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Het wordt wel de swoosh van Baudartius 

genoemd, maar eigenlijk verwijst het 

logo van het Baudartius College naar de 

Hebreeuwse letter beet. Dit is de eerste 

letter van het boek Genesis, oftewel het 

begin van het begin. Je kunt er van alles 

in zien: een dak boven je hoofd, een 

steuntje in je rug, grond onder je voeten 

en een open blik op de toekomst.

WIE IS BAUDARTIUS?

Willem Baudartius leefde vier eeuwen geleden en was 

predikant in Zutphen. Zijn naam siert onze 

school al bijna 100 jaar. Maar wie 

was deze man nu echt? Wat kun-

nen we leren van hem en zijn 

leven? Duik in het verleden 

om te ontdekken wie ‘Billy’ 

was. Dat levert verrassen-

de feiten én speculaties 

op. Wat is bijvoorbeeld 

zijn connectie met het 

Witte Huis? Nieuwsgierig? 

Kijk snel op: 

ONS LOGO

www.baudartius.nl/wie-is-billy/ 
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Welkom!
Aan het begin van het schooljaar 2019-2020  
heet ik iedereen van harte welkom bij het  
Baudartius College. 

Onze scholengemeenschap is erop gericht om  
iedere leerling kansen te bieden zich te 
ontwikkelen in een veilige, overzichtelijke 
omgeving. Er kan veel binnen onze organisatie, 
er is ruimte voor eigen initiatief, zowel van 
leerling als van medewerker. De sfeer is gezellig 
en informeel, de omgang is respectvol en gericht 
op harmonie. Vanzelfsprekend respecteren en 
accepteren we elkaars verschillen en nemen 
we elkaar niet de maat. Wij horen graag bij het 
Baudartius College en zijn trots op onze school,  
die volgend jaar al 100 jaar bestaat.

Vanaf 1 augustus starten onze eersteklassers niet 
meer op het Baudartius College, maar gaan ze naar 
het Eligant Lyceum voor havo en vwo of naar het 
Kompaan College voor mavo XL. Onze leerlingen 
merken daar nu nog weinig van, maar onze 
medewerkers dragen samen met hun collega’s van 
Het Stedelijk en ‘t Beeckland verantwoordelijkheid 
voor het onderwijs aan de nieuwe eerstejaars in de 
diverse brugklassen.

Deze schoolgids is vooral bedoeld voor alle 
praktische zaken van onze school; van lestijden, 

huisregels, vakanties tot een overzicht van alle 
medewerkers. In deze gids wordt op een aantal  
punten verwezen naar onze website. Daar is naast  
de informatie uit deze schoolgids veel extra 
informatie te vinden en te downloaden.
Mede namens alle docenten en andere medewerkers 
van het Baudartius College wens ik iedereen een mooi, 
plezierig en succesvol nieuw schooljaar toe!

B.M. Kuipers
rector
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Op het Baudartius College werken 

we aan uitdagend onderwijs 

in een balans tussen traditie 

en vernieuwing. Onze school 

biedt al bijna honderd jaar een 

hoogwaardige, prettige leeromgeving 

aan jonge mensen uit Zutphen en 

omstreken. Onze school staat voor 

een kwalitatief goed én bijzonder 

aanbod. Onze kernwaarden zijn 

verankerd in ons doen en laten. 

De belangrijkste kernwaarden 

voor het Baudartius College zijn 

respect, veiligheid, uitdaging en 

belangstelling.
RESPECT
Deze waarde brengen we tot uiting in alles wat we on-
dernemen. Respectvol betekent dat we elkaar waardig 
bejegenen met respect voor de verschillen, ook als we 
het niet met elkaar eens zijn. Of liever nog, juist dan. 
Respectvol betekent ook dat we waardering opbrengen 
voor ieders inbreng vanuit het besef dat ieder bin-
nen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan onze 
school levert.

VEILIGHEID
Wij vinden het belangrijk om op school een klimaat  
te creëren waarbij uitgedaagd worden niet hetzelfde 
betekent als voortdurend onder druk staan. Juist in  
een uitdagende leeromgeving zijn zorg en begeleiding 
van wezenlijk belang om een veilige inbedding te ge-
ven. Veiligheid is ook continuïteit en consistentie van 
handelen. We maken keuzes, ronden activiteiten af  
en leren van fouten.

1 Kernwaarden
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UITDAGING
Het is onze taak om de leerlingen goed voor te berei-
den om de uitdagingen uit hun omgeving het hoofd te 
bieden. We willen hen toerusten om als individu en als 
volwaardig lid van de gemeenschap te functioneren. 
We begeleiden hen ook bij keuzes naar een vervolg-
opleiding of werkend bestaan. Daarom geven wij bij 
de inrichting van het onderwijs prioriteit aan de 
kernwaarde uitdagend.

Zoals elke leerling uiteindelijk verantwoordelijk is voor 
de eigen leerprestaties, zo is elke medewerker verant-
woordelijk voor de kwaliteit van de eigen bijdrage. 
Evengoed zien wij de kwaliteit van ons onderwijs ook 
als een collectieve prestatie. Om die met elkaar te kun-
nen waarborgen is het belangrijk dat we van elkaar 
weten wat we doen. We stellen ons dus belangstellend 
op naar elkaar.

BELANGSTELLING
In de eerste plaats stellen we letterlijk belang in de 
kwaliteit van ons onderwijs. We willen in alle opzich-
ten voldoen aan de kenmerken van een goede school.  
Om een constante kwaliteit te waarborgen hebben we 
duidelijke afspraken en procedures nodig. Deze maken 
het ons mogelijk om de leerling centraal te stellen, in 
de wetenschap dat ons handelen goed gefundeerd is. 



SCHOOLG IDS  2019 - 2020   -  7  -

DIT DOEN WIJ DOOR:

•  het talent en de motivatie van leerling én medewer-
ker centraal te stellen;

•  het belang van elke leerling en diens ontwikkeling 
tot een bekwaam, bewust en betrokken mens als 
uitgangspunt te nemen;

•  uitdagend en resultaatgericht onderwijs aan te  
bieden, met als hoofdcomponenten: 

 • kennis en praktische vaardigheden
 • burgerschap
 • persoonsontwikkeling;
 •  een veilige, voedende en vertrouwensvolle 

omgeving te creëren waarin oprechte 
belangstelling voor de ander voorop staat;

 •  permanente kwaliteitsverbetering: de kwaliteit 
van het onderwijs, van de docent en van de 
ondersteunende organisatie zijn altijd onderwerp 
van gesprek;

 •  uit te gaan van vertrouwen en een beperkt aantal 
afspraken;

 • te doen wat wij zeggen.

We stellen elke leerling in staat om de kennis te verwerven en de 

vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft voor een kansrijke 

start in een dynamische samenleving.

2  Missie
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NATUURLOKAAL
Sinds het schooljaar 2015-2016 hebben we een extra les-lo-
catie: het Natuurlokaal bij De Kas. Het is een sfeervol les-
lokaal middenin het groene hart van Zutphen. Vanuit daar 
kun je bijvoorbeeld kennis maken met de lokale natuur 
in het Ecologisch Stadspark en zelf buiten op onderzoek 
uitgaan. Er zijn bij het Natuurlokaal veel mo- 
gelijkheden om in een andere omgeving te leren. Zie voor 
een indruk van het in en nabij de Kas gegeven onderwijs: 
https://www.youtube.com/watch?v=l8WUgrHLI60 

OPENBAAR VERVOER
Ons gebouw aan de Isendoornstraat ligt op enkele minu-
ten lopen van het Zutphense station. Leerlingen die met 
de trein of bus naar school gaan, kunnen gebruik ma-
ken van een jaartrajectkaart. Voor informatie ga je naar 
www.ns.nl, www.arriva.nl of www.keolis.nl. 

3 Huisvesting
Het Baudartius College is gehuisvest 

aan de Isendoornstraat, nabij het 

stadscentrum en het NS-station. De 

lessen Lichamelijke Opvoeding vinden 

plaats in onze eigen gymzalen, de 

gymzaal aan de Dr. De Visserstraat 

(sportzaal 3) en de Hanzehal. Bij mooi 

weer wordt er buiten gesport op het 

sportterrein aan de Brandts Buijsstraat.

Brandts-Buysstraat
3

Isendoornstraat
1

2
dr. de Visserstraat

Natuurlokaal
4

1. ISENDOORNSTRAAT 1

2. SPORTZAAL 3

3. SPORTVELD

4. NATUURLOKAAL
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SCHOOL OPEN VAN ACHT TOT HALF VIJF
De school is open van acht tot half vijf. De 
school gaat ervan uit dat leerlingen op school-
dagen beschikbaar zijn van acht tot half vijf, 
ongeacht het vaste rooster. We vragen hen 
hiermee rekening te houden bij het aangaan 
van afspraken buiten de school.

VAKANTIES EN LESVRIJE DAGEN
Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 zgn. 
organisatiedagen (1/10, 26/11, 6/2, 13/7,  
14/7, 15/7, 16/7), waarop de medewerkers  
o.a. vergaderen en scholing volgen en de leer-
lingen lesvrij zijn mits zij geen individuele 
afspraken hebben voor inhaalwerk.

4 Schooltijden, 
vakanties en 
lesvrije dagen

DE LESUREN EN PAUZES 2019-2020

LESUUR  
1 8.20 - 9.10 
2 9.10 - 10.00 
pauze 10.00 - 10.20 
3 10.20 - 11.10 
4 11.10 - 12.00 
pauze 12.00 - 12.25 
5 12.25 - 13.15 
6 13.15 - 14.05 
pauze 14.05 - 14.20 
7 14.20 - 15.10 
8 15.10 - 16.00 

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN 2019-2020

Vakanties

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020

Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2020

Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2020

Feestdagen

2e Paasdag 13 april

Hemelvaartsdag 21 mei

2e Pinksterdag 1 juni

Vrije dagen

Dag na Hemelvaart 22 mei
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LEERJAAR 2
Naast de reguliere vakken hebben de leerlingen voor 
modules (verbreding) of een lijn (verdieping) gekozen. 
Deze worden gegeven tijdens twee aaneengesloten les-
uren per week. De keuze voor een lijn of modules is voor 
de leerlingen van het gymnasium optioneel. De lijn- of 
modulemiddag wordt gegeven in heterogene groepen 
(mavo/havo/atheneum/gymnasium).

1. Sportlijn (Spo)
Bij de Sportlijn krijgen de leerlingen sport-oriëntatie. 
Daarbij maken zij kennis met sporten die ze in de  
gewone lessen lichamelijke opvoeding niet krijgen, zoals 
klimmen, schaatsen en streetdance.

2. Kunst en Cultuurlijn (KC)
Bij de Kunst en Cultuurlijn maken de leerlingen kennis 
met hedendaagse kunst en gaan zij zelf kunst maken. 
Creativiteit, samenwerking en persoonlijke ontwikke-
ling staan daarbij centraal.

bestaat uit zes of zeven middagen. In de lessen 
is aandacht voor vaardigheden op het gebied 
van samenwerken, presenteren, plannen, ICT en 
reflecteren. 

CAMBRIDGE ENGELS
Onze school biedt het vak Cambridge Engels aan in 
samenwerking met The British Council in Amsterdam.
In de brugklas hebben de leerlingen kunnen kiezen 
om Cambridge Engels te volgen in plaats van de regu-
liere lessen Engels. Aan het einde van het derde jaar 
doen zij examen voor First Certificate of English (FCE). 

3. Natuur, Leven en Technologielijn (NLT)
In de Natuur, Leven en Technologielijn volgen de 
leerlingen elke week NLT-uren. Daarbij maken ze 
kennis met de moderne wereld van techniek en 
gaan ze zelf op ontdekkingstocht in de natuur.

4. Modules (Mod)
De leerlingen die voor de verbreding van hun ken-
nis en vaardigheden kiezen, maken vijf keer per 
schooljaar een keuze uit verschillende modules  
waarvoor ze zich via Magister kunnen inschrijven. 
Een module duurt van vakantie tot vakantie en  

Onze school heeft drie afdelingen: 

mavo, havo en vwo (atheneum en 

gymnasium). In het schema is te 

zien hoe de school is opgebouwd.

5 Onderwijs

MBO MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
HBO HOGER BEROEPSONDERWIJS
WO WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

MBO HBO WO WO

leerjaar 6

leerjaar 5

leerjaar 4

leerjaar 3

leerjaar 2

mavo

mavo

mavo gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

gymnasium

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

atheneum

havo

havo

havo

havo
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Daarna is het mogelijk om door te gaan voor het 
Certificate in Advanced English (CAE). Heeft de 
leerling dit diploma ook behaald, dan kan hij/zij 
(bij voldoende belang-stelling) verder met Certifi-
cate of Proficiency in English (CPE). 

KEUZE-UREN
In de komende jaren willen we leerlingen meer  
zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen pres-
taties. De docent onderwijst, faciliteert, coacht  
en evalueert. In de eerste stappen daarnaartoe 
werken we in alle tweede en derde klassen met 
weekplanners. Ook zal er in alle tweede klassen,  
3 havo en 3 vwo bij drie vakken tijdens één lesuur 
per week geen instructie worden gegeven.  
De leerlingen mogen tijdens deze lesuren zelf 
bepalen aan welk vak ze werken. De leerlingen 
kunnen om instructie op maat vragen en geven 
zelf aan wat ze nodig hebben met betrekking tot 
ondersteuning en hulp. Leerlingen die extra uit-
gedaagd willen worden bij een vak kunnen daar 
ook om vragen.

LEERGEBIEDEN
In leerjaar 2 werken we met leergebieden Mens & 
Natuur en Mens & Maatschappij. Door te werken 
met leergebieden is er meer aandacht voor de sa-
menhang van de vakken. Een ander groot voordeel 
is dat de lessen binnen de verschillende leergebie-
den gegeven worden door één docent. 

VANAF KLAS 3
Net als in klas 2 volgen de leerlingen les in een 
klas op een van de vier niveaus: mavo, havo,  
atheneum of gymnasium. In havo 3 en vwo 3 kun-
nen leerlingen tijdens drie lesuren per week  kie-
zen aan welk vak ze gaan werken. De leerlingen 
kunnen om instructie op maat vragen en geven 
zelf aan wat ze nodig hebben met betrekking tot 
ondersteuning en hulp. Leerlingen die extra  

uitgedaagd willen worden bij een vak kunnen daar ook 
om vragen. 

Mavo
In de derde klas van de mavo kiezen de leerlingen  
één van de vier profielen:

• Economie
• Zorg & Welzijn
• Groen
• Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, 
een profieldeel en een vrij deel. Aan het eind van de 
tweede klas kiezen de leerlingen die naar mavo 3 gaan 
twee van de volgende vier examenvakken voor hun 
vrije deel: Frans, Duits, Lichamelijke Opvoeding 2 en 
Natuur- en Scheikunde.  
Wij stimuleren onze mavo-leerlingen om in zeven vak-
ken eindexamen te doen. Hierdoor hebben ze ruimere 
doorstroommogelijkheden naar het MBO of de havo.  
In zogenaamde Studio BC-uren werken leerlingen tij-
dens diverse opdrachten in groepjes aan vaardigheden. 
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Atheneum
Aan het eind van het derde jaar kiezen leerlingen uit 
één van de volgende vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel,  
een profieldeel en een vrij deel.

Als je het atheneum gedaan hebt, ligt de weg naar  

Havo
Aan het eind van leerjaar drie kiezen de leerlingen uit 
één van de volgende vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, 
een profieldeel en een vrij deel. Met een havodiploma 
kunnen leerlingen gaan studeren in het hoger 
beroepsonderwijs (HBO).

de universiteit voor je open. Het atheneum bereidt 
leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding, 
maar zij kunnen natuurlijk ook kiezen voor een HBO-
opleiding. 
Als een leerling vanaf leerjaar 1 heeft gekozen 
voor Cambridge Engels en daarbij alle certificaten 
heeft behaald, kan hij/zij ook toegelaten worden 
tot de Engelstalige universiteiten in Nederland en 
universiteiten in het buitenland.

In klas 4 en 5 vwo hebben de leerlingen een aantal 
uren per week Studio vwo-uren. Dit zijn uren waarin 
ze kunnen kiezen aan welk vak ze werken en bij welke 
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docent. Ook geven deze uren ruimte voor (vakoverstij-
gende) colleges en opdrachten.  

Gymnasium
Aan het eind van leerjaar drie kies je uit één van de 
volgende vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel,  
een profieldeel en een vrij deel. 

Het gymnasium bereidt leerlingen voor op het weten-
schappelijk onderwijs (WO), studeren aan de univer-
siteit dus. Vanzelfsprekend kan als vervolgopleiding 
ook voor een HBO opleiding gekozen worden.
Als een leerling vanaf leerjaar 1 heeft gekozen voor  
Cambridge Engels en daarbij alle certificaten heeft  
behaald, dan kan hij/zij ook toegelaten worden tot de  
Engelstalige universiteiten in Nederland en 
universiteiten in het buitenland. 

In klas 4 en 5 vwo hebben de leerlingen een aantal 
uren per week Studio vwo-uren. Dit zijn uren waarin 
ze kunnen kiezen aan welk vak ze werken en bij 
welke docent. Ook geven deze uren ruimte voor 
(vakoverstijgende) colleges en opdrachten.  

een klaslokaal, maar kan overal. Aan het einde van de 
week worden de resultaten gepresenteerd. 

PROJECTWEEK
Een aantal keren per jaar is er een projectweek. 
Dan zijn er geen lessen volgens het reguliere roos-
ter, maar wordt er vakoverstijgend en thematisch 
in groepjes of individueel gewerkt aan een grote 
opdracht. Hierbij is het vergaren van kennis en het 
ontwikkelen van vaardigheden met elkaar in ba-
lans. De leerlingen zijn in deze weken ook actief 
buiten de school, want leren gebeurt niet alleen in 

Op pagina 25, 26 en 27 staan lessentabellen

per leerjaar. 

KEUZEMODULES
In klas 3 en hoger (examenklassen uitgezonderd) 
kunnen leerlingen kiezen voor een module, zoals 
Versterkt Taalonderwijs Duits, Versterkt Taalonder-
wijs Frans en Spaans. Deze keuzemodules worden 
alleen aangeboden bij voldoende animo. 
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MENTOREN
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor houdt 
samen met de leerlingen en de ouders goed in de gaten 
hoe het met iedere leerling gaat op school. Als er iets 
niet naar wens verloopt, gaan we samen op zoek naar 
de oorzaak om het op te kunnen lossen. Soms zijn er 
omstandigheden waarmee de docenten rekening kun-
nen houden. Het is goed als de mentor daar dan van 
op de hoogte wordt gebracht. De mentor voelt zich ver-
antwoordelijk voor het welbevinden van zijn of haar 
klas. Een mentor geeft niet alleen vaklessen, maar 
verzorgt ook het mentoruur.

TEAMLEIDERS
De teamleiders zijn integraal verantwoordelijk voor 
de eigen afdeling. Meneer Scholtz is verantwoordelijk 

Extra Ondersteuning
Op onze school is de mentor de spil in de leerling-
begeleiding, hij/zij kent de leerling op school het 
best en heeft regelmatig contact met ouders.
Soms heeft een leerling een extra steuntje in de rug 
nodig. We kijken dan met elkaar of en welke onder-
steuning nodig is. Deze extra ondersteuning is in 
eerste instantie gericht op de leeromgeving van de 
leerling, zijn klas en zijn docenten. Als dat niet vol-
doende is, dan kan er kortdurend individuele hulp 
worden ingezet.

ONDERWIJS ZORG STEUNPUNT (OZS)
Wanneer er bij een leerling of in een klas een onder-
steuningsbehoefte wordt gesignaleerd dat we binnen 
het docententeam niet op kunnen lossen, dan legt de 
mentor die voor aan het OZS-team.
Het OZS (Onderwijs Zorg Steunpunt) bestaat uit de zorg- 
coördinator, een gezinsgeneralist en een onderwijs-
generalist. Ook werken we samen met een aantal 
andere deskundigen zoals de leerplichtambtenaar, 
schoolarts en GZ-psycholoog. Samen bespreken we  
welke ondersteuning de leerling het beste kan krijgen.

ONDERWIJS ZORG CENTRUM (OZC)
Daarnaast werken we samen met het Onderwijs Zorg 
Centrum (OZC). Het OZC is een bovenschoolse voor-
ziening van het Samenwerkingsverband VO Regio 
Zutphen e.o. en heeft een eigen locatie buiten de 

voor klas 2 en 3 mavo, havo en vwo en 4 mavo. Meneer 
Van der Heiden is verantwoordelijk voor de bovenbouw 
havo en vwo (klas 4 en 5 havo en klas 4, 5 en 6 vwo). 
De teamleiders worden bijgestaan door coördinatoren:  
voor mavo mevrouw Weetink, voor havo meneer Van 
Valburg en voor vwo meneer Teunissen. Voor de meeste 
zaken is de mentor het aanspreekpunt.

DECANEN
Tijdens de jaren bij ons op school worden enkele be-
langrijke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld: welk profiel 
kies ik in de derde klas en welke studie ga ik volgen 
na het behalen van mijn diploma? Samen met de men-
tor en de ouders begeleidt de decaan leerlingen bij het 
maken van deze keuzes. De decaan geeft loopbaanori-
ëntatie en -begeleiding en voorlichtingen. Leerlingen 
en ook ouders kunnen een gesprek aanvragen bij de 
decaan.
Voor het maken van een goede studiekeuze worden 
verschillende activiteiten georganiseerd. Ook heeft  
de decaan actuele informatie over meeloopdagen, 
voorlichtingsdagen, studiemarkten, opleidingen en  
de arbeidsmarkt. Kortom: de decaan weet veel over 
beroepen, studies en vervolgopleidingen. Kijk op  
www.baudartius.nl bij studieloopbaan voor meer  
informatie. 

Op school staat niemand er alleen 

voor. Alle medewerkers willen er 

samen met de leerlingen voor zorgen 

dat iedereen zich prettig voelt op 

het Baudartius College. We bieden 

ook extra ondersteuning door middel 

van hulplessen en regelen bijles van 

ouderejaars leerlingen.

6 Begeleiding 
en zorg

De decanen zijn:  Mevr. T.A.M. de Boer  
Mevr. C. Pankras



SCHOOLG IDS  2019 - 2020   -  15  -

school. Het OZC is bedoeld voor (tijdelijke) opvang en 
begeleiding van leerlingen die op school ernstige pro-
blemen ondervinden. Plaatsing in het OZC kan tot doel 
hebben: nader onderzoek en diagnostiek, intensieve 
begeleiding op gedrag en (studie)houding, time out of 
overbrugging naar ander onderwijs. 

ZORGCOÖRDINATOR
Alle vormen van extra ondersteuning worden geregeld 
door onze zorgcoördinator, mevr. S. Lodeweges. Ook 
vertegenwoordigt zij de school in het Samenwerkings-
verband Zutphen.

DYSLEXIECOACH
Als er sprake is van dyslexie, zijn er allerlei facilitei-
ten om de leerlingen te ondersteunen: zo krijgen zij 
bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken, tentamens en 
examens. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te 
maken van voorleesondersteuning en het maken van 
proefwerken, tentamens en examens met behulp van 
een tekstverwerkingsprogramma. Mw. M. Bossenbroek 
is onze dyslexiecoach en zij regelt alle zaken rondom 
dyslexie op onze school.

VERTROUWENSPERSONEN
Soms hebben leerlingen problemen die ze niet direct 
met hun klasgenoten, mentor of vakdocent willen delen. 
Voor die problemen zijn er vertrouwenspersonen. Deze 
maakt je wegwijs in de te bewandelen route en staat 
daarbij naast je. De vertrouwenspersoon regelt waar mo-
gelijk deskundige hulp om het probleem op te lossen. 

TRAININGEN
Rots en Water: Dit is een psycho-fysieke training 
waarin het gaat om bewustwording van eigen kracht 

en mogelijkheden en het vermogen om met andere 
mensen samen te spelen en te werken. Kenmerken  
van Rots en Water zijn doen/denken-verwoorden en  
het creëren van respect ten opzichte van de ander.  
De training wordt gegeven in klas 2.

De vertrouwenspersonen zijn: 

Mevr. J. Wenisch

Dhr. H. Bors
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Via Magister kunnen de leerlingen hun studieresulta-
ten (van het huidige jaar en de vorige leerjaren) en de 
aanwezigheidsregistratie bekijken, interne e-mails ver-
sturen en gebruik maken van de Elektronische Leerom-
geving (ELO). Via de ELO kunnen zij hun roosters, 
studiewijzers en huiswerk voor elk vak bekijken. Ook is 
het mogelijk om opdrachten in te leveren via de ELO.
Wanneer ouders met hun eigen account inloggen, kun-
nen zij de studieresultaten (van het huidige jaar en de 
vorige leerjaren) en de aanwezigheidsregistratie be-
kijken. Aan het einde van het schooljaar krijgt iedere 
leerling de eindrapportage op papier mee.

CONTACTMOMENTEN
Twee keer per jaar zijn er mentorspreekavonden. Leer-
lingen en ouders kunnen daarnaast altijd contact 
opnemen met de mentor. Bij de start van het school-

jaar organiseren we informatieavonden voor ouders. Op 
diverse andere momenten in het schooljaar nodigen we 
ouders uit om te komen kijken naar wat onze leerlin-
gen geleerd hebben.

BEVORDERINGSNORMEN
Aan het begin van het schooljaar worden de documen-
ten met betrekking tot de bevordering beschikbaar  
gesteld aan ouders en leerlingen. We kijken bij de be-
spreking van leerlingen ook naar persoonskenmerken 
zoals motivatie en concentratie en naar vaardighe-
den zoals zelfstandig werken en plannen. In principe 
bevorderen we een leerling naar een volgend leerjaar 
in dezelfde afdeling. Leerlingen die het niveau van 
een bepaalde klas niet aankunnen, krijgen uiterlijk in 
maart een advies voor een ander niveau.

DOORSTROMEN
Leerlingen kunnen, als zij daar de capaciteiten en mo-
tivatie voor hebben, na het afronden van een mavo- of  
havo-opleiding doorstromen naar havo respectievelijk 
vwo. Aan deze doorstroom worden wel eisen gesteld.  
Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de keuzevakken 
aansluiten en dat de leerlingen voldoen aan het wet-
telijk vastgestelde cijfergemiddelde.

DOUBLEREN
Doubleren wordt alleen toegestaan wanneer de leerling 
wel op het juiste schoolniveau zit, maar door persoon-
lijke omstandigheden onvoldoende onderwijs heeft 
genoten en/of de school doubleren zinvol acht.

Cijfers van leerlingen kunnen 

bekeken worden op onze website 

www.baudartius.nl. Daar kunnen 

leerlingen en ouders vervolgens 

met hun eigen schoolaccount het 

programma Magister activeren.

7 Cijferrapportage
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Sportief

SPORTDAGEN
In de projectweken is tijd ingeruimd voor extra  
beweging. Het streven is in elke projectweek een  
dagdeel te sporten.

TOERNOOIEN
In heel wat sporten spelen we wedstrijden tegen teams 
van andere scholen. We doen mee met sporten zoals 
badminton, voetbal, basketbal, volleybal, softbal,  

Artistiek

GROTE AVOND
Er zijn al heel wat oud-leerlingen van het Baudar-
tius College die in de wereld van het theater en/of de 
showbusiness terecht zijn gekomen. Zij zijn hier op 
kleine schaal begonnen met hun carrière door mee te 
doen aan een toneelstuk, musical of cabaret tijdens de 
Grote Avond.

FEESTEN
De feesten op het Baudartius College zijn vaak meer 
dan alleen maar disco. Er zijn ook themafeesten zoals 
een gala of een beachparty. 

Op het Baudartius College is meer 

te doen dan alleen lessen volgen. 

Wij dagen leerlingen uit om zich 

artistiek, sportief, wetenschappelijk, 

maatschappelijk en internationaal 

te ontwikkelen. Wij hebben hiervoor 

een groep leerlingen en leraren die 

activiteiten organiseert. De naam van 

deze groep is Baudartius Actief. 

Wat organiseert zij zoal?

8 Baudartius Actief
schaatsen en atletiek. Daarnaast doen wij mee aan 
een landelijk sporttoernooi voor middelbare scholen: 
Olympic Moves. 

Wetenschappelijk

WEDSTRIJDEN
In de onderbouw doen onze leerlingen mee aan de 
Kangoeroewedstrijd. In een heel veel Europese lan-
den worden op hetzelfde moment dertig wiskundige 
probleemstellingen voorgelegd. Daarnaast doen we in 
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de bovenbouw ook mee aan verschillende wedstrijden 
zoals de Klassieke (Grieks en Latijn)-, wiskunde-, bio-
logie- en aardrijkskunde-olympiade.

Maatschappelijk

GOING GLOBAL
Het Baudartius College zet zich vaak in voor goede 
doelen. Zo doen wij om het jaar mee aan Going Global 
van Stichting Edukans (www.edukans.nl). Dit is een 
organisatie die zich inzet voor beter onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Bij deze actie draait het, naast 
het ophalen van veel geld, ook om bewustwording en 
uitwisseling. In het schooljaar 2017-2018 hebben wij 
15.000 euro opgehaald voor beter onderwijs in Ghana. 

BLOEMLEGGING HOLTEN
Al meer dan 50 jaar brengen leerlingen van onze school 
een bezoek aan de Canadese begraafplaats in Holten. Zij 

Baudartius op reis

Naast de dagexcursies organiseren we ook meerdaagse 
reizen:

CAMBRIDGE-REIS
De leerlingen die Cambridge Engels volgen brengen  
in leerjaar 2 een bezoek aan Cambridge en Londen.  

NLT-REIS
In het tweede leerjaar gaan de NLT-leerlingen op een 
driedaagse excursie.

VWO 3
In gymnasium 3 gaan leerlingen naar de Provence, de 
leerlingen van atheneum 3 gaan naar België. 

VTO-REIS
Bovenbouwleerlingen met VTO-Frans brengen een 
bezoek aan de Franse hoofdstad Parijs. Voor leerlingen 
met VTO-Duits gaat de reis naar bijvoorbeeld Hamburg 
of Düsseldorf.

MAVO-REIS
In het derde jaar van de mavo gaan leerlingen een  
week op reis. Waar ze naar toe gaan is nog niet bekend. 
Leerlingen mogen namelijk zelf een reis samenstellen. 

LONDEN
Havo 4 gaat op reisweek naar Engeland en verblijft 
daar bij gastgezinnen.

BERLIJN
De leerlingen uit atheneum 5 gaan op reisweek naar 
Berlijn. 

ROME
In de vijfde klas van het gymnasium is er een reis-
week naar Rome. 

herdenken daar 31 Canadese militairen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. 

Voorafgaand aan de herdenking krijgen ze les over 
de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Twee vertegenwoordigers van elke 
klas (leerjaar 2) leggen in Holten bloemen bij de 
Canadese graven. 
Een waardevolle traditie, waarbij we contact 
proberen te houden met de nabestaanden van de 
gesneuvelde militairen.

SOCRATES FELLOWSHIP
Onze school is lid van de Socrates Fellowship. Dit is 
een organisatie die uitmuntende leerlingen in het 
voortgezet en hoger onderwijs motiveert om het bes-
te uit zichzelf te halen. Zij brengen deze leerlingen 
met elkaar in contact en stellen faciliteiten beschik-
baar om hun ontwikkeling te bevorderen.



SCHOOLG IDS  2019 - 2020   -  19  -

Adresgegevens Achterhoek VO
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl

De rector, mevrouw Kuipers geeft samen met de team-
leiders, de heer Scholtz en de heer Van der Heiden 
dagelijks leiding aan onze school.

Inspraak

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Medezeggenschap is op het niveau van de stichting  
aanwezig in de vorm van de GMR (gemeenschappe- 
lijke medezeggenschapsraad). Daarnaast heeft het  
Baudartius College een eigen (deel)medezeggen- 
schapsraad (DMR).

SCHOOLBESTUUR
Het Baudartius College behoort tot stichting  
Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in  
de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en 
kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onder-
wijsvoorzieningen te realiseren. 

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het  
college van bestuur: de heer H.J. van der Esch (voor-
zitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhan-
kelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren 
van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school 
hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad invloed op het 
bestuursbeleid.
Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en 
bijzondere signatuur. De stichting bestuurt vijftien 
scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek: 
Almende College, Baudartius College, Eligant Lyceum, 
Gerrit Komrij College, Ludger College, Kompaan  
College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkon-
derwijs Zutphen, Pronova, Rietveld Lyceum, Christelijk 
College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege.  
Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed 
scala aan opleidingsmogelijkheden.

9 Organisatie en 
inspraak

Dit is een wettelijk verplicht orgaan, momenteel 
bestaande uit twaalf leden, waarvan zes personeels-
leden, drie ouders en drie leerlingen. De DMR wordt 
rechtstreeks door en uit de ouders, leerlingen en  
het personeel gekozen. De DMR volgt kritisch het  
beleid dat bestuur en schoolleiding ontwikkelen  
en heeft op diverse onderdelen advies- en instem-
mingsrecht. 
Bij aanvang van dit schooljaar maakt het Baudartius 
College samen met Het Stedelijk deel uit van het 
Eligant Lyceum. Ook onze DMR is onderdeel van het 
Eligant Lyceum.

LEERLINGENRAAD EN OUDERRAAD
Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben  
vertegenwoordigers in respectievelijk de leerlingen- 
raad en de ouderraad. Beide raden adviseren de 
schoolleiding gevraagd en ongevraagd over uiteen-
lopende onderwerpen.
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10 Afspraken
Hieronder staan de afspraken die 

helpen om de schoolorganisatie 

goed te laten verlopen. 

RESPECT
We vinden het belangrijk dat iedereen met respect be-
handeld wordt. Gemaakte afspraken worden nageleefd 
en bij gebruik van andermans eigendommen wordt hier 
zorgvuldig mee omgegaan.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Een ieder heeft de vrijheid zijn mening op school te uiten, 
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 
Verbale, non-verbale en schriftelijke uitingen die discri-
minerend en/of aanstootgevend zijn worden in geen geval 
getolereerd. 

VRIJHEID VAN UITERLIJK
Een ieder heeft het recht op vrijheid van uiterlijk. Wel 
is het hierbij van belang de algemeen geldende fatsoens- 
normen te volgen. Dit betekent geen beledigende of ra-
cistische teksten of andere kenmerken op kleding, geen 
strandkleding etc. Het dragen van gezichtsbedekkende 
kleding is niet toegestaan. Bij de lessen Lichamelijke 
Opvoeding is sportkleding verplicht, waarbij slechts 
aan eisen van praktische aard moet worden voldaan.

ZIEK- EN BETERMELDING
Als een leerling ziek is, verwachten we ’s morgens 
tussen 8.00 en 9.00 uur een telefoontje van de ouders of 
verzorgers. Wanneer de leerling weer beter is dient hij/
zij een betermeldbriefje bij Bureau Leerlingzaken in te 
leveren. Dit briefje is via de website van de school te 
downloaden. Wordt een leerling gedurende de schooldag 
ziek, dan meldt hij/zij dit bij Bureau Leerlingzaken. In dat 
geval wordt er een beter-meldbriefje meegegeven. Als een 
leerling niet aan Lichamelijke Opvoeding kan meedoen, 
assisteert hij/zij tijdens de gymles. In bijzondere gevallen 
kan de afdelingsleider een ander besluit nemen.

VERLOF
Kortdurend verlof (bezoek tandarts, huisarts e.d.) 
kan per e-mail worden doorgegeven aan Bureau 
Leerlingzaken. Aanvragen voor bijzonder verlof 
(familieomstandigheden, open dag e.d.) moeten door 
de ouders/verzorgers worden gedaan via Bbureau 
Leelingzaken.

VERZUIM EN TE LAAT KOMEN
Bij te laat komen meldt de leerling zich direct bij  
de docent. De docent geeft in Magister aan dat de  
leerling te laat is). Bij ongeoorloofd verzuim en te laat 

CONTACTGEGEVENS

0575-515041

blz@baudartius.nl
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komen volgt vanzelfsprekend een sanctie.
Wanneer het aantal keren te laat komen groter wordt 
dan negen, dan worden de ouders/verzorgers via een 
brief op de hoogte gebracht van het feit dat de school 
de leerplichtambtenaar in zal schakelen, conform het 
verzuimprotocol.

GENOTMIDDELEN 
Het Baudartius College is een rook- en alcoholvrije 
school. In school en op de pleinen eromheen mag niet 
gerookt worden. Het bezit en het gebruik van alcohol en 
drugs is niet toegestaan. Wie er in handelt, kan rekenen 
op verwijdering van school. Bovendien schakelen we 
dan de politie in. Deze afspraken gelden ook voor alle 
activiteiten die binnen en buiten de school worden 
georganiseerd, zoals schoolfeesten, excursies en reizen.

SCHOOLFOTO
Aan het begin van het nieuwe schooljaar verzorgt 
Vandenberg-ID de schoolfotografie. Ouders ontvangen 
geheel vrijblijvend een fotopakket en kunnen dit 
kosteloos terugsturen indien het niet gewenst is. Daartoe 
worden, in het kader van de Wet op de Bescherming 
Persoonsgegevens, uitsluitend leerlinggegevens ter 
beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor de uit 
te voeren werkzaamheden. Het is voor ouders mogelijk 
om via info@baudartius.nl bezwaar te maken tegen 
het beschikbaar stellen van persoonsgegevens t.b.v. 
het fotopakket. Uiteraard komt de fotoservice daarmee 
volledig te vervallen.

ETEN EN DRINKEN
Tijdens de les wordt niet gegeten en gedronken. Eten 
en drinken mag alleen in de overblijfruimtes. Onze 
cateraar biedt producten aan volgens de richtlijnen van 
het Voedingscentrum. Minimaal 80% van het aanbod 
voor leerlingen bestaat uit de betere keuzeproducten. 
Leerlingen worden geacht de school netjes te houden 
door afval (daar waar mogelijk gescheiden) in de 
vuilnisbakken te gooien.

uitsluitend het eigen kluisje opengemaakt door de  
conciërge. Wanneer een leerling de sleutel kwijt is, 
wordt er tegen betaling door de baliemedewerker  
een nieuwe sleutel verstrekt.

LEERLINGENSTATUUT
Het is goed om te weten dat leerlingen niet alleen 
plichten hebben, maar ook rechten. Die rechten en 
plichten zijn opgenomen in een leerlingenstatuut. 
Dat is vastgesteld door de medezeggenschapsraad na 
overleg tussen de leerlingenraad en de schoolleiding.

MOBIELTJES EN JASSEN
Mobiele telefoons, mp3-spelers of andere elektronica 
mogen niet zichtbaar of hoorbaar aanwezig zijn tijdens 
de lessen zonder toestemming van de docent. Indien 
dit wel gebeurt, wordt de apparatuur ingenomen. Jas-
sen horen niet in het lokaal; daarvoor zijn er kapstok-
ken, maar ze kunnen natuurlijk ook in het kluisje.

KLUISJE
Elke leerling heeft een eigen kluisje. Wanneer een  
leerling zijn/haar sleutel vergeten heeft, wordt  
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ICT-REGLEMENT
Ook voor het gebruik van de computerapparatuur op 
school gelden natuurlijk regels. Die staan in het ICT-
reglement. Het is de bedoeling dat leerlingen en hun 
ouders dit reglement ondertekenen bij de toelating tot 
onze school. Voor het gebruik van de iPad zijn speciale 
regels opgesteld, die aan het begin van het schooljaar 
met de leerlingen worden besproken.  

AANSPRAKELIJKHEID
Het bestuur en de schoolleiding aanvaarden geen  
aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of zoek-
raken van de in of bij de schoolgebouwen aanwezige 

Klachten kunnen van velerlei aard zijn. Ze hebben bij-
voorbeeld betrekking op de begeleiding of beoordeling 
van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, 
seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, 
agressie, geweld en pesten. In eerste instantie gaan 
we ervan uit dat klachten binnen de school zijn op te 
lossen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de 
mentor of teamleider of uiteindelijk de directeur/rec-
tor. Om klachten op een goede wijze af te handelen, 
beschikt elke school over interne vertrouwensperso-
nen. Zij gaan na of door bemiddeling een oplossing 
kan worden bereikt of dat er een klacht ingediend 
moet/kan worden. De interne vertrouwenspersoon kan 
helpen om de klacht op de juiste plaats te deponeren 
en kan begeleiden bij gesprekken. De interne vertrou-
wenspersoon gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met 
de klacht om. Indien de situatie daar aanleiding toe 
geeft, verwijst de interne vertrouwenspersoon door 
naar een externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersonen van Achterhoek VO 
zijn Nicoline Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com) en 
Paul Kanters (p.kanters@hccnet.nl). 

CONTACTGEGEVENS
Landelijke Klachtencommissie OnderwijsStichting  
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

eigendommen van leerlingen en/of anderen. Deze  
bepaling geldt eveneens voor de door het Baudartius 
College gebruikte andere locaties zoals theaterzalen, 
sportvelden en sportzalen, het zwembad en andere 
sportaccommodaties met bijbehorende kleedgelegenhe-
den. Leerlingen wordt dringend verzocht geen waarde-
volle spullen mee naar school te nemen of deze op te 
bergen in het kluisje. 

KLACHTENREGELING 
De klachtenregeling van Achterhoek VO is bedoeld om 
ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat 
er een goede afhandeling van een klacht plaatsvindt. 
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zoveel mogelijk kunnen leren. Ieder jaar bekijkt de onder-
wijsinspectie bij alle scholen in Nederland of er aanwijzin-
gen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op 
basis van haar onderzoek bepaalt de inspectie hoeveel toe-
zicht een school nodig heeft. Als de analyse geen risico’s 
laat zien, dan hebben zij vertrouwen in de kwaliteit van 
het onderwijs op de school. Er is geen nader onderzoek of 
intensivering van het toezicht nodig en de school krijgt 
basistoezicht. Het Baudartius College heeft voor zowel de 
mavo-, havo- als vwo-afdeling een goede beoordeling ge-
kregen en de inspectie vindt basistoezicht voldoende.

SCHOLEN OP DE KAART
De VO-raad heeft Vensters VO ontwikkeld om scholen in 
het voortgezet onderwijs verantwoording te laten afleg-
gen over hun eigen beleid en prestaties door middel van 
het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en de moge-
lijkheid scholen met elkaar te vergelijken. 
Op www.scholenopdekaart.nl zijn de resultaten en cijfers 
van alle scholen voor iedereen zichtbaar. 
Voor het Baudartius College staan op deze site naast het 
slagingspercentage, de examencijfers, de doorstroom bin-
nen de school en de doorstroom naar het vervolgonder-
wijs, ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek 
onder leerlingen en ouders.

ONDERWIJSINSPECTIE
Een school moet het onderwijs aanbieden dat leerlingen 
nodig hebben, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en 

Het Baudartius College geeft 

cijfers en krijgt cijfers. Maar 

alleen deze cijfers geven geen 

volledig beeld van onze school. 

Cijfers laten niet zien wat onze 

school belangrijk vindt. Wij 

willen elke leerling optimale 

kansen bieden om een zo ‘hoog’ 

mogelijk diploma te halen. Dit 

kan betekenen, dat relatief veel 

leerlingen slagen met minder 

hoge cijfers, in plaats van relatief 

weinig geslaagden met hoge 

cijfers. Om dit doel te bereiken is 

het belangrijk dat iedereen zich 

prettig voelt op school, zodat elke 

leerling zich zo goed mogelijk 

ontwikkelt.

11 Resultaten en 
waardering

EXAMENRESULTATEN 2018- 2019

mavo  92 %

havo  91 %

atheneum  90 % 

gymnasium 94 %
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12 Schoolkosten
Het overgrote deel van de kosten 

voor onderwijs neemt de overheid 

voor haar rekening. Er zijn echter 

ook schoolkosten die buiten deze 

bekostiging vallen. Daarvoor kloppen 

we bij de ouders aan. We doen onze 

uiterste best deze kosten zo laag 

mogelijk te houden. Deelname en 

betaling geschiedt op vrijwillige basis.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Alhoewel de bekostiging door de overheid voldoende  
is om onze leerlingen op een behoorlijk niveau te 
onderwijzen, voorziet zij niet in allerlei door ons waar-
devol geachte toevoegingen. Daarvoor vragen we aan 
ouders een bijdrage in de schoolkosten. De vrijwillige 
schoolkosten bedragen komend schooljaar € 100,00 per 
jaar per leerling. In het schooljaar 2019–2020 betalen 
we hiervan:
•  de premie van de collectieve ongevallen en WA-ver-

zekering voor schoolactiviteiten (ook tijdens stages, 
excursies en werkweken);

•  een bijdrage aan introductieactiviteiten, vieringen 
(Sinterklaas en Kerst) Baudartius Actief en andere 
festiviteiten; 

voldaan kan de school de leerling uitsluiten van de acti- 
viteit of werkweek en moet de leerling een alternatief 
schoolprogramma volgen.
Buiten de school kan een mentor een klassenactiviteit  
plannen waarvoor leerlingen een bijdrage betalen. Ons stre-
ven is dat deze extra kosten op jaarbasis niet boven  
de € 25,00 komen. 

KOSTEN CAMBRIDGE ENGELS, VTO DUITS, VTO FRANS 
SPORT-LIJN, KC-LIJN, NLT-LIJN
Cambridge Engels, versterkt taalonderwijs Frans en Duits 
en de lijnen worden als extra onderwijsprogramma aange-
boden. U heeft de keuze om uw zoon/dochter voor een van 
deze opleidingen aan te melden. Hier zijn wel kosten aan 
verbonden. Als u uw kind voor een van deze lijnen heeft 
opgegeven, krijgt u daarvoor een rekening. De kosten 
moeten, ook in verband met de voorbereidingen voor het 
jaarprogramma, voor 1 oktober betaald zijn. Alleen als de 
kosten betaald zijn, kan uw kind (blijven) deelnemen aan 
de betreffende stroom.  

WIJZE VAN BETALING
Alle facturen worden per e-mail verstuurd vanuit het pro-
gramma WISCollect. U ontvangt een digitale factuur via  
uw mail die u via iDEAL kunt betalen. Mocht u vragen heb-
ben over de facturering of over de wijze van betaling dan 
kunt u contact opnemen met de financiële administratie: 
financien@baudartius.nl.

VERZEKERINGEN
Het Baudartius College heeft een collectieve ongeval-
lenverzekering, waarmee leerlingen verzekerd zijn tegen 
schade die wordt toegebracht tijdens het verblijf op school 
en onderweg. Ook werkweken, excursies, klassenavonden 
en feesten horen daarbij. Soms is de school niet aanspra-
kelijk, bijvoorbeeld als de schade zelf wordt veroorzaakt. 
Gezien het aantal excursies en reizen heeft de school voor 
leerlingen en hun begeleiders een doorlopende reisverze-
kering afgesloten. De reisverzekering is exclusief schade 
en verlies van persoonlijke eigendommen.

•  Communicatie kosten met ouders en relaties  
(BC-nieuws, BC-indruk;

•  Phoenix schoolkrant;
• Bezoek begraafplaats Holten, bus en bloemen;
• Extra kopieerkosten;
•  De Module Magister waardoor ouders/verzorgers  

mee kunnen kijken met de behaalde resultaten van 
hun zoon/dochter;

•  Een bijdrage instandhouding mediatheek en voorraad 
leesboeken;

• Profielschool;
•  de aanschaf van een leerlingenpas voor iedere  

leerling en bekostiging van het bijbehorende betaal-
systeem;

•  de CJP-pas (hier kunnen leerlingen ook buiten school 
gebruik van maken);

•  ICT-voorzieningen voor leerlingen zoals wifi in de 
openbare ruimtes;

•  de diploma-uitreiking om de schoolcarrière van de 
geslaagde leerlingen feestelijk af te sluiten (Excl. 
Jaarboek).

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is in overleg 
met de medezeggenschapsraad (waaronder de ouderge-
leiding) vastgesteld op € 100,00 per kind per schooljaar. 
Jaarlijks legt de schoolleiding verantwoording af over 
de besteding van de bijdrage in de overige schoolkosten 
aan diezelfde medezeggenschapsraad. Aan het eind van 
het schooljaar 2018-2019 is het overzicht van de vrijwil-
lige ouderbijdrage 2019-2020 met instemming van de 
MR vastgesteld.

BIJDRAGE WERKWEKEN EN EXCURSIES 
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
De kosten voor werkweken, excursies brengen we apart in 
rekening op het moment dat duidelijk is dat deze kosten 
specifiek voor een bepaalde leerling gemaakt worden. Ui-
teraard proberen we deze kosten zo laag mogelijk te hou-
den. U wordt over werkweken en excursies en bijzondere 
activiteiten tijdig geïnformeerd door de teamleider van  
uw kind. Wanneer aan de betalingsverplichting niet is  
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13 Lessentabellen
KLAS 2

VAK MAVO HAVO ATH. GYMN.

Beeldende Vorming 2d 1 1 1 1

Beeldende Vorming 3d 2 2 2 1

Cambridge Engels 2* 2* 2*

Duits 3 3 3 3

Engels 2 2* 2* 2*

Frans 2 2 2 2

Griekse taal en cultuur 3

Kunst en Cultuur (KC-lijn) 2** 2** 2** 2***

Latijnse taal en cultuur 2

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2

Mens & Maatschappij 5 5 5 5

Mens & Natuur 4 4 4 4

Mentoruur 1 1 1 1

Modules 2** 2** 2** 2***

Muziek 1 1 1

Nederlands 3 3 3 3

Natuur, Leven en Technologie  

(NLT-lijn)

2** 2** 2** 2***

Sportoriëntatie (Sportlijn) 2** 2** 2** 2***

Wiskunde 3 3 3 3

 

*:  DE LEERLINGEN KIEZEN VOOR ENGELS 
OF CAMBRIDGE ENGELS

**:  DE LEERLINGEN KIEZEN VOOR EEN 
LIJN OF MODULES

***: OPTIONEEL
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KLAS 3 MAVO-4

VAK MAVO HAVO ATH. GYMN. M4

Aardrijkskunde 2 2 2 2 4

Beeldende Vorming 2d 2** 1 1 0,5

Beeldende Vorming 3d 2** 2 2 0,5

Biologie 2 2 2 2 4

Cambridge Engels 3* 2*

Duits 3** 3 3 2 4

Economie 2 2 2 2 4

Engels 3 3 3* 2* 4

Frans 3** 2 2 2 4

Geschiedenis 2 2 2 2 4

Griekse taal en cultuur 3

Keuzemodules 2*** 2*** 2*** 2***

Kunstvakken 1 1

Kunstvakken 2 Handvaardigheid 4

Kunstvakken 2 Tekenen 4

Latijnse taal en cultuur 3

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2

Lichamelijke Opvoeding 2 3** 2

Maatschappijleer 1 3

Maatschappijleer 2 4

Mentoruur 1 1 1 1 1

Natuurkunde 2 2 2

Natuur- en Scheikunde 3**

Natuur- en Scheikunde 1 4

Natuur- en Scheikunde 2 4

Nederlands 3 3 3 3 4

NLT

Scheikunde 2 2 2

Wiskunde 3 3 3 3 4

*:  DE LEERLINGEN KIEZEN VOOR ENGELS OF 
CAMBRIDGE ENGELS

**: IN M3 KIEZEN DE LEERLINGEN TWEE 
VAKKEN UIT FRANS, DUITS, NASK EN  
LO 2 ÉN EEN VAK UIT BV2D EN BV3D

***: IN KLAS 3 EN HOGER (EXAMENKLASSEN 
UITGEZONDERD) KUNNEN LEERLINGEN 
KIEZEN VOOR EEN MODULE, ZOALS 
VERSTERKT TAALONDERWIJS DUITS, 
VERSTERKT TAALONDERWIJS FRANS EN 
SPAANS. 
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*: NIET VOOR LEERLINGEN DIE NLT KIEZEN

**:  DE LEERLINGEN KIEZEN VOOR ENGELS OF  
CAMBRIDGE ENGELS

***: OPTIONEEL

****:  IN KLAS 3 EN HOGER (EXAMENKLASSEN 
UITGEZONDERD) KUNNEN LEERLINGEN KIEZEN  
VOOR EEN MODULE, ZOALS VERSTERKT  
TAALONDERWIJS DUITS, VERSTERKT  
TAALONDERWIJS FRANS EN SPAANS. 

(A): ALLEEN BIJ ATHENEUM

(G): ALLEEN BIJ GYMNASIUM

ANW: ALGEMENE NATUUR WETENSCHAPPEN

BSM: BEWEGEN, SPORT EN MAATSCHAPPIJ

CKV: CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING

KCV: KLASSIEKE CULTURELE EN KUNSTZINNIGE VORMING

KUBV: KUNSTVAK ALGEMEEN EN BEELDENDE VORMING

M&O: MANAGEMENT & ORGANISATIE

NLT: NATUUR, LEVEN EN TECHNOLOGIE

HAVO 4 EN 5, VWO 4, 5 EN 6

Aardrijkskunde 2 3 2 3 2

ANW 2*

Bedrijfseconomie 3 2

Biologie 4 3 3 3 3

BSM 3 3 3 3 2

Cambridge Engels 3** 1***

CKV 2 2 (A) 1 (A)

Duits 3 4 3 3 3

Economie 3 4 3 3 3

Engels 3 4 3** 3 3

Frans 3 4 3 3 3

Geschiedenis 2 3 3 3 2

Griekse taal en cultuur 4 (G) 4 (G) 4 (G)

Informatica 3 2 2 3 3

KCV 1

Keuzemodules 2**** 2**** 2****

KUBV 3 3 2 3 3

Latijnse taal en cultuur 4 (G) 4 (G) 4 (G)

Lichamelijke Opvoeding 2 1 2 2 1

Maatschappijleer 3 3

Mentoruur 1 1 1 1 1

M&O 3 3 2

Natuurkunde 4 3 3 3 3

Nederlands 4 3 3 3 3

NLT 3 3 4 3 3

Scheikunde 3 3 2 3 3

Wiskunde A 3 3 3 3 3

Wiskunde B 3 4 3 4 4

Wiskunde C 3 3 3

Wiskunde D 3 3 2 3 3

VAK H4 H5 V4 V5 V6
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BESTUUR ACHTERHOEK VO
H.J. van der Esch   h.vanderesch@achterhoekvo.nl

Mevr. M.W. van Hattum   m.vanhattum@achterhoekvo.nl

RECTOR
Mevr. B.M. Kuipers KprN  n.kuipers@baudartius.nl  

TEAMLEIDERS
F. Scholtz SchF onderbouw en mavo f.scholtz@baudartius.nl  

drs. P.C. van der Heiden HdnS bovenbouw havo en vwo s.vanderheiden@baudartius.nl

Mevr. S. Lodeweges, LdwS onderwijsondersteuning s.lodeweges@baudartius.nl

COÖRDINATOREN

Mevr. S. Weetink-Rhebergen WtnS mavo s.weetink@baudartius.nl

A.H. van Valburg VlbH havo h.vanvalburg@baudartius.nl 

R.Teunissen, MSc TnsR vwo r.teunissen@baudartius.nl

ONDERWIJZEND PERSONEEL
drs. J.H. Allaart AllJ Natuurkunde/NLT j.allaart@baudartius.nl

Mevr. A.C. Baauw BawC Mens & Natuur/Biologie c.baauw@baudartius.nl

drs. S.C.M. Bazelmans BzlB Frans b.bazelmans@baudartius.nl

Mevr. drs. D.C. van den Berg-Geerlings BrgD Nederlands d.vandenberg@baudartius.nl

drs. J.K. Berger BrgJ Geschiedenis j.berger@baudartius.nl

Mevr. K. Bijlsma-de Wit BlsK Beeldende Vorming 2d/3d/CKV k.bijlsma@baudartius.nl

E.A. Borneman, MEd BrnE  ANW/Biologie/NLT e.borneman@baudartius.nl

H.R.G. Bors BrsH  Geschiedenis/Vertrouwenspersoon h.bors@baudartius.nl

14 E-mailadressen
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Mevr. A.W.M. ten Bosch-Berends  BscA Nederlands  a.tenbosch@baudartius.nl

D. Bouwmeester BwmD  Mens & Maatschappij d.bouwmeester@baudartius.nl

Mevr. E. Bruggemans BrgE  Aardrijkskunde/Maatschappijleer e.bruggemans@baudartius.nl

Mevr. J.M.J.L. Burkhard BrkJ  Economie j.burkhard@baudartius.nl

Mevr. J.M. van Dortmondt DrtJ  Biologie j.vandortmondt@baudartius.nl

Mevr. G.E. van Essen-van der Meulen EssE Wiskunde e.vanessen@baudartius.nl

Mevr. N. Floris-Kempers FlrN  Nederlands n.floris@baudartius.nl

Mevr. drs. M. van Gelder GldM  Latijn/Grieks m.vangelder@baudartius.nl

Mevr. M.G. Gerritsen GrrM  Engels m.gerritsen@baudartius.nl

F. van Gessel GssF  Mens & Maatschappij/Aardrijkskunde f.vangessel@baudartius.nl

Mevr. D.H. ten Have HavH Engels h.tenhave@baudartius.nl

Mevr. C. van Heel HelC Engels c.vanheel@baudartius.nl

Mevr. drs. L. Hofstede HfsL Latijn/Grieks/KCV l.hofstede@baudartius.nl

Mevr. A.F.M. Hooning HnnA Nederlands a.hooning@baudartius.nl

Mevr. K. Horselenberg-Nijweide HrsK Economie/Bedrijfseconomie k.horselenberg@baudartius.nl

Mevr. drs. J. Hulzink HlzJ Nederlands j.hulzink@baudartius.nl

M.E. van Iwaarden IwrM Wiskunde m.vaniwaarden@baudartius.nl

Mevr. J.I. Koster KstJ Engels j.koster@baudartius.nl

Mevr. M.E.A. Kühling KhlM  Kunst/CKV/Beeldende Vorming 2d m.kuhling@baudartius.nl

O.A.H. Leenders LndA  Muziek a.leenders@baudartius.nl

drs. N. Lentelink LntN Mens & Maatschappij n.lentelink@baudartius.nl

drs. J.A.G. Lokhorst LkhA  Engels a.lokhorst@baudartius.nl

Mevr. W.W.M. van Londen, Med LndW Duits w.vanlonden@baudartius.nl

T. van Loon LonT Lichamelijke Opvoeding t.vanloon@baudartius.nl

Mevr. L. Lurvink LrvL Duits l.lurvink@baudartius.nl

Mevr. L.T. Megens MgnL Frans l.megens@baudartius.nl

Mevr. drs. J.R. Meijer MjrJ Frans j.meijer@baudartius.nl

R. Mens MnsR Wiskunde r.mens@baudartius.nl

Mevr. E. Mensinga-Bruns MnsE Beeldende Vorming 2d/3d/CKV/KC e.mensinga@baudartius.nl

G.J. Mulder MldJ Natuurkunde/NLT j.mulder@baudartius.nl

Mevr. J.J.L. Nijenhuis NjnL Lichamelijke Opvoeding l.nijenhuis@baudartius.nl

D. Nummerdor, MA NmmD Engels d.nummerdor@baudartius.nl

Mevr. drs. E.C.E. Otten OttE Mens & Natuur/Scheikunde e.otten@baudartius.nl

A.H. Paijers PjrA Beeldende Vorming 2d/3d/KC/CKV a.paijers@baudartius.nl
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T.K. Roosjen RsjT Aardrijkskunde/NLT/Maatschappijleer t.roosjen@baudartius.nl

E. Roseboom RsbE NLT e.roseboom@baudartius.nl

T. Schmitt SchT Mens & Maatschappij/Geschiedenis t.schmitt@baudartius.nl

Mevr. S. Schroeder SchS Biologie s.schroeder@baudartius.nl

W.F.N. van Slijpe SlpW Mens & Maatschappij/Aardrijkskunde/NLT/Economie w.vanslijpe@baudartius.nl

M. de Smit SmtM Wiskunde/Natuurkunde m.desmit@baudartius.nl

J.W.J.M. Suurs SrsD Lichamelijke Opvoeding  d.suurs@baudartius.nl

drs. T. Talma TlmT Nederlands t.talma@baudartius.nl

R. Teunissen, MSc TnsR Biologie/NLT r.teunissen@baudartius.nl

A.H. van Valburg VlbH Lichamelijke Opvoeding h.vanvalburg@baudartius.nl

H.R.S. van der Veen VenH Maatschappijleer h.vanderveen@baudartius.nl

Mevr. ir. E. Velner VlnE Scheikunde/NLT e.velner@baudartius.nl

B. Verkerk VrkB Wiskunde b.verkerk@baudartius.nl

Mevr. dr. K.C. Vermeulen VrmK Natuurkunde k.vermeulen@baudartius.nl

Mevr. mr. E.M. Verschoof VrsL Nederlands l.verschoof@baudartius.nl

Mevr. M.W. Voskamp VskW Duits  w.voskamp@baudartius.nl

Mevr. M. Walraven WlrM Wiskunde m.walraven@baudartius.nl

T. van der Weide WedT Informatica/Wiskunde/NLT t.vanderweide@baudartius.nl 

Mevr. drs. J. Wenisch WnsJ Biologie/NLT/Vertrouwenspersoon j.wenisch@baudartius.nl

Mevr. N. van der Werf WrfN Frans n.vanderwerf@baudartius.nl

Mevr. A.J. Wering WrnA Aardrijkskunde a.wering@baudartius.nl

Mevr. M. van der Wielen WlnM Duits m.vanderwielen@baudartius.nl

Mevr. M.E.M. Wijdeven WdvM Kunst m.wijdeven@baudartius.nl

J.A.J. van der Wijst WstJ Natuur- en Scheikunde j.vanderwijst@baudartius.nl

S. van Zanten ZntS Mens & Natuur s.vanzanten@baudartius.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNEND PERSONEEL

R. van Blanken BlnR Klassenassistent r.vanblanken@baudartius.nl

Mevr. L Boekholt BkhL Financieel medewerker l.boekholt@baudartius.nl

Mevr. T.A.M. de Boer BorT Decaan t.deboer@baudartius.nl

Mevr. M. Bossenbroek BssM Dyslexiecoach m.bossenbroek@baudartius.nl

Mevr. W.J. Brummelman BrmA Bureau Leerlingzaken a.brummelman@baudartius.nl

Mevr. M. Dijk DjkM Administratief ondersteuner m.dijk@baudartius.nl
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W.J.M. Gerritsen GrrW Instructeur w.gerritsen@baudartius.nl

Mevr. J.E.M. Gerritsen-Fielt GrrA Onderwijsassistent a.gerritsen@baudartius.nl

Mevr. A. Gotink GtnA Conciërge a.gotink@baudartius.nl

Mevr. P. Hageman HgmP Bureau Leerlingzaken p.hageman@baudartius.nl

Mevr. Y.H. Hartman-Wisselink HrtY Mediatheekmedewerker y.hartman@baudartius.nl

J.B. Hoevers HvrH Instructeur h.hoevers@baudartius.nl

Mevr. N. Hoogsteen HgsN Onderhoudsmedewerker n.hoogsteen@baudartius.nl

Mevr. C.P.M. Kappert-Tubbing KppK Bureau Leerlingzake k.kappert@baudartius.nl

D.A. Lenselink LnsT Technisch medewerker t.lenselink@baudartius.nl

Mevr. M.W.J. Meerbeek MrbM Communicatiemedewerker m.meerbeek@baudartius.nl

Mevr. H.G. Memelink MmlI Instructeur i.memelink@baudartius.nl

R. Mens MnsR Roostermaker r.mens@baudartius.nl

F. Mol MolF Instructeur f.mol@baudartius.nl

Mevr. drs. C.M. Pankras PnkC Decaan c.pankras@baudartius.nl

Mevr. L.J.G. Rijksen RksL Administratief ondersteuner l.rijksen@baudartius.nl

R.A.C. Roelink RlnR Onderhoudsmedewerker r.roelink@baudartius.nl

Mevr. J. Royers RyrJ Mediathecaris j.royers@baudartius.nl

O. Sutorius StrO Instructeur o.sutorius@baudartius.nl

Mevr. M. Verkerk-Maartense VrkM Onderwijsassistent m.verkerk@baudartius.nl

Mevr. N. Visser VssN Adviseur P&O n.visser@baudartius.nl

Mevr. C. Vos VosC Administratief secretarieel medewerker /  c.vos@baudartius.nl

  examensecretariaat / Magisterbeheer

Mevr. J.E. ter Weeme-Schaap WemJ Mediatheekmedewerker j.terweeme@baudartius.nl

Mevr. H. Weigand WgnH Administratief secretarieel medewerker h.weigand@baudartius.nl

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Ouders
P. van der Boom voorzitter MR peter@vanderboomadvies.nl

Mevr. M.A.D. van Duijvendijk-Bierman, Mevr. I. Fehmers

Leerlingen
Merit Brunsveld, Kasya Hilhorst, Hanneke Roos
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Personeel
Mevr. N. Floris-Kempers voorzitter PMR    

Mevr. M. van Gelder, A. Lokhorst, Mevr. J. Royers, 

Mevr. M Verkerk-Maartense

OUDERRAAD
Mevr. E. Kersten, I. Terpstra, Mevr. P. Veenhuis

LEERLINGENRAAD
Chrisje Boerboom, Merit Brunsveld (voorzitter), Kasya Hilhorst, 

Ellemijn Jurriens, Tom Marlet, Minne van der Mast, Fenna Schurink, 

Jette Veenhuis, Willem Wellink minerva@baudartius.nl

 Instagram: @minervabaudartius

 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
Vragen over het onderwijs: tel. 1400 (informatie Rijksoverheid) of www.onderwijsinspectie.nl.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch en fysiek geweld:

centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).


