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Geboren om te vliegen 
 

Op zoek naar wie je bent: 
op weg naar je bestemming, 
beginnend bij je eigen talent; 

bepalend voor de richting 
die je weg zal gaan, 

wanneer je je vleugels uit zal slaan. 
 

Willen worden wie je bent: 
Dan ŵŽĞƚ�ũĞ�ƌŝƐŝĐŽ͛Ɛ�ĚƵƌǀĞŶ�ŶĞŵĞŶ�Žŵ�ƚĞ�ŐƌŽĞŝĞŶ͘ 

Benut je talent, 
versterk je vleugels en durf te vliegen. 

Met je blik omhoog naar het Licht, 
zwevend op de warmte van de lucht. 

 
Te zijn wie je bent: 

invulling geven aan je leven. 
Te groeien vanuit je talent. 
Steeds beter leren vliegen 

op de weg naar je bestemming. 
 

Laat zien wie je bent en durf te leven! 
Vergeet niet te vliegen 

en 
de wereld zal aan je voeten liggen! 

 
Je kunt zijn wie je bent, 
ǁĂŶƚ�ǀĞƌŐĞĞƚ�ŶŝĞƚ͙ 

Ook jij bent geboren om te vliegen! 
 
 

Dorien Bosselaar 
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Welkom op het Tienercollege! 
 
Vanaf deze plaats heet ik alle nieuwe leerlingen van het Tienercollege van harte welkom. Het is voor 
alle leerlingen van het Tienercollege een grote stap. Ook voor de ouders/verzorgers is het even 
wennen. We doen ons best deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. We hopen dat 
nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen. 
 
Het Tienercollege is een initiatief van Aves en het Emelwerda College.  
 
Het Tienercollege heeft drie lokalen in het gebouw de Wilg van het Emelwerda College. Daarnaast 
heeft het een gedeelde ingang met leerlingen van De Koperwiek aan de Wilgenlaan. Hier hebben de 
leerlingen van De Koperwiek en het Tienercollege een eigen fietsenstalling.  
 
In deze brochure staat informatie over de samenstelling, verstrekking en bekostiging van 
lesmaterialen binnen het Tienercollege.  
 
Meer informatie is te vinden op onze website www.tienercollegenop.nl. Daar publiceren we ook 
nieuwsberichten. De activiteiten van de leerlingen zijn ook te volgen via Facebook. 
 
Voor vragen, opmerkingen of suggesties staan wij uiteraard altijd open. Wij hechten erg veel waarde 
aan een goed contact met ouders/verzorgers en leerlingen. Een afspraak via mail of telefoon is snel 
gemaakt. 
 
Een heel fijn schooljaar gewenst. 
 
 
  



 5 

Belangrijke informatie (ouders) 
 
Belangrijke data 
Laatste vakantieweek  Klas 1,2 krijgt de schoolboeken thuisbezorgd 
23 augustus 2021   Eerste schooldag & uitlevering laptops 
24, 25, 26, 27 augustus 2021 Startgesprekken 
6,7, en 8  sep 2021  Kamp  
17 september 2021 Begroetingsmiddag (14.00 uur: High tea, georganiseerd door de 

leerlingen voor de ouders)  
28 september 2021 Landelijke 10-14 conferentie (kinderen mogelijk eerder vrij) 
16 ʹ 24 oktober 2021  Herfstvakantie 
1-6  november 2021   Portfoliopresentatie + vervolggesprek 
oktober 2020 Klas 1,2 vrij i.v.m. studiedag EC, groep 7/8 wel naar school (datum 

nog onbekend) 
9 november 2021   Studiedag: alle leerlingen zijn vrij. 
17 november 2021    Voorlichtingsavond voor nieuwe ouders/leerlingen 
december 2021   Spreekmiddag/avond EC voor leerlingen TC klas 1/2 (datum nog  
    onbekend) 
23 december 2021  ͛Ɛ�Avonds een kerstdiner voor de leerlingen 
24 december 2021  Kerstviering op school en leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.  
25 dec 2021 ʹ 9 jan 2022 Kerstvakantie   
18 januari 2022   Open Dag Tienercollege (15.30 ʹ 20.30 uur)  
8 februari 2022    Studiedag team & leerlingen hebben een stagedag 
9 februari 2022   Klas 1,2 vrij i.v.m. studiedag EC, groep 7/8 wel naar school 
14 ʹ 18 feb 2022  Portfoliopresentatie + vervolggesprek 
25 februari 2022  Rapporten mee 
19 februari -27 februari 2022 Voorjaarsvakantie 
maart 2021   Spreekmiddag/avond EC voor leerlingen TC klas 1/2 (datum nog  
    onbekend) 
28 maart 2022   Theoretisch verkeersexamen 
14 april 2022    Paasviering op school 
15 april 2022   Goede Vrijdag: leerlingen zijn vrij 
18 april 2022    Tweede Paasdag: leerlingen zijn vrij 
19 april 2022    Studiedag: leerlingen zijn vrij  
21 april 2022    Afsluiting thema: ouders komen kijken in de klas. 
20 april 2022    Eindtoets 2021 (exacte datum nog te bepalen) 
22 april 2022   Koningsspelen groep 7/8 
23 april - 8 mei 2022  Meivakantie  
25 mei  2022   Avesdag (studiedag stichting): alle leerlingen zijn vrij 
26 ʹ 27 mei 2022  Hemelvaartsweekend: Leerlingen vrij 
6 juni 2022   Tweede Pinksterdag: Leerlingen vrij 
mei 2022    Praktisch verkeersexamen (datum nog niet bekend)  
27 juni ʹ 1 juli 2022  Portfoliopresentatie + vervolggesprek 
28 juni 2022   Studiedag: leerlingen zijn vrij. 
11 juli 2022   ͛Ɛ��ǀŽŶĚƐ�ŵƵƐŝĐĂů�н�rapporten mee 
15 juli 2022    Laatste schooldag: leerlingen om 12.00 uur vrij.  
16 juli ʹ 28 aug 2022  Zomervakantie 
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Ouderbijdrage  
 
Ouderbijdrage jaar 1 en 2 van het Tienercollege (groep 7,8) 
In de leeftijd van groep 7,8 wordt er geen ouderbijdrage gevraagd.  
 
Ouderbijdrage jaar 3 en 4 van het Tienercollege (klas 1,2) 
In de schoolgids van het Emelwerda College is een artikel opgenomen over deze ouderbijdrage:  
 
De school ontvangt voor de kosten van het onderwijs een rijksvergoeding. Deze vergoeding is 
toereikend voor een minimumniveau aan voorzieningen. Datgene wat de school extra wil doen, moet 
uit andere opbrengsten worden vergoed, b.v. uit renteopbrengsten en ouderbijdragen. 
De laatste jaren is de ouderbijdrage veel in het nieuws geweest. Op grond van artikel 27 lid 2 WVO 
mag de toelating van een leerling niet afhankelijk worden gesteld van een andere dan een bij of 
krachtens de wet geregelde bijdrage. Toelating van een leerling mag dus niet afhankelijk worden 
gesteld van het betalen van een ouderbijdrage. De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Bij geen 
betaling zouden de desbetreffende leerlingen en ouders dan ook geen gebruik mogen maken van de 
extra voorzieningen die uit de ouderbijdragen worden betaald. In de praktijk is dit zeer moeilijk 
uitvoerbaar. Vandaar dat we verwachten dat ouders/verzorgers die een zoon/dochter het onderwijs 
op het Emelwerda College laten volgen, instemmen met het betalen van deze vrijwillige bijdrage. 
Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, krijgt u per resterende maand 10% terug van de 
ouderbijdrage.  
 
Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende posten betaald: 

x de kosten om de onderwijsvoorzieningen op het Emelwerda College op een meer dan 
minimaal niveau te handhaven 

x activiteiten op cultureel gebied, ook het koken 
x een bijdrage aan de leerlingenbibliotheek 
x de vieringen voor en met de leerlingen 
x een bijdrage in de kosten van excursies en schoolreizen 
x het uitgeven van de schoolgids en de informatiebrochure 
x de kosten voor ouderavonden, spreekavonden 

Mocht u vragen hebben over de exacte besteding van de gelden van de ouderbijdrage, dan kunt u 
contact opnemen met dhr. Brandwijk, directeur Emelwerda College.   
 
Kwijtschelding en Stichting Leergeld 
Het is mogelijk dat de school, op verzoek van de ouders/verzorgers, gehele dan wel gedeeltelijke 
kwijtschelding verleent van het verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder 
genoemde omstandigheden: 

x Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de 
ouders/verzorgers geldende bijstandsnorm; 

x Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouders/verzorgers 
van toepassing is verklaard. 

Verder willen wij u wijzen op de Stichting Leergeld Noordoostpolder. Deze stichting biedt financiële 
steun voor o.a. onderwijsuitgaven voor kinderen waarvan de ouders van een laag inkomen moeten 
zien rond te komen. De Stichting is alleen actief voor ouders die in de gemeente Noordoostpolder 
wonen en is bereikbaar via het mailadres: info@leergeldnoordoostpolder.nl.  
Overigens kennen veel gemeenten een regeling waarbij men in aanmerking kan komen voor een 
tegemoetkoming in de schoolkosten. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de 
gemeente waarin u woont.  
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Leermiddelen/overige kosten  
 
Laptop: 
Er wordt door het Tienercollege aan ouders gevraagd om een laptop aan te schaffen. Dit is echter 
niet verplicht.  
Het Tienercollege heeft besloten te werken met het concept Choose Your Own Device. Daarbij geeft 
het u als ouder de keuze om een Windows 10 laptop of een Apple laptop aan te schaffen. Het 
Tienercollege biedt u de volgende opties:  

x De school heeft goede connecties met The Rentcompany en kan u via dit bedrijf een mooi 
aanbod doen. Eventueel ook met een goede service.  
U kunt een laptop aanschaffen via The Rentcompany. Bij dit bedrijf kunt u alleen kiezen voor 
een Windows 10 apparaat. De school heeft voor u drie apparaten uitgekozen, waar u een 
keuze uit kunt maken.  

x U schaft zelf een MacBook (Air) aan. U kunt deze nieuw aanschaffen, maar u kunt ook kiezen 
voor een refurbished apparaat.  

x U schaft zelf een Windows 10 apparaat aan met minimaal gelijke specificaties als genoemd in 
de bijlage.  

 
In het Emelwerda College zal steeds meer de overstap worden gemaakt van Apple naar Windows. Dit 
heeft te maken met de mogelijkheden in de nieuwe campus. Wij raden daarom aan om een Windows 
laptop aan te schaffen.  
 
Office  
Via school krijgen de leerlingen de beschikking over Office via het mailadres. Dit is mogelijk voor de 
MacBook en voor het Windows apparaat.  
 
Kunt u of wilt u zelf geen laptop aanschaffen? Neem dan contact op met de projectleider. 
 
In het 3e en 4e jaar van het Tienercollege kan er ook deelgenomen worden aan de verschillende 
talentstromen die het Emelwerda College aanbiedt.  
Aan deze diverse opleidingen zijn ook nog andere kosten verbonden, zoals:  

x kosten voor extra activiteiten; 
x diverse excursies die afhankelijk van reisdoel, aantal dagen en subsidies sterk in prijs kunnen 

variëren. 
Als ouder/verzorger kunt u zelf bepalen of u hiervoor wilt betalen. Er geldt echter wel dat dit direct 
gevolgen heeft voor het wel of niet kunnen meedoen met bepaalde activiteiten. De school kan 
leerlingen wel uitsluiten van activiteiten en/of voorzieningen waarvoor de ouders/verzorgers niet 
wensen te betalen, maar niet voor de lessen. In het voorkomende geval dat u als ouder/verzorger er 
voor kiest om uw kind niet aan een activiteit te laten deelnemen, wordt een alternatief programma 
aan uw kind aangeboden.  
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Hieronder ziet u een overzicht van de kosten.  
 

Opleidingstraject  Tienercollege groep 7,8 Tienercollege klas 1 Tienercollege klas 2 
    
Schoolkosten    
Ouderbijdrage  Φ�ϱϱ͕ϬϬ Φ�ϱϱ͕ϬϬ 
Schoolkamp Φ�ϱϬ͕ϬϬ Φ�ϱϬ͕ϬϬ Φ�ϱϬ͕ϬϬ 
Vaardighedentest (IST)*  Φ�ϭϮ͕ϬϬ  
Huur kluisje Φ�ϭϵ͕ϬϬ Φ�ϭϵ͕ϬϬ Φ�ϭϵ͕ϬϬ 
Kopieertegoed  Φ���ϯ͕ϬϬ Φ���ϯ͕ϬϬ 
Koken Φ�35,00 Φ�35,00 Φ�35,00 
Talentstroom  Per leerling verschillend Per leerling verschillend 
Laptop Per leerling verschillend Per leerling verschillend Per leerling verschillend 

 
Talentstromen 
 Klas 1 Klas 2 
Technasium Φ�Ϯϱ͕ϬϬ Φ�Ϯϱ͕ϬϬ 
Cambridge Engels Φ�Ϯϱ͕ϬϬ Φ�Ϯϱ͕ϬϬ 
Workshops Φ�ϱϬ͕ϬϬ Φ�ϱϬ͕ϬϬ 
Sportklas Φ�ϭϱϬ͕ϬϬ Φ�ϭϱϬ͕ϬϬ 
 
Voor groep 7/8: 
In januari 2022 krijgt u een brief over de schoolkosten en de wijze van betaling.  
 
Voor klas 1/2:  
In september krijgt u een brief over de schoolkosten. U ontvangt daarna van het Emelwerda College 
een mail met daarin een persoonlijke link naar het webadres van WIS Collect 
(http://emelwerda.wiscollect.nl). Wanneer u daar bent ingelogd, krijgt u een aantal 
keuzemogelijkheden. Vervolgens kunt u kiezen uit een aantal betalingsmogelijkheden (o.a. via 
IDEAL). In de bijlage staat een stappenplan digitale facturering.   
 
Eigendommenverzekering aansprakelijkheid  
De scholierenongevallenverzekering is van kracht op weg van en naar de school en tijdens schooltijd. 
Deze verzekering dekt alleen schade veroorzaakt door een ongeval en niet de door andere oorzaken 
ontstane schade/verlies aan kleding en andere eigendommen. Laatstgenoemde schade/verlies is 
voor rekening van de leerling en zijn/haar ouders. U kunt zich hiertegen verzekeren.  
 
Kamp en/of buitenschoolse activiteiten verzekeringen 
Er worden regelmatig buitenschoolse activiteiten, waaronder kamp, georganiseerd. Dit zijn 
activiteiten die onder de (juridische) verantwoordelijkheid van de school vallen. Om eventueel risico 
te vermijden sluit de school een collectieve reisverzekering af. In deze verzekering is het verlies en 
schade aan de eigendommen niet meegenomen. Indien gewenst dienen ouders/leerlingen zelf een 
bagageverzekering af te sluiten. 
 
Voorwaarden voor het annuleren van schoolreizen Tienercollege Noordoostpolder  
Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat ouders/verzorgers van leerlingen de betaalde 
reissom van excursies en/of meerdaagse reizen of thuisblijversprogramma terugkrijgen. Deze 
voorwaarden zijn als volgt: 
Vergoeding van de aan de school (vooruit)betaalde kosten voor excursies, meerdaagse schoolreizen 
en thuisblijversprogramma vindt alleen plaats in geval van annulering, die het gevolg is van de 
volgende onzekere gebeurtenissen: 
 

x overlijden, ziekte of letsel van de leerling welke van dien aard is, dat gezien de lichamelijke 
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en/of psychische toestand van de leerling (door het tonen van een doktersverklaring) deze 
niet aan de reis kan deelnemen; 

x overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel van familieleden in de 1e of 2e graad (ook weer op 
medische indicatie); 

x het door de leerling op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis of het 
verblijf verplichte inenting; 

x andere, op medisch advies gegeven voor de leerling bijzondere omstandigheden, die het 
onmogelijk maken aan de reis deel te nemen; 

x een onverwachte oproep van de leerling na een eindexamen voor het afleggen van een 
herexamen dat als enige mogelijkheid ten tijde van de reis kan worden afgelegd. 

 
Voortijdige terugkeer: 
Bij voortijdige terugkeer van de leerling op grond van de onder bovengenoemde artikelen wordt dat 
deel van de verblijfskosten terugbetaald dat naar rato niet is genoten.  
 
/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĞŶ�ĨŽƚŽ͛Ɛ 
Het Tienercollege heeft een website en gebruikt Facebook͘�,ŝĞƌŽƉ�ƐƚĂĂŶ�ŽŽŬ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ĚĞ�
activiteiten die gedaan worden op school, dus komen er leerlingen in beeld. Bij aanmelding van uw 
kind wordt u schriftelijk om toestemming gevraagd.  
,Ğƚ�ŝƐ�ŽƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ�ŶŝĞƚ�ƚŽĞŐĞƐƚĂĂŶ�Žŵ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĞŶ�ĨŝůŵƉũĞƐ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕�ĂŶĚĞƌƐ�ĚĂŶ�ǀĂŶ�ŚƵŶ�
ĞŝŐĞŶ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ͕�ŽƉ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŵĞĚŝĂ�ƚĞ�ǀĞƌƐƉƌĞŝĚĞŶ͘��Ğ�ƐĐŚŽŽů�ǌĂů�ƚŝũĚĞŶƐ�ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ�ǌĞůĨ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĞŶ�
ǀŝĚĞŽ͛Ɛ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�ĚĞǌĞ�ǀĞƌƐƉreiden via de eigen sociale media, waarbij er rekening gehouden wordt 
met de privacy rechten van het kind.  
De afspraken op een rijtje:  
·  tĞĞƐ�ƚĞƌƵŐŚŽƵĚĞŶĚ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĞŶ�ǀŝĚĞŽ͛Ɛ͘� 
·  DĂĂŬ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĞŶ�ǀŝĚĞŽ͛Ɛ�ĂůůĞĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞŝŐĞŶ�ŐĞďƌƵŝŬ͘� 
·  �Ğƚ�ŐĞĞŶ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ĞŶ�ǀŝĚĞŽ͛Ɛ�ŽƉ�ƉƵďůŝĞŬĞůŝũŬ�ƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬĞ�ǁĞďƐŝƚĞƐ�ŽĨ�ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ͘� 
·  DĂĂŬ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚƐĨŽƚŽ͛Ɛ͕�ǁĂĂƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ�ŶŝĞƚ�ŽĨ�ŶĂƵǁĞůŝũŬƐ�ƚĞ�ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ�ǌŝũŶ͘� 
·  Maak een close-up alleen van je eigen kind.  
·  DĂĂŬ�ŐĞĞŶ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ǀĂŶ�ŬŝŶĚĞƌĞn waar je eigen kind niet op staat.  
 
Mobiele telefoons en waardevolle spullen  
Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is in school en op het plein niet toegestaan. De 
school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van waardevolle spullen van uw 
kind.  
 
Reiskostenvergoeding ouders  
Er wordt regelmatig een beroep gedaan op de ouders om te rijden voor school. Deze reiskosten 
ǁŽƌĚĞŶ�ǀĞƌŐŽĞĚ�ŽƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ďĞŶǌŝŶĞǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ�ǀĂŶ�Φ�Ϭ͘ϭϬ�ƉĞƌ�ŬŝůŽŵĞƚĞƌ͘�,Ğƚ�ŐĂĂƚ�ŚŝĞƌ�Žŵ�
vervoer ten gunste van de school. Het initiatief om hiervoor in aanmerking te komen ligt bij de 
ouders en kan ingediend worden bij de desbetreffende leerkracht.  
 
Eet- en drinkpauze  
/Ŷ�ĂůůĞ�ŐƌŽĞƉĞŶ�ŬĂŶ�͛Ɛ�ŵŽƌŐĞŶƐ�ŝĞƚƐ�ŐĞŐĞƚĞŶ�ĞŶͬŽĨ�ŐĞĚƌŽŶŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĂƚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞn van huis 
is meegebracht. Wij vragen u gezonde voeding mee te geven zoals fruit, groente/rauwkost of een 
boterham.  
 
Leerlingenvervoer  
Op de website www.aves.nl is het Protocol Leerlingenvervoer te vinden.  
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Regeling school- en vakantietijden  
Schooltijden  
De groep van het Tienercollege heeft minimaal 4000 lesuren per 4 jaar. Deze uren worden verdeeld 
over 40 schoolweken per jaar. Een schoolweek ziet er als volgt uit voor groep 7/8: 
Maandag 8.30 uur tot  14.30 uur 
Dinsdag  8.30 uur  tot  13.45 uur 
Woensdag 8.30 uur  tot  13.00 uur 
Donderdag 8.30 uur  tot  14.30 uur 
Vrijdag  8.30 uur  tot  14.30 uur 
Voor klas 1/2 kan dit per periode verschillen i.v.m. de verschillende docenten die komen invliegen. 
Bovendien maakt klas 1/2 meer lesuren per schooljaar.  
 
Studiedagen team 
In aanloop naar ieder nieuw thema is er voor het team van het Tienercollege een studiedag gepland. 
Deze dagen zijn opgenomen in de lijst met belangrijke data. Noteert u deze in uw agenda?! 
 
Verantwoordelijkheid voor en na schooltijd  
Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen kind(eren) voor en na schooltijd. Onder 
schooltijd is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Over het algemeen mogen de leerlingen 
een kwartier voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. De school draagt dan een 
medeverantwoordelijkheid met de ouders. Om die medeverantwoordelijkheid te kunnen 
waarmaken, zorgt de school voor toezicht op het schoolterrein (pleinwacht). Na schooltijd is de 
school ook maximaal een kwartier medeverantwoordelijk voor de leerlingen, zolang de leerlingen 
zich op het schoolterrein bevinden. Het vervoer van en naar huis valt onder de verantwoordelijkheid 
van de ouder(s). Ditzelfde geldt ook voor de plek waar de kinderen naar toe gaan en door wie de 
kinderen worden weggebracht of opgehaald.  
De schoolongevallenverzekering na schooltijd is van toepassing totdat de leerling thuis is; onder 
voorwaarde dat de leerling rechtstreeks naar huis gaat.  
 
Vakantietijden schooljaar 2020-2021 
Herfstvakantie  16 t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 2022 
Meivakantie  23 april t/m 8 mei 2022 
Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2022 
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Schoolverzuim/ ziekmelding  
Ziekmeldingen dienen vóór 09.00 uur te worden doorgegeven. Voor leerlingen in groep 7/8 dient de 
ziekmelding via het Tienercollege zelf gedaan te worden (mail en/of telefonisch). Voor leerlingen in 
klas 1 dient u contact op te nemen met het Emelwerda College (telefonisch of via Magister).  
 
Als een leerling zonder opgave van reden afwezig blijkt te zijn, nemen wij contact op met thuis. 
Tussen 08.30 en 09.30 uur vindt de absentieregistratie plaats. 
 
Indien een leerling na het weekend nog ziek is, verwachten we dat de melding op maandag wordt 
herhaald. Gebeurt dit niet, dan roept dat altijd vragen bij ons op.  
 
Mocht de leerling op school ziek worden, dan neemt de leerkracht contact op met het thuisfront. In 
overleg met de ouder wordt er bekeken of de leerling zelf naar huis gaat of dat de leerling wordt 
opgehaald. Wilt u een bezoek aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten de schooltijden of in de 
vakantie laten plaatsvinden? 
 
Voor alle andere gevallen gelden wettelijk bepaalde regels. Op de website van het Tienercollege 
vindt u hier meer informatie over: https://www.tienercollegenop.nl/ziekmeldingen-en-
verlofaanvraag/   
 
Bereikbaarheid 
De school is elke werkdag vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar.  
Tienercollege:   06 44 27 46 02 
 
Ziekmeldingen/ verlofaanvraag klas 1 
Ziekmeldingen dienen vóór 09.00 uur te worden doorgegeven via het formulier op de website 
(ouderportaal -> inloggen -> afwezigheidsmelding leerling) of via Magister, ook als de leerling het 
eerste uur vrij heeft.  
 
Telefonische ziekmeldingen kunnen doorgegeven worden aan de onderwijsassistentes:  
mavo/havo/vwo               0527 745877 
Mw. R. Kasler-Hettema en mw. Y. Van der Zee  
 
Benoem bij de ziekmelding dat het gaat om een leerling van het Tienercollege.  
Is dit nummer niet bereikbaar, dan kunt u het algemene nummer bellen: 0527 634567 
 
Als leerlingen in klas 1 te laat komen, wordt dat genoteerd in Magister. Bij 3 keer te laat volgt er een 
dag een vierkant rooster (van 8.15 uur tot 16.15 uur). 
 
 
 
 
 



 

 
KŶƚĚĞŬ�ĚĞ�ǁĞƌĞůĚ͕�ďĞŐŝŶ�ďŝũ�ũĞǌĞůĨ͙ 

Belangrijke informatie (leerling) 
 
Schoolboeken klas 1,2 
In de laatste week van je vakantie krijg je jouw schoolboeken thuis 
toegestuurd. Deze kun je dan gelijk al kaften!  
 
Eerste schoolweek 
23 augustus is de eerste schooldag. Ben je nieuw op het Tienercollege en 
heb je een laptop besteld via The Rentcompany dan krijg je op de tweede 
spschooldag jouw laptop. De eerste schooldag wordt ook wel een 
ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝĞĚĂŐ�ŐĞŶŽĞŵĚ͘�:Ğ�ŚĞďƚ�ĚĂŶ�ŶŽŐ�ŐĞĞŶ�͚ŶŽƌŵĂůĞ͛�ůĞƐĚĂŐ͕�ŵĂĂƌ�ũĞ�
doet allemaal andere leuke dingen.  
 
Eerste schoolweken 
�Ğ�ĞĞƌƐƚĞ�ƐĐŚŽŽůǁĞŬĞŶ�ƐƚĂĂŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ƚĞŬĞŶ�ǀĂŶ�ŬĞŶŶŝƐŵĂŬŝŶŐ͘��ŝƚ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞĚĂĂŶ�ǀĂŶƵŝƚ�͚dŚĞ�>ĞĂĚĞƌ�ŝŶ�
DĞ͛͘�/Ŷ�ĚĞǌĞ�ĞĞƌƐƚĞ�ƐĐŚŽŽůǁĞŬĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�Ğƌ�ůĞƐƐĞŶ�ŐĞŐĞǀĞŶ�Žŵ�ŬĞŶŶŝƐ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�
verschillende leiderschapseigenschappen. Later in het schooljaar zal dit steeds meer verweven 
worden in alle andere lessen.  
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus gaan we in schooljaar 2020-2021 pas in 
april op kamp.  
 
Het rooster 
In het schema hieronder is een voorbeeld te zien van hoe het rooster eruit zou kunnen komen te zien 
voor de maandag, in dit geval. De begin- en eindtijden én de pauzetijden staan vast. Er wordt 
gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven eten en dat de 
leerkracht erbij blijft.  
In de tweede schoolweek wordt het definitieve rooster bekend gemaakt. Per thema kan het rooster 
verschillen.  
 

 
�Ğ�͚ǁŝƚƚĞ͛�ƵƌĞŶ�ǌŝũŶ�ůĞƐƵƌĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ĐŽĂĐŚĞƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�dŝĞŶĞƌĐŽůůĞŐĞ͖�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�
blijven in het eigen lokaal.  
�Ğ�͚ŐƌŽĞŶĞ͛�ƵƌĞŶ�ǌŝũŶ�ůĞƐƵƌĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ĚŽĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��ŵĞůǁĞƌĚĂ��ŽůůĞŐĞ͖�ĚĞ�
leerlingen blijven in het eigen lokaal.  
�Ğ�͚ďůĂƵǁĞ͛�ƵƌĞŶ�ǌŝũŶ�ůĞƐƵƌĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ĚŽĐĞŶƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��ŵĞůǁĞƌĚĂ��ŽůůĞŐĞ͖�ĚĞ�
leerlingen hebben deze les in een ander lokaal.  
 
Huiswerktijd 
Op de maandag, woensdag en donderdag kun je rustig even na schooltijd op school blijven werken 
aan je huiswerk. Dit kan uiterlijk een half uur. Overleg dit even met je juf of meester en natuurlijk 
met je ouders. Heel handig, je hoeft dan thuis niet meer (of minder) aan het werk voor school en er is 
ruimte om vragen te stellen!  
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Kluisjes, sleutels en andere zaken 
Kluispas leerlingenkluisjes 
Voor alle leerlingen is er een kluisje op school beschikbaar. Hierin kun je de jas en gymspullen 
bewaren. Ook is het kluisje bedoeld voor het opbergen van kostbare en niet in de klas te gebruiken 
zaken zoals mobiele telefoons. 
De huur van het kluisje zit bij het totale bedrag in dat je ouders aan het begin van het jaar 
verschuldigd zŝũŶ͘��Ğ�ŬůƵŝƐŚƵƵƌ�ďĞĚƌĂĂŐƚ�ƉĞƌ�ũĂĂƌ�Φ�ϭ9,00. Een kluispas is voor de gehele 
schoolloopbaan en ŬŽƐƚ�Φ�ϱ͕ϬϬ͘�Dŝƚ�ďĞĚƌĂŐ�ŝƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚĞ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ�Φ 19,00 opgenomen. Bij verlies 
ŬĂŶ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ƉĂƐ�ǀŽŽƌ�Φ�ϱ͕ϬϬ�ĂĂŶŐĞƐĐŚĂĨƚ�ǁŽƌĚĞŶ͘  
 
Elektrische fietsstalling 
De toegang tot deze stalling wordt gekoppeld aan de kluispas. Belangstellenden kunnen zich melden 
bij de leerkracht.  
E-bike bezitters betalen voor het gebruik van de stalling Φ�ϮϬ͕- per cursusjaar, of een evenredig deel 
daarvan bij latere inwerkingtreding. 
Is stalling van een vervoermiddel noodzakelijk ten gevolge van een medische indicatie dan wordt 
geen huur in rekening gebracht.  
 
Gevonden voorwerpen 
In het gebouw liggen vaak de nodige gevonden voorwerpen, zoals kleding, portemonnees, sieraden, 
horloges, enz. Degene die iets kwijt is, wordt verzocht in de gebouwen nog eens goed naar het 
vermiste te zoeken en/of bij de conciërge te informeren. Gevonden waardevolle voorwerpen liggen 
bij de conciërge.  
 
Hoe en wat in de mediatheek 
Plaats en lidmaatschap 
De mediatheek bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw "De Peppel". De mediatheek is 
toegankelijk voor alle leerlingen en personeelsleden die verbonden zijn aan het Tienercollege/ 
Emelwerda College. Alle leerlingen zijn gratis lid van de mediatheek tijdens hun 
Tienercollege/Emelwerda-loopbaan.  
 
De collectie 
De collectie van de bibliotheek bestaat uit de volgende onderdelen: 

x Jeugdboeken 12+ 
x Jeugdboeken voor de moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans) voor de onderbouw 
x Literatuur voor Nederlands en de moderne vreemde talen 
x Informatieve en studieboeken 
x Literaire knipselmappen met recensies 
x Naslagwerken 

 
Algemene regels voor het gebruik van de mediatheek 
Er gelden de volgende regels: 
Tassen en etenswaren mogen niet meegenomen worden naar de werkplek. In de mediatheek staat 
een tassenrek waarop de tassen neergelegd kunnen worden  
Eten, drinken, bellen of luisteren naar muziek is in de mediatheek niet toegestaan  
Materialen worden alleen met behulp van de eigen schoolpas geleend. Zonder pasje geen materialen 
De mediatheek wordt alleen gebruikt voor studiedoeleinden, dus niet uitgebreid kletsen, spelletjes 
spelen, etc. 
Je houdt rekening met de andere leerlingen die gebruik maken van de mediatheek 
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Uitlenen 
Je kunt alleen met je eigen schoolpas max. 4 materialen lenen. De materialen worden voor een 
periode van 3 weken aan je uitgeleend.  
Voorin een boek wordt de datum gestempeld waarop het boek etc. moet worden teruggebracht. 
 
Wanneer het materiaal te laat wordt terugŐĞďƌĂĐŚƚ͕�ŵŽĞƚ�ũĞ�Φ�Ϭ͕Ϭϱ�ƉĞƌ�ŵĂƚĞƌŝĂĂů�ƉĞƌ�ĚĂŐ�ďĞƚĂůĞŶ͕�
vakanties en weekenden tellen niet mee. De boete moet gelijk bij het inleveren van het materiaal 
worden betaald. 
Je ontvangt een herinneringsbrief wanneer je de materialen 8 weken thuis hebt (3 weken 
uitleentermijn en 5 weken te laat). 
 
Verlengen 
Wanneer je de boek(en) nog nodig hebt en de uitleentermijn is afgelopen, kun je de boeken altijd 
verlengen. Dit kan door met het boek en je schoolpas even naar de mediatheek te komen en dan 
wordt het boek opnieuw voor 3 weken aan je uitgeleend. Wanneer het boek door iemand is 
gereserveerd, kan het niet meer verlengd worden. 
 
Schoolpas klas 1,2 
Voor iedere leerling wordt ieder schooljaar een nieuwe pas gemaakt. Deze pas wordt ook als 
mediatheekpas gebruikt. Je kunt deze pas aan het begin van het schooljaar afhalen bij de 
mediatheek.  
Op de pas staat je naam, je klas, je administratienummer, het betreffende cursusjaar en je pasfoto. 
Het administratienummer is het nummer dat je ook nodig hebt om in te loggen op het 
schoolnetwerk. 
Om te zorgen dat op alle pasjes een pasfoto staat, komt de schoolfotograaf 4x per jaar op school. In 
het voorjaar twee keer, tijdens de kennismakingsavonden van de nieuwe brugklassers en in 
september/oktober voor de absente en nieuwe leerlingen.  
 
Voor degenen die nog niet op de foto zijn geweest wordt een vervangend pasje gemaakt. De 
vervangende pasjes zijn geldig totdat de nieuwe pasjes met foto klaar zijn.  
 
Leerlingen die na het laatste bezoek van de schoolfotograaf (eind september/ begin oktober) nog 
niet op de foto zijn geweest, of die na het bezoek van de fotograaf op school komen, moeten zelf een 
pasfoto bij de mediatheek inleveren. De volgende dag is dan de schoolpas klaar.  
Wanneer je je schoolpas kwijtraakt, kun je bij de schoolmediatheek een nieuwe pas laten maken. 
,ŝĞƌǀŽŽƌ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ĞĞŶ�ƉĂƐĨŽƚŽ�ŝŶůĞǀĞƌĞŶ�ĞŶ�Φ�ϯ͕ϬϬ�ďĞƚĂůĞŶ͘ 
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Lijst benodigdheden per schooljaar 
 
Groep 7* Groep 8* Klas 1 Klas 2 
Laptop (inclusief 
beschermhoes) 

Laptop (inclusief 
beschermhoes) 

Laptop (inclusief 
beschermhoes) 

Laptop (inclusief 
beschermhoes) 

Etui Etui Geodriehoek Geodriehoek 
Oortjes/koptelefoon Papieren agenda Papieren agenda Papieren agenda 
 Oortjes/koptelefoon Mavo- kompasroos Mavo- kompasroos 
  Passer Passer 
  Kleurpotloden Kleurpotloden 
  Pennen Pennen 
  Grijze Potloden Grijze Potloden 
  Gum Gum 
  Puntenslijper Puntenslijper 
  Schriften wiskunde met 

kantlijn  
Schriften wiskunde met 
kantlijn  

  2 Notitieblokken 
ringband met lijntjes 
met tabbladen  

2 Notitieblokken 
ringband met lijntjes 
met tabbladen  

  Schaar Schaar 
  Arceerstiften Arceerstiften 
  Rekenmachine** Rekenmachine** 
  Oortjes/koptelefoon Oortjes/koptelefoon 
 
*Groep 7/8: 
De leerlingen van groep 7/8 krijgen de benodigde schriften en schrijfwaren via school.  
 
**Rekenmachine: 
In januari krijg je via school informatie over de rekenmachines die je in 
de brugklas mavo, havo, vwo nodig hebt. Geadviseerd wordt om de 
Texas Instruments 30 XIIB aan te schaffen omdat de werking van deze 
machine centraal staat in de klas.  
In de bovenbouw havo en vwo wordt een grafische rekenmachine 
gebruikt bij bepaalde vakken. Deze rekenmachine moet wel voorzien 
zijn van een examenstand.
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Bijlage 1: Wet op privacy 
 
Via het inschrijfformulier en/of via Magister heeft u uw voorkeuren aangegeven t.a.v. de wet op de AVG.  
 
Privacy 
Op het Tienercollege Noordoostpolder wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de 
administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie 
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe 
is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen 
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt 
over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is 
volgens de wet. Meer informatie over de privacy kunt u vinden op de website van de Aves: www.aves.nl.  
 
Digitale Leermiddelen 
Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in de 
privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. Al deze digitale middelen voldoen aan 
de nieuwe privacywet, ingegaan op 25 mei 2018. U kunt voor de privacybijsluiters terecht bij:  
https://www.slimleren.nl  
https://www.eduhint.nl/smartrekenen/ 
https://www.peppels.net/ 
https://geintegreerd-onderwijs.nl/ 
https://parnassys.net  
 
Adressenlijst 
Op het Tienercollege wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met 
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) 
willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij uw 
toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere 
(ouders van de) klasgenoten van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet 
gedeeld (en moet u zelf zorgen voor het delen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt 
worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.   
 
&ŽƚŽ͛Ɛ�ǁĞďƐŝƚĞͬ�&ĂĐĞďŽŽŬ 
Op het Tienercollege delen we graag via de website en/of Facebook op welke manier er gewerkt wordt. Daarbij 
vinden we het meerwaarde ŚĞďďĞŶ�Žŵ�ĨŽƚŽ͛Ɛ�ƚĞ�ƉůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĞƌŬǁŝũǌĞ͕�ĞǆĐƵƌƐŝĞƐ�ŽĨ�ĂŶĚĞƌĞ�
bijzonderheden.  
 
Mochten we om een of andere reden de naam van uw kind willen plaatsen bij een foto in de nieuwsbrief, op de 
website of Facebook, dan zal de school hier opnieuw toestemming voor vragen.  
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Bijlage 2: Stappenplan digitale facturering klas 1/2. 
 
Mocht u moeite hebben met de digitale facturering dan volgt hieronder een uiteenzetting van de 
stappen om tot betaling over te gaan: 
 

1. Klik op de link of plak de reeks tekens in de zoekbalk van uw browser, u bent nu in uw 
persoonlijk domein waar u de aangeboden leermiddelen ziet voor uw kind(eren). Wordt er 
gevraagd om in te loggen dan heeft u waarschijnlijk de tekens niet goed gekopieerd. 

 
2. Selecteer voor welke leermiddelen u wilt betalen door middel van het zetten van vinkjes. 

Niet alles kan uitgevinkt worden maar bijvoorbeeld de ouderbijdrage wel. 
 

3. Kruis het vakje aan waarin u aangeeft dat u de factuur heeft begrepen en dat u akkoord gaat. 
 

4. Kies een betaaloptie. Kiest u voor iDeal dan wordt u verwezen naar het iDeal scherm van uw 
bank waar u over kunt gaan tot betaling. Naast iDeal kunt u ook kiezen voor overboeking. 
Deze keuze houdt in dat u zelf op een later tijdstip de bedragen moet overmaken (dit is dus 
geen automatisch incasso van onze kant). U kunt met beide betaalopties kiezen voor betaling 
in termijnen of betaling in één keer. 

 
5. Rond de factuur af door op de knop: ''factuur afronden'' te drukken. Mocht u de factuur 

willen bekijken of zelf afdrukken dan kan dat door op de knop: ''download factuur'' te 
klikken. U krijgt dan een pdf van de factuur. Hier staat ons rekeningnummer op vermeld en 
ook de termijndata samen met alle bedragen. 

 
6. Komt u er uiteindelijk toch niet uit dan kunt u het beste contact opnemen met de school en 

vragen naar de financiële afdeling, wij staan u graag te woord. 
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Bijlage 3: Informatie The Rent Company en bestelflyer 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Het belang van digitaal onderwijs heeft zich het afgelopen jaar bewezen. Om bij te dragen 
aan de digitale ontwikkeling van iedere leerling hebben we op het Tienercollege 
Noordoostpolder gekozen om met laptops in de klas te werken. Voor de organisatie hiervan 
zijn we een samenwerking aangegaan met The Rent Company. De missie van The Rent 
�ŽŵƉĂŶǇ�ŝƐ͗�͚�ůŬĞ�ůĞĞƌůŝŶŐ�ƚŽĞŐĂŶŐ�ŐĞǀĞŶ�ƚŽƚ�ĚŝŐŝƚĂĂů�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ͛͘��ĂĂƌŽŵ�ďŝĞĚĞŶ�ǌŝũ�ůĂƉƚŽƉƐ�
aan tegen huur of koop, met daarbij het Easy4u zekerheidspakket voor service, garantie en 
schade- en diefstaldekking. Daarmee is uw zoon of dochter altijd verzekerd van een 
werkende laptop in de klas en heeft u er geen omkijken meer naar. 
 
Wat zijn de voordelen van een laptop van The Rent Company? 

x De laptops zijn door ons geselecteerd, zo heeft uw zoon of dochter altijd het juiste 
device. 

x Bij reparatie ligt op school een leenlaptop klaar. 
x De juiste software is door ons geselecteerd en is bij ontvangst al geïnstalleerd op de 

laptop. 
x Schade- en diefstaldekking is inbegrepen. 
x Bij de laptop wordt standaard een beschermhoes en een oplader meegeleverd. 

Alles over het bestellen 
Het aanbod dat wij voor onze leerlingen hebben geselecteerd vindt u op de bestelflyer in de 
bijlage van deze brief. Hoe u kunt bestellen wordt in deze flyer stap voor stap uitgelegd. Om 
u te helpen bij het maken van uw keuze vindt u extra informatie en specificaties in de 
webshop van The Rent Company. 
 
Extra informatie 
Voor aanvullende informatie en uitleg is er een speciale informatie pagina gemaakt. Hier is 
alles terug te vinden over The Rent Company en het Easy4u zekerheidspakket. 
 
 Klik hier om naar de informatiepagina te gaan. 

https://easy4u.nl/nl/info?code=AQH8N6Q 

 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met The Rent Company via  085 003 61 50 of mail naar  
help@rentcompany.nl. Ook kunt u een vraag stellen via de chat op   www.rentcompany.nl. 
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