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Praktische informatie voor de start van schooljaar 2020/2021
Voor ouders en leerlingen

Kalender schooljaar 2020 - 2021
Augustus
20-21-24 augustus
25 augustus

Maart
boeken afhalen
start lessen
volgens rooster

24 maart
30 maart t/m 7 april

September
7 t/m 18 september
8 september
21 sept. t/m 2 okt.

startgesprekken
(via MS teams)
ontwikkeldag (lesvrije dag)
werkweek vmbo-4

Oktober
14 oktober
19 t/m 23 oktober

ontwikkeldag (lesvrije dag)
herfstvakantie

November
19 november
20 t/m 27 november
30 november

ontwikkeldag (lesvrije dag)
schoolexamen
en toetsweek
start tweede trimester

December
7 t/m 11 december
14 en 15 december
18 december
21 dec. t/m 1 januari

15 maart
16 t/m 23 maart

ontwikkeldag (lesvrije dag)
schoolexamen
en toetsweek
start derde trimester
rapportuitreiking

April
5 april
7 en 8 april
16 april
27 april

tweede paasdag
oudergesprekken
ontwikkeldag (lesvrije dag)
Koningsdag

Mei
3 t/m 14 mei
17 mei
24 mei

meivakantie
start centraal eindexamen
tweede pinksterdag

Juni
19 juni

reunie Dendron College

Juli - september
rapportuitreiking
oudergesprekken
kerstviering
kerstvakantie

8 t/m 16 juli
19 en 20 juli
23 juli
26 juli t/m 3 september

toetsweek
boeken inleveren
rapportuitreiking
zomervakantie

Februari
15 t/m 19 februari

krokusvakantie

Tot 1 januari zijn er geen excursies met busvervoer gepland. De werkweken havo/vwo zijn nog onder
voorbehoud (mogelijk voorjaar 2021) . Voor de uitgebreide en meest actuele jaarplanning kijkt u op
www.dendron.nl
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Dendron Zomermagazine
In dit zomermagazine geven wij u zoveel mogelijk informatie voor u en uw kind(eren) om komend
schooljaar goed te kunnen starten. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met
de teamleider van uw zoon/dochter.
De teamleiders zijn vanaf donderdag 20 augustus weer aanwezig en bereikbaar onder telefoonnummer
077-3970880 of via e-mail. De betreffende e-mailadressen vindt u onder ‘praktische zaken’. De school is
vanaf woensdag 19 augustus weer telefonisch bereikbaar.
Wij wensen u (alvast) een fijne zomervakantie en zien uw zoon/dochter graag in augustus!
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Praktische zaken
Teamleiders
Alle teamleiders zijn bereikbaar vanaf donderdag
20 augustus via onderstaand e-mailadres of via
het centrale telefoonnummer 077–3970880.
•

Mevrouw A. Cox
brugklassen en havo/vwo 2
a.cox@stichtinglvo.nl

•

Mevrouw K. Theelen
brugklassen en havo/vwo 2

•

De heer M. Pallandt
vmbo BKT 2-3-4
m.pallandt@stichtinglvo.nl

•

De heer F. Hanraets
vmbo BKT 2-3-4
f.hanraets@stichtinglvo.nl

•

Mevrouw V. Thijssen
havo 3-4-5 en vwo 3-4-5-6
v.thijssen@stichtinglvo.nl

•

De heer J. van der Donk
havo 3-4-5 en vwo 3-4-5-6
j.vanderdonk@stichtinglvo.nl

Somtoday en Itslearning
In Somtoday en Itslearning kunnen leerlingen en
ouders onder andere terecht voor de agenda,
huiswerk/toetsen, presentieoverzichten, cijfers,
korte berichten van je docenten en mentor. Dit
kan online via de website, maar ook via een app.
Is uw kind nieuw op school? Aan het begin van
het schooljaar ontvangen ouders meer informatie
over Somtoday en de inloggegevens. Leerlingen
ontvangen deze bij de ICT-instructie. Als uw
kind al op het Dendron College zit, dan kunt u
gedurende de schoolperiode inloggen met uw
inloggegevens die u reeds ontvangen heeft.

ICT-instructie
Nieuwe brugklasleerlingen en zij-instromers
krijgen tijdens de eerste schoolweek een ICTinstructie van hun mentor. Hierin krijgen ze

uitleg over inloggen op het netwerk, printen en
kopieren, gebruik van Somtoday, Itslearning,
Office 365 en hoe ze wachtwoorden aanpassen.

Gebruik computers op school
Iedere leerling krijgt aan het begin van de
loopbaan op onze school een brief van zijn/haar
mentor met daarin de inloggegevens voor het
gebruik van de computers op school. Zonder deze
gegevens kunnen ze géén gebruik maken van de
computer tijdens lessen waarin met de computer
gewerkt wordt, maar ook niet van de computers
in de mediatheek. Leerlingen moeten altijd zelf
een koptelefoon of oordopjes bij zich hebben bij
gebruik van de computers.

ICT: BYOD-onderwijs
Komend schooljaar gaat een aantal
brugklasleerlingen werken met laptops. We
starten in de vmbo t/havo-, havo-, havo/vwo- en
vwo+ brugklassen met dit BYOD-onderwijs (Bring
Your Own Device).
Gezien de huidige (corona)situatie kunnen we ons
voorstellen dat u voor uw zoon of dochter ook
een device aan wilt schaffen ook al is uw zoon of
dochter niet ingedeeld in deze klassen.
Wanneer u al een geschikte laptop in uw bezit
heeft, kunt u deze natuurlijk gebruiken. Mocht
dat niet zo zijn dan bieden we u de mogelijkheid
om via school een device te bestellen. Uiteraard
kunt u ook zelf een keuze maken bij een andere
aanbieder.
Lees hier meer over de aanschaf van een
geschikte laptop (onderaan de pagina).

Schooljaarkaart
Aan het begin van het schooljaar krijgen de
leerlingen een schooljaarkaart uitgereikt.
Hierop staat de meest relevante informatie van
de school. Meer informatie, onder andere de
schoolgids, kunt u ook vinden op de website
www.dendron.nl.
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Startgesprekken
Na het bijzondere coronajaar 19/20 willen we
extra aandacht besteden aan het opnieuw
opstarten in het nieuwe schooljaar. Dat doen we
middels startgesprekken: een gesprek tussen
leerling, ouders en mentor, waarin aan de orde zal
komen hoe een leerling is gestart in het nieuwe
schooljaar en wat zijn of haar aandachtspunten en
studieplannen zijn. Daarvoor zullen we tussen
7 en 18 september gesprekken inplannen van 15
minuten, online via MS Teams. U voert het gesprek
dus vanuit huis (of een andere locatie), u komt er
niet voor naar school. Ter voorbereiding zal de
leerling van de mentor een aantal gesprekspunten
krijgen. Uiteraard is er ook ruimte voor wat u in dit
gesprek in zou willen brengen. In het begin van het
nieuwe schooljaar volgt informatie over de planning
van de gesprekken.

Leerlingenpasje
Iedere leerling heeft/ontvangt een leerlingenpasje,
dat hij/zij altijd bij zich moet hebben. Deze
leerlingenpas wordt voor twee doeleinden
gebruikt: identificatie (foto, leerlingnummer,
geboortedatum en afdeling) en uitleenregistratie
in de mediatheek. Van nieuwe leerlingen wordt
zo snel mogelijk een pasfoto gemaakt en dan
ontvangen zij ook een pasje. Bij verlies, schade
of diefstal dient de leerling zich te melden bij
de servicedesk. Voor de vervanging van de
leerlingenpas wordt € 7,50 in rekening gebracht.

Huur kluisjes
Als uw zoon/dochter nog geen kluisje huurt, kan
hij/zij dit alsnog regelen. Voor brugklasleerlingen
wordt dit centraal geregeld aan het begin van
het schooljaar. De huur bedraagt € 13,00 per
schooljaar. Bij verlies van de sleutel kan tegen
een vergoeding van € 13,00 een nieuwe sleutel
worden aangevraagd. Voor vragen over het huren
van een kluisje kan uw zoon/dochter terecht bij de
heer L. Thijssen. Hij is bereikbaar vanaf dinsdag 18
augustus, dagelijks van 08.00 – 12.00 uur en van
13.00 – 16.00 uur.

Scooterstalling
Scooters worden gestald in de daarvoor bestemde
stalling bij de zij-ingang van het schoolplein. De
leerlingen dienen hun scooter of brommer, nadat
zij door de poort zijn gegaan, uit te zetten en deze
Zomermagazine Dendron College 2020/2021

aan de hand mee te nemen naar de stalling. Er mag
niet gereden worden met de scooter of brommer
op het schoolplein. Dit voorkomt ook verstoring
van de lessen door geluidsoverlast. De leerlingen
blijven zelf verantwoordelijk voor hun scooter of
brommer en de school kan geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor het verlies van en/of schade aan
privé-eigendommen.

Leesbevordering
Van elke leerling wordt verwacht dat hij/zij altijd
een leesboek bij zich heeft op school. Ook wordt
van elke leerling verwacht dat hij/zij lid is van
BiblioNu: openbare bibliotheek Horst aan de Maas
en Venray. Lidmaatschap is gratis t/m 17 jaar en
zolang je hier op school zit (op vertoon van je
Dendron-schoolpas).

Ziek en ziek melden
Is uw kind ziek? Meld dit dan telefonisch vóór 09.00
uur op telefoonnummer (077) 3970880. Mocht uw
kind langer dan 1 dag ziek zijn, wilt u dan opnieuw
bellen. Als een leerling afwezig blijkt, maar niet
meer als ziek in Somtoday is geregistreerd en
de ouder(s)/verzorger(s) hebben niet opnieuw
gebeld, wordt de leerling als ‘ongeoorloofd absent’
geregistreerd.

Ziek naar huis
Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt en
naar huis wil, wordt dat geregeld via de receptie.
Voordat wij de leerling naar huis sturen, belt de
receptie met één van de ouder(s)/verzorger(s). Dan
wordt afgesproken of uw kind zelf naar huis gaat of
opgehaald wordt.

Langdurig ziek
Bij ziekmelding gevolgd door langdurige
afwezigheid behoudt de school zich het
recht voor de schoolarts in te schakelen. De
leerlingcoördinator zal in deze gevallen altijd
contact opnemen met de ouder(s)/verzorger(s).

Meer over verlof en ziekmelden
Op de website is uitgebreide informatie te vinden
over aanvragen van verlof en ziekteverzuim.
https://www.dendron.nl/praktische-info/ziekteverlof-en-verzuim
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Lestijden
Op het Dendron College gelden aparte pauzeroosters voor onderbouw (leerjaar 1,2 en 3 havo/vwo)
en bovenbouw (3 vmbo en leerjaar 4, 5 en 6).

Uur

Onderbouw

Uur

Bovenbouw

1

08.15-09.05

1

08.15-09.05

2

09.05-09.55

2

09.05-09.55

Pauze

3

09.55-10.45

3

10.15-11.05

Pauze

4

11.05-11.55

4

11.05-11.55

Pauze

5

11.55-12.45

5

12.25-13.15

Pauze

6

13.15-14.05

6

13.15-14.05

7

14.05-14.55

7

14.05-14.55

8

14.55-15.45

8

14.55-15.45

Pauze
9

15.50-16.40

Pauze
9

15.50-16.40

Eindtijd lesdag
We benadrukken dat een lesdag tot 16.40 uur kan duren. Klassenroosters kunnen in de loop van het jaar
gewijzigd worden, waardoor wat eerst vrije tijd was weer schooltijd wordt en andersom.
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Boeken afhalen
Omdat het ieder jaar weer een uitdaging is om
de juiste boeken bij de juiste leerling te krijgen,
verzoeken wij dringend onderstaande informatie
goed door te nemen.

Afhaalschema boeken
De boeken, werkboeken en leermiddelen (die
op school worden verstrekt) moeten door de
leerlingen worden afgehaald volgens het schema
op de website.
Afhalen zal zijn op 20, 21 of 24 augustus. Mocht de
leerling niet zelf in de gelegenheid zijn de boeken
af te halen op het genoemde tijdstip, zorg dan
voor een vervanger. Iedereen dient zich aan de
opgegeven tijden (en richtlijnen) te houden.
Fietsen stallen bij ophalen boeken
• Brugklassen, havo 2 -3 , vwo 2 - 3 en vmbo 2:
Bij het halen van de boeken zet je fiets op het
schoolplein bij de fietsenstalling (niet in de
fietsenkelder), school betreden via de zijingang (niet via het juniorcollege), ga via de
loopgang naar de junior aula.
• Havo 4 - 5, vwo 4-5-6, vmbo 3 - 4:
Zet je fiets bij de hoofdingang van de school
(niet in de fietsenkelder), school betreden via
de hoofdingang, loop verder naar B83.
Na het afhalen van de boeken pak direct je fiets en
verlaat het schoolplein.

Controleren van het boekenpakket
Elke leerling krijgt een boekenlijst op naam
met daarop de boeken die hij/zij nodig heeft.
Op de boekenlijst staat: het vak, de titel, ISBNcode en interne code. Er wordt per leerling een
boekenpakket gemaakt. Na het afhalen verzoeken
we je in verband met de coronamaatregelen het
schoolgebouw te verlaten en thuis je boeken te
controleren.

Controleer thuis zelf direct op:
• de ISBN-code op het boek vergelijken met de
persoonlijke boekenlijst, de juistheid van de
boeken;
• sommige ISBN-nummers op werkboeken
kunnen afwijken van de nummers op de
boekenlijst. Op onze website komt een
overzicht van afwijkende ISBN-nummers;
• profiel en/of vakkenpakket;
• beschadigingen;
Bij vragen of meldingen over het boekenpakket
meldt de leerling zich zo snel mogelijk bij het
boekenfonds in lokaal JB12.
Boeken kaften
De leerlingen zijn verplicht de boeken na
ontvangst direct te kaften. Ook schrijft de leerling
zijn/haar naam en klas in de stempelafdruk voorin
de boeken.

Bereikbaarheid boekenfonds
Op de monitor komen regelmatig mededelingen
van het boekenfonds. Tot de herfstvakantie is er
op maandag, woensdag en vrijdag tijdens de grote
pauzes iemand in het boekenfondslokaal (JB12,
tegenover de Junior Receptie) aanwezig voor
eventuele vragen. Indien niemand aanwezig is,
graag melden bij de servicedesk.
Leerlingen kunnen hier terecht voor eventuele
vragen, om schade aan een boek te melden of
door te geven dat zij nog niet alle boeken hebben
ontvangen. Wij gaan ervan uit dat iedereen
vanaf de herfstvakantie alle boeken heeft. Na de
herfstvakantie wordt schade of het missen van
een boek aan de leerling in rekening gebracht.
Boeken die niet opgehaald worden, moeten aan
het einde van het schooljaar betaald worden,
omdat ze dan ook niet ingeleverd kunnen worden.
Let op! De boekenpakketten zijn vooral voor een
brugklasser behoorlijk zwaar.
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Eerste lesweek
Brugklas

Vmbo 3

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden om 13.00 uur op school
verwacht voor een introductieprogramma. Op
de monitor staat vermeld waar ze moeten zijn.
Dit programma duurt tot 15.30 uur. De leerlingen
kunnen meebrengen: pen, papier, Dendron Plan
Agenda en eventueel eten en drinken.

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 11.15 uur. Op de monitor staat in welk lokaal ze
moeten zijn. Dan krijgen ze ook informatie over de
introductieactiviteit op vrijdag 28 augustus.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens de
introductieweekplanner.
Vrijdag 28 augustus
Afsluiting wenweek met de mentor.

Vmbo 2
Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 10.30 uur. Hiervoor moeten ze hun Dendron
Plan Agenda en schrijfmateriaal meebrengen.
Op de monitor staat in welk lokaal ze moeten
zijn. Dan krijgen ze ook informatie over de
introductieactiviteit op vrijdag 28 augustus.
Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.
Vrijdag 28 augustus
De leerlingen hebben met hun mentor een
introductieactiviteit. Het is de bedoeling dat ze
elkaar zo sneller leren kennen en dat er een fijne
sfeer in de klas ontstaat, waarin iedereen zich
verantwoordelijk voelt voor de ander. De mentor
kan de klas zo ook snel leren kennen. Nadere
informatie volgt aan het begin van het schooljaar.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.
Vrijdag 28 augustus
De leerlingen hebben met hun mentor een
introductieactiviteit. Het is de bedoeling dat de
leerlingen elkaar zo sneller leren kennen en dat er
een fijne sfeer in de klas ontstaat, waarin iedereen
zich verantwoordelijk voelt voor de ander. De
mentor kan de klas zo ook snel leren kennen.
Nadere informatie volgt aan het begin van het
schooljaar.

Vmbo 4
Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 11.15 uur. Op de monitor staat in welk lokaal ze
moeten zijn. Ze moeten hiervoor hun agenda en
schrijfmateriaal meebrengen.
Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Havo 2
Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 10.30 uur. Hiervoor moeten ze hun Dendron
Plan Agenda en schrijfmateriaal meebrengen. Op
de monitor staat in welk lokaal ze moeten zijn. De
mentor bespreekt met de leerlingen de gang van
zaken van het komende schooljaar.
Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.
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Havo 3

Vwo 3

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 10.30 uur. Hiervoor moeten ze hun Dendron
Plan Agenda en schrijfmateriaal meebrengen.
Op de monitor staat in welk lokaal ze moeten zijn.
De mentor bespreekt met de leerlingen de gang
van zaken van het komende schooljaar.

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 10.30 uur. Hiervoor moeten ze hun Dendron
Plan Agenda en schrijfmateriaal meebrengen.
Op de monitor staat in welk lokaal ze moeten zijn.
De mentor bespreekt met de leerlingen de gang
van zaken van het komende schooljaar.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Havo 4

Vwo 4

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 13.00 uur. Zij krijgen informatie over het nieuwe
schooljaar. Op de monitor staat in welk lokaal ze
moeten zijn.

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 13.00 uur. Zij krijgen informatie over het nieuwe
schooljaar. Op de monitor staat in welk lokaal de
leerlingen moeten zijn.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Havo 5

Vwo 5

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 13.00 uur. Zij krijgen informatie over het
nieuwe schooljaar. Op de monitor staat in welk
lokaal ze moeten zijn.

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 14.30 uur. Zij krijgen informatie over het
nieuwe schooljaar. Op de monitor staat in welk
lokaal de leerlingen moeten zijn.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Vwo 2

Vwo 6

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 10.30 uur. Hiervoor moeten ze hun Dendron
Plan Agenda en schrijfmateriaal meebrengen.
Op de monitor staat in welk lokaal ze moeten zijn.
De mentor bespreekt met de leerlingen de gang
van zaken van het komende schooljaar.

Maandag 24 augustus
De leerlingen worden ontvangen door hun mentor
om 14.30 uur. Zij krijgen informatie over het
nieuwe schooljaar. Op de monitor staat in welk
lokaal ze moeten zijn.
Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

Dinsdag 25 augustus
Begin van de lessen volgens rooster.

9

Benodigdheden en kosten
Agenda
Brugklasleerlingen, tweede- en derdeklassers
hoeven geen agenda aan te schaffen. Zij
ontvangen de Dendron Plan Agenda. Deze
agenda biedt leerlingen veel overzicht, structuur
en uniformiteit. Leerlingen krijgen de agenda
uitgereikt bij de boeken of tijdens de eerste
lesweek.

Benodigdheden voor brugklassen
•
•

•
•
•
•

Een stevige schooltas / rugzak
Etui met de volgende inhoud:
• Minimaal 2 blauwe pennen
• 1 rode pen
• 1 groene pen
• 1 zwarte pen
• 2 grijze potloden
• Setje kleurpotloden
• Gum en slijper
• Markeerstiften (geel)
• Schaar
• Plakstift
• Geodriehoek
• Liniaal
• Stevige passer
Een rekenmachine (voorkeur TI-30XB
Multiview)
Een setje snelhechters
Oordopjes/koptelefoon
Schriften
• Minimaal 5 kleine gelinieerde schriften (A5)
• Minimaal 5 grote gelinieerde schriften (A4)
• Minimaal 3 grote geruite schriften (A4),
grote ruit (10 mm).

Leer- en hulpmiddelen voor alle
leerlingen
(zelf aanschaffen)
Rekenapparatuur
• Havo 4 en vwo 4: grafische rekenmachine
(voorkeur TI-84 Plus CE-T).
Gymkleding/-schoenen
De school stelt het dragen van gymkleding
verplicht, in het bijzonder het dragen van een
onbedrukt wit T-shirt en korenblauwe broek.
De kleding kan op school alleen worden gekocht
op donderdag 20 augustus, tijdens het afhalen
van de boeken. Sport 2000 Venray is dan
aanwezig in de hal naar de grote aula, deze biedt
de volgende artikelen aan volgens onderstaande
(gereduceerde) prijzen:
• Katoenen wit T-shirt, onbedrukt € 7,50
• Technisch wit sportshirt, onbedrukt € 12,50
• Blauwe Masita sportbroek (met binnenslip)
€ 12,50.
Deze producten zijn ook altijd bij Sport2000 in
Venray te koop. Daar krijgen alle leerlingen/ouders
bij bezoek aan de winkel 10% korting bij vertoon
van het schoolpasje.

Leer- en hulpmiddelen voor
beroepsgerichte opleidingen
De kleding, veiligheidsschoenen en
gereedschappen voor de afdeling Bouwen,
Wonen en Interieur (BWI) en afdeling Produceren,
Installeren en Energie (PIE) worden door de docent
en/of de leverancier tijdens de praktijklessen
verstrekt. Voor de leerlingen van het vakcollege
techniek in leerjaar 2 (VL2/VB2) zal dit zijn na de
eerste periode als ze hun definitieve keuze hebben
gemaakt tussen de afdelingen BWI en PIE.
Hier volgen de richtprijzen voor de afdeling
BWI die in twee termijnen over leerjaar 3 en 4
verrekend worden en de richtprijzen voor PIE die
in 1 termijn in leerjaar 3 verrekend worden.
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BWI leerjaar 2, 3 en 4
• Gereedschapsset 		
• Veiligheidsschoenen
• Werkkleding 		

€ 150,00
€ 22,50
€ 30,00

PIE leerjaar 2, 3 en 4
• Schuif-/rolmaten 		
• Veiligheidsschoenen
• Veiligheidsbril 		

€ 30,00
€ 22,50
€ 6,00

De kleding voor de afdeling PIE wordt klassikaal
verstrekt door de docent (gratis, sponsoring
diverse bedrijven).
Genoemde bedragen zijn onder voorbehoud.

Schoolkosten
Op de website is informatie te vinden over de
schoolkosten 2020-2021. Deze informatie is begin
van het schooljaar beschikbaar.

De tegemoetkoming in de
studiekosten
Alle informatie over de tegemoetkoming in de
studiekosten is te vinden op www.ib-groep.nl.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met minimale financiële middelen, die
door gebrek aan middelen niet mee kunnen doen
met hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers
van deze kinderen kunnen een beroep doen op
hulp van de lokale Stichting Leergeld indien zij
bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten
voor hun kinderen niet kunnen betalen.
Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.leergeldhorstaandemaas.nl
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LOB en coaching
In het vmbo

Voor havo/vwo

Een belangrijke taak van onze school is het
helpen van leerlingen met hun oriëntatie op hun
vervolgstudie en loopbaan. Op het Dendron
College hebben we daar afgelopen jaren veel
aandacht aan besteed.

Coaching havo/vwo onderbouw
Als vervolg op de pilot in de bovenbouw gaan in
schooljaar 2020-2021 ook enkele mentoren in de
onderbouw (brugklas, tweede en derde klas) aan
de slag met het coachen van leerlingen. Leerlingen
van deze mentoren en hun ouders ontvangen na de
zomervakantie meer informatie hierover.

In schooljaar 2020-2021 gaan we in het vmbo
hier een logisch vervolg aan geven met een
doorlopende LOB-leerlijn (loopbaan, oriëntatie en
begeleiding) voor leerjaar 1 t/m 4. Hierbij is een
intensieve coaching belangrijk.
LOB zal komende jaren een rode draad door de
gehele opleiding van de vmbo-leerling worden.
We beginnen in het eerste leerjaar met gesprekken
waarin de leerling zijn/haar ontwikkeling deelt met
de ouders en mentor/coach. Een aantal momenten
per jaar zal de leerling ook een gesprek met de
mentor/coach hebben om te reflecteren op recente
(praktijk)ervaringen. Wekelijks gaan de (TK 1,
BK 1 en B/K 2-4) leerlingen ervaring opdoen in de
beroepsgerichte afdelingen. Daarnaast werken ze
in een digitale LOB-omgeving waarin ze worden
begeleid door de mentor/coach.
De kern van het gesprek is steeds: Wie ben ik, wat
wil ik, waar ben ik goed in, welke kwaliteiten heb ik
en waar moet ik nog aandacht aan gaan besteden.
Om te leren kiezen is ‘zelfsturing’ een belangrijke
kwaliteit. Bij LOB is het vooral belangrijk dat de
leerlingen nadenken over zichzelf en hun toekomst.
Dit versterkt de eigen kracht van de leerling en
dus ook het eigenaarschap. De leerling is en wordt
zich steeds meer bewust van zijn capaciteiten,
kwaliteiten, interesses en ambities. Het opbouwen
en het vastleggen van de eigen ontwikkeling
doet de leerling in een portfolio, dit wordt het
loopbaandossier genoemd. Met het verplichte
loopbaandossier sluit de leerling in klas 4 LOB af.

LOB en coaching havo/vwo bovenbouw
Tijdens schooljaar 2019-2020 zijn vier mentoren op
havo-4 en twee mentoren op vwo-4 gestart met
het coachen van leerlingen. Deze leerlingen
werkten aan eigen doelen en hadden om de
week een coachgesprek. Het doel was om samen
met de coachende mentor meer eigenaarschap en
eigen verantwoordelijkheid te creëren. Bovendien
proberen de coachende mentoren op deze manier
samen met de leerling meer inzicht te krijgen in het
eigen handelen en het leerproces.
In schooljaar 2020-2021 wordt deze pilot rondom
coaching uitgebreid in de bovenbouw:
• 4 docenten met elk 16 leerlingen in havo-4
• 2 docenten met elk 16 leerlingen in vwo-4
• 3 docenten met elk 16 leerlingen in vwo-5
Het komende schooljaar zullen tijdens de
coachgesprekken onder andere de doelen van de
leerlingen en de studiekeuze aan bod komen.
Leerlingen zitten net als andere jaren in een
stamklas (waar zij de klassikale vakken mee
volgen). De leerlingen krijgen daarnaast een
mentor of een coachende mentor toegewezen.
Leerlingen van de coachende mentoren en hun
ouders ontvangen na de zomervakantie meer
informatie over de coaching.
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Ouderraad
De ouderraad bespreekt onderwerpen die in
de relatie tussen school, ouders/verzorgers en
leerlingen van belang zijn. De vergaderingen zijn
openbaar voor ouders en leerlingen.
Wat doet de ouderraad?
• De ouderraad (OR) staat achter de missie
van de school: “Het Dendron College is een
persoonlijke school, waar onderwijs wordt
gegeven van hoogwaardige kwaliteit voor
iedereen op maat”.
• Aansluitend bij de missie van school stelt
de ouderraad zich ten doel medewerking te
verlenen aan het creëren van een stabiel,
gezonde, veilige en gezellige leeromgeving
voor leerlingen.
• De ouderraad heeft een ondersteunende
en adviserende rol en participeert in de
medezeggenschapsraad. Ook vindt overleg
plaats met de leerlingenraad.
• Aantal keren per jaar hebben wij
ouderraadoverleg, in het bijzijn van een
directielid. Daarbij nodigen wij sprekers
(intern/extern) uit om bepaalde onderwerpen
nader toe te lichten, zoals pedagogisch plan
en veiligheid.
• De OR is ook actief binnen een aantal
commissies, zoals gezonde school en
boekenfonds.
• De afgelopen 2 jaar heeft de OR samen met
leerlingen en leerkrachten meegedacht over
het thema onderwijsvernieuwing. Hoe komen
we tot onderwijs dat de leerlingen boeit en
inspireert, waarbij er persoonlijke aandacht
is en waarbij leerlingen serieus genomen
worden en verantwoordelijkheid nemen
voor hun eigen ontwikkeling? Het resultaat
hiervan is dat komend jaar verder gewerkt zal
worden aan een aantal concrete punten zoals:
‘betere leerplekken’, ‘meer aandacht voor
loopbaanoriëntatie’ en ‘flexibeler onderwijs’.
Het Dendron neemt deze input mee in het
onderwijsvernieuwingsproject ‘Dendron
groeit’.

Ouders/verzorgers zijn van harte welkom om
aan te sluiten bij de ouderraad, met name uit de
kerkdorpen. Heeft u vragen, interesse om een
vergadering bij te wonen, mee te helpen bij het
boekenfonds of lid te worden van de ouderraad,
stuur een mail naar: ouderraad@dendron.nl
Meer weten of meepraten? Informeer bij de
ouderraad of kijk op de website.
Voor meer informatie over de ouderraad:
https://www.facebook.com/
OuderraadDendronCollege
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Welke leerlingen zijn er nog meer?
SOOOOL 10-14
In het nieuwe schooljaar komen er weer 16 nieuwe
leerlingen naar het Dendron College voor
SOOOOL10-14. Ze zitten dan in groep 7 of 8,
maar starten in augustus al met het tienercollege.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website: www.sooool10-14.nl.
Teamleider is Dorien Stals d.stals@sooool10-14.nl

TaalRijk
TaalRijk is een school voor leerlingen tussen de
11,5 en 18 jaar die de Nederlandse taal moeten
leren. Het gaat dan met name om kinderen
die gevlucht zijn, maar ook om kinderen van
arbeidsmigranten. Bij ons studeren kinderen van
over de hele wereld. Wij hebben als taak deze
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op
hun leven in Nederland. Dat betekent dat wij ze
Nederlands leren, maar ook bijvoorbeeld hoe
de Nederlandse samenleving er uit ziet en wat
onze gebruiken zijn. Op onze school wordt naast
het vak Nederlands ook aandacht besteed aan
rekenen/wiskunde, sport, handvaardigheid/
tekenen, loopbaanoriëntatie en Engels. Na twee
jaar zijn de meeste kinderen klaar om over te
stappen naar het reguliere onderwijs.
Sinds schooljaar 2018-2019 geven we les op het
Dendron College. Dat biedt veel mogelijkheden
voor beide scholen, zoals bijvoorbeeld
samenwerking tussen leerlingen en docenten.
Leren van elkaar en daardoor meer respect
krijgen, dat is waar integratie en dus ook TaalRijk
voor staat!
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