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Voorwoord 

 

Beste leerlingen, 

 

In dit boekje staat alle  informatie over praktische zaken die 

met onze school te maken hebben. In dit boekje staan 

regels en afspraken. Voor het goed functioneren van een 

school is het van groot belang dat iedereen zich aan deze 

regels en afspraken houdt. Het is belangrijk dat je dit 

boekje goed leest. 

Bewaar dit boekje goed, zodat je gedurende dit 

schooljaar alle informatie terug kunt vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schoolleiding en alle medewerkers wensen alle 

leerlingen een mooi schooljaar toe! 
 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD7ZSbwefTAhVQPVAKHcUqCD8QjRwIBw&url=https://www.loesje.nl/posters/schrijf-0301_8/&psig=AFQjCNH4JIDyRBKhdxAVtCBQR7PnPv7UJg&ust=1494580724433400
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Lestijden Wateringse Veld College 

Op het Wateringse Veld  College beginnen de lessen om 

08.15 uur of om 9.00 uur. Elk lesuur duurt 45 minuten.  

 

Les 1                08:15  –  09:00  

Les 2                09:00  –  09:45                 

Les 3                09:45  –  10:30 

1e pauze    10:30  –  10:50 

Les 4                10:50  –  11:35  

Les 5                11:35  –  12:20 

2e  pauze        12:20  –  12:45   

Les 6                12:45  –  13:30 

Les 7                13:30  –  14:15 

3e pauze        14:15  –  14:30   

Les 8               14:30  –  15:15  

Les 9                15:15  –  16:00  

 

Tussen de blokuren (na de pauzes) gaan twee bellen. Het is 

belangrijk dat je voor de tweede bel in de klas bent. Lukt 

dat niet, dan ben je te laat en haal je een te-laat-briefje 

met je schoolpas bij het servicepunt. Na iedere 45 minuten, 

dus na ieder lesuur, gaat er een bel. We hebben een 

catering in de school die tijdens de pauzes in de kantine 

eten en drinken verkoopt. Al het eten is Halal en voldoet 

aan de eisen van een gezonde kantine.   

Tijdens de pauze blijf je in school of op het schoolplein 

tenzij je buiten gym hebt.  
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Roosterwijzigingen 

De roosterwijzigingen worden dagelijks op de monitor                      

in de school getoond. Kijk direct op de monitor als je de               

school binnenkomt.  

Je kunt de wijzigingen ook  vanuit huis bekijken. Deze kun je 

zien door in te loggen in Magister via de laptop of telefoon. 

In je agenda zie je direct de laatste 

wijzigingen. In de ELO onder de studiewijzer 

‘roosters en roosterwijzigingen’ zie je ook het 

overzicht van alle wijzigingen met daarbij de 

afwezige docenten.  

Vakanties 2019/2020 

Herfst  ma 21 oktober 2019       t/m        vr 25 oktober 2019 

Kerst  ma 23 december 2019   t/m        vr 2 januari 2020 

Voorjaar ma 24 februari 2020       t/m        vr 28 februari 2020 

Meivakantie  ma 20 april 2020        t/m        vr 1 mei 2020 

Bevrijdingsdag                                                   di 5 mei 2020 

Hemelvaart do 21 mei 2020                t/m        vr 22 mei 2020 

Pinksteren                                                                    ma 1 juni 2020 

Zomervak.      Ma 20 juli 2020                 t/m        vr 28 augustus 2020 
 

Website 

Op onze website www.wateringseveldcollege.nl is van alles 

te vinden over de school, waaronder de 

bevorderingsnormen en hoe je verlof aan kunt vragen. 

 

Alle informatie die verder belangrijk is kun je vinden op de 

ELO in Magister. Dit geldt ook voor je ouders. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCy6XU5efTAhVSJ1AKHdMNC2kQjRwIBw&url=http://www.zsc.nl/magister.html&psig=AFQjCNFYxVyRl0dRdA8WfzShaOlDe2__Xw&ust=1494590503809352
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Naast de website en Magister hebben we een 

facebookpagina waar leuke updates van de school 

geplaatst worden. Volg jij onze pagina ook? 

www.facebook.com/wateringseveldcollege 

 

Toegang tot school 

De school gaat voor leerlingen om 07:30 uur open en is 

voor leerlingen na 16:30 uur gesloten.   

 

Fietsen 

Je kunt makkelijk met de fiets naar school komen. Dit is leuk 

en gezond. Onder de school is een fietsenstalling. Zet je 

fiets elke dag goed op slot. 

 

Te laat komen     

Als je na de (tweede) bel in de les komt, ben je te laat. Je 

mag de les (of het domein) pas in als je een te-laat-briefje 

hebt gehaald bij het servicepunt. Is daar niemand 

aanwezig dan kan de docent je in magister zelf op te laat 

zetten.  

 

Ben je in een jaar niet 1 keer, maar 3x te laat gekomen, dan 

meld je je vanaf dan elke keer dat het gebeurt de 

volgende dag om 07:30u uur bij de kantine.  

 

Ben je te laat door een afspraak bij bijvoorbeeld de dokter 

of tandarts, zorg dan dat je ouders een absentiebriefje 

invullen en meegeven (eigenlijk al een paar dagen vooraf), 

zodat je niet op te laat of afwezig in Magister gezet wordt.  
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3-6-9-12 Te-laat-regeling 

Als je 3x te laat bent gekomen, krijg je een gesprekje met je 

mentor.  

 

Als je 6x te laat bent gekomen, gaat er een brief per e-mail 

naar je ouders met daarin een waarschuwing dat wij bij 9x 

te laat leerplicht in zullen moeten schakelen.  

 

Als je 9x te laat bent gekomen, volgt er een nieuwe brief en 

meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. Jij en je 

ouders/verzorgers krijgen dan te maken met de leerplicht. 

 

Als je 12x te laat bent gekomen, volgt er nog een brief en 

zal de leerplichtambtenaar je uitnodigen voor een gesprek. 

Je moet dan met één van je ouders/verzorgers naar 

leerplicht. Je kunt een taakstraf krijgen of een Proces 

Verbaal (in het laatste geval krijg je een strafblad). 

 

Verzuim 

Zoals je ziet houdt onze school goed in de gaten hoeveel je 

absent en/of te laat bent. Dit doen wij omdat we willen dat 

je in alle lessen aanwezig bent. Hierdoor is namelijk de kans 

groter dat je goede cijfers haalt en uiteindelijk je diploma. 

We lichten je ouders altijd in over het te laat komen en het 

niet aanwezig zijn in de klas. Ze krijgen een automatische 

sms/e-mail via Magister. Als je teveel verzuimt, dan melden 

we dat altijd aan de leerplichtambtenaar. Voor teveel 

verzuim kun je een taakstraf of een Proces Verbaal krijgen.  
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Ziek zijn, beter worden          

Ben je ziek, dan moet één van je ouders/verzorgers dat 

vóór 8:00 of vóór 09.00 uur als je dan begint met je lessen, 

naar school bellen om dat te melden (070-3089887). 

Ziekmelden kan ook via het ouderaccount van Magister. Dit 

kan direct voor twee dagen. Er hoeft dan dus niet gebeld 

te worden. Je ouders kunnen het ook telefonisch aangeven 

als je langer ziek bent, zodat elke dag bellen niet nodig is. 

Als je weer terug komt op school moet je een 

betermeldkaart inleveren bij de onderwijsassistent. In 

Magister is te zien of de ziekmelding goed is doorgevoerd 

door de melding zk bij 

afwezigheid. Staat er ao (absent 

ongeoorloofd) dan is je 

ziekmelding nog niet (goed) 

verwerkt en raden wij aan om 

nogmaals te bellen of in Magister 

de ziekmelding aan te geven. 

 

Medische afspraak 

Wanneer je een medische afspraak hebt bij de dokter 

of tandarts, moeten je ouders van tevoren een 

absentiekaart invullen die jij inlevert bij de 

onderwijsassistent van jouw domein. Probeer je 

(medische) afspraken buiten schooltijd te plannen! In 

Magister staat er bij verwerkte medische afspraken de 

afkorting (md) ter bevestiging.  

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmx5nLwufTAhXRK1AKHa4mDgIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4J34gN9j66E&psig=AFQjCNHqW3Iy_zPdFKNz5tDUrjk2MVMaoA&ust=1494581075303163
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Verlof 

Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een begrafenis of 

bruiloft van familie hebt waardoor je ouders voor jou 

verlof aan willen vragen. Via de website kun je 

informatie vinden over de voorwaarden van een 

verlofaanvraag en kun je ook lezen hoe je precies verlof 

aan moet vragen. Zonder goedkeuring van school voor 

bijzondere gelegenheden valt je absentie onder luxe 

verzuim. Luxe verzuim moeten wij melden bij leerplicht. 

 

Spijbelen 

Als je spijbelt zal school contact opnemen met één van je 

ouders/verzorgers. Gespijbelde uren moeten dubbel 

worden ingehaald op school en zullen, als het vaker voor 

komt, bij leerplicht gemeld worden. Mis je een toets door 

het spijbelen, dan mag je deze toets niet meer inhalen! Dit 

kan grote gevolgen hebben voor je overgang naar een 

volgend leerjaar.  

 

Inhalen van toetsen 

Als je een toets met een geldige reden hebt gemist, 

moet je die zo snel mogelijk inhalen. Zodra je terug op 

school bent, maak je een afspraak met de leraar voor 

een inhaalmoment van je toets of SO. Meestal maak je 

de eerstvolgende les dat je dat vak op je rooster hebt 

staan de inhaal-SO. Als een docent de toetsen al heeft 

nagekeken en jij hebt hem nog niet gemaakt, zal er in 

Magister INH staan op de plek van het cijfer. In ons 

toetsprotocol vind je alle afspraken over toetsen.  
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Cijfers en bevorderingsnormen 

Alle cijfers die je behaalt komen in Magister te staan. Je 

ouders en jij kunnen zo je cijfers goed in de gaten 

houden. Om over te kunnen gaan 

moet je voldoen aan de 

bevorderingsnormen. De 

bevorderingsnormeringen kun je in 

september vinden op onze website: 

www.wateringseveldcollege.nl  

 

Indeling van het jaar en rapportgesprekken               

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Periode 1 loopt t/m 

de kerstvakantie, periode 2 loopt t/m april en periode 3 tot 

aan de zomervakantie. Je ouders zullen 2x in het schooljaar 

uitgenodigd worden door de mentor om te bespreken hoe 

het met je gaat. Deze zogenaamde driehoekgesprekken 

aan het begin van het jaar en in februari zijn verplicht. Ook 

kunnen je ouders rond rapport 1 en na rapport 2 op de 

tafeltjesavond vakdocenten spreken in gesprekjes van 8 

minuten.  

 

Rond maart/april krijg je ook een voorlopig-adviesbrief mee 

naar huis. Hierin staat, gebaseerd op de cijfers die je tot dan 

toe hebt behaald, en je werkhouding, waar de docenten 

verwachten dat je in het volgende leerjaar naar toe zal 

gaan. Je hebt na de adviesbrief nog een derde periode om 

je cijfers op te halen en jezelf te ontwikkelen. Met rapport 3 

hoor je definitief naar welk niveau je over zult gaan.   

 

 

http://www.wateringseveldcollege.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI3-fz4-fTAhUNJlAKHU0iC7wQjRwIBw&url=http://nehalennia.nl/nterm/&psig=AFQjCNE3R36A07klN5ie4XjxokUkP0S2jA&ust=1494590029620256
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Huiswerk op het WVC 

Het huiswerk wordt gegeven per twee weken en is te 

vinden in de studiewijzers in Magister per vak. Op deze 

manier kunnen jij en je ouders/verzorgers het huiswerk 

altijd terugvinden. Wanneer je ziek bent kun je dus op de 

studiewijzer zien wat je gemist hebt. O je papieren 

aftekenkaart laat je het gemaakt en nagekeken werk 

aftekenen door je vakdocent. Zo kunnen je ouders, je 

vakdocent en je mentor, maar bovenal jijzelf zien of je 

alles gemaakt hebt. Doordat je maakwerk in orde is heb 

je je al voor een groot deel goed voorbereid op de 

toets.  

Bij aanvang van het schooljaar krijg je een aftekenkaart. 

Wanneer je deze kwijt bent, zal je een nieuwe moeten 

kopen bij de onderwijsassistent. Kosten hiervoor zijn €1,00 

en worden geschonken aan een goed doel.  

 

Toetsen 

In het schooljaar krijg je vier toetsweken en verder af en toe 

een toets tijdens een domeinuur of in je instructie. We 

proberen de hoeveelheid toetsen voor een cijfer te 

beperken en meer te toetsen zonder cijfer tussendoor om 

te kijken waar er nog wat kennis mist. Dit noemen we 

‘formatief toetsen’.  

Docenten kunnen in Magister een toets zetten, zodat jij 

weet voor welk vak je moet leren. Buiten de toetsweek om 

worden soms ook kleinere toetsen, SO’s, afgenomen.    
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Omgaan met elkaar 

In de klassen wordt aandacht besteed 

aan de manier van omgaan met elkaar. 

De mentor zal erop letten dat iedereen 

het naar zijn/haar zin heeft op school. Jij 

mag altijd laten weten hoe het met je 

gaat. Je hebt in de brugklas, twee 

mentoruren waarin je mentor er speciaal voor jou en je 

klas is. Je leert in de mentoruren plannen, er wordt naar 

je aftekenkaart en cijfers gekeken en er is aandacht 

voor hoe je het beste kunt leren voor je vakken. In de 

mentorlessen gaat het ook om wie je bent en hoe het 

met jou en de klas gaat. Hierbij is er aandacht voor 

onderwerpen zoals social media, ruzies, pesten en 

vriendschappen.   

 

Pesten, slaan/vechten, wapens 

Pesten en slaan/vechten wordt 

op school niet geaccepteerd 

evenals het meebrengen van 

iets van een wapen zoals een mes. Maak je je hier 

schuldig aan dat kan dit betekenen dat je geschorst 

wordt of zelfs van school af zal moeten.  

 

Het maken van video-opnames en foto’s 

Met smartphones en tablets is steeds meer mogelijk. 

Leuke apparaten, die helaas ook gebruikt kunnen 

worden op een vervelende manier. Daarom hebben 

we de volgende regel:  het maken van video-opnames 

en foto’s door leerlingen binnen school is verboden, 
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tenzij er toestemming is verleend door één van de 

medewerkers van de school. Wanneer  je deze regel 

overtreedt en de opnames ‘misbruikt’ (het voor gek 

zetten van iemand bijvoorbeeld) loop je kans van 

school geschorst of van school verwijderd te worden. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school 

zich veilig voelt. 

 

Schoolpasje 

Iedere leerling krijg van school een schoolpasje met 

daarop tegoed om te printen. Het schoolpasje moet je 

elke dag bij je hebben en ook meenemen naar 

bijvoorbeeld een schoolfeest. Het pasje wordt ook 

gebruikt om te scannen wanneer je te laat gekomen 

bent of om te controleren of iedere leerling aanwezig 

is in een domein. Ben je je pasje kwijt dan moet je een 

nieuwe kopen in overleg met de onderwijs assistent. Dit 

kost je €5,- dus wees er zuinig op.  
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Schoolregels 

Op school gelden voor iedereen de volgende regels.  

 

 Wij houden rekening met elkaar om prettig te kunnen 

werken op school.  

 Wij zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt 

op school. 

 Bij (grote) zorgen en/of problemen zoeken wij contact 

met een docent/mentor/teamleider/coördinator om 

een oplossing te vinden.  

 

 Onze jas hangen wij op de gang voordat we naar de 

lessen gaan. 

 Een pet of muts zetten wij op buiten de school. 

 Eten, drinken, muziek luisteren en spelletjes spelen mag 

alleen tijdens de pauzes of na schooltijd.  

 Afval dat we hebben gooien wij netjes in de 

prullenbak. 

 Bellen met onze mobieltjes doen wij buiten school. 

 Telefoons gebruiken wij in de lessen alleen met 

toestemming van een docent. 

 

 Wij hebben onze boeken en schriften zoveel mogelijk 

in onze locker zodat we altijd alle vakken bij de hand 

hebben. 

 Onze tablet/device is altijd klaar voor gebruik wanneer 

we op school zijn en deze gebruiken wij alleen 

wanneer deze  is in de lessen. 

 Wij hebben op school altijd ons schoolpasje mee. 
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 Wanneer we te laat zijn dan halen we een te laat 

briefje bij het servicepunt en melden wij ons vanaf de 

3e keer de volgende schooldag om 7:30 uur 

 Als we uit een les wordt gestuurd, melden we ons 

altijd direct bij de coördinator of teamleider. De 

vakdocent zal een melding in Magister maken en 

de mentor en ouders hiervan op de hoogte 

brengen. De vakdocent bepaalt ook een passende 

straf.  
 

Regels buiten school 

De school staat in een woonwijk waar veel mensen 

wonen en kinderen spelen. Daarom vinden wij het 

belangrijk dat we het gezellig houden in de wijk, ons 

afval netjes in de prullenbakken gooien of in onze tas 

bewaren, geen overlast veroorzaken en niet in de hofjes 

hangen in pauzes en voor of na schooltijd. Het niet 

naleven van de regels in de wijk zorgen voor 

corveediensten na schooltijd en het voor straf pauze 

houden op een vaste plek bij de teamleider of 

coördinator.  
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Gevonden voorwerpen  

Gevonden boeken, sleutels, jassen e.d. worden naar het 

servicepunt gebracht. Vraag daar of je spullen gevonden 

zijn. 

 

Boeken                   

De school moet veel betalen voor de 

huur van de boeken. Raak je boeken 

kwijt of raken ze beschadigd, dan komt er 

achteraf een rekening. Wees er zuinig op, houd ze goed 

bij je en doe er kaftpapier omheen met een naamsticker.  

 

Aan het einde van het jaar moeten de boeken weer 

ingeleverd worden. Omdat alle boeken een eigen 

nummer hebben, kan je niet ruilen van boek met iemand 

anders. Je moet dus je eigen boeken weer inleveren 

zonder kaftpapier en in de blauwe boekenbox! 

 

Kluisje/locker 

Elke leerling krijgt een locker op school. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor je locker. Ben je een sleutel kwijt, 

dan kun je aan de onderwijsassistent een nieuwe 

sleutel vragen. Je betaalt hier 15 euro voor. Omdat de 

school eigenaar blijft van je locker, mag de school 

altijd jouw locker openen. 

 

Je boeken houd je zoveel mogelijk op school, zodat je 

altijd aan een ander vak kunt werken als er iets uitvalt. 
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Ga je thuis iets afmaken of leren dan neem je die 

boeken mee naar huis, om ze de volgende dag weer 

in je tas mee naar school terug te nemen. 

 

Kledingregels 

Iedereen mag kleding dragen die hij/zij mooi vindt en wij 

accepteren elkaar zoals we zijn. Het is niet de bedoeling 

dat je met jouw kleding anderen in verlegenheid brengt. 

Petten en mutsen zijn in de school niet toegestaan.  

 

Gymkleding 

Tijdens de gymlessen dragen alle leerlingen van het 

WVC een WVC-T-shirt, een korte of lange zwarte 

sportbroek en gymschoenen met witte zolen, die je 

alleen binnen draagt. Deze regels gelden ook voor 

sportactiviteiten die buiten de vaste gymlessen 

plaatsvinden. Zorg ervoor dat je sportkleding 

regelmatig wordt gewassen. 

 

Bij sport- en spelactiviteiten is een gewone hoofddoek niet 

toegestaan, maar een speciale sporthoofddoek wel. Hier 

worden geen uitzonderingen op gemaakt. Je bent 

verplicht om de lessen te volgen. 

 

Leerlingenraad 

Wij hebben een actieve leerlingenraad. Wij vinden het 

belangrijk om te weten wat leerlingen van de school 

vinden en welke ideeën zij hebben. Met regelmaat 

vergadert de  leerlingenraad met elkaar en met de 

schoolleiding over allerlei zaken die met school te maken 
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hebben. Ook organiseert de leerlingenraad verschillende 

leuke activiteiten. Ook jij kunt lid worden van de 

leerlingenraad om je steentje bij te dragen. Kijk op onze 

website hoe je in contact komt met de leerlingenraad. 

 

MR 

Twee leerlingen van de school zitten in de 

medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit ouders, 

leerlingen en docenten en vergadert met de rector van 

het Wateringse Veld College en het bestuur van de 

scholengroep.  
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Medewerkers van de school 

Je hebt op school te maken met volwassenen. Het is 

belangrijk dat je weet met welke volwassenen je te 

maken hebt. Wij noemen er een aantal voor je. 

 

 

De rector 

Het is fijn om te weten wie onze rector is. Als 

leerling zal je niet snel bij hem terecht 

komen.  

 Dhr. J. Vesseur 

 

 

 

Coördinatoren leerlingen 

Voor problemen waar je met je mentor niet uit komt en 

voor als je bijv. uit de les gestuurd bent ga je naar je 

coördinator. 

 Brugklascoördinator 

Mevr. A. Van Wensveen: 

a.vwensveen@sgzuidwest.nl   

 Coördinator tweetalig 

onderwijs 

Mevr. S. Van den Berg: 

s.vdberg@sgzuidwest.nl 

 

 

 

 

 

file://///adm.onderwijs.local/SGDHZW/Homedir_WVC/j.vdbelt/Brugklas%201920/Introductie/a.vwensveen@sgzuidwest.nl
mailto:s.vdberg@sgzuidwest.nl
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De teamleiders 

Bij afwezigheid van de coördinator, voor verlof of bij grote 

urgente zaken kun je bij je teamleider terecht.  

 Mavo (kamer 232) 

Mevr. J. Van den Belt: j.vdbelt@sgzuidwest.nl 

 Havo (kamer 352) 

Dhr. J. Noorlander: j.noorlander@sgzuidwest.nl  

 vwo + onderbouw tto (kamer 322) 

Dhr. T. Ongering: t.ongering@sgzuidwest.nl   

 

 

De zorgcoördinator  

Met haar kom je in gesprek op het moment dat er op 

zorggebied iets bij je speelt. Hier worden altijd je ouders 

bij betrokken.  

 Mevr. D. Prins: d.prins@sgzuidwest.nl 

 

 

Voor al je vragen over Magister en je codes 

 Dhr. T. Van der Gaarden (lokaal 115): 

t.vdgaarden@sgzuidwest.nl 

 

 

Administratie 

Voor wijzigingen in je (adres)gegevens) of voor het 

ophalen en inleveren van verlofbrieven kun je terecht 

bij onze administratie.  

 wateringseveld@sgzuidwest.nl  

file://///adm.onderwijs.local/SGDHZW/Homedir_WVC/j.vdbelt/Brugklas%201920/Introductie/j.vdbelt@sgzuidwest.nl
file://///adm.onderwijs.local/SGDHZW/Homedir_WVC/j.vdbelt/Brugklas%201920/Introductie/j.noorlander@sgzuidwest.nl
file://///adm.onderwijs.local/SGDHZW/Homedir_WVC/j.vdbelt/Brugklas%201920/Introductie/t.ongering@sgzuidwest.nl
mailto:d.prins@sgzuidwest.nl
mailto:t.vdgaarden@sgzuidwest.nl
mailto:wateringseveld@sgzuidwest.nl
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De onderwijsassistenten 

 

De onderwijsassistenten letten erop dat de school- en 

domeinregels goed nageleefd worden. Ook kun je bij hen 

terecht voor absenties, het inhalen van toetsen, als je je 

niet zo lekker voelt en als je tegen problemen aanloopt op 

school of thuis. 
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De brugklasmentoren 

Je mentor is je 1e aanspreekpunt voor alles waar je 

tegenaan loopt op school. Je ziet je mentor bij het vak 

dat je van hem/haar krijgt en in de mentorlessen.  
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