een leerling die de computers 
misbruikt, bijvoorbeeld door het 
checken van e-mail, het spelen 
van games of het bezoeken van 
niet toegestane internetsites kan 
zijn/haar inlogcode kwijtraken. 
De leerling wordt dan maximaal 
twee weken de toegang tot de  
computers ontzegd. In dit uitzon-
derlijke geval betaalt de leerling 
voor een nieuwe inlogcode € 5,- 
administratiekosten. 

Aan het begin van het schooljaar 
krijgt elke leerling € 2,- print- 
tegoed. Tegen betaling kun je  
in de mediatheek terecht om  
dit printtegoed op te waarderen.

Als school hebben we daartoe een aantal verplichtingen:
•  We streven naar een veilig leefklimaat in de school.
•  Binnen onze school is een tweetal vertrouwenspersonen  

aangesteld.
•  Het is verboden binnen de school (soft)drugs te gebruiken en  

te verkopen.
•  Het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, 

bedreiging, het gebruik van alcohol en crimineel gedrag is  
verboden.

•  Het gebruik van genotmiddelen als tabak wordt ontmoedigd.
•  Bij het plegen van een misdrijf wordt in alle gevallen aangifte  

gedaan bij de politie.
•  De school behoudt zich het recht voor om de verhuurde kluisjes  

te openen.
•  Vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim wordt zo spoedig  

mogelijk bij de leerplichtambtenaar gemeld.
•  Er wordt gebruik gemaakt van een zgn. ‘Meldingsformulier’.  

Hierop wordt geregistreerd: diefstal, vandalisme, pestgedrag,  
bedreiging enz. Na registratie door de school kan overdracht  
aan of overleg met de politie plaats vinden.
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10. Contactpersonen
Op onze school zijn allerlei 
functionarissen. Hieronder  
geven we kort de omschrijving 
en namen van de verschil-
lende personen aan, met wie 
je gedurende het schooljaar 
waarschijnlijk contact hebt.   
Via Magister vinden jij en jouw  
ouders de contactgegevens 
van de docenten van wie je  
les hebt.

10.1 DE MENTOR
Elke klas heeft een mentor. Dat  
is iemand naar wie je toe kunt 
gaan als je vragen of moeilijk- 
heden hebt. Hij of zij houdt zich 
bezig met alles wat van belang  
is voor de klas. Wat doet een 
mentor zoal? 

10.2 TEAMLEIDER
De teamleider is na de mentor 
het aanspreekpunt voor ouders 
en leerlingen als het gaat om de 
dagelijkse gang van zaken. 

Locatiedirecteur:  
mw. Welling 

owelling@ubboemmius.nl

“ De coördinator  
locatiezaken draagt 
zorg voor het  
organiseren en/ 
of coördineren  
van uiteenlopende 
activiteiten, zoals 
introductiedagen, 
vieringen, excursies 
en cultuuractivitei-
ten.”

•  De mentor bezoekt alle nieuwe leerlingen thuis, ook als ze in klas  
2 of 3 nieuw op school komen.

•  De mentor houdt je schoolresultaten in de gaten. De mentor heeft 
regelmatig contact met al jouw docenten.

•  In het mentoruur begeleidt de mentor je in alles wat van belang 
is: in klas 1 bijvoorbeeld hoe je moet leren en met je huiswerk  
omgaan, in klas 2 bij de keuze van je vakken en de sector waarin 
je verdergaat, in klas 3 en 4 bij je resultaten in het schoolexamen.

•  De mentor is aanwezig op ouderavonden van jouw leerjaar.  
De mentor regelt huiswerk voor je als je langdurig ziek bent.  
De mentor is bereikbaar voor je ouders en zal zelf ook contact 
opnemen met je ouders als dat nodig is.

Teamleider:  
mw. Wesseling

awesseling@ubboemmius.nl

10.3 LOCATIEDIRECTEUR
De locatiedirecteur is verant-
woordelijk voor een goede gang 
van zaken op school.
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11.1 KLEINE EXCURSIES 
In de loop van het school- 
jaar organiseert een aantal  
vakken kleine excursies of  
bezoeken aan musea, steden  
of tentoonstellingen. Voor ckv 
(culturele kunstzinnige vorming), 
een verplicht vak in de boven-
bouw havo en vwo, is een  
aantal bezoeken aan musea,  
tentoonstellingen, theater  
e.d. zelfs verplicht.  

De kosten van deze kleine  
excursies worden niet  
volledig door subsidies  
gedekt. De school zorgt  
altijd voor een financiële  
bijdrage in de kosten.  
Van ouders kan een  
financiële bijdrage  
gevraagd worden.  
Dit bedrag kan per  
schooljaar variëren,  
gezien het wisselend  
aanbod en verschil  
in vakkenpakket.  
Aan het begin van  
het schooljaar ont- 
vangen de ouders  
per mail een overzicht  
van kosten per excursie  
(per schooljaar). Om  
de wijze van betalen  
zo eenvoudig mogelijk  
te maken en contante  
betalingen terug  
te brengen, wordt  
gebruik gemaakt  
van een online  
betalingssysteem.

“ Ieder schooljaar wordt er een aantal  
activiteiten gehouden, zoals een herfst- 
loop, dropping enschaatsmiddag.”

11. Leerlingactiviteiten

11.2 OVERIGE ACTIVITEITEN
Ieder schooljaar wordt  
er een aantal activiteiten  
gehouden, zoals een  
herfstloop, dropping,  
schaatsmiddag, sport- 
dagen, disco-avonden,  
gala-avond en een  
culturele avond. 

11.3 LEERLINGENRAAD
Elke locatie van Ubbo  
Emmius heeft een  
leerlingenraad. In  
de leerlingenraad  
zijn alle, op de locatie  
aanwezige, leerjaren  
vertegenwoordigd.  
Iedere klas kiest een  
klassenvertegen- 
woordiger.

11.4 DE MEDEZEGGEN 
SCHAPSRAAD (MR)
De leerlingenraad van  
een locatie kiest uit zijn  
midden een lid voor  
de leerlingengeleding  
van de Medezeggen- 
schapsraad (MR). De  
leerlingenraad fungeert  
als achterban van het  
MR-lid. Het MR-lid kan  
de leerlingenraad raad- 
plegen en de leerlingen- 
raad kan zaken via het  
MR-lid in de vergadering  
van de leerlingen- 
geleding of in de  
vergadering van  
de MR aan  
de orde  
stellen. 
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De ambities die Ubbo Emmius 
voor zijn leerlingen uitspreekt  
en die nadrukkelijk verder  
reiken dan het behalen van  
het schooldiploma, kunnen  
niet gerealiseerd worden  
zonder de steun en betrokken-
heid van de ouders/verzorgers.  

We vinden het daarom  
belangrijk om jouw ouders/ 
verzorgers actief te betrekken  
bij de ontwikkelingen van jou  
en van de school als geheel.  
Dat vraagt om een actieve  
houding van alle partijen  
om zo de driehoek leerling  
– school – ouder/verzorger  
te versterken in het belang  
van de leerlingen.

12. Contact met thuis

Het informeren van jouw 
ouders/verzorgers vindt
plaats via:
•  Ouderavonden
•  Mentorgesprekken en  

ouderspreekavonden
•  Oudernieuwsbrieven
•  Website
•  Magister, hierin staat het 

huiswerk, de toetsen en de 
behaalde cijfers (ouders/
verzorgers en leerlingen 
krijgen hiervoor een eigen 
inlogcode)

•  Vier rapporten per jaar
•  10 minutengesprek bij  

ophalen rapport 
•  Spreekavond
•  Telefoontje/mailtje van de 

mentor als dat nodig is
•  Contact op verzoek van de 

ouders: per mail, telefonisch 
of op afspraak

12.1 MAGISTER
Niet alleen jij, maar ook je  
ouders krijgen aan het begin  
van het schooljaar een inlog- 
code en een wachtwoord.  
Dat biedt hen de mogelijkheid 
om thuis op de computer jouw 
schoolresultaten te volgen.  
Zo blijven ze extra betrokken  
bij jou en bij de school en op 
Ubbo Emmius vinden we dat 
een goede zaak. Het huiswerk 
wordt ook in Magister genoteerd. 
Maar: je moet als leerling altijd 
het huiswerk in je eigen agenda 
schrijven. Als er een keer niet iets 
in Magister staat geeft dat dus 
geen recht om je huiswerk niet  
te doen.

12.2 OUDERAVONDEN
In ieder leerjaar organiseren  
we voor je ouders een of meer 
ouderavonden. Op deze ouder- 
avond geven we algemene  
informatie en kunnen je ouders 
kennis maken met de mentor.  
Uitnodigingen voor de ouder-
avonden worden ruim een  
week van tevoren aan jou  
meegegeven. De exacte data 
waarop de ouderavonden  
worden gehouden staan op  
de website, in de agenda.

12.3 OUDERRAAD
We willen als school goed werk 
leveren. Daarvoor hebben we 
natuurlijk regelmatig contact  
met leerlingen en ouders over 
zaken zoals cijfers. Dat gebeurt 
meestal door de mentor. Daar-
naast willen we ook graag met 
ouders overleggen over zaken  
als beleid en organisatie. Dat 
doen we in de ouderraad.

De ouderraad is een groep  
ouders die, samen met de  
directeur of een teamleider,  
vijf keer per jaar vergadert  
over zaken die op school spelen. 
Het kan over alles gaan wat  
voor de ouders en de school  
van belang is. 

12.4 DE OUDERRAAD EN DE MR
De ouderraad kiest uit zijn  
midden een lid voor de ouder-
geleding van de Medezeggen-
schapsraad (MR). De ouderraad 
fungeert als achterban van het 
MR-lid. Het MR-lid kan de ouder-
raad raadplegen en de ouder-
raad kan zaken via het MR-lid  
in de vergadering van de ouder-
geleding of in de vergadering  
van de MR aan de orde stellen. 

De locatiedirecteur kan bij  
vragen of opmerkingen de  
contactgegevens van de  
ouderraad aan jou of je  
ouders doorgeven. Ook  
als jouw ouders de ouder- 
raad willen versterken,  
kunnen zij even contact  
opnemen met de  
locatiedirecteur. 
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13.1 RAPPORTEN
Het schooljaar bestaat uit vier 
perioden. Aan het einde van 
 iedere periode krijg je een  
rapport. De rapporten worden 
uitgedeeld in de week waarin  
de rapportenvergaderingen 
worden gehouden. 

Het vierde rapport is een  
eindrapport. Op basis van  
dit rapport word je wel of  
niet bevorderd naar de  
volgende klas. Het rapport- 
cijfer is gebaseerd op  
de cijfers die voor de  
verschillende vakken  
zijn gehaald.

De cijfers die je op je  
rapport haalt, en in het  
bijzonder de cijfers op je  
eindrapport, bepalen of  
je aan het eind van het  
schooljaar over kunt gaan  
naar de volgende klas. De  
regels die van toepassing  
zijn op deze beslissing, zijn  
vastgelegd in de zogenaamde 
bevorderingsnormen. Elk  
jaar worden de bevorderings- 
normen gepubliceerd op  
de website. De bevorderings- 
normen zijn te vinden onder  
het menu-item Organisatie > 
Toetsing en overgang.

“ De cijfers die je op je rapport haalt,  
en in het bijzonder de cijfers op je  
eindrapport, bepalen of je aan het  
eind van het schooljaar over kunt  
gaan naar de volgende klas.”

13. Rapporten  
en overgang

17LOCATIEGIDS 2018 - 2019
Veendam



SCHOOLKOSTEN
Meer informatie over de  
schoolkosten vind u in de 
schoolgids op de website  
van de Ubboemmius.

14. Schoolkosten
Ubbo Emmius vraagt van  
ouders geen structurele en  
verplichte bijdrage in kosten. 
Jouw toelating op onze 
school is dus op geen  
enkele wijze afhankelijk  
van een bijdrage.  

14.1 KLUISJES
Iedereen huurt een kluisje  
van de school: hiervoor  
betaal je € 20,- borg die  
je weer terug krijgt als je  
de school verlaat met  
diploma of eerder als je  
naar een andere school  
gaat. In het kluisje passen  
al je boeken, ook kun je je  
gymspullen erin bewaren.

14.2 SCHOOLBOEKEN/IPAD
Alle schoolboeken en een  
aantal lesmaterialen dat  

door de school wordt voor- 
geschreven is gratis voor  
de ouders. De school bestelt  
voor jou de boeken die je  
nodig hebt. Op de eerste  
schooldag van elk schooljaar  
kun je de boeken komen  
ophalen om ze dan thuis  
te gaan kaften. De iPad  
wordt betaald door ouders/ 
verzorgers. 

14.3 OUDERBIJDRAGE
We zijn niet alleen met  
leren en studeren bezig,  
we organiseren ook allerlei  
activiteiten. Voor een aantal  
activiteiten vragen we van  
de ouders/verzorgers een  
bijdrage. Hierover worden  
ouder(s)/verzorgers per  
mail geïnformeerd.

“ We zijn niet  
alleen met leren  
en studeren bezig, 
we organiseren  
ook allerlei  
activiteiten.  
Voor een aantal  
activiteiten vragen  
we van de ouders/
verzorgers een  
bijdrage.”
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15. Aan te schaffen materialen
Hieronder kun je lezen welke  
materialen je nodig hebt als  
je in klas 2 of 4 zit. Controleer  
of alle benodigde materialen 
nog (in goede staat) aanwezig 
zijn. AARDRIJKSKUNDE:

•  1 groot schrift, formaat A4

ALGEMEEN:
•  iPad: deze heb je al in bezit. 

(Heb je geen iPad neem  
dan contact op met  
mevrouw Spies-Zanda,  
gzanda@ubboemmius.nl)

•  1 stevige (boeken)tas
•  1 etui
•  1 agenda: digitaal (op de 

iPad) en/of een papieren 
agenda

•  Pennen
•  Kleurpotloden
•  Stevig kaftpapier of stoffen 

hoes
- 1 ringbandmap 23-rings
•  Circa 12 schriften (voor elk 

vak een schrift)
•  Woordenboek Nederlands
•  5 snelhechters
•  Handig: twee (doorzichtige) 

elastomappen (A4)

LICHAMELIJKE OPVOEDING:
•  Gymschoenen (voor in de 

zaal)
•  Gymkleding

WISKUNDE:
•  Ruitjesschrift, A4 formaat 

(met ruitjes van 1 cm²)
•  1 stevige geodriehoek (geen 

flexibele geodriehoek)
•  1 passer
•  1 potlood HB
•  Kleurpotloden (in ieder geval 

rood, groen, blauw)
•  1 gum
•  1 puntenslijper
•  1 schaar
•  1 lijmstift
•  1 rekenmachine: casio fx82MS 

(verkrijgbaar vanaf circa  
€ 9,-)

EXTRA VOOR KLAS 2:
Tekenen/beeldende vakken:
•  De tekendoos die door de 

leerlingen in leerjaar 1 is 
aangeschaft wordt door de 
vakdocent bijgevuld. 

Geschiedenis:
•  1 groot schrift, formaat A4

“ Dit zijn de  
materialen  
die je nodig  
hebt voor  
verschillende  
vakken.”
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