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Welkom bij Oriënt
Een kleine school waar iedereen je kent en waar je kunt rekenen op goed, modern onderwijs en
de beste zorg, dat is in het kort Oriënt. Het Morgen College bestaat uit drie locaties, waaronder
Oriënt. Oriënt duurt twee jaar en daarna kun je het onderwijs vervolgen op het Morgen College
in Harderwijk.
Oriënt is onderdeel van het Morgen College en is gevestigd in het schoolgebouw van RSG
Levant. Een bijzondere samenwerking. Vanuit één schoolgebouw bieden beide scholen ieder
hun eigen richting aan. Oriënt biedt leerlingen onderbouw basis- en kaderberoepsgericht
onderwijs. Zowel het bestuur van de RSG als het bestuur van het Morgen College erkennen
het belang van kwalitatief goed onderwijs voor iedere leerling uit Zeewolde. Door het delen
van het schoolgebouw wordt er efficiënter en intensiever samengewerkt, zodat er in de
eigen woonplaats breed en duurzaam onderwijs kan worden geboden aan alle leerlingen uit
Zeewolde.
Bij ons sta jij centraal. We bieden een fijne en veilige schoolomgeving waar je jezelf direct thuis
voelt. Tijdens de lessen en daar buiten besteden we veel aandacht aan de sociale ontwikkeling.
Goed met elkaar communiceren en samenwerken zijn succesfactoren voor je verdere leven.
We zijn een ondernemende school die jou helpt je talenten te ontdekken en je voorbereidt op de
volgende stap naar jouw toekomst. We betrekken je daarom bij veel activiteiten, zoals het open
huis, de rapportvergaderingen, de ouderavond, organisatie van kerst- en paasvieringen en in de
leerlingenraad.
Kennis en vaardigheden zijn erg belangrijk. Je hebt kennis nodig om je weg te vinden in het
leven. Je vaardigheden zorgen ervoor dat je succesvol zult zijn. In deze schoolgids vind je veel
praktische informatie over de school.
Meer weten? Aarzel dan niet om te bellen! We nemen graag tijd om je vragen te
beantwoorden. Meer informatie vind je ook op de website www.morgencollege.nl.
E. Blok
directeur Morgen College, locatie Oriënt
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Over de school en de schoolleiding
Morgen College biedt onderwijs op drie locaties:

School draait in de basis om het samenspel van leerlingen

• 	Westeinde 31 met de theoretische leerweg.

hun eigen talent te laten ontwikkelen. De locatiecoördinator

• 	De Sypel 2 met de beroepsgerichte leerwegen.
• 	Oriënt zit in het gebouw aan Horsterweg 192 te Zeewolde,
met leerjaar 1 en 2 beroepsgerichte leerweg.

Op alle locaties bieden wij kleinschalig onderwijs. Je leert

en medewerkers. De leerkrachten gaan ervoor leerlingen

ondersteunt hen in deze ambitie. Uiteindelijk is de directie
eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school.
Als je ergens mee zit, zoek ons dan op voor een gesprek.

daardoor snel iedereen kennen, vindt snel je weg in school
en voelt je snel thuis.

Directeur

De heer E. Blok

E-mail: eblok@morgencollege.nl

/RFDWLHFR§UGLQDWRU

0HYU'YDQGH.DPS
(PDLOGYDQGHNDPS#PRUJHQFROOHJHQO

Locatie De Sypel (alle leerjaren KB/BB)
De Sypel 2

3842 AE Harderwijk

Locatie Westeinde (alle leerjaren TL)
Westeinde 31

3844 DD Harderwijk

Oriënt - Zeewolde (leerjaar 1 en 2 KB/BB)

Horsterweg 192

3891 EV Zeewolde

Telefoon: 036 52 18 170
Voor alle locaties geldt:

Telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur
Telefoon: 088 - 850 7370

E-mail: info@morgencollege.nl
www.morgencollege.nl
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Onderwijsvisie Oriënt
Onze visie op onderwijs komt van onze visie op leren en

ontwikkelen en kan worden samengevat in vier kernwoorden:
Talentontwikkeling: We helpen jou bij het zoeken naar

antwoorden op vragen en problemen voor nu en voor later. Deze
zoektocht brengt oplossingen in de vorm van kennis, inzicht en

Feedback: Bij het ontwikkelen van jouw talenten gaat het niet

om de antwoorden zelf, maar om onze gezamenlijke zoektocht

om je talenten te benoemen. Wij bieden je steun om je te helpen
vooruit te gaan, maar je wordt ook aangespoord om je eigen
antwoorden te zoeken en te ontdekken.

mogelijkheden om te leren en te leven.

Christelijke identiteit

Levensechte leersituaties: We geloven in jouw talenten. De

terug te zien in de dagelijkse bezinning en in de viering van

aanwezige talenten verschillen per persoon. Of een talent zich
ontwikkelt hangt sterk af van de omstandigheden. Talenten
‘bloeien” in een rijke leersituatie. Een rijke leersituatie is

levensecht, er is veel contact met elkaar en met concrete
materialen.

Doelstellingsgericht: Om een talent te ontwikkelen moet je ook

iets doen. Doen is een soort denken met je handen. Maar leren is

We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral
christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een ‘pluriforme’

school, die ook volop ruimte biedt aan mensen met andere

overtuigingen. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar

als gelijkwaardig accepteert en elkaars levensovertuiging erkent.
Daar hoort bij dat je geïnteresseerd bent in de bron waaruit
de ander put en in de denkbeelden die een ander in praktijk
probeert te brengen.

meer, dat is ook schrijven, luisteren en praten. Het contact tussen
jou en je begeleider is hierbij belangrijk.
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Buitenschoolse
activiteiten

Duidelijke afspraken voor
een plezierig leerklimaat

De schooltijd is meer dan leren alleen. Ook buiten

Net als overal gelden ook op school regels waaraan iedereen

activiteiten. Het zijn vaak die activiteiten die jou het

zijn gebaseerd op vertrouwen in elkaar, respect, openheid

de gewone lessen om zijn er verschillende leuke

langst zullen bijblijven en zorgen voor een mooie
tijd op school. In de brugklas starten we met een

introductie- programma dat ervoor zorgt dat je je
snel thuis gaat voelen. Daarnaast gaan we ook 2

dagen op introductiekamp. Na twee jaar Oriënt kun

zich moet houden. Afspraken zijn nodig. Deze afspraken

en betrokkenheid. Iedereen is verplicht op te komen voor
leerlingen die hulp nodig hebben.

• We laten anderen in hun waarde en houden rekening met

elkaar. Op school wordt niemand gepest en stimuleren we
elkaar in ieders ontwikkeling

je een profiel kiezen op het Morgen College. Verder

• We zijn geweldloos, we dreigen niet en kwetsen anderen

andere buitenschoolse activiteiten, zoals:

• We zijn een veilige school en daarom zijn wapens, alcohol

• klassenavonden

• We hebben recht op onze eigen mening, verkondigen die

• discoavonden

• We houden ons aan de wet. We doen altijd aangifte bij de

• gala-avond

• We luisteren naar elkaar en daarom spreken we Nederlands

organiseren we voor alle leerjaren sportieve en
• acties voor goede doelen
• sportactiviteiten
• filmavond

niet.

en drugs streng verboden.

respectvol en staan open voor de mening van anderen.

politie van diefstal, geweld, vandalisme en discriminatie.
met elkaar.

• We leven gezond en daarom wordt er niet gerookt op onze
school. We zijn een rookvrije school. Dit geldt zowel voor
het schoolgebouw als het schoolplein.

• We zijn aanspreekbaar voor elkaar. In school wordt niet

mobiel gebeld, muziek is niet hoorbaar voor anderen en
mag alleen buiten lestijd worden beluisterd.

• We houden ons aan afspraken en zijn met onze

schoolspullen op tijd in de les en maken ons huiswerk.

• We zorgen voor een prettig werkklimaat, dus jassen en
petten worden in de school niet gedragen.

• We zijn een nette school. We houden onze school en de

omgeving netjes en blijven tijdens de pauzes op het terrein
van de school.

Voorzichtig met dure zaken!

Houd geld en dure voorwerpen altijd bij je of berg ze op in je
kluisje.

We zijn een veilige school

Agressie en geweld horen niet op onze school en daarom hebben
we een veiligheidsbeleid. Dit houdt onder andere in dat we:
• incidenten altijd registreren;

• altijd aangifte doen bij de politie van misdrijven op school;
• 	een paar keer per jaar kluisjes preventief controleren op
aanwezigheid van vuurwerk, drugs en andere verboden
middelen.
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Inrichting van ons onderwijs
Een belangrijke rol voor ICT

Onze school stemt haar onderwijs af op de media en technologie

Onze docenten zorgen daarbij natuurlijk wel voor duidelijkheid:

school met hun eigen iPad het onderwijs te volgen. Er is veel

doelen je tijdens de les moet bereiken. Op het vervolgonderwijs

van vandaag. Daarom stimuleren wij de leerlingen om op

educatieve software ontwikkeld voor de iPad en het is een
gebruiksvriendelijk en betrouwbaar apparaat.

Onze maatschappij kan niet meer zonder computers, internet,
smartphones en noem maar op. Ook bij ons speelt ICT

een belangrijke rol. We maken veel gebruik van de digitale

mogelijkheden en zullen de komende jaren het gebruik van de
iPad verder stimuleren. Voor veel lessen vind je bijvoorbeeld

extra informatie, filmpjes, animaties, werkbladen en oefeningen
op de computer en op internet.

wordt meer zelfstandigheid van jou gevraagd. We leren je

daarom stap voor stap zelf meer verantwoordelijkheid te dragen.

Voor het ‘digitaal’ leren en werken gelden de volgende afspraken:
• Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens, beelden geluidmateriaal van leerlingen en medewerkers,
zonder toestemming (op internet) te verspreiden.

• Het gebruik van sociale media mag niet tijdens de les.

• Digitale berichten zijn persoonlijk en bevatten respectvolle

en nette taal. Het openen van berichten die voor anderen zijn
bedoeld is verboden.

De inzet van ICT past bij onze visie op onderwijs. Het helpt je

• Inloggegevens en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en

maken en om maatwerk te leveren. ICT is een instrument om jou

• Het bezoeken van internetsites met een pornografische,

docent om de lesstof beter uit te leggen, het leren leuker te

zelfstandig en actief met de leerstof te laten werken, waardoor
de kennis beter blijft hangen.

Dit doen we onder andere met onze elektronische leeromgeving
(ELO) waarin je huiswerk en studieplanners zijn opgenomen.
Hoe meer zelfstandig je bent, hoe meer vrijheid je krijgt en
wordt ingeschakeld bij de schoolorganisatie.

8

ze stippelen het lesprogramma voor je uit en bepalen welke

mogen niet aan anderen worden doorgegeven.

racistische, discriminerende of intimiderende inhoud is
verboden.

• Gebruik van mobiele telefoons in de klas in niet toegestaan.

• Leerlingen gebruiken voor digitaal onderwijs hun iPad.

Servicedesk ICT

Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van je iPad.
Dit leer je tijdens de lessen ICT.
Leerwegen: voor elke leerstijl

Veel brugklassen werken op twee leerniveaus, omdat we je willen stimuleren om op het hoogste niveau te werken.

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)
op de Oriënt

Je kunt leerwegondersteunend onderwijs volgen als je extra
hulp nodig hebt om de opleiding succesvol te doorlopen.

Als je moeite hebt met bepaalde vakken kunnen we extra tijd
inplannen. We schakelen specialisten in om de begeleiding te
verbeteren en maatwerk te kunnen leveren.

Na de oriëntatie in de onderbouw maak je een profielkeuze en
kies je een passende vervolgopleiding. Op Oriënt hebben we
twee leerwegen:

Vakroute: Basis/Kaderberoepsgerichte leerweg

Je wilt graag leren door doen en je wilt je graag richten op een

toekomstig beroep en je talenten ontdekken. Dan is de Vakroute
geschikt voor jou. Je krijgt in de onderbouw en bovenbouw een
afwisselend programma van praktijk- en theorievakken.

Als je eenmaal weet wat je wilt, krijg je meer praktijklessen

aangeboden. De basisberoepsgerichte leerweg bereidt je voor op

niveau 2 van het mbo. Een diploma van de kadergerichte leerweg
bereidt je voor op de hogere beroepsgerichte leerwegen van het
mbo (niveau 3 en 4).
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Profielen beroepsgerichte leerweg op het
Morgen College

• Media, Vormgeving en ICT;
• Zorg & Welzijn;

• Mobiliteit & Transport;

• Diensten & Producten (Sport);
• Horeca, Bakkerij en Recreatie;
• Bouw, Wonen en Interieur.

Mediatheek

De mediatheek is de leerplek waar je zelfstandig kunt leren en

schoolopdrachten kunt maken. In de mediatheek kun je werken
met de computer, maar ook gewoon rustig studeren. In het

gebouw van de Levant is een bibliotheek. Als leerling van Oriënt
kun je hier boeken lenen voor je studie of om gewoon lekker te
lezen.

LOB/Stage

Als school willen we je zoveel mogelijk in contact laten komen

met levensechte leersituaties. Het is een vorm van leren waarbij
je praktisch bezig bent. Om dit te bereiken gaan alle tweede
klas leerlingen 20 uur op stage. Deze stage/oriëntatie mag

vrijwilligerswerk zijn, maar het mag ook een stage zijn binnen

jouw interesses om zo te ontdekken of je de juiste keuze maakt.
Het hoeft dus niet 20 uur bij één bedrijf te zijn. De stage of de
oriëntatie vinden buiten de lestijden plaats. Tijdens de LOB-

administratie, ondersteuningsfunctionarissen, teamleiders en
de schoolleiding. Zij hebben ervoor getekend dit zorgvuldig te
doen, overeenkomstig het Privacyreglement en de Wet op de

Bescherming van Persoonsgegevens. Het leerlingendossier kan
altijd worden ingezien door ouders en leerlingen vanaf 16 jaar.

Video’s en fotografie

Omdat de privacywetgeving, de Algemene verordening

gegevensbescherming, op 25 mei 2018 van kracht is gegaan,
is er bij het Morgen College het een en ander veranderd,

onder meer op het gebied van omgaan met foto’s en video’s.
Zo wordt er, aan het begin van het nieuwe schooljaar, een

toestemmingsformulier aan jou meegegeven. Met dat formulier
kunnen jouw ouders/verzorgers toestemming geven voor

het maken van foto’s voor op bijvoorbeeld onze social media
kanalen. Tijdens een klassenuitje, een schoolkamp of een
bijzondere les, worden er vaak foto’s gemaakt door de

docent, zodat wij die kunnen plaatsen op sociale media. Als jouw
ouders (of jijzelf natuurlijk) liever niet willen dat er foto’s van jou
worden gemaakt, kunnen ze dat in het formulier aangeven. Aan
alle docenten wordt per klas verteld welke leerlingen niet op de
foto mogen. Als je, ondanks al deze voorzorgsmaatregel, toch

gefotografeerd wordt terwijl je dat liever niet wilt, geef dat dan
meteen aan.

gesprekken met de mentor volgt er een terugkoppeling.

Verwijsindex

MAS/BOS-stage

Dit is een digitaal systeem waarmee leerlingen worden gemeld

De maatschappelijke stage houdt in dat je een onbetaalde

bijdrage aan de samenleving levert. Het biedt scholieren de
mogelijkheid om op deze manier kennis te maken met de

samenleving. Ook is het mogelijk om deze stage te gebruiken
als beroeps-oriënterende stage. We vinden het van belang

dat leerlingen tijdens hun schooltijd zoveel mogelijk ervaring
opdoen binnen bedrijven en instellingen zodat zij zich op die

manier zo goed mogelijk (kunnen) oriënteren op hun interesses

talenten. Deze stage is daarom een kans om een kijkje te nemen
binnen de diverse bedrijfstakken.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Naast administratieve gegevens zoals naam, adres,

geboortedatum en dergelijke, registreert de school ook gegevens
die nodig zijn voor een goed verloop van het onderwijs en die
nodig zijn, gelet op je welzijn en gezondheid. Deze gegevens

staan in het leerlingendossier. Dit dossier is alleen toegankelijk
voor personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van

10

hun taak, bijvoorbeeld je docenten, medewerkers van de

Alle scholen in de regio maken gebruik van de Verwijsindex.
als er een vermoeden is dat de gezonde ontwikkeling van

leerlingen wordt bedreigd. Vaak gaat het om leerlingen die bij

de ondersteuningscoördinatoren van de school bekend zijn en

ondersteuning krijgen. Het gebeurt regelmatig dat verschillende
instanties zich met een kind bezighouden, zonder het van elkaar
te weten. Dit systeem bevordert dat de ondersteuning rondom

een leerling op een goede manier wordt gecoördineerd. Wanneer
meerdere professionals een melding doen, zorgt het systeem

ervoor dat mensen met elkaar in contact worden gebracht. De

school kan zonder toestemming van de leerling of de ouders een
melding doen. De coach/mentor stelt de ouders hiervan wel in

kennis. Een jaar na de melding wordt de informatie automatisch
gewist, tenzij de ondersteuning over een leerling nog steeds
actueel is.
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Verplichte onderwijstijd

Lestijden

We proberen zoveel mogelijwk te voorkomen dat er lessen uitvallen. Bij

Lesuur

Aanvang lessen

1e lesuur

08:50 - 09:10

2e lesuur

09:10

- 09:55

Pauze

09:55

- 10:15

3e lesuur

10:15

- 11:00

4e lesuur

11:00

- 11:45

5e lesuur

11:45

- 12:30

6e lesuur

12:30

- 13:15

7e lesuur

13:15

- 14:00

8e lesuur

14:00

- 14:45

9e lesuur

14:55

- 15:40

10e lesuur

14:40

- 16:25

Onze school voldoet aan wet- en regelgeving over de onderwijstijd.

afwezigheid van een docent krijg je, indien mogelijk, een vervangende
les waarbij gewerkt wordt aan taal- en rekenvaardigheden.

Vakanties en vrije dagen
Zomervakantie:
Studiedag:

Herfstvakantie:
Kerstvakantie:

Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag /

tweede Paasdag:
Meivakantie:

Hemelvaart:
Pinksteren:

Zomervakantie:
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Je hebt het 5e of 6e lesuur lunchpauze.

Leerplicht en leerambtenaar

Lessentabel Oriënt 2021 - 2022
(aantal lessen per week per leerjaar)
Basis/kader - Leerjaar

Jij en je ouders kunnen met het programma Magister
1

2

Nederlands

3

3

Engels

2

2

Godsdienst

1

1

Lichamelijke opvoeding

4

4

Beeldende vorming

2

2

Mens en maatschappij

2

2

Biologie

2

2

Gemeenschappelijk deel

Verplichte vakken

Sector deel

Natuur/Scheikunde (Nask)
Wiskunde

2
3

2

Informatica

1

1

Coach/mentor

2

2

Muziek

1

1

Talent in Zicht (TiZ)

7

Basisvorming

ProfielOriëntatie (PO)

via de website zien wanneer je verzuimd hebt. Ben je

opvallend veel (ongeoorloofd) afwezig, dan schakelen we
de leerplichtambtenaar in. Deze bezoekt onze school om

gesprekken te voeren met leerlingen die veel afwezig zijn om
ervoor te zorgen dat ze minder verzuimen. De schoolleiding

kan extra verlof verlenen bij bijzondere omstandigheden. Aan
dit verlof zijn voorwaarden verbonden, waaraan ouders en

school zich moeten houden. De leerplichtambtenaar beschouwt
verzuim waarvoor geen toestemming is gegeven door de school
als ongeoorloofd.

Een aanvraagformulier voor vrijstelling van de leerplicht kan

worden ingevuld en verstuurd via onze website. Op de website

staat ook een samenvatting van de belangrijkste afspraken met
betrekking tot de leerplicht.
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Keuze uren

4

3

Totaal

34

35
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Extra begeleiding en ondersteuning
Ons doel is je te begeleiden in je ontwikkeling tot een

helpen. Dit ‘leren kiezen’ kan je gebruiken tijdens je schooltijd,

hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij dyslexie, taal- of

je al een baan hebt gevonden. Op school is je mentor de

zelfstandig persoon. Het kan zijn dat je daarvoor extra
concentratieproblemen.

Hiervoor zijn specialisten bij onze school betrokken, die je

kunnen helpen. Wij bieden remediale hulp, taalondersteuning,
faalangstreductietraining of sociale vaardigheidstraining.

Daarnaast werken we samen met Landstede, een organisatie die

belangrijkste persoon die jou hierbij begeleidt, maar jij bent

zelf degene die (in samenwerking met je ouders en anderen uit
je omgeving) steeds de juiste stappen zet en keuzes maakt op

loopbaangebied. Veel succes met het maken van jouw keuzes!

gespecialiseerd is in het onderzoeken en testen van leerlingen,

Ondersteuningscoördinator

• Dyslexieonderzoek

met externe deskundigen kan zorgen voor extra begeleiding

zoals:

• Capaciteitenonderzoek

• Richtingkeuzeonderzoek

• Onderzoek naar leerproblemen
• Sociale vaardigheid
• Faalangst

• Uitgebreid psychisch/pedagogisch onderzoek

Als docenten en remedial teachers zo’n onderzoek nodig vinden,
dan nemen we contact op met de ouders.

Klassencoach/-mentor

Je hebt een eigen coach/mentor. Bij vragen en problemen

kun je altijd bij hem of haar terecht. Een coach/mentor is een

docent die ook coachlessen geeft. De coach/mentor is het eerste
aanspreekpunt voor jou en je ouders.
De coach/mentor helpt je bij….

• Het ondersteunen van je werkplezier op school.

• Het volgen van jouw studievoortgang en ontwikkeling en
overleggen hierover met ouders en medewerkers.

• Het voeren van gesprekken met jou over de studie, de keuzes
die je maakt op school en voor het vervolgonderwijs.

• Het up to-date houden van het Leerling Volg Systeem (=LVS
Hierin staan je adresgegevens, studieresultaten en andere

informatie die belangrijk is om jou goed te kunnen begeleiden.

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Op Oriënt helpen wij jou om je goed voor te bereiden op
je toekomst. Naast het aanbieden van allerlei vakken en

vaardigheden waarmee jij je diploma kunt halen, is LOB bij ons

een belangrijk onderdeel van je schoolloopbaan. LOB (Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding) is noodzakelijk om jou te helpen bij

het maken van goede keuzes op het gebied van leren en werken.
Je leert waar jouw talenten en interesses liggen, wat bij je past,
hoe en waar je dat kunt uitproberen en wie jou daarbij kunnen
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als je gaat kiezen voor een profel of sector en ook later wanneer

De ondersteuningscoördinator is een hulpverlener die samen
bij persoonlijke problemen of leerproblemen. Dit kan op jouw
verzoek of als wij, je coach/mentor, je docent of ouders dat

nodig vinden. De ondersteuningscoördinator organiseert die

hulp en kan daar soms ook deskundigen buiten de school voor
inschakelen.

Veiligheid en anti-pestteam

Zorg Advies Team (ZAT)

zeggen dat het nooit voorkomt. We komen voor elkaar op omdat

de leerplichtambtenaar, de schoolarts, de wijkagent en het

Pesten is niet toegestaan op onze school. Dat wil helaas niet

we samen sterk staan en bieden hulp en steun aan kinderen die
gepest worden. We hebben over pesten duidelijke afspraken.
Niemand mag pesten en negeren en elke medewerker zal
een gepeste leerling direct helpen ongeacht zijn of haar

Het ZAT is een team waarin de ondersteuningscoördinatoren,
jongerenwerk zitten. Het bespreekt leerlingen die veel extra

begeleiding nodig hebben. In dit overleg bekijken ze of er extra
interne of externe hulp nodig is.

werkzaamheden. Heb je vragen over veiligheid, pesten of over

Jeugdarts

via info@morgencollege.nl.

leerlingen vullen een vragenlijst in en regelmatig houdt de

onze aanpak? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende individuele
hulp aan jou en/of je ouders. De hulp heeft dan vaak te maken
met de school en met thuis.

De jeugdarts komt regelmatig bij ons op school. Alle 2e klas
jeugdarts op school spreekuur. Dit is gratis en in overleg mogen
je ouders hierbij aanwezig zijn. De uitkomst van het onderzoek
kan aanleiding zijn voor bespreking tussen jeugdarts en
ondersteuningscoördinator.

De jeugdarts is bereikbaar via de Jeugdgezondheidszorg:
GGD Flevoland telefoon: 0320 276211
Mail: Post@ggdfevoland.nl
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Communicatie en meepraten
Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over

o.a. de uitnodiging voor de 10-minutengesprekkenen andere

u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf

kunt u telefonisch doorgeven aan ons Meldpunt.

de vorderingen van uw kind en andere ontwikkelingen die voor
actief meepraten over belangrijke zaken. We willen de drempel
daarbij zo laag mogelijk houden. Hebt u vragen of signaleert u

Digitale nieuwsbrief

kind, of schoolleiding. Het makkelijkste is om vooraf te e-mailen

met allerlei informatie over vernieuwingen, ontwikkelingen

problemen dan kunt u altijd terecht bij de coach/mentor van uw
of te bellen om een afspraak te maken.

De eerste kennismaking

Regelmatig ontvangt u een digitale nieuwsbrief (via uw e-mail)
en activiteiten op school. Het is daarom erg belangrijk dat uw
contactgegevens in Magister kloppen.

Voor alle nieuwe leerlingen wordt er in juni een kennismakings-

Magister 6 app

zij hun klasgenootjes en maken kennis met de mentor. Ook

De app is ontwikkeld voor gebruikers van Apple en Android.

middag georganiseerd, ‘de introductiemiddag’. Dan ontmoeten

horen ze allerlei zaken over de school en krijgen wat informatie
mee over o.a. het bestellen van boeken en inloggegevens. We

maken een begin met elkaar leren kennen en je leert direct om
je weg te vinden in de school.

Start- en ouderavonden

U kunt op de startavond in september met de coach/mentor

van uw kind kennismaken. We gebruiken dit moment ook om u
bij te praten over onze plannen voor het komende schooljaar.
We organiseren regelmatig ouderavonden waar we u

informeren over onder meer de opzet van de begeleiding,

het ondersteuningsaanbod van de school, de keuze voor een
studierichting en de samenstelling van vakkenpakketten.

In november en februari/maart kunt u op school docenten

Er is een Magister 6 app voor leerlingen en ouders beschikbaar!
De Magister app bevat de volgende functionaliteit:
• De agenda lezen

• Een persoonlijke afspraak toevoegen
• Inschrijven voor een LOM-uur

• Huiswerk bekijken en aangeven dat het afgerond is
• Behaalde cijfers en het gemiddelde cijfer bekijken
• Aanwezigheidsregistraties inzien

• Berichten ontvangen, beantwoorden en versturen
• Persoonlijke gegevens en instellingen bekijken

• Al deze gegevens zijn offine beschikbaar als deze eerder zijn
opgevraagd

De app is beschikbaar voor iOS (vanaf versie 7.1) en Android
(vanaf versie 4.1).

spreken over de prestaties en het welzijn van uw kind (het

Roosterwijzigingen

dit gesprek deelnemen.

Magister. Overige roosterwijzigingen worden ook in Magister

10-minutengesprek). Het is gebruikelijk dat de leerlingen aan

Magister

In ons programma Magister kunt u veel actuele gegevens

vinden over uw zoon/dochter. Hierin staan bijvoorbeeld cijfers,

verzuimgegevens, het huiswerk en de te laat meldingen. Aan het
begin van het jaar krijgen alle ouders van nieuwe leerlingen hun
eigen accountgegevens toegestuurd.

Uw gegevens actueel houden in Magister

Het is van belang dat u uw gegevens, zoals mobiele telefoonnummer en e-mailadres actueel houdt. Dit kunt u doen door
in te loggen op www.morgencollege.nl en via inloggen op

Magister te klikken. Daar logt u in met de accountgegevensdie
u begin van het schooljaar van ons hebt ontvangen. Wij sturen
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belangrijke gegevens naar uw e-mailadres. Adreswijzigingen

Wanneer het 1ste lesuur uitvalt, staat dit vanaf 8.00 uur in
vermeld.

Kwaliteit

Klankbordgroep

aandacht. Om dit goed te kunnen doen hebben we een systeem

uit ouders van leerlingen van de verschillende locaties. Met het

De kwaliteit van het onderwijs heeft onze voortdurende

van kwaliteitszorg met elkaar ingericht wat een onderdeel

vormt van ons schoolplan. Doordat docententeams en secties

werken met teamplannen en vakwerkplannen die gerelateerd

zijn aan het schoolplan kunnen we in onze analyses zien of we

de goede dingen doen en of we ze goed doen. In breed opgezette
enquêtes vragen we ouders, leerlingen en medewerkers naar

Sinds 2016 werkt Oriënt met een klankbordgroep die bestaat

invoeren van de klankbordgroep wil het management van het
Morgen College het contact met ouders verder uitbreiden en

hun input meenemen in het kwaliteitssysteem. Tegelijkertijd

hopen we dat de klankbordgroep een aanjager is voor verdere
ouderparticipatie.

hun mening over de school. De mening van de basisscholen

Leerlingenraad

vragen hen daar dan ook regelmatig naar. We analyseren en

je je ideeën over de school en ons onderwijs laten horen. De

en het vervolgonderwijs doen er voor ons eveneens toe: wij

evalueren de opbrengsten van leerlingen en docenten en werken
doelgericht aan verbetering van de resultaten.

Kwaliteitszorg is ook een persoonlijke houding van waaruit

je samen probeert het elke dag een stukje beter te doen. We

hebben een open, transparante en op samenwerkingsgerichte

inzet voor de ontwikkeling van ons onderwijs en de leerlingen.

Als leerling kun je meepraten via de leerlingenraad. Hier kun
leerlingenraad overlegt regelmatig met de schoolleiding. De
raad wordt door een docent begeleid. Soms maken we losse

adviesgroepjes om over specifeke onderwerpen te praten. Deze
groepjes adviseren de directie bij het nemen van bepaalde

beslissingen. Daarnaast is er een leerlingenstatuut, waarin de
rechten en plichten van de leerlingen zijn geregeld.

Hier werken we aan en hierover zijn we regelmatig met

elkaar in gesprek. Dit gebeurt ook doordat de docenten en
het managementteam feedback vragen aan verschillende

belanghebbenden om hun eigen functioneren te evalueren.
Vanzelfsprekend voldoet ons onderwijs aan de eisen die er
wettelijk worden gesteld.

Hoe je dat onder andere kunt zien? Op Scholen op de Kaart
(www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/4408/Orient)
vind je actuele informatie over onze resultaten, onderwijsvisie
en doorstroomresultaten. Daarnaast vind je gegevens over de
tevredenheid van leerlingen/ouders, de veiligheid op school
en onze bedrijfsvoering. Ook vind je daar het meest recente

onderzoek wat de inspectie heeft uitgevoerd op onze school.

Medezeggenschapsraad (MR)

U kunt als ouders zitting nemen in de medezeggenschapsraad
(MR). De MR is bevoegd om alle aangelegenheden van de
school met de directie te bespreken en heeft advies- of

instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen. De aard en

omvang van het advies- dan wel instemmingsrecht zijn bij wet
geregeld.
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Het onderwijsaanbod op Oriënt
In de onderbouw bieden we leerzame algemene en praktische
vakken aan:

• Godsdienst /levensbeschouwing

• Wiskunde

• Engels

• TiZ (Talent in Zicht)

• Nederlands

• Lichamelijke opvoeding
• Beeldende vorming
• Muziek

• Mens en maatschappij		

• Rekenen

• Coach/mentor
• Informatica
• NaSk

• Biologie

(M&M: aardrijkskunde en geschiedenis)		

Beroepenoriëntatie en de bovenbouw

Als je de kader- en basisberoepsgerichte leerweg volgt,
kies je in het derde leerjaar een profiel.

bieden we het vak TiZ (Talent in Zicht) aan. Een praktijkvak van

8 uur inde week waarbij je met de bus, van het Morgen College,
naar Harderwijk komt en kennis maakt met alle profielen. Door
veel opdrachten te doen, ontdekken we samen waar je goed in
bent. Want de dingen waar je goed in bent, bepaalt je succes
in de toekomst. We laten je kennis maken met bedrijven en

de beroepen van de mensen in je omgeving. Hierdoor krijg je

een netwerk van mensen van binnen en buiten de school die je
helpen bij het maken van goede keuzes.

Profieloriëntatie op Morgen College

Eind klas 2 maak je een keuze voor een profel (beroepsgericht

vak) voor het 3de jaar. Onze school biedt het breedste aanbod
van de regio, dus er zit zeker iets voor jou bij!

Talent in Zicht (TiZ) op het Morgen College

Profielen op het Morgen College

elektrotechniek als je vader dat ook deed. Was je moeder

Bij Media, Vormgeving en ICT ga jij jouw grenzen verkennen

Vroeger werd je bakker als je vader brood bakte. Je studeerde
verpleegkundige? Dan werd jij het ook. Dat ligt tegenwoordig
wel anders. Hoe moet je verstandig kiezen voor een studie
of beroep? Je wilt niet verdwalen in het doolhof van
mogelijkheden.
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Op locatie De Sypel 2 van het Morgen College in Harderwijk

Media, Vormgeving & ICT

op het gebied van creativiteit, ontwerpen, filmen/fotograferen
en het maken van producten als een logo, een flyer of een zelf

verzonnen spel. Daarnaast ga je kennis op doen op het gebied
van ICT. Je gaat werken op de nieuwste computers en met de

nieuwste software op het gebied van foto-/videobewerking,

3D-ontwerp en webdesign.

Daarnaast leer je omgaan met een video/foto camera en met
een snijplotter om stickers te maken of kleding te bedrukken.
Bij de keuzevakken kun je kiezen uit een mooi aanbod van

zowel creatieve (bv. Fotografie) en technische keuzevakken

(bv. Robotica) of een combinatie van beiden (bv. Sign). Je gaat
zelfstandig en in groepjes aan de slag. Kies je voor Media,

Vormgeving & ICT dan kies je voor een creatieve, uitdagend,

afwisselend en toekomstgericht profiel.
Diensten & Producten (Sport)

Binnen Diensten & Producten ga je veel samen met je

klasgenoten aan het werk. Je maakt kennis met het organiseren

van activiteiten, hoe je moet promoten en presenteren, het

bouwen van een website, het maken van een applicatie en een
film en het ontwerpen en verbeteren van een product. Deze
onderdelen doorloop je door middel van een gevarieerd en

uitdagend programma in het derde- en vierde leerjaar. Daarbij

Horeca, Bakkerij en Recreatie

Bij Horeca, Bakkerij en Recreatie ga je individueel en samen
aan het werk om producten te bereiden en activiteiten te

organiseren. In de profielvakken starten we met eenvoudige

opdrachten die, naarmate de module vordert, uiteraard steeds
moeilijker worden. Verdere kennis en verdieping doe je op

door bij de keuzevakken de specialisatie-modules te volgen. De

vakken doorloop je door middel van een gevarieerd en uitdagend
programma in het derde- en vierde leerjaar. Daarbij ga je vooral
binnen school aan de slag. Met het verzorgen van een diner;

bereiden (keuken) en serveren (restaurant). Bereiden van brood
en banket als onderdeel van het te serveren diner. Verzorgen

van een lopend buffet; brood – en banketspecialiteiten tijdens
feestdagen.

Kortom, een uitdagende opleiding waarbij je voorkeur voor
een richting langzaam duidelijk zal worden. Hierna kun je

overwogen een keuze maken voor je vervolgopleiding. Door

te kiezen voor Horeca, Bakkerij en Recreatie heb je een brede
uitstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding.

ga je binnen- en buiten de school aan de slag met

Bouw, Wonen en Interieur

Koningsspelen, de Sportkaravaan, het Pietenhuis, de ijsbaan en

College waarbij je de kennis en praktische vaardigheden leert

het assisteren bij diverse activiteiten. Denk daarbij aan: de

het schoolgala. Kortom, een uitdagende en sportieve opleiding
waarin ook je creativiteit wordt aangesproken. Door te kiezen

voor Dienstverlening & Producten Sport heb je een brede
uitstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding.
Zorg & Welzijn

Binnen de vakken van Zorg & Welzijn ga je je oriënteren op
verschillende beroepen en opleidingen in de sectoren Zorg,
Welzijn, Opvoeding en Onderwijs. Hierbij kun je denken

Bouw, Wonen en Interieur is een profielvak bij Het Morgen

om een totale woning te kunnen bouwen en inrichten. Van het
storten van de fundering tot het opbouwen van het dak. De

inrichting van het meubilair, loodgieterswerk, elektra enzovoort.
Dit alles gaat in samenwerking met de lokale bedrijven uit de
buurt.

Door te kiezen voor Bouw, Wonen en Interieur heb je een brede
uitstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding.

aan de gehandicaptenzorg, kraamzorg, ouderenzorg,

Mobiliteit & Transport

schoonheidsspecialiste, leidster crèche of thuiszorg.

vakgebieden. Naast het sleutelen aan auto’s, leer je alles over

activiteitenbegeleiding, assisterende beroepen, kapster,

Ben jij iemand die graag met mensen wil werken, klein of groot,
oud of jong en houd je van aanpakken? Bij Zorg & Welzijn kun jij
jouw talenten verder ontwikkelen.

Als je werkt in zorg en/of welzijn is geen dag hetzelfde en doe je
elke dag verantwoordelijk werk. Jouw sociale en

communicatieve vaardigheden nemen een belangrijke plaats in
binnen Zorg & Welzijn.

Bij dit profiel leiden we je op voor drie bij elkaar horende

transport en logistiek. We kijken verder dan alleen auto’s en

heftrucks. We willen jou kwalifceren voor werk, vakbekwaamheid
en burgerschap. Met geheel vernieuwd lesmateriaal binnen onze
moderne onderwijsomgeving willen we je inspireren.

Mobiliteit & Transport is een uitdagende en veelzijdige opleiding
waarin ook je technische creativiteit wordt aangesproken.

Door te kiezen voor Mobiliteit & Transport heb je een brede
uitstroommogelijkheid naar een vervolgopleiding.
Profiel kiezen

Na 2 jaar Oriënt mag je zelf kiezen welk profiel je gaat doen en
op welke school je dit wilt doen.
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Praktische zaken
Overgangsnormen

Kluisje

We werken met niet afgeronde cijfers. Leerlingen die voldoen

kluisje toegewezen. De huur voor het kluisje kost 20 euro per

Overgangsnorm onderbouw:

aan de volgende voorwaarden zijn zonder te bespreken over:
Gemiddeld een 6,5 (voor alle vakken)

Maximaal 1,5 tekortpunten (de grens is 6,0. Bv. 5,8 is 0,2

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een

jaar. Als er schade wordt veroorzaakt aan het kluisje dan worden
de kosten verhaald op de dader.

tekortpunt). Voldoe je niet aan deze norm, dan word je

Absentie en beter melden

dat geval.

de website www.morgencollege.nl melden.

besproken in de overgangsvergadering. De vergadering beslist in

Absentie van uw kind (ziekte, tandarts, huisarts etc.) kunt u via
Heeft u uw kind ziekgemeld, dan ook graag via de site: ‘beter

Overgang naar een hoger niveau:

We werken met niet afgeronde cijfers. Leerlingen die voldoen

aan de volgende voorwaarden komen hiervoor in aanmerking:
Gemiddeld een 7,5 (voor alle vakken)

melden’ wanneer uw kind weer naar school gaat. Absentie kan
ook telefonisch worden doorgegeven en wel tussen 08.00 en
08.30 uur.

Positief advies van de overgangsvergadering

Adreswijziging

Resultaten

op Oriënt doorgegeven worden. Ouders kunnen hun eigen

Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl) geeft een goed

leerlingengegevens).

Adreswijzigingen moeten zo snel mogelijk bij de conciërge
e-mailadressen en mobiele nummer in Magister wijzigen

beeld van onze schoolresultaten maar ook van andere zaken

zoals leerling en ouder tevredenheid. Gegevens die hier o.a. te
vinden zijn:

(door in te loggen op onze website en dan inloggen via

Overeenkomst overige bijdragen en ouderbijdrage
Schoolbijdrage

Bij de start van het cursusjaar informeren we u over de

verschillende kosten van dat schooljaar. Deze informatie

- Schooladvies en plaatsing

staat op de website. Alle kosten voor de schoolactiviteiten en

- Doorstroom binnen de school

voorzieningen zijn vrijwillig.

- Examencijfers

- Slaagpercentage

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten. De

- Doorstroom naar - Vervolgonderwijs

vrijwillige ouderbijdrage maakt het het Morgen College sinds
jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te

bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het
Doorstroomgegevens Oriënt b/k

gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Aantal leerlingen



Doorstroom / gelijk niveau






Opstroom

0

0

Zittenblijvers

0

0

Vertrokken

2

Afstroom

Percentage doorstroom

0

83%

0

*
75%

* Oriënt
 
duurt twee jaar en daarna kun je onderwijs elders vervolgen,
waaronder op De Sypel.

en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke
activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee

moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten.
Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige
ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle

activiteiten. Geen enkele leerling van het Morgen College zal dan
ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.
Boeken en leermiddelen

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de
boeken en de licentiekosten van licenties die de school aan
leerlingen ter beschikking stelt.
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Wij vragen de ouders/verzorgers een iPad aan te schaffen. Dit

Schoolongevallenverzekering

een iPad is vrijwillig, echter noodzakelijk voor onze vorm van

af die de gevolgen van ongevallen in en om de school dekt,

kan met korting via het Morgen College. Het aanschaffen van
onderwijs.

Boeken bestellen

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en

leermiddelen. Je moet ze wel eerst bij Iddink bestellen. Zij
leveren de leermiddelen allemaal bij jou thuis af. Aan het

einde van het schooljaar wordt er door Iddink een inleverdag

op school georganiseerd. Dan kun je je boeken weer inleveren.
Voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie of andere (visuele)

beperkingen moeten soms aangepaste lesmaterialen worden

aangeschaft. De school bepaalt welke aangepaste leermiddelen
noodzakelijk zijn en stelt deze gratis ter beschikking.

Kleding bestellen

Bij sommige vakken hanteren wij een kledingvoorschift/-advies.

Deze kleding kan aangeschaft worden via www.schoolkleding.eu.

De inlognaam en -code is bij de vakdocent op te vragen. Hiermee
kan worden ingelogd in de persoonlijke catalogus. Bij aanvang

van het schooljaar zijn er passetjes aanwezig op school, zodat je

precies weet welke maat er besteld moet worden. Om de kosten

zo laag mogelijk te houden, wordt de bestelde kleding op school
afgeleverd en aan de betreffende leerling overhandigd.

Slim: goedkope software aanschaffen

Door het contract van onze school met de firma Slim kunnen
leerlingen en ouders goedkoop legale software aanschaffen.

Bezoek daarvoor de website www.slim.nl. Bij ‘nieuwe klant’ vul je
jouw school e-mailadres in. Bij de eerste keer dat je je aanmeldt,
ontvang je van Slim een wachtwoord waarna je verder kunt

met bestellen. In de eerste week van het schooljaar ontvangen
nieuwe leerlingen hun school e-mailadres.

Aansprakelijkheid

Bij de vraag wie aansprakelijk is voor schade, gelden de

bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De school kan niet

aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en verlies van en
beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Dit geldt
ook voor de gevolgen van het gebruik van de kluisjes, de

fetsenstalling en de afgegeven voorwerpen aan docenten

bewegingsonderwijs. Je blijft dus zelf verantwoordelijk voor je

eigendommen. Neem geen kostbaarheden mee naar school en

De school sluit elk jaar een collectieve ongevallenverzekering
ongeacht wie er aansprakelijk is. Verzekerd zijn alle bij de

activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende
hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in

schoolverband en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht
staan onze medewerkers (in de ruimste zin van het woord).

Meeverzekerd is de benodigde reistijd voor het rechtstreeks
komen naar en gaan van de genoemde schoolactiviteit. De

verzekering is eveneens van kracht voor leerlingen gedurende
hun stage werkzaamheden inclusief de benodigde reistijd
voor het komen naar en gaan van de plaats waar de stage
plaatsvindt.

Schade

Schade aan materiële zaken zoals brillen, kleding en vervoer-

middelen zijn niet meeverzekerd. Geneeskundige en tandheel-

kundige kosten worden bovendien uitsluitend vergoed wanneer
de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten
niet of niet volledig voor haar rekening neemt (bijvoorbeeld in

verband met een eigen risico). De schoolongevallenverzekering

is een aanvullende verzekering. Dit betekent dat verhaal eerst op
de eigen verzekering dient plaats te vinden.

Privacywetgeving

Omdat de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening
gegevensbescherming, op 25 mei 2018 van kracht is gegaan,
verandert er op Oriënt het een en ander, onder meer op het

gebied van omgaan met beeldmateriaal. Zo wordt er, aan het

begin van het nieuwe schooljaar, een toestemmingsformulier

aan jou meegegeven. Met dat formulier kunnen jouw ouders/
verzorgers toestemming geven voor het maken van foto’s

voor op bijvoorbeeld onze social media kanalen. Tijdens een
klassenuitje, een schoolkamp of een bijzondere les, worden

er vaak foto’s gemaakt door de docent, zodat wij die kunnen
plaatsen op sociale media.

Als jouw ouders (of jijzelf natuurlijk) liever niet willen dat er

foto’s van jou worden gemaakt, kunnen ze dat in het formulier
aangeven. Aan alle docenten wordt per klas verteld welke
leerlingen niet op de foto mogen. Als je, ondanks al deze

voorzorgsmaatregel, toch gefotografeerd wordt terwijl je dat
liever niet wilt, geef dat dan meteen aan.

maak gebruik van je kluisjes om deze spullen op te bergen.
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Klachtenregeling

Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat lukt

geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,

orde stellen, die wij snel en naar ieders tevredenheid proberen

zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer

natuurlijk niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen zaken aan de
op te lossen. Heeft u een klacht, dan kunt u bellen met school en
sturen wij u een klachtenregistratieformulier toe.

Klachtenprotocol

Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Maar
we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom gebruiken
we het klachtenprotocol (www.morgencollege.nl/

0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

Klachtmeldingen

Over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch

of fysiek geweld kan contact worden opgenomen met meldpunt
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

media/6906/160920-protocol-klachtenbehandeling-landstede-

Vertrouwenspersoon

Groep hanteert. Komen we intern niet tot een goede oplossing,

E-mail: m.weijts@rsgslingerboslevant.nl

groep-versie-leerlingen-morgen-college_def.pdf) dat Landstede

dan kun je besluiten om jouw klacht in te dienen bij een externe

Mevrouw Marianne Weijts

commissie.

Inspectie Voortgezet Onderwijs

Klachten over seksuele intimidatie en geweld

www.onderwijsinspectie.nl

Is uw kind op school op een onaangename manier
lastiggevallen? Bij de Onderwijsinspectie werken

vertrouwensinspecteurs bij u terecht kunt voor het melden

van klachten en gebeurtenissen op het gebied van seksuele

intimidatie en misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen,
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fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteurs

info@owinsp.nl

Vragen over onderwijs
0800-8051 (gratis)

vragen@postbus51.nl

Lokaal verankerd
Om van betekenis te zijn in onze school kleinschalig ingedeeld

school heeft een eigen identiteit en persoonlijkheid, een eigen

we dingen tot stand brengen die anders buiten bereik blijven.

of sport. De ander onderscheidt zich door een bijzondere

en lokaal verankerd. Als onderdeel van Landstede Groep kunnen
De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor
dialoog en verdieping.

sfeer en eigen prioriteiten. De een legt de nadruk op cultuur
onderwijsmethode of richt zich op internationalisering.
Om van betekenis te kunnen zijn, zijn al onze scholen
kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd.

Oriënt en Landstede Groep

De samenwerking met de scholen die behoren tot Landstede

Oriënt maakt deel uit van Landstede Groep, een

scholengroep, kunnen we de kansen bieden van persoonlijk

onderwijsorganisatie met een gevarieerd aanbod voor jong
en oud. Landstede Groep biedt voortgezet, middelbaar
beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs.

‘Waarde(n)vol leren leven’ is de missie van Landstede Groep;
liefde voor leren zit in ons DNA. Voor iedere leerling biedt

Landstede Groep een school voor voortgezet onderwijs die

aansluit bij de interesses, talenten en manier van leren. Iedere

Groep biedt ruimte voor kennisdeling, doorlopende leerlijnen,

dialoog en verdieping. Dankzij de unieke samenstelling van onze
onderwijs. Vanuit een christelijke oorsprong laten wij ons
inspireren door vijf waarden:
• We willen ontwikkelen

• We zoeken de ontmoeting

• We werken aan een brede persoonsvorming
• We verleggen grenzen
• We zijn betrokken
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Landstede Groep voortgezet onderwijs
Vmbo
bb / kb

Vmbo
gl / tl

Havo

Atheneum

Agnieten College
Nieuwleusen

0

0b

o

o

Agnieten College
Wezep

o

ob

o

o

Agnieten College
Zwartsluis

ob

ob

o

o

ob

ob

ob

ob

ob

ob

ob

Carolus Clusius College Zwolle
(ook Orfeo, internationaal
gymnasium)

Gymnasium

Centre for Sports &
Education, Zwolle

ob

ob

Morgen College,
Harderwijk

ob

ob

Ichthus College,
Kampen

ob

ob

ob

ob

ob

Ichthus College,
Dronten

ob

ob

ob

ob

ob

JenaXL met Thomas a
Kempis College, Zwolle

ob

ob

ob

ob

ob

Oriënt,
Zeewolde

0

o
ob

ob

Meander College,
Zwolle
TalentStad Beroepscollege,
Zwolle

ob

ob

ob

TalentStad Praktijkonderwijs,
Zwolle
Thomas a Kempis College,
Zwolle

ob
ob

ob

ob

o=onderbouw b=bovenbouw
Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
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Praktijkonderwijs

ob

Morgen College - Oriënt
Horsterweg 192

3891 EV Zeewolde
www.morgencollege.nl
info@morgencollege.nl

