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Geschiedenis
NSG Groenewoud komt voort uit het in 1955

opgerichte Nijmeegs Lyceum. In een herenhuis aan
de Oranjesingel gingen dat schooljaar de eerste 23
leerlingen met hun lessen van start. Begin jaren

zestig is de school verhuisd naar het gebouw aan de
ONDERWIJS

Van Cranenborchstraat en kreeg de naam

Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud
(NSG). Met de verbouwing in 2016 heeft NSG

BEGELEIDING

Groenewoud weer een up-to-date gebouw voor het
onderwijs van de 21e eeuw.

De brugklassen zijn gehuisvest in een eigen
KWALITEIT

brugklasvleugel.

NSG Groenewoud is geworteld in de protestantsPRAKTISCH

christelijke traditie en heeft zich al vrij snel

ontwikkeld tot een school met een open en
oecumenisch karakter. Dit is voelbaar in de

respectvolle en informele omgangsvormen, de

ruimte voor verschillen en de aandacht voor alle
leerlingen. Vanuit de kernopdracht en met deze

open, informele houding staat de school midden in
de samenleving.
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Profiel
NSG Groenewoud is een middelbare school

voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. We

begeleiden onze ruim 1600 leerlingen in een veilige
omgeving in hun persoonlijke ontwikkeling. We zijn
een Bèta Excellent school en een

ONDERWIJS

Cultuurprofielschool. In ons onderwijs stellen we
creativiteit centraal: ‘Creatief denken brengt je
verder.’ Dit is onder meer terug te zien in het

BEGELEIDING

brugjaar, waarin leerlingen per week zes uur kunsten cultuurvakken en drie uur techna (techniek en
natuurkunde) krijgen.

KWALITEIT

www.nsg-groenewoud.nl

PRAKTISCH
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Creatief
denken brengt
je verder
Creatief en oplossingsgericht denken, grenzen

Met ons Honoursprogramma kunnen leerlingen zich

vaardigheden die horen bij ons profiel. De integratie

reguliere onderwijs. Bij hun diploma ontvangen ze

verleggen en een onderzoekende houding zijn

van deze vaardigheden in de meeste lessen maakt
BEGELEIDING

dat al onze leerlingen deze meekrijgen en kunnen
toepassen in allerlei leef-, leer- en werksituaties.

Daarnaast bieden wij leerlingen met belangstelling
KWALITEIT

tijdens hun schooltijd breed ontwikkelen naast het
een overzicht van de behaalde certificaten. Meer

informatie over het Honoursprogramma vind je in de
folder met het NSG XTRA-aanbod.

of talent voor bèta en techniek en/of kunst en
cultuur veel extra’s. Voorbeelden hiervan zijn:
• ons NSG XTRA-aanbod

PRAKTISCH

• onze XPO waarop kunst, techniek en innovatie
samenkomen

• de schoolbrede musical West Side Story, die
op 8, 9 en 10 december 2022 is te zien in de
Stadsschouwburg van Nijmegen
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Missie
Onze missie is geformuleerd bij de oprichting van
onze school in 1955. De taal doet misschien wat

ouderwets aan, maar inhoudelijk heeft de missie

niet aan actualiteit ingeboet. Deze missie vormt tot
op de dag van vandaag het richtsnoer voor ons

ONDERWIJS

handelen:

‘Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen
BEGELEIDING

zo toe te rusten en te motiveren dat zij in staat

zijn om te bepalen waar zij hun krachten in willen
zetten om de algemene cultuuropdracht van de

KWALITEIT

mens – deze aarde bewerken en bewaren in
samenwerking met en tot vreugde van alle

medemensen – op persoonlijke wijze gestalte te
PRAKTISCH

geven. In ons onderwijs zetten we daarom in op het
ontwikkelen van een kritische houding, zodat

leerlingen kunnen onderscheiden wat echt of

onecht, wat waar of onwaar, wat recht of onrecht is,
en bereid zijn op te komen voor verdrukten en

ontrechten, aan welke kant die zich ook bevinden.’
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Kernwaarden
Op onze school staan de volgende vier kernwaarden

centraal, van waaruit we met elkaar werken en leren:
• Veiligheid
• Respect

ONDERWIJS

• Verantwoordelijkheid
• Duurzaamheid

BEGELEIDING

KWALITEIT

PRAKTISCH
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Bij dit hoofdstuk
ORGANISATIE

In ons strategisch schoolplan 2018-2022 met

de titel ‘Ruimte voor regie’ beschrijven we dat we

inzetten op het verder ontwikkelen en versterken
ONDERWIJS

BEGELEIDING

van vijf pijlers. Deze pijlers geven samen de
bedoeling van ons onderwijs weer:
• Kennis

• Eigen regie
• Creativiteit

KWALITEIT

PRAKTISCH

• Leer- en werkplezier

• Maatschappelijke betrokkenheid
De looptijd van het strategisch schoolplan is
verlengd tot en met 2023.
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Bij de downloads op onze website vind je

bij ‘profiel en organisatie’ alle documenten
die bij dit hoofdstuk horen.
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Managementteam
Het managementteam bestaat uit:
• Directie

• Hoofd bedrijfsvoering

• Afdelingsleiders brugjaar 1 en 2, vmbo-t, havo en vwo

Medezeggenschap
ONDERWIJS

Medezeggenschapsraad
Leerlingenraad
Ouderraad

BEGELEIDING

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT

Externe partners
Passie voor leren

PRAKTISCH

SCHOOLGIDS 2022-2023

Managementteam
Directie

Hoofd Bedrijfsvoering
Afdelingsleiding
NSG GROENEWOUD

Brugjaar 1 en 2

Vmbo-t en havo

Vwo (Atheneum en gymnasium)
ORGANISATIE

Afdelingscoördinatoren

Coördinatoren Deltaprogramma

Planning en examensecretariaat
Medezeggenschap
ONDERWIJS

Directie
Rector

• Sanne Verhagen
Conrector

• Petra Escher
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Ouderraad

BEGELEIDING

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT

Externe partners
Passie voor leren

PRAKTISCH

SCHOOLGIDS 2022-2023

Managementteam
Directie

Hoofd Bedrijfsvoering
Afdelingsleiding
NSG GROENEWOUD

Brugjaar 1 en 2

Vmbo-t en havo

Vwo (Atheneum en gymnasium)
ORGANISATIE

Afdelingscoördinatoren

Coördinatoren Deltaprogramma

Planning en examensecretariaat
Medezeggenschap
ONDERWIJS

Hoofd
bedrijfsvoering
• Niek Wijers

Medezeggenschapsraad
Leerlingenraad
Ouderraad
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Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Eerste leerjaar B1A, B1B, B1E, B1F, B1G

Tweede leerjaar B2A, B2B, B2D, B2E, B2F, B2K
• Sil van Vegchel

Eerste leerjaar B1C, B1D, B1H, B1J, B1K, B1L
Tweede leerjaar B2C, B2G, B2H, B2J, B2L
• Alwin Wiersma

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT
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Vierde en vijfde leerjaar havo

Derde leerjaar havo H3D en H3E
• Bert Fiddelers

Derde en vierde leerjaar vmbo-t

Derde leerjaar havo H3A, H3B en H3C
• Astrid Hoevers

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT
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Medezeggenschapsraad

Vwo
(atheneum en
gymnasium)
Derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar
• Mandy van der Velden

Leerlingenraad
Ouderraad

BEGELEIDING

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
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via mail:

Afdelingscoördinator B1/B2

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Leerlingen en ouders kunnen contact opnemen

Afdelingscoördinator vmbo-t

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus

PRAKTISCH

opnemen met de afdelingscoördinator. De mentor is
(zie hiervoor hoofdstuk 4: begeleiding).

Leerlingenstatuut
KWALITEIT

de mentor terecht kunnen, kunnen zij contact

De afdelingscoördinatoren zijn bereikbaar

het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders

Medezeggenschapsraad
Ouderraad

BEGELEIDING

Bij vragen waarmee leerlingen en/of ouders niet bij

Externe partners
Passie voor leren

met de afdelingscoördinator:

• voor wijzigingen in het vakkenpakket (bijv. een
extra vak aanvragen)

• met vragen over het rooster waarmee de leerling
niet bij de mentor terecht kan

• voor afspraken over verlof en/of afwezigheid (bijv.
in een toetsweek)

• bij incidenten in de klas of op school waarmee de
leerling en/of ouders niet bij de mentor terecht
kunnen

coordinatorb1b2@nsg-groenewoud.nl

coordinatorvmbot@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator havo 3

coordinatorhavo3@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator havo 4-5

coordinatorhavo4-5@nsg-groenewoud.nl
Afdelingscoördinator vwo

coordinatorvwo@nsg-groenewoud.nl
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Medezeggenschapsraad

Het kan zijn dat leerlingen gedurende de corona-

Ouderraad

de overheid hebben alle scholen extra financiële

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT

PRAKTISCH

Externe partners
Passie voor leren

periode ‘leervertragingen’ hebben opgelopen. Van
middelen gekregen om leerlingen een

inhaalprogramma aan te bieden. Bij ons op school
noemen we dit het Deltaprogramma.

Docenten Sylvie Vosters en Rik Dirks zijn

verantwoordelijk voor de coördinatie van het
Deltaprogramma. Zij zijn bereikbaar
via delta@nsg-groenewoud.nl.
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Planning en
examensecretariaat
Planning en organisatie

Medezeggenschapsraad

• Thomas van Baarsen

Ouderraad

Examensecretariaat

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut

• Wim Beerkens

• Esther Geurts-van Ham

@voCampus
KWALITEIT
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Ouderklankbordgroepen
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Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT

Externe partners

NSG Groenewoud betrekt leerlingen, ouders
en medewerkers graag zo direct mogelijk bij
de gang van zaken op school.

De medezeggenschap bestaat daarom uit:
• Medezeggenschapsraad
• Leerlingenraad
• Ouderraad

• Ouderklankbordgroepen

• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Passie voor leren
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schapsraad (MR). Denk aan beleidsvraagstukken op
het gebied van onderwijs, personeel en financiën.

Ouderraad

benoeming van leden van de schoolleiding zijn

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus

PRAKTISCH

advies of instemming voor aan de medezeggen

Medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
KWALITEIT

De schoolleiding legt belangrijke vraagstukken voor

Externe partners
Passie voor leren

Ook de ouderbijdrage, leerlingenvoorzieningen en
zaken waarover de MR advies- of instemmingsrecht
heeft.

De MR is zes keer per jaar de formele

gesprekspartner van de schoolleiding en geeft
advies, zodat de directie tot weloverwogen

beslissingen kan komen, waarvoor voldoende
draagvlak is. Alle zes MR-vergaderingen zijn

openbaar. De MR bestaat uit twaalf leden: drie

ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden.
Leden MR 2022-2023
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BEGELEIDING

nodigen we leerlingen actief uit om hun mening

te geven en mee te denken over de gang van zaken

Ouderraad

De leerlingenraad spreekt namens alle leerlingen en

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus

PRAKTISCH

van de leerlingenraad. Op NSG Groenewoud

Medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
KWALITEIT

‘Voor leerlingen door leerlingen’: dat is het motto

Externe partners
Passie voor leren

op school.

vergadert regelmatig met de directie. Daarnaast

vinden er frequent updategesprekken plaats tussen

de voorzitter van de leerlingenraad en de rector. Alle
onderwerpen die op school spelen, kunnen daarbij
aan bod komen. Lotte van Oort is de docentbegeleider van de leerlingenraad.
Leden leerlingenraad 2022-2023
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Ouderraad
De ouderraad is vertegenwoordigd in klank

bordgroepen en in de medezeggenschapsraad (MR)
en bestaat uit verschillende lagen:
• Brugjaar 1 en 2

• Vmbo-t 3, 4 en havo 3, 4, 5

Medezeggenschapsraad

• Vwo 3, 4, 5, 6

Ouderraad

Leden ouderraad 2022-2023

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT
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De ouders uit de klankbordgroepen worden
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initiatieven tot bijvoorbeeld het opzetten van
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Leerlingenstatuut
@voCampus
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Ouderklankbordgroepen
onderwijs. De klankbordgroepen nemen ook zelf
thema-avonden voor ouders en/of leerlingen. Uit
elke klankbordgroep heeft minimaal een ouder
zitting in de ouderraad.
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Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad
Een deel van de medezeggenschapsraad (MR)
van NSG Groenewoud maakt deel uit van

@voCampus. Alle scholen van de scholengroep zijn
vertegenwoordigd in de GMR. De GMR heeft

advies- en instemmingsrecht over beleid dat de
school overstijgt.

Leden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
2022-2023
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van alle leerlingen van onze school, zoals regelingen
rondom te laat komen, toetsen en cijfers. In het

Medezeggenschapsraad

leerlingenstatuut staat in elk geval beschreven wat

Ouderraad

omgaat, hoe de school de gegevens van de

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
@voCampus
KWALITEIT

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten

de schoolregels zijn, hoe de school met geschillen

individuele leerling beschermt (privacyregeling) en
hoe de school de kwaliteit van het onderwijs
bewaakt.
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De scholen van @voCampus, elk met een eigen

onderwijs in het Rijk van Nijmegen en het Land van

• Canisius College

een schoolbestuur met 14 scholen voor voortgezet
Maas en Waal. Binnen @voCampus werken de
scholen samen om binnen de regio een

hoogwaardig onderwijsaanbod en een duurzaam

Ouderraad

diversiteit, ruimte voor leerlingen om te kiezen en

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus
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NSG Groenewoud maakt deel uit van @voCampus,

Medezeggenschapsraad

Leerlingenstatuut
KWALITEIT

@voCampus

Externe partners
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gezond scholenpalet te realiseren. Hoge kwaliteit,
bereikbaarheid staan centraal.

Het College van Bestuur van @voCampus:

Han Elbers, voorzitter College van Bestuur
Hans Schapenk, lid College van Bestuur
@voCampus

Meeuwse Acker 20-20, 6546 DZ Nijmegen
Postbus: 6618, 6503 GC Nijmegen

cultuur en onderwiwjsaanbod:
• Citadel College

• Dominicus College
• Het Rijks

• Jorismavo

• Kandinsky Molenhoek

• Kandinsky College Nijmegen
• Maaswaal College
• Mondial College

• NSG Groenewoud

• Pax Christi College

• Stedelijk Gymnasium Nijmegen

• Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
• Pontem College

Tel: 024-203 77 00
info@vocampus.nl

www.voCampus.nl
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Medezeggenschapsraad

uit het maatschappelijke veld: samenwerking

Ouderklankbordgroepen

Een greep uit ons netwerk:

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus
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tussen scholen in de omgeving of met partners
versterkt en inspireert.

Leerlingenstatuut
KWALITEIT

Groenewoud. Of het nu gaat om samenwerking

Leerlingenraad
Ouderraad

BEGELEIDING

Samenwerken is een speerpunt van NSG

Externe partners
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• De Lindenberg

• ArtEZ conservatorium en hogeschool
voor de kunsten

• Radboud Universiteit

• Radboud PUC of science

• Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN)
• ROC Nijmegen
• Technovium

• Platform Sterk Techniek

• Radboud Docenten Academie
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het ministerie van OCW erkende academische
opleidingsschool (AOS).

Ouderraad

we samen met een aantal scholen van drie

Leerlingenraad

Ouderklankbordgroepen

Gem. medezeggenschapsraad

@voCampus
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partnerschap Passie voor Leren. Dit is een door
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Leerlingenstatuut
KWALITEIT

NSG Groenewoud maakt deel uit van het
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In deze academische opleidingsschool werken
verschillende schoolbesturen voor voortgezet
onderwijs uit Nijmegen e. o. en de leraren

opleidingen van HAN Educatie, HAN ALO en
de Radboud Docenten Academie.

Met dit partnerschap willen we het leren van

leraren in opleiding (de zogenaamde stagiaires),
zittende leraren, lerarenopleiders én

leidinggevenden krachtig bevorderen.
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brugperiode
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Bij dit hoofdstuk

Brugklasleerlingen voelen zich snel thuis op NSG

Groenewoud. Een goede kennismaking en het eigen
brugklasgebouw versoepelen de overgang van

ONDERWIJS

basisschool naar voortgezet onderwijs. Tijdens de
begroetingsavond in juni maken de leerlingen
kennis met hun klasgenoten en mentor.

BEGELEIDING

In de eerste schoolweek is er een uitgebreide

introductie met een sportdag, dansworkshop en
KWALITEIT

PRAKTISCH

schoolfeest. Bij elk vak krijgen de leerlingen eerst

een toets om te oefenen. Het cijfer telt daarbij niet

VASTE DOCENTEN
Het docententeam van het eerste jaar gaat zoveel

mogelijk met de klas mee naar het tweede jaar. Ook
de klassen blijven nagenoeg ongewijzigd en de
mentor blijft verbonden aan zijn klas. Zo raken

leerlingen en docenten met elkaar vertrouwd. De

klassenmentor begeleidt de leerlingen in principe
twee jaar.

Door persoonlijke aandacht en intensieve

begeleiding ontstaat een goed beeld van de leerling.
In het tweede brugjaar bepalen leerlingen met hun
mentor welke onderwijsrichting (vmbo-t, havo of
vwo) het best aansluit bij hun capaciteiten en
interesses.

mee. Dit geeft leerlingen de tijd om te wennen aan

BREED AANBOD

nodig blijkt, werken wij met steunlessen kleine

een breed vakkenpakket aangeboden, passend bij

de toetsing voor het desbetreffende vak. Als dat

Tijdens de eerste twee jaar krijgen de leerlingen

achterstanden bij leerlingen weg.

hun niveau. Pas aan het eind van het tweede leerjaar
wordt bepaald welk niveau het best bij een leerling
past. Leerlingen met een eenduidig vwo-advies

kunnen meteen kiezen voor de gymnasiumklas. In
de eerste twee jaar ligt de nadruk op het ont

wikkelen van studie en onderzoek vaardigheden.
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Sleutelbegrippen voor onze leerlingen op het

NAAR DE HAVO

Examenreglement

kunnen. We laten de leerlingen op deze afdeling

afgelopen jaren doorgestroomd naar onze havo-

Bevordering
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Vmbo-t

Bij dit hoofdstuk

vmbo-t zijn plezier, motivatie en geloof in eigen

Ongeveer 25 procent van de leerlingen is de

ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, zodat ze

afdeling. Als de leerling heeft gekozen voor een

bewuste keuzes kunnen maken. Een leerling op
ONDERWIJS

BEGELEIDING

KWALITEIT

vmbo-t moet immers al snel kiezen voor een
vervolgopleiding: mbo of havo.

In het derde leerjaar komen de leerlingen in een

Meer informatie over doorstromen naar de havo is te
vinden in het document aanmeldings- en
toelatingsprocedure vmbo-t naar havo.

nieuwe klas en is er een introductieperiode. Voor

SLAGINGSPERCENTAGES VMBO-T

vrienden te maken. In het mentorlesprogramma

• 2021: 99 procent

veel leerlingen een mooi moment om nog meer

• 2020: 100 procent

is er aandacht voor de groepsdynamiek. Daarnaast

• 2022: 98 procent

krijgt de individuele leerling aandacht in de
PRAKTISCH

zevende vak is drempelloze doorstroom mogelijk.

coachingsgesprekken met de mentor. In deze

gesprekken ligt het accent op ‘wie ben ik, wat kan
ik en wat wil ik’.

In het vierde leerjaar gaan de leerlingen aan

de slag met het examenonderdeel Kunst-Werk. In
dit project worden kunst en het profielwerkstuk

samengevoegd. De leerlingen kiezen zelf wat ze

maken en sluiten het geheel af met een presentatie.
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Onze havo-afdeling telt ongeveer 400 leerlingen

Ook kunnen leerlingen in het vierde en vijfde

Examenreglement

haar kleinschalige organisatie. In havo 4 en 5 heeft

kunnen filosofie, muziek, handvaardigheid en

Bevordering
ORGANISATIE

Havo

Bij dit hoofdstuk

verdeeld over havo 3, 4 en 5 en kenmerkt zich door
elke mentor gemiddeld 14 tot maximaal 18 leerlingen

onder zijn/haar hoede. Het havo-team ziet het als een
ONDERWIJS

BEGELEIDING

KWALITEIT

uitdaging om recht te doen aan de onderlinge

verschillen tussen leerlingen en stemt haar onderwijs

leerjaar kiezen voor Cambridge-Engels. Daarnaast
tekenen gekozen worden als examenvakken. Door
de jaren heen laat onze havo stabiele

doorstroomcijfers en slagingspercentages zien.

en begeleiding hier zo goed mogelijk op af. In de

SLAGINGSPERCENTAGES HAVO

besteed aan aspecten die een rol kunnen spelen bij

• 2021: 98 procent

wekelijkse mentorles wordt onder andere aandacht

• 2020: 98 procent

een succesvol(ler) verloop van de studie en bij de

• 2022: 95 procent

ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Aandacht
voor motivatie, planning, concentratie, slimmer leren,
samenwerken en doorzettingsvermogen zijn hier

PRAKTISCH

voorbeelden van.

De havo heeft een ruim aanbod aan examenvakken.
Zo kunnen alle leerlingen, naast de verplichte taal

Engels, kiezen uit drie moderne vreemde talen: Frans,
Duits en Spaans.
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Ons vwo (atheneum en gymnasium) kenmerkt zich

SLAGINGSPERCENTAGES VWO

Examenreglement

Spaans, maatschappijwetenschappen, filosofie,

• 2021: 99 procent

Bevordering
ORGANISATIE

Vwo

Bij dit hoofdstuk

onder meer door het brede aanbod van vakken.

• 2020: 100 procent

wiskunde D en Natuur, Leven en Technologie (NLT)

• 2022: 98 procent

zijn daar voorbeelden van. Ook is er voor
ONDERWIJS

getalenteerde leerlingen veel uitdaging te vinden,

zowel op school als op de Radboud Universiteit (op
5 minuten fietsen van onze school).

BEGELEIDING

De resultaten zijn goed, evenals de doorstroom
cijfers. Begin 2019 heeft ons vwo het predicaat
‘Superschool’ gekregen en behoorde daarmee

KWALITEIT

volgens weekblad Elsevier tot de beste scholen van
Nederland. Van de vwo-leerlingen die jaarlijks

slagen heeft meer dan 20 procent een basisschoolPRAKTISCH

advies waarin vwo niet genoemd is. Uit de

terugkoppeling van de Radboud Universiteit blijkt dat
de resultaten van eerstejaars studenten afkomstig

van NSG Groenewoud flink boven het gemiddelde
van alle eerstejaars studenten liggen.
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Hieronder vind je een overzicht van de verplichte
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• vmbo-t
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vakken en keuzevakken per profiel in de bovenbouw:
• havo
• vwo

ONDERWIJS

• gymnasium

BEGELEIDING

KWALITEIT
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In de documenten bevordering onderbouw en

Examenreglement

bevordering op NSG Groenewoud.

Bevordering
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bevordering bovenbouw lees je alles over

ONDERWIJS

BEGELEIDING

KWALITEIT
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Rond het schoolexamen (SE) en centraal examen

(CE) moeten zaken goed en nauwkeurig geregeld
zijn. Wat zijn je rechten en plichten en wat kun je

ONDERWIJS

doen als je bezwaar hebt tegen een beoordeling? Al
dit soort regels zijn vastgelegd in het examen
reglement van NSG Groenewoud.

BEGELEIDING

In dit examenreglement wordt verwezen naar de

Centrale Commissie van Beroep voor Eindexamens.

Ook is er een Reglement van de Centrale Commissie
KWALITEIT

van Beroep voor Eindexamens regio Nijmegen.

Het examenreglement van NSG Groenewoud wordt
PRAKTISCH

jaarlijks gepubliceerd op de website onder
downloads > onderwijs.

SCHOOLGIDS 2022-2023

Afdelingen

Tweejarige brugperiode
Vmbo-t
Havo

NSG GROENEWOUD

Vwo (atheneum en gymnasium)

Profielvakken

Bij dit
hoofdstuk

Bevordering
ORGANISATIE
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Bij de downloads op onze website vind je bij

‘onderwijs’ alle documenten (waaronder ook de
PTB’s en PTA’s) die bij dit hoofdstuk horen.

ONDERWIJS

BEGELEIDING

KWALITEIT
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Gezondheid

Gezonde leefstijl
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Begeleiding
Onze begeleiding is erop gericht dat alle

leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

De school is verdeeld in overzichtelijke, klein
schalige afdelingen. Elke afdeling heeft

een begeleidingsprogramma dat is afgestemd

Positive Behavior Support

op de leerlingen. Hierin zijn studiebegeleiding,

Pesten

begeleiding opgenomen.

GSA

Genotmiddelen

keuzebegeleiding en sociaal-emotionele

Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
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Mentoren
De mentoren vormen de spil in de aandacht en

begeleiding van leerlingen. Zij kennen de leerlingen
goed en voeren met iedereen gesprekken.

Leerlingen kunnen met vragen en problemen bij
hun mentor terecht. Ook hebben de mentoren

Positive Behavior Support

aandacht voor de sfeer in de groep. Verder

Pesten

coördineren ze, als dat nodig is, samen met de

GSA

Genotmiddelen
Privacy

onderhouden ze het contact met de ouders en
zorgcoördinator de extra ondersteuning.

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
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de begeleiding. Als er extra begeleiding of zorg

Pesten

zorgteam. De mentoren houden daarbij altijd

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

PRAKTISCH

De mentoren vormen zoals aangegeven de spil in

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Extra
begeleiding
en zorg
nodig is, melden zij een leerling aan bij het interne
contact met de afdelingsleiders én met de ouders.

In het interne zorgteam wordt bekeken wat precies
nodig is en of de school de hulp kan verzorgen.

Gezondheid

Vaak is dat het geval, maar het zorgteam kan ook

Bij dit hoofdstuk

brochure ‘Aandacht voor uw kind’ staat meer

Gezonde leefstijl

doorverwijzen naar externe hulpverlening. In de
informatie over zorg en begeleiding.
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deskundigen nauw met elkaar samen:
• Zorgcoördinator

Positive Behavior Support

De zorgcoördinator speelt een centrale rol in

Pesten

de zorgtrajecten. De zorgcoördinator van NSG

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
KWALITEIT

In het interne zorgteam werken de volgende

het zorgbeleid en is verantwoordelijk voor
Groenewoud is Antoinette Scheffers:
a.scheffers@nsg-groenewoud.nl

Klachten

• Orthopedagogen

Gezonde leefstijl

ingezet als gedragsdeskundige.

Gezondheid

De orthopedagoog Floor van den Broek worden

Bij dit hoofdstuk

• Pedagogisch medewerkers

Levina van Lith verzorgt de begeleiding vanuit
De Overloop.

leerlingbegeleiders zijn: Anna de Meij (B1/B2),

Bregje Leenaars (B1/B2), Jitka Iking (T3/T4), Claudia
Straatman (H3/H4/H5) en Simone Peters (V3/V4/
V5/V6).

• Anti-pestcoördinatoren

De anti-pestcoördinatoren zijn Antoinette Scheffers
(onderbouw) en Claudia Straatman
(bovenbouw).

• Remedial teachers

De remedial teachers zijn gespecialiseerd in

leerproblemen en verzorgen vaste programma’s en
steunlessen. De remedial teachers zijn: Brigitte

Geilenkirchen, Daphne Goorhuis en Kia de Leeuw.
• Verzuimcoördinator

Irma van de Kamp is de verzuimcoördinator van de
bovenbouw en Priscilla Kaal-Liebers van de

onderbouw. Zij houden zich bezig met verzuim en

verlof van leerlingen en verzorgen de meldingen bij
DUO.

Jeraya van den Ven geeft individuele begeleiding

De volgende deskundigen zijn extern aan onze

• Schoolmaatschappelijk werkers

• Begeleiders passend onderwijs

aan leerlingen.

Patty Dekkers en Marleen de Meijer zijn de
schoolmaatschappelijk werkers. Zij bieden

kortdurende zorg voor leerlingen bij wie problemen
in de thuissituatie spelen.
• Leerlingbegeleiders

De leerlingbegeleiders worden ingezet bij (lichte)
sociaal-emotionele problematiek. De

school verbonden:

Hilde den Exter en Margreet Cuijpers
• Verpleegkundige GGD
Dennis Garrido

• Jeugdarts GGD
Tai-Ati Räkers

• Leerplichtambtenaar
Suzanne Arts
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Begeleiding
Mentoren

Extra begeleiding en zorg
Samenstelling zorgteam

NSG GROENEWOUD

Specialisten begaafdheid
De Overloop

Specialisten
begaafdheid

Dyslexie

ORGANISATIE

Decanen

Huiswerkbegeleiding
Bijlesbank
Veiligheid

ONDERWIJS

Suze Jansen en Julia van de Wiel zijn de specialisten
begaafdheid. De specialisten begaafdheid zijn

verbonden aan de bovenschoolse expertgroep.

Positive Behavior Support
GSA

Pesten
BEGELEIDING

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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Veiligheid

ONDERWIJS

Positive Behavior Support

• re-integratie van leerlingen die tijdelijk geen
onderwijs kunnen volgen;

Genotmiddelen

• de steunklassen B1-B2 vinden plaats binnen de

Privacy

Klachten

PRAKTISCH

binnen onze school met verschillende doel

stellingen, zoals:

GSA

Sociale mediacode
KWALITEIT

De Overloop biedt specialistische begeleiding

• het bieden van prikkelarme pauzeopvang onder

Pesten
BEGELEIDING

De Overloop

begeleiding;
Overloop;

• de Steunklas+ vindt plaats binnen de Overloop;

Gezondheid

• het aanbieden en begeleiden van Check-in

Bij dit hoofdstuk

• de opvang van uit de les verwijderde leerlingen.

Gezonde leefstijl

Check-out;

De pedagogisch medewerker draagt zorg voor de
taken in en rondom de Overloop.
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Begeleiding
Mentoren
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Specialisten begaafdheid
De Overloop
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Huiswerkbegeleiding
Bijlesbank
Veiligheid

ONDERWIJS

BEGELEIDING

dyslexie ondersteuning. In het dyslexieprotocol
staat informatie over hoe wij leerlingen

tegemoetkomen als het gaat om toetsing bij de

moderne vreemde talen en Nederlands. Een leerling
wordt aangemerkt als dyslectisch als er op school

Pesten

aanwezig is, voorzien van handtekening door een

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH

Op NSG Groenewoud is er voor de B1-leerlingen met

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Dyslexie

een onderzoeksrapport met een dyslexieverklaring
bevoegd specialist. Vervolgens stelt de

orthopedagoog voor de docenten een plan van
aanpak op.

Dyslectische leerlingen met een erkende

dyslexieverklaring kunnen na het eerste trimester in
leerjaar 2 T/H een vrijstelling krijgen voor Frans of

Duits (zie protocol vrijstelling van onderwijs Frans of
Duits in het tweede leerjaar).
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Bijlesbank
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BEGELEIDING

De leerlingen werken met een digitaal dossier voor

profielkeuze en de keuze voor een vervolg-

voor havo en vwo

activiteiten op het terrein van vakken- en

opleiding en/of een beroep; de zogenaamde

loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB). Zij sturen de
mentoren aan in de begeleidings- en oriëntatie-

Pesten

opdrachten die helpen bij de keuzes.

GSA

Genotmiddelen
Privacy

programma’s. In de mentorlessen maken leerlingen

studiekeuzebegeleiding:
voor vmbo-t

Leerlingen oriënteren in deze omgeving op

profielkeuze, vervolgstudie en beroep en doen
verslag van hun activiteiten rondom deze
keuzeprocessen.

De decanen komen in beeld als leerlingen vastlopen

DECANEN

Gezondheid

over vervolgopleidingen.

a.vos@nsg-groenewoud.nl

Bij dit hoofdstuk

• de profielen;

Klachten

PRAKTISCH

De decanen zijn verantwoordelijk voor alle

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Decanen

Gezonde leefstijl

in hun keuzeproces of bijzondere vragen hebben
Zij kunnen informatie geven over:
• vervolgopleidingen, wat je daarmee kunt
én welke toelatingseisen gelden;

• 	beroepen;

• studiefinanciering;

• open dagen en meeloopdagen.

Vmbo-t: Andrea Vos

Havo: Claudia Straatman

c.straatman@nsg-groenewoud.nl
Vwo: Suzanne Theunissen

s.theunissen@nsg-groenewoud.nl

SCHOOLGIDS 2022-2023

Begeleiding
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Specialisten begaafdheid
De Overloop

Huiswerk
begeleiding

Dyslexie

ORGANISATIE

Decanen

Huiswerkbegeleiding
Bijlesbank
Veiligheid

ONDERWIJS

BEGELEIDING

werkbegeleiding krijgen in de dependance aan de
Schlatmaeckerstraat 10. NSG Groenewoud werkt

Positive Behavior Support

daarvoor samen met een onafhankelijk

Pesten

heeft op vaste momenten inhoudelijk overleg met

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Leerlingen kunnen vijf dagen per week huis

huiswerkinstituut: Studiekring. De zorgcoördinator
Studiekring.

De huiswerkbegeleiding staat open voor leerlingen

Gezondheid

van NSG Groenewoud, maar ook voor externe

Bij dit hoofdstuk

een gereduceerd tarief.

Gezonde leefstijl

leerlingen. Voor leerlingen van onze school geldt

PRAKTISCH
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ONDERWIJS

BEGELEIDING

bijlesbord. Leerlingen uit de bovenbouw die

gemiddeld een 7 of hoger voor een bepaald vak

staan en toestemming van hun vakdocent hebben,
kunnen zich aanmelden om bijles te geven. Staat

een leerling bijvoorbeeld een 8 voor aardrijkskunde

Pesten

aardrijkskunde, dan mag deze leerling bijles geven

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

PRAKTISCH

Op NSG Groenewoud hebben we een digitaal

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Bijlesbord

en krijgt deze toestemming van zijn/haar docent
aan een leerling uit de onderbouw.

Ben jij een leerling op de NSG en wil je graag bijles?
Via het bijlesbord op onze website vind je de voor

Gezondheid

jou geschikte bijles.

Bij dit hoofdstuk

per lesuur kost en over het algemeen op school

Gezonde leefstijl

Het is goed om te weten dat de bijles altijd 5 euro
plaatsvindt.
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ONDERWIJS

Positive Behavior Support

Veiligheid
Alleen in een veilig en positief schoolklimaat kunnen
jonge mensen leren en groeien en durven ze te

experimenteren. NSG Groenewoud draagt bij aan de
ontwikkeling van sociale vaardigheden van

leerlingen vanuit een sterk besef van normen en
waarden.

GSA

Pesten
BEGELEIDING

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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BEGELEIDING

programma Positive Behavior Support (PBS) werken

Pesten

leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH

Met de preventieve benaderingswijze van het

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Positive
Behavior
Support
we aan een veilige en positieve omgeving die het
Hierbij zijn alle leerlingen gebaat. PBS kent vijf
basisprincipes:

• 	formuleer vanuit waarden duidelijke
verwachtingen;

• 	leer verwacht gedrag aan;

• 	bekrachtig dit gedrag systematisch;

• 	minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag;
• 	hanteer een eenduidige reactieprocedure voor
ongewenst gedrag (persoonsonafhankelijk).

Met PBS stellen we de kernwaarden van NSG
Groenewoud in de dagelijkse schoolpraktijk

centraal: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid
en duurzaamheid.
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BEGELEIDING

GSA
Je mag op onze school zijn wie je bent: we bieden

een veilige ruimte voor ieders eigenheid. De Gender
and Sexuality Alliance, kortweg GSA, maakt zich

daar ook op onze school sterk voor. De GSA van NSG
Groenewoud bestaat uit een groep leerlingen en

Positive Behavior Support

wordt begeleid door twee docenten. De GSA werkt

Pesten

Pride Photo en Go Short. De GSA is zeer actief en

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode

samen met cultuuraanbieders als Theater AanZ,

organiseert elk schooljaar verschillende activiteiten,
zoals de regenboogweek en paarse vrijdag.

Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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ONDERWIJS

BEGELEIDING

betrokken bij projecten waarin ‘goed omgaan met

elkaar’ centraal staat. De mentor stelt met zijn klas
klassenregels op om pesten te voorkomen en
docenten nemen stelling als ze pestgedrag

opmerken. De mentor is voor leerlingen, ouders en

Pesten

pestgedrag. De aanpak richt zich op de pestende

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH

In de onderbouw zijn alle leerlingen actief

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Pesten

docenten het eerste aanspreekpunt bij melding van
leerlingen, de gepeste leerling en de klas als geheel.
Meer hierover staat in het anti-pestprotocol.

ANTI-PESTCOÖRDINATOREN
• 	Onderbouw: Antoinette Scheffers
a.scheffers@nsg-groenewoud.nl

• 	Bovenbouw: Claudia Straatman

c.straatman@nsg-groenewoud.nl
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BEGELEIDING

lichten we leerlingen voor over (het gebruik van)
genotmiddelen.

Pesten

drugsgebruik staan in het leerlingenstatuut onder

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH

voorlichting krijgen over genotmiddelen; daarom

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen

De geldende regels over roken, alcohol en

het kopje ‘Reglement genotmiddelen’. Deze regels
gelden dagelijks in school en ook voor
buitenschoolse activiteiten.

Onze school is rookvrij: voor leerlingen en mede
werkers, in het gebouw én op het schoolterrein.

Leerlingenactiviteiten, schoolfeesten en excursies
zijn alcoholvrij.

Bij feestelijke bijeenkomsten buiten de school

neemt NSG Groenewoud haar verantwoordelijkheid
en maakt afspraken met de organisatoren en
exploitanten.
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BEGELEIDING

NSG Groenewoud gaat zorgvuldig om met de
privacy van leerlingen. Bij het verwerken van
persoonsgegevens houden wij ons aan de

Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). In ons privacystatement lees je hier meer

Positive Behavior Support

over.

Pesten

Op een aantal plekken, zoals bij de ingangen van de

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Privacy

school, hangen zichtbare camera’s.

De afspraken hierover vind je in ons protocol
cameratoezicht.

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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Begeleiding
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Specialisten begaafdheid
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Sociale
mediacode
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ONDERWIJS

BEGELEIDING

antwoord omgaan met sociale media. De

sociale mediacode sluit aan op de algemene

Pesten

voor eenieder die betrokken is en zich betrokken

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

PRAKTISCH

leerlingen, ouders en andere betrokkenen ver

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

NSG Groenewoud vertrouwt erop dat medewerkers,

gedragscode van @voCampus en biedt richtlijnen
voelt bij onze school.

Hoe ga je om met privacy of met discussies op
platformen als Facebook en Twitter? Mogen

Gezondheid

medewerkers via hun privé-account ‘vrienden’

Bij dit hoofdstuk

vertrouwelijkheid? Dat en meer staat beschreven

Gezonde leefstijl

worden met leerlingen? En hoe zit het met
in onze sociale mediacode.
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BEGELEIDING

opgelost. De vertrouwenspersonen lossen de klacht

op school. We gaan ervan uit dat we de meeste

een goede oplossing.

ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen
klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We
nodigen iedereen daarom van harte uit om bij

ontevredenheid de mentor, afdelingscoördinator of

Pesten

Als iemand er met de betrokkenen niet uitkomt of

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Klachten

PRAKTISCH

Als leerling, ouder of schoolmedewerker kun je

Positive Behavior Support

Sociale mediacode
KWALITEIT

Klachten

DE VERTROUWENSPERSONEN ZIJN:

schoolleiding aan te spreken.

• 	Jitka Iking

de klacht naar zijn of haar mening niet naar behoren

• 	Ross Sévèke

betrokkenen in gesprek durft te gaan, kan een

• 	Jacqueline Pulles (extern) vertrouwenslijn

is opgelost, maar ook als iemand niet zelf met de

Gezondheid

beroep worden gedaan op de interne vertrouwens

Bij dit hoofdstuk

informatie over mogelijke vervolgstappen en kan

Gezonde leefstijl

niet zelf op, maar ondersteunen bij het vinden van

personen. De vertrouwenspersoon luistert, geeft

degene met de klacht eventueel in contact brengen

j.iking@nsg-groenewoud.nl
r.seveke@nsg-groenewoud.nl

Bezemer-Schubad: tel (088) 144 02 00
of j.pulles@bezemerschubad.nl

met de externe vertrouwenspersoon voor verdere

VERTROUWENSINSPECTEUR

De volledige klachtenregeling van @voCampus,

klacht, kun je ook contact opnemen met de een van

begeleiding in de klachtprocedure.

Voor een onafhankelijk advies in geval van een

waarin de procedure klachtbehandeling beschreven

de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijs

staat, vind je hier.

De interne vertrouwenspersonen hebben een

specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag
op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten,

inspectie via telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal
tarief) weekdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie,

REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE

vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is

opgelost door onderling overleg van de direct

agressie en geweld). Hierbij bieden zij begeleiding

Meestal kunnen klachten binnen de school worden
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BEGELEIDING

contactpersoon, de schoolleiding of het bestuur. Als
deze partijen er niet uitkomen samen, kan de

regionale klachtencommissie ingeschakeld worden.

De Overloop
Dyslexie

ORGANISATIE

betrokkenen, of door tussenkomst van de

MELDPLICHT SEKSUEEL GEWELD
Bij klachten van ouders en leerlingen over de
schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van

Positive Behavior Support

ontucht, aanranding of een ander zedendelict door

Pesten

leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd

GSA

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode

een schoolmedewerker jegens een minderjarige
gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd

gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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Positive Behavior Support
GSA

Pesten
BEGELEIDING

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

PRAKTISCH

Gezondheid
Het schoolgezondheidsteam van de GGD

Gelderland-Zuid ondersteunt onze school als
het gaat om de gezondheid van leerlingen.
Dit zijn:

• 	Verpleegkundige Dennis Garrido
d.garrido@ggdgelderlandzuid.nl

• 	Jeugdarts Tai-Ati Räkers

TRakers@ggdgelderland.nl

Na een klassikale kennismaking met de jeugd-

verpleegkundige krijgt elke leerling in het tweede

Gezondheid

leerjaar een uitnodiging voor een lichamelijk

Bij dit hoofdstuk

algemene ontwikkeling.

Gezonde leefstijl

onderzoek en een gesprek over leefstijl en

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige houden een

keer per maand op school spreekuur voor leerlingen
en ouders. De tijden daarvan worden op school
bekend gemaakt. Ouders kunnen via het

secretariaat van de school een afspraak maken,

maar leerlingen mogen ook uit zichzelf naar het
spreekuur komen.
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Positive Behavior Support
GSA

Pesten
BEGELEIDING

Wij vinden het van groot belang dat al onze

leerlingen inzicht krijgen in en kennismaken met

een gezonde leefstijl. We zijn daarom een Gezonde

School, met onder meer een gezonde schoolkantine
en een rookvrije omgeving.

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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Bij dit
hoofdstuk

Dyslexie
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Decanen

Huiswerkbegeleiding
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Veiligheid

ONDERWIJS

Bij de downloads op onze website vind je

bij ‘begeleiding’ alle documenten die bij dit
hoofdstuk horen.

Positive Behavior Support
GSA

Pesten
BEGELEIDING

Genotmiddelen
Privacy

Sociale mediacode
Klachten

KWALITEIT

Gezondheid

Gezonde leefstijl

Bij dit hoofdstuk
PRAKTISCH
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Tevredenheidsonderzoeken
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ONDERWIJS

BEGELEIDING

KWALITEIT

PRAKTISCH
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Kwaliteitscholen.nl

Tevredenheidsonderzoeken

NSG GROENEWOUD

ORGANISATIE

Kwaliteitscholen.nl
NSG Groenewoud laat kwaliteitscholen.nl

tweejaarlijks een gevalideerd tevredenheids-

onderzoek afnemen onder leerlingen, ouders en
ONDERWIJS

medewerkers. Uitkomsten van dit onder

zoek worden besproken met de verschillende

geledingen binnen de school en leiden waar nodig
BEGELEIDING

tot een verbetertraject. Een volgende enquête

bepaalt in welke mate afgesproken verbeterdoelen
gerealiseerd zijn.

KWALITEIT

PRAKTISCH

SCHOOLGIDS 2022-2023

Kwaliteitscholen.nl

Tevredenheidsonderzoeken

NSG GROENEWOUD

ORGANISATIE

Tevredenheidsonderzoeken
Vanaf schooljaar 2019-2020 houden we

ONDERWIJS

tevredenheidsonderzoeken onder alle

leerlingen van de eerste klassen, derde klassen,

examenklassen en hun ouders. Daarnaast peilen
BEGELEIDING

we eens per twee jaar de tevredenheid onder
alle medewerkers.

KWALITEIT

PRAKTISCH
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REGULIERE LESDAG
Een reguliere lesdag op NSG Groenewoud begint
om 08.40 uur en eindigt om 15.55 uur:
8:40-9:20

1e uur

9:25-10:45

2e + 3e uur

11:05-12:25

4 e + 5e uur

12:55-14:15

6e + 7e uur

14:30-15:10

8e uur

15:15-15:55

9e uur

Magister

Schade en aansprakelijkheid
Kluisje

PRAKTISCH

Lestijden

Schoolpas

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren

Bij dit hoofdstuk

VERKORT LESROOSTER
Een verkort lesrooster ziet er als volgt uit:
8:40-9:15

1e uur

9:20-10:20

2e + 3e uur

10:35-11:35

4 e + 5e uur

11:55-12:55

6e + 7e uur

13:00-13:40

8e uur

Kijk hier voor de lessentabel.
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In ons jaarplan is informatie over toetsweken
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van het jaarplan vind je op onze website bij

Ziek/medisch bezoek melden
ORGANISATIE

Jaaroverzicht
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en andere activiteiten te vinden. De actuele versie
downloads, onder het kopje ‘praktisch’.
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Magister

Vakanties en
vrije dagen
Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 t/m 24 februari 2023

Pasen

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag

18 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie 2019-2020

17 juli t/m 25 augustus 2023

Schade en aansprakelijkheid
Kluisje

PRAKTISCH

Schoolpas

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
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Afdelingscoördinatoren
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Rooster en
rooster
wijzigingen
Het rooster is hier te vinden. Roosterwijzigingen
worden meerdere keren per dag online gezet.
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Toetsweken
Toetsweek 1

18 t/m 25 november 2022

Toetsweek extra examenklassen

23 t/m 27 januari 2023

Toetsweek 2

10 t/m 17 maart 2023

Toetsweek 3

26 t/m 30 juni 2023
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10-Minutengesprekken

Financieel

Algemene ouderbijdrage

BEGELEIDING

Tegemoetkoming
NSG XTRA-fonds

De toetsroosters zijn enige tijd voor de toetsweken
op onze website te vinden.
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ORGANISATIE

Ouderavonden
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Mentorspreekuren
ONDERWIJS

BEGELEIDING

Binnen NSG Groenewoud hebben wij daarom een

verzuimprotocol. Ouders informeren ons wanneer

Algemene ouderbijdrage

• 	ziek is;

Financieel

Tegemoetkoming
NSG XTRA-fonds
Laptops

PRAKTISCH

om alle vormen van afwezigheid te registreren.

10-Minutengesprekken

Leermiddelen
KWALITEIT

Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht

hun kind:

• 	niet op school aanwezig kan zijn vanwege
een medische afspraak die niet voor of na
schooltijd kan plaatsvinden;

Magister

• 	afwezig is vanwege andere geoorloofde redenen.

Kluisje

Verlof aanvragen voor een speciale gebeurtenis

Schade en aansprakelijkheid
Schoolpas

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren

kunnen ouders schriftelijk doen via het formulier
aanvragen verlof.

Met vragen over verzuim en verlof kun je
terecht bij onze verzuimcoördinatoren

Priscilla Kaal-Liebers (B1/B2/H3/T3/T4) en
Irma van de Kamp (H4/H5/V3 t/m V6).

Je bereikt hen via verzuim@nsg-groenewoud.nl of
(024) 323 44 55.

Bij dit hoofdstuk
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PRAKTISCH

Ziek/
medisch
bezoek
melden
Ziekte of een medisch bezoek kunnen ouders
melden door

• vóór 9:00 te mailen naar

verzuim@nsg-groenewoud.nl

Magister

Graag ontvangen wij iedere dag een ziekmelding.

Kluisje

kunnen ouders dit uiteraard ook voor meerdere

Schade en aansprakelijkheid

Als een leerling langer dan één dag ziek zal zijn

Schoolpas

dagen aangeven. Vanuit zorg voor onze leerlingen

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

ontvangen ouders na de digitale ziekmelding een

bevestiging daarvan, zodat wij het welzijn van onze
leerlingen goed in beeld houden.

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren

Bij bijzondere omstandigheden kunnen ouders
tussen 8.00 en 09.00 uur bellen naar

024 – 323 44 55 en optie 1 ‘verzuim’ kiezen.

Bij dit hoofdstuk
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PRAKTISCH

Aan het begin van het schooljaar is er per jaar-

laag een algemene ouderavond. De afdelingsleider

geeft dan informatie over wat er dat jaar allemaal te
gebeuren staat. Daarna stellen de mentoren zich

voor aan de ouders van hun klas of mentorgroep.
De ouderavonden in het schooljaar 2022-2023

vinden plaats onder voorbehoud van de richtlijnen
van het RIVM en de dan geldende

Magister

coronamaatregelen.

Kluisje

Voor ouders met kinderen op het vmbo-t zijn er

Schade en aansprakelijkheid
Schoolpas

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam

maandelijks op verzoek extra contactmomenten op
de dinsdagmiddag. Ouders en ook de mentor

kunnen op eigen initiatief per mail aangeven dat zij
zo’n extra gesprek willen, om bijvoorbeeld

resultaten of welbevinden van de leerling te
bespreken.

en docenten

Afdelingscoördinatoren
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Ouder
avonden
2022-2023
B1

donderdag 22 september 2022

B2

woensdag 28 september 2022

T3 en T4

maandag 26 september 2022

H3

donderdag 27 september 2022

H4

dinsdag 4 oktober 2022

H5

woensdag 5 oktober 2022

V3 en V4

woensdag 21 september 2022

V5 en V6

woensdag 14 september 2022

Schoolpas

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren
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Rapporten
1e rapport

woensdag 7 december 2022

2 rapport

woensdag 29 maart 2023

3 rapport

donderdag 13 juli 2023

e

e
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Mentor
spreekuren
Onderbouw + VWO 4, 5, 6

woensdag 2 november 2022

Onderbouw + HAVO 4, 5

donderdag 3 november 2022
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Toetsweken
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Jaarlijks ontvangt de school een vergoeding van

Ouderavonden

schappen (OCW) voor o.m. personele kosten,

Ziek/medisch bezoek melden
ORGANISATIE

Overzicht ouderavonden
Rapporten

Mentorspreekuren
ONDERWIJS

BEGELEIDING

huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen.

Voor een aantal andere zaken die wij ook belangrijk

vinden, maar waarvoor wij geen vergoeding van het

Algemene ouderbijdrage

ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt onder

Financieel

Tegemoetkoming
NSG XTRA-fonds
Laptops

Magister

ministerie ontvangen, vragen wij een vrijwillige
andere gebruikt voor:

• (buitenschoolse) activiteiten zoals sportdagen en
culturele uitjes;

• reizen en excursies;

We streven ernaar de ouderbijdrage zo laag

mogelijk te houden. De hoogte van de bijdrage

wordt jaarlijks in overleg met de oudervertegen
woordiging van de medezeggenschapsraad

vastgesteld en voldoet aan de wettelijke bepalingen
volgens de Wet op het voortgezet onderwijs.
NSG Groenewoud maakt gebruik van het
betaalsysteem WIS Collect.

In september ontvangen ouders per mail een
digitaal betaalverzoek voor de algemene

ouderbijdrage met als afzender ‘Financiële

administratie NSG’. Voor de herfstvakantie volgt het
betaalverzoek van de doelbijdrage. In de mail staat
beschreven hoe de betaling in zijn werk gaat.

Schade en aansprakelijkheid

• extra onderwijsprogramma’s, zoals NSG XTRA.

De bijdrage die wij vragen verschilt per schooljaar

Schoolpas

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

onderverdeeld in een vrijwillige algemene

Kluisje
PRAKTISCH

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten

10-Minutengesprekken

Leermiddelen
KWALITEIT

Financieel

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren

Bij dit hoofdstuk

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen

meedoen aan deze (buitenschoolse) activiteiten,

omdat deze activiteiten naast de reguliere lessen
bijdragen aan hun ontwikkeling. Zonder de

vrijwillige ouderbijdrage is het niet mogelijk om

deze activiteiten en programma’s aan te (blijven)

bieden. Het niet (geheel) betalen van de bijdrage
door de ouders leidt er niet toe dat individuele

leerlingen niet kunnen meedoen aan activiteiten.
Maar extra (onderwijs)activiteiten kunnen wél

en soms per afdeling. De bijdrage wordt
ouderbijdrage en een doelbijdrage.

Hieronder is per leerjaar te zien welke doelbijdrage
wij vragen voor activiteiten en diensten die niet
vergoed worden door het ministerie:
• B1

• B2

• vmbo-t 3 en 4
• havo 3 t/m 5
• vwo 3 t/m 6

komen te vervallen wanneer te veel ouders de
vrijwillige bijdrage niet betalen.
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Rapporten

Mentorspreekuren
ONDERWIJS

BEGELEIDING

een tegemoetkoming in of vrijstelling van kosten te
krijgen. In de gemeente Nijmegen kunnen ouders

Algemene ouderbijdrage

Voor de omliggende gemeenten adviseren we

Financieel

Tegemoetkoming
NSG XTRA-fonds
Laptops

PRAKTISCH

ontvangen, zijn er onderstaande mogelijkheden om

10-Minutengesprekken

Leermiddelen
KWALITEIT

Voor ouders die een kindgebonden budget

een verzoek hiertoe indienen bij Stichting Leergeld.
ouders om bij de eigen gemeente te informeren
naar de mogelijkheden voor financiële
ondersteuning.

Magister

Ook kunnen ouders een beroep doen op ons

Kluisje

activiteiten zoals kampen en reizen voor alle

Schade en aansprakelijkheid

NSG XTRA-fonds. Vanuit dit fonds worden extra

Schoolpas

leerlingen mogelijk gemaakt.

Gevonden voorwerpen
Communicatie

Aanmelden en instromen
Contact

Voor meer informatie hierover kunnen ouders
contact opnemen met Mariska Loozen:
info@nsg-groenewoud.nl.

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Via dit formulier kunnen ouders kwijtschelding
aanvragen.

Afdelingscoördinatoren

Bij dit hoofdstuk
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PRAKTISCH

Het NSG XTRA-fonds is bedoeld voor die extra

activiteiten waar leerlingen individueel aan kunnen

meedoen. Deze activiteiten dragen in grote mate bij
aan de ontplooiing van onze leerlingen, zoals
educatieve kampen en reizen.

Ouders kunnen hun bijdrage aan het NSG XTRAfonds overmaken bij de facturering van de

algemene ouderbijdrage of een bedrag overboeken.

Magister

Het richtbedrag wordt per schooljaar en met

Kluisje

schooljaar 2022-2023 is dit richtbedrag € 5,00. De

Schade en aansprakelijkheid

instemming van de ouderraad vastgesteld. Voor het

Schoolpas

ouderraad is ook de beheerder van het fonds.

Gevonden voorwerpen
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Aanmelden en instromen
Contact

Bezoekadres
Postadres

Mentoren, managementteam
en docenten

Afdelingscoördinatoren

Bij dit hoofdstuk

SCHOOLGIDS 2022-2023

Lestijden en lessentabel
Jaaroverzicht

Vakanties en vrije dagen

Rooster en roosterwijzigingen
NSG GROENEWOUD

Toetsweken

Verzuim en verlof

De Leermiddelenservice (LS) van @voCampus zorgt

Ouderavonden

alle scholen.

Ziek/medisch bezoek melden
ORGANISATIE

Overzicht ouderavonden
Rapporten

Mentorspreekuren
ONDERWIJS

BEGELEIDING

Leerlingen krijgen het benodigde lesmateriaal aan
het begin van het schooljaar in bruikleen. Aan de

hand van het vakkenpakket stelt de LS de pakketten

Algemene ouderbijdrage

dus geen bestelling door te geven.

Financieel

Tegemoetkoming
NSG XTRA-fonds
Laptops

PRAKTISCH

voor de verspreiding van de leermiddelen onder

10-Minutengesprekken

Leermiddelen
KWALITEIT

Leermiddelen

met boeken en licenties samen. Leerlingen hoeven
Leerlingen halen het boekenpakket in de eerste
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van het jaar op school weer in. Voor beide
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momenten krijgen ze een uitnodiging van de school.
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tijdens de begroetingsavond in juni.
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van hun kind volgen. In Magister slaan we cijfers
en aanwezigheid van elke leerling op. Magister
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waar huiswerk, opdrachten, PTA’s, studiewijzers
We gebruiken Magister ook om bijvoorbeeld

uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken aan
ouders te sturen. Je kunt de handleiding van

Magister

Magister vinden onder downloads.
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18 JAAR OF OUDER?
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Een leerling van 18 jaar of ouder wordt door

de wet als handelingsbekwaam beschouwd en

moet zijn of haar ouders toestemming verlenen
om de gegevens in te zien. Een leerling kan
deze toestemming doorgeven aan

magister@nsg-groenewoud.nl (gebruik daarvoor je
schoolmailaccount) óf door persoonlijk langs te
komen op de leerlingenadministratie.
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verzekerd voor de kosten van geneeskundige
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verzekerd). Deze schoolverzekering geldt tijdens de
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behandeling (voor zover deze niet elders zijn

schooluren, en ook gedurende één uur voor en één
uur na de officiële schooltijd. Daarnaast geldt deze

verzekering tijdens excursies en schoolreizen onder
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toezicht van docenten van NSG Groenewoud.
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Het bestuur en personeel van NSG Groenewoud
zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van

rijwielen, kledingstukken of andere eigendommen
van leerlingen.
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De brugklasleerlingen (klas 1) hebben hun kluisje in
het brugklasgebouw. In een kluisje kan een leerling
zijn boeken, schriften of andere eigendommen

opbergen. Ook de jas hoort tijdens de les in de kluis.
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Daarnaast is de pas vereist voor toegang tot de
eigendom van de leerling. Bij verlies van de

schoolpas kan een nieuwe worden aangevraagd bij
het studieplein. De kosten voor een vervangende
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pas zijn € 7,50. Is de pas kapot zonder schuld, dan
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bij het studieplein en de kapotte pas inleveren.
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contactpersoon voor ouders en leerlingen.

mentor van hun kind. Daarnaast houden we ouders
graag op de hoogte van wat er speelt op onze
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school. Dit doen we met nieuwsbrieven met
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praktische informatie en met het oudermagazine
ontvangen ouders van ons per mail.

Daarnaast vind je nieuws op onze website en kun je
ons volgen via de social media.
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Groep 8-leerlingen met een vmbo-t, havo- of
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