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Profiel
Metameer is een streekschool met een open, 
katholiek karakter. Leerlingen met vmbo-, mavo-, 
havo- en vwo-niveau volgen bij ons onderwijs en 
kunnen gemakkelijk doorstromen naar een ander 
niveau, zonder dat ze de school hoeven te 
verlaten.

Tolerant en respectvol
Op Metameer behandelen we elkaar zoals je zelf 
behandeld wilt worden. We hebben respect voor 
ieders levensbeschouwelijke opvatting en 
benutten elkaars verschillen. Elke leerling en 
medewerker is aanspreekbaar op zijn/haar 
bijdrage aan een veilige sfeer op school. Ook onze 
inventaris, leermiddelen en gebouwen behandelen 
we met respect. 
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Missie 
Wij willen een betekenisvolle en duurzame 
bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. Dat 
doen we door het stimuleren van een brede 
ontwikkeling en het bewust inzetten van talenten. 
Met een grote variatie aan opleidingen en een 
passende leeromgeving, geven we leerlingen 
inzicht in hun mogelijkheden. Zo kunnen ze 
makkelijker een vervolgopleiding kiezen en zich 
goed voorbereiden op de maatschappij. 

Eigentijds onderwijs
Met ontwikkelingen als individualisering, 
globalisering, krimp en digitalisering verschuift 
het denken over leren en de pedagogisch-
didactische aanpak van ons onderwijs. Onze 
docenten vertalen dit naar hun eigen 
leergebieden. 
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Koers 2019-2023
Oog voor kansen en ruimte voor innovatie en 
ontwikkeling. Dat is de koers die we de komende 
jaren samen willen varen. In ons schoolplan staan 
de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid voor de 
jaren 2019-2023. Dit werken we verder uit in 
locatie- en stafplannen. Samen helpen deze 
plannen ons bij het waarmaken van onze ambities 
en het afleggen van de benodigde verantwoording.
U vindt het schoolplan onder downloads op onze 
website.
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Locaties
Metameer heeft twee locaties:

locatie Stevensbeek 
• vmbo (inclusief plusklassen)
• havo + tweetalig havo
• vwo + tweetalig vwo
• eerste opvang anderstaligen (EOA)

locatie jenaplan Boxmeer
• vmbo + tweetalig vmbo
•  havo/vwo (leerjaar 1 t/m 3) + tweetalig havo/vwo 

(leerjaar 1 t/m 3)
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Directie
Rector
Berita Cornelissen
0485 - 381600 
  
Locatieleiding 
Directeur Stevensbeek
Jaap Folkersma
0485 - 381600 

Directeur jenaplan Boxmeer
Maartje van de Kerkhof
0485 - 571434 

Manager bedrijfsvoering
Paul Megens
0485 - 381600
p.megens@metameer.nl
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Teamleiding Stevensbeek
1 en 2 vmbo en havo/vwo en instroom
Teamleider  
Harm Mulder
h.mulder@metameer.nl

Coördinator
Monique Crapts
m.crapts@metameer.nl

3 t/m 6 vwo en tweetalig
Teamleider  
Dorien van der Zande
d.vanderzande@metameer.nl          

Coördinator  
Marjo Kersten
m.kersten@metameer.nl

3 t/m 5 havo
Teamleider  
Joep Gilissen
j.gilissen@metameer.nl                      

Coördinator  
Marjo Kersten
m.kersten@metameer.nl

3 en 4 vmbo
Teamleider  
Anita Beurskens
a.beurskens@metameer.nl                    

Coördinator  
Mariska van Gompel
m.vangompel@metameer.nl

Informatie over ondersteuning/begeleiding
Coördinator  
Tim Engel
t.engel@metameer.nl
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Teamleiding Boxmeer
Leerjaar 1 en Instroom nieuwe leerlingen
Teamleider  
Michel Hendriks
m.hendriks@metameer.nl 

Coördinator
Karlijn Marcellis
k.marcellis@metameer.nl 

Leerjaar 2
Teamleider
Zeycan Kurt
z.kurt@metameer.nl
 
Coördinator
Anthony Vogels
a.vogels@metameer.nl

Leerjaar 3
Teamleider
Nico van Bon
n.vanbon@metameer.nl

Coördinator
Frits Pingen
f.pingen@metameer.nl

Coördinator havo/vwo  
Michiel Duijff
m.duijff@metameer.nl

Leerjaar 4
Teamleider
Dave Arts
d.arts@metameer.nl 

Coördinator vmbo  
Koen Huijbers
k.huijbers@metameer.nl 

Tweetalig onderwijs
Teamleider
Jan Vermunt
j.vermunt@metameer.nl 

Coördinator  
Annemarie Wammes
a.wammes@metameer.nl

Informatie over ondersteuning/begeleiding
Coördinator
Marie-José Kunen
m.kunen@metameer.nl
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Docenten
Uw kind ontvangt bij aanvang van het schooljaar 
de relevante gegevens van de teamleiders, men-
toren en teamleden (en hun roosterafkortingen). 
Allen zijn bereikbaar via het centrale telefoon-
nummer van de betreffende locatie.
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Oudervereniging
Is uw kind leerling van Metameer, dan bent  
u automatisch lid van de oudervereniging.  
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit 
een afvaardiging van de oudergeleding van de MR.

Ouders die willen meedenken over nieuwe 
ontwikkelingen, beleidsstukken of onze visie 
kunnen deelnemen aan de oudercontactgroep 
(OCG). Beide locaties hebben een eigen OCG die 
regelmatig overlegt met de directeur. Alle zaken 
die leven bij leerlingen en ouders kunnen hier 
worden besproken. Wanneer de OCG overlegt, 
staat vermeld op de website.

Ook ‘doeners’ zijn van harte welkom voor prak-
tische ondersteuning bij evenementen. U kunt zich 
opgeven tijdens de eerste informatiebijeenkomst 
met de mentor van uw kind bij aanvang van het 
schooljaar. 
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Leerlingenraad
De leerlingenraad is vooral bedoeld om leerlingen 
de gelegenheid te bieden hun wensen, ideeën, 
opmerkingen en problemen centraal te uiten.  
De raad kan ook functioneren als klankbord voor 
de schoolleiding. De leerlingenraad voert 
periodiek, onder schooltijd, gesprekken met de 
directeur van de locatie.Onderwijs
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Medezeggenschapsraad
Veel zaken waarover het bestuur een beslissing 
neemt, moeten ter advisering of instemming aan 
de Medezeggenschapsraad (MR) worden voorgelegd. 
In de MR zitten ouders, leerlingen en personeel. 
Hugo Pennings is de voorzitter. Leden worden  
voor een zittingsduur van twee jaar gekozen.  
Beide locaties zijn in de medezeggenschapsraad 
vertegenwoordigd.

De MR-vergaderingen zijn openbaar voor ouders, 
leerlingen en personeel van onze school. U vindt 
de data in de agenda op de website. De definitieve 
verslagen van de MR-vergaderingen kunt u opvragen 
bij de secretaris van de MR. 

Job Witsenhuijsen
secretaris
mr@metameer.nl
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Raad van Advies
Metameer heeft een Raad van Advies. Hierin  
zitten personen die bij onze school betrokken zijn. 
De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen 
de school en is een klankbord voor de rector. 
De voorzitter is Lowi van der Mark.
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Leerlingenstatuut
We hebben een leerlingenstatuut, waarin de rechten 
en plichten van uw kind staan en de afspraken die 
de school gemaakt heeft met leerlingen op het 
gebied van onderwijs. U vindt het leerlingenstatuut 
onder downloads op de website.
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Onze plaats binnen  
Ons Middelbaar Onderwijs
Metameer valt onder het bestuur van vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verant-
woordelijk voor de gang van zaken binnen de 
school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Raad 
van Bestuur. 

De Raad van Bestuur van vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters 
(voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de Raad 
van Bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171 
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500
omo@omo.nl
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Vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het 
hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via  
de ledenraad heeft de samenleving een plek in  
de formele besluitvorming. De ledenraad beslist 
onder andere over de benoeming en het ontslag 
van de leden van de Raad van Toezicht. Bovendien 
stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast.  
De ledenraad bestaat uit, door de raden van 
advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en 
ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. 
In de maand juni van elk jaar is de vergadering van 
de ledenraad.

Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien 
hoe u dat doet.
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Missie Ons Middelbaar Onderwijs
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht 
in 1916, is een vereniging van scholen voor 
voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-
Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met 
praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van 
iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden 
geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo 
verwerven de leerlingen passende startposities 
voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de 
maatschappij. De scholen van vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs kennen een grote ver-
scheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling 
en daarmee voor het versterken van de profes-
sionaliteit van onze docenten. Door het benutten 
van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien 
samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig 
blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.
  

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: 
Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan 
de ambities en het handelen van de vereniging. 

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig.  
Je komt verder als je van en met elkaar leert en  
als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. 
Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken 
en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. 
Belangrijk is om andere opvattingen en culturen  
te leren begrijpen en te benutten. We geven hier 
invulling aan door vorming van de leerling vanuit 
de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, 
goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische 
beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op 
www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag van 
Ons Middelbaar Onderwijs.
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Externe partners
Om een zinvolle bijdrage  te kunnen leveren aan 
de maatschappij – beroepsmatig en als burger – 
maken we ons sterk voor doorlopende leerlijnen 
en partnerschappen met bedrijven en organisaties 
in de regio. Meer hierover vindt u in ons school-
plan, op de website onder downloads.
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Locatie Stevensbeek 
Kenmerkend voor het onderwijs op Metameer 
Stevensbeek is de invloed die uw kind krijgt op 
zijn/haar eigen leerproces: denk aan snelheid  
en diepgang. Wij hebben een brede instroom,  
een breed keuzepakket en veel aandacht voor 
beroepen en vervolgopleidingen. Ook interna-
tionalisering neemt een belangrijke plaats in. 
Zo bereiden we leerlingen voor op hun rol als 
wereldburgers van morgen. 

Tweetalig onderwijs
Metameer Stevensbeek is een gecertificeerde  
TTO Senior School voor tweetalig havo en vwo, 
met veel aandacht voor wereldburgerschap, per-
soonsontwikkeling en de Engelse taalvaardigheid.

Coördinator 
Sylvia Bates
s.bates@metameer.nl

Onder downloads op de website vindt u onze  
tto-folder, met meer informatie.

Metameer Stevensbeek is ook een LinQ-school. 
Dat betekent dat uw kind bij ons op een intensieve 
manier Duits en/of Frans leert, zonder extra 
huiswerk of lesuren. Uw kind gebruikt de vreemde 
taal zo veel mogelijk in de les, voert activiteiten uit 
met Duitse of Franse moedertaalsprekers, neemt 
deel aan schoolreisjes met taalgerichte activiteiten 
of bereidt een internationaal taalcertificaat voor.
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Onderbouw Stevensbeek
In de brugperiode leert uw kind voornamelijk in 
heterogene groepen, waarin hij/zij samenwerkt, 
gebruikmaakt van andermans kwaliteiten en leert 
zelf standig te werken. Dat doen we in vaklessen, 
met thema’s, workshops, presentaties en georgani-
seerde projecten. 
Daarnaast volgt uw kind onge acht het niveau in 
het eerste en tweede jaar praktijkuren bij de 
beroepsgerichte vakken om erachter te komen 
waar zijn/haar talenten en interesses liggen. We 
werken klassikaal en in open leer centra (olc’s), die 
zo zijn ingericht dat uw kind er met verschillende 
leer- en werkstijlen aan de slag kan. 
Uw kind volgt zijn/haar eigen leerweg, passend bij 
de individuele beginsituatie, uitdagingen en moge-
lijk heden. We houden rekening met verschillen 
door leerstof gedifferentieerd aan te bieden en te 
toetsen op verschillende niveaus. Het advies van 
de basis school is leidend bij de plaatsing van uw 
kind. Voor onze tweetalige klassen gelden dezelfde 
toelatingseisen. 

Vmbo B/K/TG
Op het vmbo staat leren in de praktijk centraal. 
Het opdoen van ervaringen versterkt het loop-
baanleren en helpt bij het maken van een betere 
en bewuste keuze. 
Het vmbo op Metameer kent drie leerwegen die  
in het eerste en tweede leerjaar nog samenzitten.
In de derde periode van het eerste leerjaar bepalen  
we op grond van aanleggegevens, resultaten en 

persoonlijke ontwikkeling - in welke groep uw kind 
zijn/haar weg vervolgt tijdens het tweede leerjaar: 
vmbo B/K of vmbo K/TG.  Vervolgens stromen zij in 
de derde klas naar B, K of TG

Vmbo-plus
De vmbo-plus brugklas is gelijk aan het reguliere 
vmbo, maar kent kleinere klassen en meer bege-
leiding. Onze aannamecommissie bepaalt op basis 
van informatie van de basisschool en uzelf of we 
uw kind in de vmbo-plusklas plaatsen.

Mavo/havo
Zit uw kind in een mavo/havo brugklas dan 
bereiden wij hem of haar voor op de havo of het 
vmbo TG. Uw kind zit samen met regulier havo/
vwo in een brugklas, zodat leerlingen van elkaar 
kunnen leren en ervaren. Uw kind werkt op zijn of 
haar eigen niveau.
 
Havo/vwo (tweetalig)
Uw kind zit op regulier havo/vwo in dezelfde 
brugklas als mavo/havo leerlingen (zie mavo/
havo).  Op de havo/vwo ontwikkelt uw kind kennis, 
houding en vaardigheden waarmee hij/zij vooruit 
kan op de havo of het vwo. Kiest uw kind voor 
tweetalig onderwijs, dan volgt hij/zij minimaal 
zeventig procent van de lessen in het Engels. Er is 
samenwerking tussen de locaties Stevensbeek en 
jenaplan Boxmeer.
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Vmbo bovenbouw
In het derde en vierde leerjaar volgt uw kind een 
vmbo-profiel. 

In de leerwegen vmbo-B en vmbo-K kan hij/zij 
kiezen voor: 
•  Produceren Installeren & Energie (PIE)
•  Zorg & Welzijn (Z&W)
•  Dienstverlening & Producten (D&P)

In de leerweg vmbo-TG voor: 
•  Dienstverlening & Producten (D&P)

Uw kind werkt beroepsgericht en neemt deel aan 
uitdagende projecten. Het aantal uren dat uw kind 
besteedt aan projectmatig en beroepsgericht 
werken is afhankelijk van de gekozen leerweg (zie 
lessentabel). Het vmbo kent een eenjarige 
examenperiode. In een programma van toetsing 
en afsluiting (PTA) is vastgelegd wat uw kind moet 
afsluiten in leerjaar 4. U vindt de PTA op de 
website onder downloads.

Stage 
De stage bij een leerbedrijf is een verplicht 
onderdeel in het PTA van de vmbo-opleiding en 
moet ‘naar behoren’ zijn afgerond. De stage omvat 
één of twee weken (blokstage), waarbij uw kind 
een deel van de stage in de vrije tijd vervult. Uw 
kind wordt begeleid door een docent en heeft een 
begeleider bij het stagebedrijf. 
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Havo/vwo bovenbouw
Bij het goed doorlopen van de havo/vwo-onderbouw 
stroomt uw kind door naar de bovenbouw (of: 
tweede fase). Voor leerlingen die zich aanmelden 
vanuit een andere school of die vanuit het vmbo 
willen doorstromen naar de havo zie door- en 
instroom.

De bovenbouw van het havo/vwo stelt de 
ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden  
en reflectie op het eigen kunnen centraal.  
Wij werken hierbij actief aan de doorlopende 
leerlijn richting hogeschool of universiteit en  
laten uw kind al vroegtijdig kennismaken met 
de verschillende vervolgstudies. We focussen  
op het verdiepen van de leerstof en het verder 
uitwerken van onderzoeksvaardigheden. 

Uw kind kiest voor een van de vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Tweetalig havo/vwo bovenbouw
In de tweetalige havo/vwo bovenbouw is ongeveer 
een derde deel van de lessen in het Engels en leggen 
leerlingen in het eindexamenjaar een speciaal inter-
nationaal examen af (International Baccalaureate 

(IB)). Tweetalige vwo-leerlingen doen examen voor 
het IB English A1: language and literature. De twee-
talige havo-leerling haalt het IB Language B diploma. 

Door- en instroom
Uw kind kan intern doorstromen vanuit het vmbo 
(TG) naar de havo of van de havo naar het vwo. Dit 
kan voor leerlingen die van havo naar vwo willen 
dorstromen zonder toelatingsvoorwaarden. Wel 
kijken we naar de advisering van de vakdocenten 
en volgt er een (niet-bindend) advies.
Voor leerlingen die van het vmbo (TG) door willen 
stromen naar de havo, geldt dat zij geslaagd moe-
ten zijn met een zevende vak om zonder toe-
latingsvoorwaarden door te stromen. Ook zij 
krijgen wel een (niet-bindend) advies van de 
vakdocenten dat wordt besproken. Voor leerlingen 
zonder zevende vak gelden er wel toelatings-
voorwaarden. 
Externe leerlingen van het vmbo TG kunnen door-
stromen naar de havo. Ook voor hen geldt dat zij 
wel een zevende examenvak moeten hebben 
afgesloten. Voor plaatsing van externe havoleer-
lingen gelden geen aanvullende voorwaarden, 
maar zij houden wel een intakegesprek.
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Eerste opvang anderstaligen
Metameer is in oktober 2014 gestart met een 
‘eerste opvang voor anderstaligen’ (EOA) voor 
kinderen uit het AZC in Overloon. Deze leerlingen 
hebben een lesrooster van 32 wekelijkse lessen 
die zij in eigen lesgroepen volgen. Zij besteden 
heel veel tijd aan het leren van de Nederlandse 
taal, zodat de leerlingen zo snel mogelijk 
integreren in de samenleving. 

Daarnaast staan uren Engels, wiskunde/rekenen, 
sport, creatieve vakken en leefstijl op het pro-
gramma. Het vak ‘leefstijl’ biedt de kans om 
‘Nederland’ zo goed mogelijk te leren kennen.  
Ook maken leerlingen korte excursies naar allerlei 
bedrijven en organisaties in de regio. 

Veel leerlin gen stromen vrij snel door naar andere 
gemeentes waar zij hun schoolloopbaan vervolgen. 
Er zijn ook leerlingen die in de buurt van de school 
wonen en dus langer op Metameer blijven. Deze 
groep leer lingen heeft na twee jaar ‘EOA’ voldoende 
‘taalbagage’ om hun weg te vervolgen in het 
reguliere onderwijs.
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Locatie jenaplan Boxmeer
Op jenaplan Boxmeer geven we ons onderwijs zo-
danig vorm dat leerlingen van elkaar leren en ge-
bruikmaken van elkaars verschillen. De basisacti-
viteiten van het jenaplanonderwijs – werk, spel, 
gesprek en viering – vormen de rode draad in ons 
onderwijs. Docenten kijken niet alleen naar de 
cognitieve ontwikkeling van uw kind, maar ook 
naar de emotionele, sociale en spirituele ontwik-
keling. We sluiten elke periode af met een méér-
week, waarin uw kind terugblikt op wat het geleerd 
heeft. Niet alleen door te toetsen, maar ook met 
gastlessen, projecten, voorstellingen en excursies. 
Jenaplan Boxmeer ziet het als haar missie uw kind 
maximaal uit te dagen om zijn/haar eigen grenzen 
te verleggen.

Jenaplanessenties 
Met de focus op tien essenties bereiden wij uw 
kind voor op wereldburgerschap in een duurzame 
samenleving. 
1   Openstaan voor continu leren
2   Doelen stellen en realiseren
3   Verantwoorden
4   Impulsbeheersing
5   Ondernemen
6   Zorgdragen
7   Samenwerken
8   Creëren
9   Communiceren 
10   Presenteren

Cultuurprofielschool
Als gecertificeerde Cultuurprofielschool besteden 
we extra veel tijd aan kunst en cultuur. Uw kind 
leert om met creatieve ideeën tot oplossingen te 
komen, verbanden te leggen en hoe hij/zij zichzelf 
moet presenteren. 

Tweetalig onderwijs
Metameer jenaplan Boxmeer is een gecertificeerde 
TTO Junior School voor havo/vwo en een gecertifi-
ceerde school voor tto vmbo, met veel aandacht 
voor wereldburgerschap, persoonsontwikkeling  
en de Engelse taalvaardigheid. 

Coördinator 
Annemarie Wammes
a.wammes@metameer.nl

Onder downloads op de website vindt u onze  
tto-folder, met meer informatie.
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Onderbouw jenaplan
De jenaplan brugklassen en tweede klassen 
zijn voornamelijk heterogeen van samenstelling. 
Dat wil zeggen dat leerlingen van uiteenlopende 
niveaus bij elkaar in één klas zijn ingedeeld. Uw 
kind werkt in de onderbouw op het eigen niveau, 
met leermiddelen, toetsen en cijfers op het eigen 
niveau. Daarnaast kan uw kind kiezen voor twee-
talig vmbo, tweetalig vmbo-t/havo en tweetalig 
havo/vwo. Het advies van de basisschool is leidend 
bij de plaatsing van uw kind. Voor onze tweetalige 
klassen gelden dezelfde toelatingseisen.

Uw kind volgt bij ons onderwijs in vijf 
leergebieden:
1   Mens en taal
2   Mens en maatschappij
3   Mens en natuur
4   Kunst en cultuur
5   Sport en beweging

Daarnaast kent jenaplan Boxmeer nog drie 
afzonderlijke kernvakken: Nederlands, Engels  
en wiskunde. 

Vanaf de derde klas stroomt uw kind door naar 
een (tweetalig) havo/vwo 3-klas of naar een 
(tweetalig) vmbo 3-klas. De havo/vwo 3-leerlingen 
vervolgen hun schoolloopbaan in de bovenbouw 
havo/vwo op de locatie Stevensbeek of op een 
andere school in de regio.

Tweetalig jenaplan
Tweetalige havo/vwo-leerlingen volgen 50 procent 
van de lessen in het Engels. Tweetalig vmbo-t/havo 
neemt het Engelstalige onderwijs in het eerste jaar 
toe van 30 naar 50 procent en voor tweetalige 
vmbo-leerlingen is dat 30 procent. De wezenlijke 
uit gangs punten van het jenaplanonderwijs blijven 
verankerd in de tto-stroom van de afdeling. 
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Vmbo jenaplan bovenbouw 
Op onze bovenbouw kan uw kind een diploma 
halen in het profiel Dienstverlening & Producten 
(D&P). In de vierde klas specialiseert hij/zij zich in 
de gewenste beroepsrichting met keuzevakken. 
Uw kind legt het landelijke eindexamen af, met 
vijf, zes of zeven gekozen eindexamenvakken.

Tweetalig vmbo jenaplan
Tweetalig vmbo-leerlingen doen in leerjaar 4 
Anglia examen.

Stage 
De stage bij een leerbedrijf is een verplicht 
onderdeel in het PTA van de vmbo-opleiding en 
moet ‘naar behoren’ zijn afgerond. De stage omvat 
één of twee weken (blokstage), waarbij uw kind 
een deel van de stage in de vrije tijd vervult. Uw 
kind wordt begeleid door een docent en heeft een 
begeleider bij het stagebedrijf. 
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Internationalisering
•   Kennismaken met het onderwijs in het 

buitenland
•   Leren omgaan met en begrijpen van andere 

culturen, zowel op school als in het gezin
•   Verrijken van de talenkennis
•   Voorbereiden op het Europees burgerschap
•   Vriendschappen sluiten voor het leven
•   Wegnemen van eventuele vooroordelen

Op beide locaties van Metameer neemt internatio-
nalisering  een belangrijke plaats in. Uw kind gaat 
bijvoorbeeld op survival in de Ardennen, bezoekt 
Antwerpen, Keulen, Berlijn, Parijs of Londen en 
gaat op excursie naar buitenlandse musea. 

De Commissie Internationale Uitwisselingen (CIU) 
organiseert schoolbrede scholierenuitwisselingen 
met verschillende landen in Europa. Leerlingen 
van alle derde klassen kunnen zich hiervoor 
opgeven. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. 

Coördinator
Anita Beurskens
a.beurskens@metameer.nl
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Toets- en rapportagesysteem
In het leerlingenstatuut – onder downloads op  
de website – staan onze toetsvormen en hoe ze 
worden meegerekend. Ook de verschillende 
overgangsnormen en het examenreglement  
vindt u onder downloads.
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Onderwijstijd
Voor de onderwijstijd kijken we naar de totale 
onderwijscarrière op Metameer. Er geldt een 
totale onderwijstijd van 3.700 klokuren voor 
vmbo-leerlingen, 4.700 klokuren voor havo-
leerlingen en 5.700 klokuren voor vwo-leerlingen. 
Voor 2020-2021 betekent dit voor de examenklas-
sen in beginsel 700 klokuren, voor de andere leer-
jaren in beginsel 1.000 klokuren. Metameer mag 
gedurende de hele schoolcarrière van uw kind het 
ene jaar minder en in het ander jaar meer onder-
wijs tijd aanbieden. Gemiddeld moet uw kind de 
vereiste onderwijstijd voor de gehele schoolcarrière 
aangeboden krijgen.

De onderwijstijd wordt per ‘type leerling’ (vmbo, 
havo, vwo) en per leerjaar gemiddeld gepresen-
teerd. Voor klassikale lessen, zoals in de onder-
bouw, geldt geen gemiddelde, maar geldt het 
precieze aantal uren. Voor leerlingen in de boven-
bouw, die verschillende richtingen en vakkenpak-
ketten volgen, is het gemiddelde van toepassing.

De geprogrammeerde tijd bestaat uit:
•   lessen (inclusief toetsen en activiteiten 

‘méérweken’);
•   schoolactiviteiten buiten de schoolmuren  

(zoals excursies en introductiedagen);
•   maatwerk per leerling en de maatschappelijke 

stage, indien van toepassing.

Met de leerling/oudergeleding van de Mede zeg-
gen schapsraad is de geprogrammeerde onderwijs-
tijd vastgesteld aan het einde van het schooljaar. 
Aan het begin van het schooljaar wordt de daad-
werkelijk uitgevoerde onderwijstijd verantwoord 
aan de leerling/oudergeleding van de MR.
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Begeleiding en het 
schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel legt een school 
vast hoe zij de ondersteuning aan leerlingen 
invult. In dit hoofdstuk geven we aan wat 
Metameer belangrijk vindt in de ondersteuning 
aan uw kind. Het gehele schoolondersteunings-
profiel vindt u onder downloads op onze website.

Hoe denken wij over ondersteuning  
en begeleiding?
Alle leerlingen hebben ondersteuning en bege-
leiding nodig in hun ontwikkeling. Daarbij is de 
mentor de spil en het vaste aanspreekpunt in de 
begeleiding van uw kind.

Sommige leerlingen hebben boven op deze 
basisondersteuning een training of tijdelijk extra 
begeleiding nodig. 

Enkele leerlingen hebben gedurende langere tijd 
extra ondersteuning nodig, waarbij het belangrijk 
is dat de school samenwerkt met betrokken 
hulpverlening thuis.
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Mentor
De mentor is de spil en het vaste aanspreekpunt  
in de begeleiding van uw kind. Hij/zij heeft speciaal 
de zorg voor een groep leerlingen, zorgt voor een 
goede onderlinge sfeer in de groep en heeft oog 
voor het functioneren van elke leerling. Vooral bij 
leermoeilijkheden en sociaal-emotionele proble-
men speelt de mentor een belangrijke rol en is  
hij/zij het eerste aanspreekpunt. 

Studiewerktijd/begeleidingsles
Tijdens studiewerktijduren (Boxmeer) en 
begeleidingslessen (Stevensbeek) begeleiden  
de mentoren het leerproces van uw kind, zodat  
ze inzicht krijgen in de kwaliteiten van uw kind  
en de moeilijkheden die hij/zij tegenkomt in het 
leerproces. Tevens leren we uw kind om doelen 
te stellen en coachen we hem/haar in het behalen 
van deze doelen. Er is aandacht voor sociaal-
emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling, 
studievaardigheden en loopbaanoriëntatie.  
De mentor voert regelmatig individuele coach-
gesprekken met uw kind en begeleidt hem/haar, 
waar het aan de orde is, bij de keuze van het 
vakkenpakket en de vervolgopleiding. 

Driehoeksgesprekken
De mentor verzorgt regelmatig driehoeks-
gesprekken met u en uw kind. Indien nodig  
neemt de mentor contact met u op. Uiteraard  
kunt u ook contact op nemen met de mentor. 

Introductiedagen
Een goede sfeer creëren tussen de leerlingen 
onderling, hun mentor en de klas, dat is het doel 
van de introductiedagen. De introductiedagen zijn 
in de eerste en tweede schoolweek van het jaar  
en worden in verschillende vormen georganiseerd. 
De mentor zorgt voor tijdige informatie over het 
programma. 
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
Een wezenlijk onderdeel van de leerlingbegeleiding 
is het begeleiden van de schoolloopbaan van uw 
kind en de keuzes die uw kind daarbij moet maken: 
loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).  
De mentor is het eerste aanspreekpunt en de 
decaan zorgt voor de voorwaarden dat de mentor 
uw kind goed kan begeleiden.

Rol decanen
De decaan geeft sturing aan de loopbaanoriëntatie 
(LOB). De decaan heeft ook een belangrijke rol bij 
de opbouw van de begeleidingslessen, met name 
bij het onderdeel ‘leren kiezen’. Ook zorgt de 
decaan voor informatiebijeenkomsten voor leer-
lingen en ouders. 

Decanaat locatie Stevensbeek
vmbo
Judith Stevens
j.stevens@metameer.nl

havo en vwo
Pascale Braam 
p.braam@metameer.nl

0485 - 381600
www.metameer.dedecaan.net 

Decanaat locatie jenaplan Boxmeer
Vmbo
Henk Pouwels
h.pouwels@metameer.nl

Havo en vwo
Michiel Duijff
m.duijff@metameer.nl

0485 - 571434    
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Dyslexie, dyscalculie en trainingen
Soms is tijdelijk extra begeleiding of een training 
helpend om het onderwijs goed te kunnen volgen. 
Uw kind en u bespreken samen met de mentor 
wanneer dit nodig of helpend zou kunnen zijn. 

Specifieke hulpvragen
Leerlingen met specifieke hulpvragen kunnen 
kortdurend gecoacht worden door begeleiders  
van de school, met als doel het zelf te kunnen. 
Deze begeleiders werken dan bijvoorbeeld aan: 
•   Het aanleren en oefenen van leerstrategieën  

of sociale vaardigheden. 
•  Het leren plannen en organiseren.

Heeft uw kind een dyslexie- of dyscalculieverklaring, 
dan krijgt hij/zij in het eerste schooljaar begeleiding 
om het onderwijs goed te kunnen volgen en met 
succes af te sluiten.

Wij hebben op Metameer verder de volgende 
trainingen: 
•  Bewust omgaan met faalangst (bof).
•  Een sociale vaardigheidstraining. 
•  Begeleiding in weerbaarheid (‘Rots en Water’). 
•   Een training gericht op faalangst rondom 

examens.
•   Een training om te leren omgaan met sombere 

gedachten en/of piekeren (‘Op Volle Kracht’).
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Ondersteuningsteam
Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de 
basisondersteuning, bieden we extra onder-
steuning. Hierbij zijn de leden van het onder-
steunings team betrokken. Dit bestaat uit een 
zorgcoördinator, orthopedagoog, onder steu-
ningsdocenten en Begeleiders Passend Onderwijs 
(BPO). Alle leden van het team hebben een eigen 
taak in het meedenken over passende extra 
ondersteuning voor uw kind wanneer dat nodig is 
en coachen de betrokken docenten en mentoren.

Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator adviseert en coördineert de 
ondersteuning binnen de gehele school. Wanneer 
uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt 
de zorgcoördinator samen met u en de mentor 
welke extra ondersteuning passend is bij uw kind. 
Soms schakelt de zorgcoördinator hier andere 
experts bij in. De zorgcoördinator werkt samen met 
de ondersteuningsdocenten, dit zijn docenten van 
de school die meer weten over het lesgeven aan 
leerlingen met extra ondersteunings behoeften. Zij 
helpen hun collega’s door observa tie en advies, 
zodat docenten hun onderwijs nog beter kunnen 
afstemmen op wat de klas en indi viduele leerlingen 
nodig hebben. 

Zorgcoördinator Boxmeer
Marie-José Kunen
m.kunen@metameer.nl • Tel: 0485 - 571434  

Zorgcoördinator Stevensbeek
Tim Engel
t.engel@metameer.nl  • Tel: 0485 - 381600 

Orthopedagoog
De orthopedagoog Joyce Janssen adviseert bij 
aanname en plaatsing van leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben en is betrokken bij 
het schrijven van hun ontwikkelingsperspectief. 
Verder ondersteunt de orthopedagoog de docenten 
via onderzoek en advisering over specifieke onder-
steuningsbehoeften van leerlingen. Zo kunnen 
docenten hun onderwijs nog beter afstemmen op 
wat de klas en individuele leerlingen nodig hebben.

Samenwerkingsverband Passend 
onderwijs
Metameer behoort tot een samenwerkingsverband
van scholen die het passend onder wijs inhoud 
geven. We krijgen extra middelen om leerlingen te 
ondersteunen die meer steun nodig hebben. In 
overleg met de zorgcoördinator kunnen begelei-
ders passend onderwijs (BPO) een deel van de 
extra ondersteuning geven. Iedere school heeft 
vanuit het samenwerkingsverband BPO’ers 
toegewezen gekregen.
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Extra ondersteuning
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, is het belangrijk samen af te stemmen 
wat de ondersteuningsbehoeften zijn en of 
Metameer deze ondersteuning kan bieden.

Aanmelden op Metameer en extra 
ondersteuning
Bent u zich als ouders/verzorgers van een kind 
met extra ondersteuningsbehoefte aan het oriën-
teren op Metameer als mogelijke school voor uw 
kind? Wij adviseren u contact op te nemen met de 
zorgcoördinator. In een persoonlijk gesprek kan de 
zorgcoördinator dan samen met u, de huidige 
school van uw kind en eventuele andere betrokke-
nen, onderzoeken of Metameer de ondersteuning 
kan bieden die uw kind nodig heeft. 

Extra ondersteuning en het 
ontwikkelingsperspectief
Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, stelt 
de orthopedagoog samen met iemand uit het 
ondersteuningsteam het ontwikkelingsperspectief 
op. Daarna bespreken de zorgcoördinator en de 
mentor samen met u en uw kind het plan waarin 
de doelen en de geboden ondersteuning voor uw 
kind beschreven staan. 

Belangrijke rol voor ouders/verzorgers
Als ouder/verzorger heeft u in het passend onder-
wijs een belangrijke rol. De mentor heeft overleg 
met u over de voortgang van uw kind, en even-
tuele aanpassingen in de geboden ondersteuning. 
Waar nodig sluit ook de ondersteuningsdocent of 
de zorgcoördinator bij dit overleg aan.

Mogelijkheden elders
We hebben veel kennis en ervaring opgebouwd  
om passend onderwijs tot stand te brengen. 
Indien het gezamenlijk opgestelde plan met de 
geboden extra ondersteuning niet leidt tot het 
behalen van de gestelde doelen, kijken we met u 
en uw kind naar andere mogelijkheden, zoals een 
maatwerktraject of een andere passende onder-
wijssetting. Wanneer we als Metameer, of een 
andere reguliere school, niet kunnen voldoen aan 
de ondersteuningsbehoefte van uw kind, vragen 
wij een toelaatbaarheidsverklaring voor het 
speciaal voortgezet onderwijs aan bij het Samen-
werkingsverband. 

Protocollen
In de begeleiding van leerlingen volgt Metameer  
in sommige situaties een aantal afgesproken 
protocollen. Deze kunt u vinden onder downloads 
op onze website. 
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Externe instanties
We hebben vaste contacten met externe instanties. 
Met deze deskundigen vindt regelmatig overleg 
plaats. Indien nodig plannen we een overleg met  
u, uw kind en de betrokken externe partners.  
Dit kunnen medewerkers van het CJG, GGZ, de 
jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn. 
Metameer werkt ook samen met het speciaal 
onderwijs. De Korenaer, school voor voortgezet 
speciaal onderwijs, is onze partner die ons kan 
adviseren in het geval dat een leerling bepaalde 
ondersteuning nodig heeft. De Korenaer is in 
Stevensbeek gehuisvest.

GGD
De GGD Hart voor Brabant volgt de gezondheid  
en ontwikkeling van de jeugd van 0-19 jaar. 
Op het voortgezet onderwijs screenen zij de 
leerlingen in de tweede en vierde klas. De GGD 
onderzoekt dan hoe leerlingen zich op lichamelijk 
en sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Doel is 
eventuele gezondheidsproblemen op te sporen en 
gezond heidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken. 

Jeugdarts 
•  Lidwine de Koning (Stevensbeek)
•  Eveline van Hattum (jenaplan Boxmeer)

Schoolverpleegkundige
•  Anne-Maartje Trutmans  (Stevensbeek)
•  Anne Poelen (jenaplan Boxmeer)

De jeugdarts is bereikbaar via de zorg-
coördinatoren van de school en via:
GGD Hart voor Brabant
Afd. Jeugdgezondheidszorg,
0900 - 4636443
www.ggdhvb.nl

Jeugdhulp
U kunt met vragen over opgroeien en opvoeden 
terecht bij de jeugdhulp in uw eigen gemeente. 
Metameer werkt graag samen als de jeugdhulp-
verlening betrokken is.

•   Gemeenten Land van Cuijk: Centrum voor Jeugd 
en Gezin 

•  Gemeente Gennep: Team Toegang 
•  Gemeente Bergen: Sociaal Team 
•  Gemeente Venray: Jeugdconsulent 
•   Gemeente Gemert-Bakel: Centrum voor Jeugd  

en GezinZie ook www.cjglandvancuijk.nl. 
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Vertrouwenspersonen 
Onze school is een plek waar we elkaar respecte-
ren. We willen graag dat uw kind zich thuis voelt. 
Toch kan er iets voorvallen dat door uw kind, uzelf 
of door medewerkers als ongewenst wordt erva-
ren. Denk aan: seksueel getinte opmerkingen of 
ongewenste intimiteiten, pesten, dreigementen, 
agressie, buitengesloten worden, discriminatie en 
racisme. Als eerste aanspreekpunt kunt u altijd 
terecht bij de mentor. Indien nodig verwijst de 
mentor u door naar de vertrouwenspersonen. U 
kunt ook altijd zelf rechtstreeks contact opnemen 
met de vertrouwenspersonen. Zij hebben een 
voorlichtende, begeleidende en verwijzende rol.

Metameer heeft een flyer ‘Wat is ongewenst 
gedrag?’. De mentor bespreekt deze aan het begin 
van een schooljaar tijdens een begeleidingsles. U 
vindt deze flyer onder downloads op onze website.

Vertrouwenspersonen van onze school
Stevensbeek 
Renske Breukelman
r.breukelman@metameer.nl
Steef Arts
s.arts@metameer.nl

Jenaplan Boxmeer 
Monja Cox 
m.cox@metameer.nl
Imar Savelsbergh
i.savelsbergh@metameer.nl

Zij zijn te bereiken via e-mail, maar u kunt ook 
naar de locatie van de school bellen om een 
afspraak te maken. Over de verdere bereikbaar-
heid van de vertrouwenspersonen krijgt uw via  
de mentor informatie.

Externe vertrouwenspersoon
Als u een beroep wilt doen op een externe vertrou-
wenspersoon, kunt u contact opnemen met het bu-
reau van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

013 - 5955500
omo@omo.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Met klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld kunt u terecht bij het Meldpunt vertrou-
wensinspecteurs. 

0900 11 131 11 (tijdens kantooruren)
www.rijksoverheid.nl
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Coördinator pestpreventie
De coördinator Pestpreventie coördineert en 
bewaakt het sociale veiligheidsbeleid op school.  
Is op de hoogte van recente ontwikkelingen in het 
doelgebied en adviseert gevraagd en ongevraagd 
collega’s en schoolleiding.
Ze zijn verantwoordelijk voor
-  hulp bieden aan mentoren wanneer er gepest 

wordt
-  pestpreventie via activiteiten in de verschillende 

jaarlagen
-  expertisecentrum rondom pestpreventie voor de 

school

Stevensbeek
Alwi Euverman
a.euverman@metameer.nl

Jenaplan Boxmeer 
Anthony Vogels 
a.vogels@metameer.nl
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Bedrijfshulpverlening en EHBO
 
Het primaire doel van de bedrijfshulpverlening 
(BHV) is het vervullen van een voorpostfunctie:  
als zich op school een situatie voordoet die gevaar 
oplevert voor veiligheid en gezondheid van perso-
neel en leerlingen, kunnen de BHV’ers zodanig 
hulp verlenen dat letsel en schade zoveel mogelijk 
voorkomen en beperkt worden. Tot de taken van 
de BHV’ers behoren in ieder geval: 
•  Levensreddende handelingen verrichten bij  

bijvoorbeeld verstikking, hartinfarcten en 
ernstige bloedingen. 

•  Alarmeren en samenwerken met de brandweer 
en andere hulpverleningsinstanties. 

•  In nood situaties evacueren van alle werknemers 
en leerlingen in de school. Naast BHV’ers zijn er 
op beide vestigingen ook EHBO’ers aanwezig.

Op het gebied van arboveiligheid is het 
aanspreekpunt:
Stevensbeek 
Stijn de Bruin
s.debruin@metameer.nl

Jenaplan Boxmeer 
Jannie Gerrits
j.gerrits@metameer.nl
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Privacyreglement en AVG
Metameer handelt in het kader van privacy  
con  form de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) en het Privacy Reglement van 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Voor privacy gerelateerde zaken  
kunt u contact opnemen met Brigitte Spiekman, 
b.spiekman@metameer.nl.

•  Metameer gaat zorgvuldig om met de 
verwerking van persoonsgegevens. 

•  Metameer verzamelt alleen die persoons-
gegevens die strikt noodzakelijk zijn.

•  Metameer verwerkt de persoonsgegevens nooit 
voor commerciële doeleinden.

•  Bij incidenten waarbij de politie een rol heeft, 
wisselen we noodzakelijk geachte informatie 
over onze leerlingen uit. 

•  Metameer bewaart de verzamelde persoons-
gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

•  Metameer neemt bij het verwerven, verwerken, 
opslaan en beheren van persoonsgegevens de 
geldende privacywetgeving in acht.

•  Metameer past de volgende richtlijnen toe 
v.w.b. het gebruik van beeldmateriaal.

Toestemming beeldmateriaal
Met de Autoriteit Persoonsgegevens is het 
onderstaande afgestemd:
•  De school hoeft slechts éénmalig (liefst bij aanvang 

van de schoolperiode) toestemming te vragen 
voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

•  Periodiek refereert de school, via de schoolgids, 
op de website en via e-mail, aan de mogelijkheid 
om de toestemming in te trekken. Het intrekken 
van de toestemming kunt u op elk gewenst 
moment aangeven.

•  Tijdens de schoolperiode vinden specifieke 
situaties plaats waar alsnog toestemming voor 
wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: 
schoolreisjes, (examen)feesten, deelname aan 
presentaties, vervaardigen jaarboek.

•  Er is geen toestemming van leerlingen of (bij 
leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig 
voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas 
en les voor onderwijskundige doeleinden. Het 
desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor 
dit doel gebruikt.

•  Ook is er geen toestemming nodig voor het plaat-
sen van een foto op een schoolpas of voor gebruik 
van een foto in het administratiesysteem.

•  Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal 
de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: 
terughoudend omgaan met beeldmateriaal van 
leerlingen).
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Cameratoezicht
In de school en op de schoolterreinen is 
cameratoezicht. Het doel hiervan is:
•  het beschermen van de veiligheid en gezondheid 

van leerlingen, medewerkers en bezoekers
•  het beschermen van eigendommen van 

leerlingen, medewerkers en bezoekers
•  de beveiliging van de toegang tot gebouwen en 

terreinen, waaronder mede is begrepen het 
weren van ongewenste bezoekers en het 
tegengaan en opsporen van vernielingen en 
diefstal

•  het vastleggen van incidenten

Het reglement cameratoezicht is te vinden onder 
downloads op onze website.
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Gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod 
gezichtsbedekkende kleding in werking getreden 
op locaties waar communicatie via gezichts-
uitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in 
onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, 
leerlingen, ouders en andere bezoekers op het 
terrein van de school, zowel binnen als buiten. 

De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen 
van kleding die het gezicht geheel bedekt of 
zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, 
dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichts-
bedekkende kleding: 
•  noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam 

in verband met de gezondheid of veiligheid;
•  noodzakelijk is in verband met eisen die aan  

de uitoefening van een beroep of de beoefening 
van een sport worden gesteld, of;

•  passend is in verband met het deelnemen aan 
een feestelijke of culturele activiteit. 
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Klachtenprocedure en -regeling 
Heeft u een klacht, dan handelen wij deze bij 
voorkeur zo laag mogelijk in de organisatie af: 
direct tussen de klager en de aangeklaagde zelf.  
Is dat niet mogelijk of wenselijk dan kunt u een 
beroep doen op onze vertrouwenspersonen (zie 
5.1) Het is ook mogelijk om direct uw klacht in te 
dienen bij de schooldirectie of bij het bestuur.

Bij de afhandeling van klachten wordt de uiterste 
zorgvuldigheid in acht genomen om iedereen 
recht te doen. De procedures zijn om die reden 
strak geformuleerd. Er wordt altijd een protocol 
opgemaakt en er vindt schriftelijke verslaglegging 
plaats.

Het is wettelijk verplicht om een registratie bij te 
houden van ingediende klachten. Door het regi-
streren en analyseren van klachten zijn we in staat 
om de kwaliteit van de organisatie te handhaven 
en/of verbeteren.

Klachtenregeling Ons Middelbaar 
Onderwijs
Op basis van de klachtenregeling Ons Middelbaar 
Onderwijs kunnen ouders en leerlingen een klacht 
indienen over gedragingen, beslissingen of het 
nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of 
bestuursleden. Een klacht wordt door de klachten-
commissie pas in behandeling genomen als er op 
de school zelf geen bevredigende oplossing is 
gevonden. De actuele contactgegevens van de 
klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.
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Meldpunt discriminatie
Het Meldpunt discriminatie helpt en ondersteunt 
inwoners in de regio Land van Cuijk die met 
discriminatie te maken krijgen. Iedere klacht en 
verwijzing wordt geregistreerd. Een klacht kan 
gemeld worden op de volgende gronden: 
godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, 
seksuele geaardheid en burgerlijke staat. 

Het meldpunt valt onder Sociom en wordt gesubsi-
dieerd door de gemeentes in deze regio. De 
dienstverlening is daarom gratis. Een melding  
kan anoniem gedaan worden. De privacy wordt 
zorgvuldig bewaakt. 

Meer informatie? 
www.sociom.nl of www.ieder1gelijk.nl 
0485 - 700500 (iedere werkdag 09.00 – 12.00 uur)
info@sociom.nl
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Meldcode huiselijk geweld  
en kindermishandeling
In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen 
de school wordt omgegaan met signalen van 
huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo 
snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan 
worden. Onderwijs
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Convenant ‘De veilige school’
De schoolbesturen van Metameer, het Elzendaal-
college en het ROC Boxmeer hebben gezamenlijk 
het convenant ‘De veilige school’ getekend. In een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente-
besturen van Boxmeer, Sint Anthonis en Bergen, 
het onderwijs, de politie en het Openbaar 
Ministerie zijn afspraken gemaakt voor het 
voorkomen en bestrijden van crimineel gedrag. 
De contactpersoon op het gebied van veiligheid is 
de leiding van de locatie van uw kind. 
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Kwaliteit is een kernwaarde
Kwaliteit is een kernwaarde van Metameer.  
We meten en bewaken op verschillende manieren 
de kwaliteit van ons onderwijs en evalueren met 
verschillende in- en externe instrumenten. Zo 
voeren we regelmatig lesobservaties uit bij onze 
docenten aan de hand van een kijkwijzer. Jaarlijks 
zetten we een tevredenheidsonderzoek uit onder 
leerlingen en ouders. Ook vullen leerlingen met 
regelmaat vragenlijsten in om feedback te geven 
op het functioneren van docenten. Waar nodig 
voeren we verbeteringen door.
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Kwaliteitskeurmerken
Verschillende externe instanties beoordelen met 
een eigen frequentie de kwaliteit van ons onderwijs. 
Zo beoordeelt het Nuffic ons tweetalig onderwijs 
en worden we onder andere beoordeeld door het 
regionale samenwerkingsverband, het platform 
voor Cultuurprofielscholen en door het kwaliteits-
keurmerk voor opleidingsscholen. 

Dit heeft ons verschillende keurmerken opgeleverd. 
Metameer heeft het keurmerk voor Academische 
Opleidingsschool. De locatie Metameer jenaplan 
Boxmeer mag zich TTO-school voor vmbo en TTO-
juniorschool noemen, alsook Cultuurprofielschool. 
Daarnaast heeft Elsevier Metameer jenaplan 
Boxmeer vijf jaar op rij erkend als één van de beste 
scholen van Nederland. De locatie Metameer 
Stevensbeek heeft voor het havo en vwo het 
keurmerk van TTO-seniorschool.
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Onderwijsresultaten
We meten de studieresultaten van onze leerlingen 
met diverse toetsen: diagnostische toetsen, 
schrifte lijke of mondelinge overhoringen, centrale 
toetsen, vaardigheidstoetsen, werkstukken, prac-
ticumverslagen en presentaties. De cijfers voor  
de toetsen hebben een bepaalde wegingsfactor. 
De cijfers kunt u raadplegen in het leerlingvolg-
systeem van itslearning. Aan het einde van een 
schooljaar krijgt uw kind een cijferrapport uit-
gereikt, examenleerlingen ontvangen in april een 
cijferlijst die zij moeten controleren en onder-
tekenen voor aanvang van het centraal examen. 

In het eindexamenjaar zijn voor de schoolexamens 
en het centrale examen behaalde cijfers bepalend 
voor het al dan niet slagen. De bevorderings-
normen in de voorexamenklassen zijn afgeleid van 
de examennormen, zodat iedere leerling die we 
toelaten tot de eindexamenklas een redelijke kans 
van slagen heeft voor het eindexamen. Wij streven 
niet alleen hoge slagingspercentages na, maar 
proberen tegelijk zoveel mogelijk leerlingen in een 
ononderbroken leerweg het diploma te laten 
halen met een hoog gemiddeld eindcijfer.

Naast onze interne resultaatanalyses, beoordeelt 
de inspectie van het onderwijs jaarlijks onze 
onderwijsresultaten. De inspectie beoordeelt vier 
onderdelen: de mate waarin leerlingen in leerjaar 
3 het basisschooladvies kunnen waarmaken, 
percentage onvertraagde doorstroom in onder-
bouw, percentage onvertraagde doorstroom in 
bovenbouw en de gemiddelde cijfers voor het 
centraal examen. Voor ieder van de vier onder-
delen heeft zij een norm vastgesteld. Alle onder-
wijssoorten van Metameer voldoen al jarenlang 
aan deze normen. 
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Slagingspercentages 
Voor de overheid is het vooral van belang dat de 
resultaten van scholen voldoen aan het landelijk 
gemiddelde. Onderstaand overzicht bevat de 
percentages geslaagde leerlingen per onderwijs-
soort van de afgelopen schooljaren.

Doorstroom
Het aantal geslaagden is slechts één criterium 
waarop de kwaliteit van de school beoordeeld kan 
worden. Het aandeel leerlingen dat zonder 
zittenblijven doorstroomt naar het examen is een 
ander kwaliteitscriterium. Meer gegevens inzake 
de onderwijsresultaten kunt u inzien op de 
website www.scholenopdekaart.nl
Slagingspercentage locatie Stevensbeek
Slagingspercentage locatie Boxmeer

Gegevens over het percentage leerlingen dat de 
school zonder diploma verlaat (VSV) kunt u inzien 
op www.vsvverkenner.nl

Jaar 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Leerlingen totaal geslaagd % totaal geslaagd % totaal geslaagd %

Vwo 35 32 91% 32 32 100% 24 24 100%

Havo 88 83 94% 60 60 100% 66 64 97%

Vmbo tg 222 215 97% 163 163 100% 169 167 99%

Vmbo k 115 114 99% 135 135 100% 119 119 100%

Vmbo b 59 59 100% 50 50 100% 45 45 100%

Totaal 519 503 97% 440 440 100% 423 419 99%
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‘Zachte’ kwaliteitscriteria
Naast deze ‘harde’ resultaten zijn ook wat ‘zachte’ 
kwaliteitscriteria van belang, zoals het gevoel van 
veiligheid bij leerlingen en de tevredenheid van 
leerlingen en ouders. Uit leerlingenpanels, ouder-
contacten, tevredenheidsenquêtes, visitaties door 
experts van buiten de school en onderzoek van de 
inspectie blijkt dat Metameer het ook op andere 
fronten heel goed doet. Graag delen we deze 
verantwoordingsinformatie over onze kwaliteit 
met u via de website ‘Scholen op de kaart’. 

Nadere informatie over de verantwoording van de 
kwaliteit van ons onderwijs en resultaten is terug 
te vinden op de website ‘Scholen op de kaart’. Daar 
vindt u een antwoord op allerlei vragen, zoals ‘hoe 
veilig is de school?’, ‘welke ondersteuning biedt de 
school?’, ‘wat zijn de examenresultaten?’ en ‘hoe 
doen de leerlingen het in het vervolgonderwijs?’. 
Ook kunt u daar nader inzicht krijgen in de 
tevredenheid van leerlingen en ouders over  
de verschillende aspecten van ons onderwijs. 

Via onderstaande links komt u rechtstreeks in 
‘Scholen op de kaart’.
Locatie Stevensbeek
Locatie jenaplan Boxmeer

Inspectie van het onderwijs
Zoals elke school staat ook Metameer onder 
toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. 
Algemene informatie over de inspectie en haar 
werkwijze: www.onderwijsinspectie.nl.  
Voor vragen over het onderwijs kunnen ouders, 
leerlingen en andere belangstellenden terecht  
bij het telefonisch informatieloket van de 
Rijksoverheid via nummer 1400 (bereikbaar  
op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).
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Lestijden
Stevensbeek 
Wij hebben een 50-minutenrooster. Eén keer per 
maand zijn er verkorte lestijden van 40 minuten.

JN1 en JN3

Les Tijd

1 8.30 - 9.10

2 9.10 - 9.50

pauze

3 10.05 - 10.45

4 10.45 - 11.25

5 11.25 - 12.05

pauze

6 12.35 - 13.15

7 13.15 - 13.55

pauze

8 14.10 - 14.50

9 14.50 - 15.30

10 15.30 - 16.10

Normale lesdag

Les Tijd

1 8.30 - 9.20

2 9.10 - 10.10

pauze

3 10.25 - 11.15

4 11.15 - 12.05

pauze

5 12.35 - 13.25

6 13.25 - 14.15

pauze

7 14.30 - 15.20

8 15.20 - 16.10

Verkorte lesdag

Les Tijd

1 8.30 - 9.10

2 9.10 - 9.50

pauze

3 9.50 - 10.30

4 10.45 - 11.25

pauze

5 11.55 - 12.35

6 12.35 - 13.15

pauze

7 13.30 - 14.10

8 14.10 - 14.50

JN2 en JN4

Les Tijd

1 8.30 - 9.10

2 9.10 - 9.50

3 9.50 - 10.30

pauze

4 10.45 - 11.25

5 11.25 - 12.05

6 12.05 - 12.45

pauze

7 13.15 - 13.55

8 13.55 - 14.35

pauze

9 14.50 - 15.30

10 15.30 - 16.10

Jenaplan Boxmeer 
Wij hebben het hele schooljaar een 40-minutenrooster.
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Stevensbeek vmbo onderbouw

vmbo
1

vmbo
bk
2 en
plusklas 
2 

vmbo
kt
2

Nederlands 4 4 4

Engels 3 3 3

Wiskunde 3 3 3

Rekenen 1 1 1

Duits 2 2 2

Geschiedenis 2 1 2

Aardrijkskunde 1 1 2

Economie 1 2

Biologie 2

Zorg voor mens en natuur 1 3 2

Lichamelijke opvoeding 3 3 3

Techniek 2 2 

Technologie 1 2

Handvaardigheid 2 2

Tekenen 2 2 2

Muziek 2  

Natuurkunde                                2 2

Scheikunde                                1

Begeleidingsles 1 1 1

Lessentabellen Stevensbeek

Het lesrooster van uw kind wijkt af van deze lessentabel in 
verband met het vak loopbaanleren praktijk en wel op de 
volgende punten. In schooljaar 2021-2022 besluiten we of 
deze wijziging definitief wordt.
•  Vmbo 1 krijgt drie uur Nederlands in plaats van vier uur.
•  Vmbo 1 en 2 krijgt twee uur loopbaanleren praktijk  

(dat geldt voor drie van de vier periodes).
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Stevensbeek vmbo bovenbouw

vmbo
tg 
3

vmbo
k 
3

vmbo
b 
3

vmbo
tg 
4

vmbo
k 
4

vmbo
b 
4

Nederlands  3 2 2 3 3 2

Engels 3 2 2 3 3 2

Duits 2 2 3 3

Geschiedenis 2 3

Aardrijkskunde 2 2 3 3

Maatschappijleer 2 1 1

Maatschappijkunde 3 3

Levensbeschouwing 1 1 1

Wiskunde 3 2 2 3 3 2

Natuurkunde 2 2 2 3 3 2

Scheikunde 2 3

Biologie 2 2 2 3 3 2

Economie 2 2 2 3 3 2

Tekenen 3 3 2 2

Kunstvak 1 1 1 1

Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2

Begeleidingslessen 1 1 1 1 1 1

Produceren, Installeren en Energie 12 14 10 14

Zorg en Welzijn 12 14 10 14

Dienstverlening en Producten 5 12 14 4 10 14

Leergebieden 4 4 4 4 4 4

Lessentabellen Stevensbeek

Het lesrooster voor basis 3 en 4 wijkt af van bovenstaande lessentabel. Er is meer ruimte gecreëerd voor de theoretische 
examenvakken ten opzichte van de beroepsgerichte vakken. In schooljaar 2021-2022 besluiten we of deze wijziging definitief wordt.
• Basis 3 krijgt twaalf uur beroepsgerichte vakken D&P, Z&W en PIE in plaats van veertien uur. 
• Basis 4 krijgt tien uur Beroepsgerichte vakken D&P, Z&W en PIE in plaats van veertien uur. 
•  Basis 4 krijgt drie uur in plaats van twee uur voor de vakken:  

Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, economie en biologie.
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Stevensbeek (tweetalig) mavo/havo/vwo onderbouw

havo/
vwo 
1

mavo/
havo 
1

twee-
talig
vwo
1 en
twee-
talig 
havo/
vwo 
1

havo/
vwo 
2

mavo/
havo 
2

twee-
talig
vwo
2 en
twee-
talig
havo/
vwo
2

havo
3

vwo
3

twee-
talig
vwo 
3 en
twee-
talig 
havo
3

Nederlands  4 4 4 4 4 3 3 3 3

Engels* 4 4 5 4 4 4 3 3 4

Duits 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Frans 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Geschiedenis* 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aardrijkskunde* 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Levensbeschouwing 2 2 2

Wiskunde* 4 4 4 4 4 4 3 3 4

Natuur-scheikunde* 2 2 2 2

Natuurkunde 2 2 2

Scheikunde* 2 2 2

Biologie* 2 2 2 2 2

Economie 2 2 2

Beeldende vorming & Muziek* 4 4 3 3 3 3 2 2 2

Lichamelijke opvoeding* 3 3 3 3 3 3 2 2 2

Begeleidingslessen 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* tweetalig-leerlingen krijgen dit vak in het Engels

Lessentabellen Stevensbeek

Het lesrooster van uw kind wijkt af van bovenstaande lessentabel in verband met het vak loopbaanleren praktijk  
en wel op de volgende punten. In schooljaar 2021-2022 besluiten we of deze wijziging definitief wordt.
Mhv en (t)hv 1 en 2:
• twee uur loopbaanleren praktijk (dat is voor drie van de vier periodes)
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Stevensbeek (tweetalig) havo/vwo bovenbouw

(tweetalig) 
havo 4

(tweetalig) 
vwo 4

(tweetalig) 
havo 5

(tweetalig) 
vwo 5

(tweetalig) 
vwo 6

Nederlands  3 3 4 3 3

Engels* 3 / 4* 3 / 4* 3 / 4* 3 / 4* 3 / 4*

Duits 3 3 4 3 3

Frans 3 3 4 3 3

Geschiedenis 3 2 3 3 3

Aardrijkskunde 3 2 3 3 3

Maatschappijleer* 2 2

Maatschappijwetenschappen 4 4 4 4

Levensbeschouwing 2 2

Wiskunde A 3 3 3 3 3

Wiskunde B 3 3 4 4 4

Wiskunde D 2 2 2 2

Natuurkunde 3 3 4 3 3

Scheikunde 3 2 3 3 3

Biologie 3 3 4 3 3

Economie 4 3 3 3 3

Bedrijfseconomie 3 2 3 3 3

Informatica 3 3 3 3 1

Kunst beeldende vorming 3 3 3 3 3

Culturele en Kunstzinnige Vorming* 2 2

Lichamelijke opvoeding* 2 2 2 1 1

Begeleidingslessen 1 1 1 1 1

Global Perspectives* 1 1 2 0,5

* tweetalig-leerlingen krijgen dit vak in het Engels

Lessentabellen Stevensbeek

Het lesrooster van uw kind wijkt af van bovenstaande lessentabel en wel op het volgende punt. In havo 4 
en vwo 4 krijgt uw kind meer ruimte om zijn of haar eigen keuzes te maken. Op verzoek van de vakgroep 
economie krijgt vwo 4 drie uur bedrijfseconomie in plaats van twee uur. Als deze groep straks in vwo 6 zit, 
krijgt zij twee uur bedrijfseconomie. In schooljaar 2021-2022 besluiten we of deze wijziging definitief wordt.
Vwo 4: bedrijfseconomie (beco) drie uur in plaats van twee uur
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Lessentabellen jenaplan Boxmeer
Jenaplan Boxmeer vmbo/havo/vwo onderbouw

vmbo/ 
havo/vwo 
1

vmbo 
2

havo/vwo 
2

havo/vwo 
3

Nederlands 4 3 4 4

Taal 1

Wiskunde 4 4 4 4

Rekenen 1

Engels 3 4 4 3

Duits 2,5 3 3 3

Frans 2,5 3 3

Geschiedenis 2 2 2 2,5

Aardrijkskunde 2 2 2 2,5

Economie 2

Mens en Natuur 4 4 4

Biologie 2

Natuurkunde 2,5

Scheikunde 2,5

Sport en Bewegen 4 4 4 2

Kunstvak 1/Arts 1 1 1 2

Muziek/Music 1 1 1

Dans en Drama 1 1 1

Beeldende vorming 3d 1 1 1

Beeldende vorming 2d 1 1 1 2

Dienstverlening & Producten 1

Loopbaanoriëntatiebegeleiding 1 1 1 3

Studiewerktijd 6 5 5
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Lessentabellen jenaplan Boxmeer
Jenaplan Boxmeer tweetalig vmbo/havo/vwo onderbouw

tweetalig 
vmbo 1

tweetalig 
havo/vwo 1

tweetalig 
vmbo 2

tweetalig 
havo/vwo 2

tweetalig 
havo/vwo 3

Nederlands 4 4 3 4 4

Taal 1

Wiskunde* 4** 4 4** 4 4

Rekenen 1

Engels* 4 5 4 6 5

Duits 2,5 2,5 3 3 3

Frans 2,5 2,5 3 3

Geschiedenis* 2** 2,5 2** 2,5 2,5

Aardrijkskunde* 2** 2,5 2** 2,5 2,5

Economie 2

Mens en Natuur 4 4 4 4

Biologie* 2

Natuurkunde 2,5

Scheikunde 2,5

Sport en Bewegen* 4 4 4 4 2

Kunstvak 1* 1 1 1 1 2

Muziek* 1 1 1 1

Dans en Drama* 1 1 1 1

Beeldende vorming 3d* 1 1 1 1

Beeldende vorming 2d* 1 1 1 1 2

Dienstverlening & Producten* 1

Loopbaanoriëntatiebegeleiding 1 1 1 1 2,25

World citizenship 1 1

Studiewerktijd 4 4 4 2

tweetalig-leerlingen krijgen * dit vak in het Engels, m.u.v. vmbo-leerlingen die ** dit vak in het Nederlands krijgen 
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Lessentabellen jenaplan Boxmeer
Jenaplan Boxmeer (tweetalig) vmbo bovenbouw

Vak
(tweetalig) 
vmbo-b 3

(tweetalig) 
vmbo-k 3

(tweetalig) 
vmbo-tg 3

(tweetalig) 
vmbo-b 4

(tweetalig) 
vmbo-k 4

(tweetalig) 
vmbo-tg 4

Nederlands 4 4 4 4 4 4

Wiskunde* 4 4 4 5 5 5

Rekenen 1 1 1

Engels* 4 4 4 4 4 4

Duits 1 1 3 5

Maatschappijleer 2 2 2

Maatschappijkunde 5

Economie 2 2 2 5 5 5

Biologie 2 2 2 5 5 5

Natuurkunde 2 2 2 5 5 5

Scheikunde 1 1 2 5

Sport en Bewegen* 3 3 3 2 2 2

Kunstvak 1* 1 1 1

Keuzevak (K&C / ICT) 1 1 1 5

Dienstverlening & Producten* 11 11 8

Techniek & Design/Dienstverlening 9 9 5

Loopbaanoriëntatiebegeleiding 2 2 2 2 2 2

Stage 2 2

Profiel werkstuk* 0,5

tweetalig-leerlingen krijgen * dit vak in het Engels 
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Jaarplanning   
In de agenda op onze website vindt u de planning 
van dit schooljaar.
Agenda jenaplan Boxmeer
Agenda Stevensbeek
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Lesuitval
Door goed personeelsbeleid, een zorgvuldige 
afweging van de noodzaak van bij- en na scho ling 
en spreiding van de excursies over ver schil lende 
leerjaren, beperken we lesuitval. We streven 
ernaar minstens 96% van de ge plande lessen te 
laten plaatsvinden. Leer lingen krijgen bij lesuitval 
zoveel mogelijk les van andere docenten of onder-
wijs assistenten vangen de les van de afwezige 
docent op.

Maatregelen bij incidentele lesuitval 
Leerlingen zien op de beeldschermen in de hal  
van de school en via itslearning of er leswisse ling, 
lesuitval en/of lesopvang is. In bijzondere gevallen 
wordt het dagrooster, indien mogelijk, zo aange-
past dat leerlingen zoveel mogelijk een aaneen-
gesloten rooster krijgen. Vooral de leerlingen in 
de bovenbouw worden geacht bij lesuitval deze 
zelfstandig in te kunnen vullen. De leerlingen van 
de bovenbouw beschikken over studiewijzers en 
weten wat er van hen wordt verwacht. Zij kunnen 
gebruikmaken van het studiehuis of de studie- en 
stilteruimte. Als een docent niet aanwezig is en 
zijn afwezigheid is niet op het beeldscherm of in 
itslearning vermeld, dan waarschuwt één van de 
leerlingen de teamleiding. Deze bepaalt vervolgens 
wat er gebeurt.

Maatregelen bij langdurige lesuitval
Leerlingen krijgen zo snel mogelijk les door een 
vervangende docent. Bij langdurige afwezigheid 
proberen we zo snel mogelijk zowel intern als 
extern vervangers te werven. Als er geen vacature 
geplaatst kan worden, proberen we de lesuitval  
te spreiden over meerdere klassen. Dan treft de 
lesuitval niet langdurig dezelfde klassen.
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Ziekmelden en beter melden
Ziekmelden
•  U meldt uw kind ziek door vóór 08.30 uur te 

bellen naar de receptie van de locatie. 
•  Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij 

zich in eerste instantie ziek bij de docent. 
•  De docent beslist of de leerling zich meteen  

bij de coördinator mag ziekmelden of dat de 
leerling moet proberen om de les vol te houden.

 •  Indien de coördinator beslist dat de leerling 
naar huis mag gaan, neemt de coördinator of 
de receptie contact op met thuis of een andere 
contactpersoon. De coördinator of receptie 
vraagt toestemming om de leerling naar huis 
te laten gaan.

 •  Er mogen geen leerlingen naar huis gaan 
zonder toestemming van ouders of van door  
de ouders gemelde contactpersonen.

•  Absenten worden iedere les geregistreerd. 
De verzuimcoördinator belt dezelfde dag naar 
het thuisadres van leerlingen die niet aanwezig 
zijn op school en die niet zijn afgemeld.

•  Na maximaal vijf dagen ziekteverzuim neemt  
de mentor contact op met de ouders.

Beter melden
•  U meldt uw kind beter door vóór 08.30 uur te 

bellen naar de receptie van de locatie.
•  Uw kind moet zich na herstel ook beter melden 

bij de receptie en bij de docent van zijn/haar 
eerste les.
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(Ziekte)verzuim
Ziekteverzuim
1    Als een leerling tijdens een schooljaar 

opvallend vaak wegens ziekte verzuimt, neemt 
de mentor contact op met de ouders/
verzorgers.

2    In samenspraak met de verzuimcoördinator  
en de zorg/jaarlaagcoördinator beoordeelt  
de mentor de situatie en neemt passende 
maatregelen. Afhankelijk van de situatie valt 
hierbij te denken aan melding aan de jeugdarts 
of leerplichtambtenaar, of afspraken om 
leerachterstanden te voorkomen.

Ongeoorloofde afwezigheid
1    Als een leerling zonder toestemming, mede-

werking of medeweten van de school en zon-
der geldige reden afwezig is, meldt de school 
dit in eerste instantie bij de ouders/verzorgers.

2   De leerling haalt de gemiste (les)tijd dubbel in.

Te laat komen
1    Leerlingen die te laat komen, gaan naar het 

lokaal waar zij op dat moment les dienen te 
volgen. De vakdocent noteert dit in somtoday.

2    De telaatkomer meldt zich bij de verzuim-
coördinator

3    De verzuimcoördinator beoordeelt de situatie 
en neemt passende maatregelen.

4    Bij volgende keren geldt dat de leerling zich de 
eerstvolgende dag om 08.00 uur moet melden 
bij de receptie en plaatsneemt in de aula, het 
openleercentrum (OLC) óf één lesuur met taak 
moet nablijven.

5    De verzuimcoördinator legt de te laat 
meldingen vast.

Vaker voorkomend ongeoorloofd 
verzuim of meer te laat komen zonder 
geldige reden
Als een leerling vijf lesuren óf anderhalve lesdag 
ongeoorloofd afwezig is, neemt de verzuimcoördi-
nator in overleg met de zorg/jaarlaagcoördinator  
en de mentor passende maatregelen. Ook als een 
leerling zes keer of meer te laat in de les ver schijnt 
volgen passende maatregelen. Afhankelijk van de 
situatie valt hierbij te denken aan:
•  intern bespreken
•  melding aan de leerplichtambtenaar
•  afspraken om leerachterstanden te voorkomen

Inhalen van huiswerk, lesopdrachten  
en toetsen
Een leerling is na afwezigheid verplicht contact op 
te nemen met zijn docenten om een afspraak te 
maken over het inhalen van het verzuimde werk.
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Verlof en luxeverzuim
Verlof
1    Ouders/verzorgers vragen schriftelijk verlof 

aan bij de coördinator. De coördinator baseert 
zich bij eventuele toekenning op de leerplicht-
wet. Metameer bevordert dat ouders/verzorgers 
medische bezoeken van één of enkele lessen 
zoveel mogelijk buiten de lestijd plannen. 

2    De leerling geeft, na toestemming, de onder-
tekende verlofbrief af aan de receptie.

Het absentieformulier staat bij downloads op de 
website.

Luxeverzuim
Dagje eerder op vakantie? Strenger 
gecontroleerd 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op 
onder wijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom 
buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblij-
ven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig 
dat ouders kinderen thuis houden om bijvoorbeeld 
eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we 
luxeverzuim.
Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl  
u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt  
u van de leerplichtambtenaar van de gemeente 
direct een proces-verbaal.

Ziekgemeld? Dat wordt gecontroleerd
Als de school vermoedt dat er sprake is van 
luxeverzuim, wordt er melding gemaakt bij de 
leerplichtambtenaar. Is een kind toevallig net de 
laatste schooldag ziekgemeld? Dan controleert de 
leerplichtambtenaar of het kind wel echt ziek is. 
Blijkt het gezin al op vakantie gegaan, dan wordt 
hier melding van gemaakt bij het Openbaar 
Ministerie. 

Uitzonderingsgevallen, soms mag het wel
Een uitzondering is gemaakt voor ouders die 
vanwege de specifieke aard van hun beroep niet 
tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie 
kunnen. Als voldaan wordt aan specifieke 
voorwaarden mag een schooldirecteur een 
vakantie buiten de schoolvakanties toestaan.
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Verwijdering uit les
1    Als een leerling uit de les wordt verwijderd, 

meldt hij/zij zich (met boekentas) bij: 
locatie Stevensbeek: een van de coördinatoren 
(bij afwezigheid bij de teamleiding)  
Locatie Boxmeer: in het OLC.  
De docent die de leerling heeft verwijderd, 
meldt de verwijdering in somtoday. 
• De leerling vult een informatieformulier in. 
•  De leerling wordt - na een gesprek - 

vervolgens naar het openleercentrum OLC 
verwezen.

  •  Aan het einde van de les meldt de leerling 
zich weer bij de docent.

  •  Bij problemen die niet opgelost kunnen 
worden met de vakdocent, komt de 
coördinator in actie.

2    Als een leerling met herhaling (3 keer of meer) 
uit de les is verwijderd, beoordeelt de 
verzuimcoördinator met de zorg/
jaarlaagcoördinator de situatie en neemt 
passende maatregelen. Afhankelijk van de 
situatie valt hierbij te denken aan: 
• melding aan de leerplichtambtenaar 
•  inzetten van het protocol schorsen en 

verwijderen
   De mentor neemt contact op met de ouders/

verzorgers.
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Schorsing
1    De directie kan een leerling bij wangedrag of 

ernstig plichtsverzuim schorsen. De team-
leiding stelt de ouders hiervan op de hoogte.

2    De school hanteert hierbij het protocol 
schorsen en verwijderen.

3    Indien blijkt dat een leerling, ook na herhaalde 
waarschuwing, zich niet aan de voorschriften 
houdt, kan de school deze leerling van school 
verwijderen.
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Regels voor leerlingen
Buitenterrein
Het terrein is open van 08.00 uur tot 16.30 uur en 
is voor onbevoegden verboden. Bezoekers dienen 
zich te melden bij de receptie.

Fietsenstalling
1   De leerlingen zijn verplicht:

  •    gebruik te maken van de (brom)fietsen-
stalling volgens de aanwijzingen van de 
verantwoordelijke conciërge;

  •  hun (brom)fietsen af te sluiten;
  •   losse materialen op hun (brom)fietsen mee te 

nemen (bijvoorbeeld regen- of gymkleding).
2    De leerlingen mogen niet in de (brom)

fietsenstalling verblijven.
3    Bromfietsers maken gebruik van een aparte 

stalling.

Ingang
Het gebouw gaat voor leerlingen open om 08.15 
uur. Om 16.30 uur moeten zij het gebouw verlaten. 

Garderobe
1   De garderobe is per leerjaar ingedeeld.
2    De leerlingen verblijven tijdens onderwijs-

activiteiten en pauzes niet in de garderobe.
3    Leerlingen laten geen waardevolle spullen 

achter in hun jaszakken.

4    Leerlingen mogen geen jassen meenemen  
in de klaslokalen.

5    Jassen, gymspullen en dergelijke bewaren 
leerlingen zoveel mogelijk in kluisjes.

Tassen en boeken
Leerlingen vervoeren hun boeken en iPad altijd 
in een stevige boekentas of rugzak.

Kluisjes
Iedere leerling heeft een eigen kluisje. De conciërge 
wijst deze toe. De school behoudt zich het recht 
toe om ter beschikking gestelde kluisjes binnen 
het schoolgebouw te openen.

Aula
1    Op de locatie Stevensbeek is een aparte aula 

gereserveerd voor de brugklassers. Zij mogen 
ook  gebruikmaken van de algemene aula.

2    In Stevensbeek heeft een groep uit elke klas 
gedurende een week milieubeurt. 

3    Op de locatie jenaplan Boxmeer zijn er 
gescheiden pauzes voor klas 1 en 3 en voor 
klas 2 en 4.

4    Afval hoort thuis in de bakjes op de tafels  
of in de afvalbakken.
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Regels voor leerlingen
Verblijf leerlingen
1   Tijdens tussenuren kunnen leerlingen

  •   in het studiehuis verblijven om te studeren 
en te werken aan schoolopdrachten 
(Stevensbeek).

  •  in de aula of op het schoolplein vertoeven.
2    Tijdens lessen, tussenuren en pauzes is het 

leerlingen niet toegestaan zonder opdracht 
van leiding of personeel het schoolterrein  
te verlaten.

3    Tijdens pauzes, tussenuren en voor en na 
schooltijd verblijven de leerlingen niet zonder 
toestemming in lokalen, gangen, kleedkamers 
en douches.

4    Op locatie Stevensbeek mogen leerlingen  
zich niet ophouden onder de overkapping  
bij de kamers van de bestuurder, directie, 
de teamleiding en de administratie.

Sportkleding
Een wit T-shirt met schoollogo is verplicht. Voor 
alle leerjaren is een korte zwarte sportbroek dan 
wel legging verplicht. Verder dienen de leerlingen 
te beschikken over zaalgymschoenen waarvan de 
zolen niet afgeven.

Veiligheid practicumlessen
Tijdens practicumlessen gelden veiligheidsregels 
die afhankelijk zijn van de gebruikte machines, 
werktuigen of opdrachten. Deze regels worden 
met schriftelijke en mondelinge instructies aan de 
leerlingen bekendgemaakt.

Kleding practicumlessen Zorg & Welzijn
Tijdens de practicumlessen zijn de leerlingen ver-
plicht een wit T-shirt te dragen. De school verstrekt 
sloven voor de grootkeuken en het restaurant.

Veiligheid tijdens de lessen techniek, 
science, Mens & Natuur en nask
Tijdens de lessen techniek en science zijn leerlingen 
met lange haren verplicht hun haren bij elkaar vast te 
binden of op te steken als zij werken met draaiende 
machines. Dezelfde regel geldt voor natuurkunde, 
scheikunde, science en Mens & Natuur als de 
leerlingen werken met gasbranders. Daarnaast 
moeten alle leerlingen tijdens een practicum een 
veiligheidsbril en een laboratoriumjas dragen.

Vermissing, vernieling en diefstal
In voorkomende gevallen meldt men zich bij  
de receptie waar registratie plaatsvindt. De 
aangifteformulieren voor de politie zijn digitaal.
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Regels voor leerlingen
Niet toegestaan
1    Roken voor zowel leerlingen, medewerkers  

als bezoekers van Metameer. Met ingang van  
1 augustus 2016 is Metameer een rookvrije 
school. In alle gebouwen en op alle school-
terreinen is roken niet toegestaan. 

2    Eten, drinken en het gebruik van kauwgom  
en snoep in de gangen, toiletten en de lokalen.

3    Op de vloer zitten in de aula en op de trappen. 
In Boxmeer is het wel toegestaan op de 
trappen te zitten.

4    Het zonder opdracht of toestemming 
verblijven in gangen tijdens lestijden.

5    Het organiseren en deelnemen aan spelen, 
weddenschappen en gokken om geld.

6    Gebruik van geluid- en of beeldapparaten 
tijdens onderwijsactiviteiten, tenzij het een 
onderdeel van de onderwijsactiviteit is.

7    Het voeren van telefoongesprekken, behalve 
op het buitenterrein en in de aula.

8    Op plaatsen waar gebruik is toegestaan, is het 
gebruik van mobiele telefoons en / of andere 
geluid- of beeldapparatuur aan beperkingen 
gebonden:

  •   Het gebruik mag de privacy van anderen niet 
schaden.

  •   Het gebruik mag geen overlast opleveren.

9    Het bezit en gebruik van Tippex, (stanley)
messen, laserpennen of van materialen en 
voorwerpen die blijvende schade kunnen 
aanrichten aan schooleigendommen.

10    Het dragen van jassen en petten in lesruimtes.
11    In het bezit hebben of gebruiken van wapens, 

drugs, alcohol of het handelen daarin.
12    Het is niet toegestaan op school en tijdens 

door de school georganiseerde activiteiten 
elders, onder invloed van alcohol of drugs te 
verkeren. Wordt iemand betrapt op het 
betrokken zijn bij handel in drugs op school, 
dan wordt hij/zij onmiddellijk geschorst en 
eventueel van school verwijderd. De politie 
wordt in die gevallen altijd en direct ingescha-
keld. 

Ongeoorloofd gebruik van apparaten en materialen 
zoals genoemd in 6, 7 en 9 leidt tot het innemen 
ervan voor een bepaalde periode.
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Reglementen en statuten OMO 
Alle reglementen liggen ter inzage bij de school-
administratie. U kunt deze ook downloaden op de 
website van www.omo.nl (behalve het leerlingen-
statuut en het schoolmanagementstatuut van de 
school).

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenza-
ken regelt de procedure rond de behandeling van 
bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met 
betrekking tot examenzaken en de toelating, be -
vor dering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele 
intimidatie, agressie en geweld (waaronder 
pesten) en discriminatie
De Raad van Bestuur heeft deze regeling 
vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs ter bevordering van een prettig 
schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling 
Zie hoofdstuk Veiligheid.

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een 
eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen 
bindend is voor alle scholen en voor alle bestuur-
lijke organen van de vereniging.

Medezeggenschapsreglement
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar 
Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegd-
heden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement en AVG
Zie hoofdstuk Veiligheid.

Managementstatuut
Het managementstatuut Ons Middelbaar 
Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad 
van Bestuur en de rector/algemeen directeur.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de ver-
houding tussen de rector/algemeen directeur en 
de overige leden van de schoolleiding en andere 
functionarissen.  
NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanage-
mentstatuut van de school is vastgesteld door de 
Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies
Het reglement voor de raden van advies Ons 
Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de 
rector/algemeen directeur en de Raad van Advies.
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Verzekeringen 
De school heeft een verzekeringspakket. Deze 
bestaat uit een aansprakelijkheids-, een reis- en 
een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van 
secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in 
eerste instantie de particuliere verzekering van de 
leerling (of de ouders) aangesproken wordt. 
Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan 
een beroep gedaan worden op de verzekering van 
de school. 

Schade door leerling
Schade aangericht door een leerling komt voor 
rekening van de ouders of de wettelijk aansprake-
lijke persoon.

Klassenfeest of schoolfeest 
Een klassenfeest valt alleen onder de verant-
woorde lijkheid van de school, als de schoolleiding 
ouders daarvan schriftelijk op de hoogte heeft 
gesteld. In alle andere gevallen betreft het een 
initiatief van een persoon of groep personen  
die het feest organiseren; zij dragen dan de 
verantwoordelijkheid.
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Aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school 
en zij die voor de school actief zijn (docenten, vrij-
willigers of bestuursleden) dekking tegen schade-
claims ten gevolge van onrechtmatig handelen.  
De school is niet zonder meer aansprakelijk voor 
alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoe-
dingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar 
gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld 
een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze 
kosten niet te vergoeden. 

De school is niet aansprakelijk voor schade door 
onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 
(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn 
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers 
zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
(WA) afsluiten. 

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging 
aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril, 
etc.) of voor verlies of diefstal ervan. Ook niet als 
deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te 
raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.
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Reisverzekering 
Onder de doorlopende reisverzekering zijn deel-
nemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen 
verzekerd tegen personenschade en zaakschade. 
De polisvoorwaarden kunt u inzien op de school-
administratie. Er is geen annuleringsverzekering. 
Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw 
kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor 
andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad 
van Bestuur geen aansprakelijkheid.
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Ongevallenverzekering 
De ongevallenverzekering dekt letselschade ten 
gevolge van een ongeval gedurende schooltijden 
en evenementen in schoolverband. De verzekering 
geldt ook als een leerling onderweg naar school of 
naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan 
wel de kortste weg gevolgd hebben. Deze verzeke-
ring is een aanvulling op de eigen verzekering. 
Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is beperkt 
gedekt onder deze verzekering.
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Inzittendenverzekering
Belangrijk is dat ouders die tijdens school-
activiteiten leerlingen in eigen auto’s vervoeren 
beschikken over een inzittendenverzekering.  
Vanuit de wegenverkeerswet ligt de aansprake-
lijkheid m.b.t. de inzittenden bij de bestuurder.  
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Gebruik van ICT-middelen
Metameer heeft een protocol voor het gebruik van 
ICT-middelen, met regels en afspraken over:
•   Het computergebruik door medewerkers, 

leerlingen en gasten (in dit protocol te noemen 
gebruiker) van Metameer.

•   De wijze waarop wij omgaan met het registreren, 
verzamelen en monitoren van tot een persoon 
herleidbare data, met betrekking tot het gebruik 
van hardware, software, e-mail en internet.
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iPad  
We bieden onderwijs op maat. Voor iedere leerling 
een eigen iPad, waar ze ook thuis mee werken, past 
bij deze visie. U bepaalt zelf met welk type iPad uw 
kind gaat werken. Om de kans op problemen tot 
een minimum te beperken is het wel belangrijk  
dat de iPad steeds is bij te werken naar de laatste 
versie van het Apple besturingssysteem iOS.

Aanschaf
Voor de aanschaf en het gebruik van de iPad heeft 
u de volgende keuzes: 
1    U koopt zelf een iPad. 
2     U koopt de iPad via Amac met korting.  

Via een speciaal ingerichte website kiest u  
het model, de accessoires èn verzekering.  
We verwachten dat deze website in mei online 
komt. U ontvangt van ons hierover dan bericht.   

3    U koopt via school een iPad met een 
betalingsregeling 
Wanneer de aanschaf ineens van de iPad voor 
u lastig of niet haalbaar is, maar u wilt wel graag 
een iPad kopen voor uw kind, kunt u een beta-
lingsregeling met Metameer sluiten. In een ge-
sprek met u proberen we een zo goed mogelijke 
oplossing te vinden. U kunt hierover contact 
opnemen met: 

  •   Jaap Folkersma 
directeur Metameer Stevensbeek 
j.folkersma@metameer.nl

  •   Maartje van de Kerkhof 
directeur Jenaplan Boxmeer 
m.vandekerkhof@metameer.nl

Defecten en reparaties 
U bent zelf verantwoordelijk voor defecten en 
eventuele reparaties van de iPad, zowel bij 
aanschaf via Amac of via een ander verkooppunt. 
Tijdens de reparatie kan uw kind op school voor 
maximaal twee weken kosteloos een iPad lenen. 
Daarna brengen we €1,- per dag in rekening.
  
Hoesje
Wij raden u aan de iPad te beschermen met een 
goede hoes, case of sleeve.  

Start schooljaar
Om het schooljaar goed te kunnen starten, moet 
uw zoon of dochter op de eerste lesdag de iPad 
meenemen. We beginnen namelijk al meteen met 
instructielessen waarin de leerlingen de iPad leren 
gebruiken en de apps gaan installeren die we voor 
ons onderwijs nodig hebben. 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met 
onze ICT-beheerder.
André Simons: a.simons@metameer.nl
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Gezonde catering
Leerlingen kunnen van 10.00 tot 13.30 uur 
(Stevensbeek) en van 9.45 tot 13.15 uur (Boxmeer) 
in de aula gebruik maken van de catering met een 
uitgebreid, gevarieerd assortiment.  
 
De school richt zich hier op een gezond en 
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Schoolpas
Uw kind ontvangt per schooljaar een school pas. 
Deze pas gebruikt uw kind bij feesten, activiteiten 
of lenen van artikelen. Bij verlies en defect door 
onzorgvuldig gebruik vraagt uw kind via de mentor 
een nieuwe pas aan.  
De vervangingskosten bedragen € 10,-. 
Dit bedrag overmaken op IBAN:  
NL19 RABO 0149 402 120 onder vermelding van 
naam, klas en kosten schoolpas. Via de mentor 
ontvangt uw kind daarna de nieuwe schoolpas.
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Vervoer
Er rijden verschillende lijndiensten in de regio. 
Locatie jenaplan Boxmeer ligt vlak bij het station. 
Buslijn 82 van Arriva rijdt langs de locatie 
Stevensbeek. 

Daarnaast kunnen leerlingen gebruikmaken van 
de Regiotaxi Noordoost-Brabant. 
0900 - 8294467 (€ 0,10/minuut)

Busvervoer bij hoogwater
Als de veerdiensten niet varen in verband met 
hoog water, coördineert de school busvervoer van 
Siebengewald, Bergen en Afferden naar Stevens-
beek/Boxmeer. Zodra wij horen dat de veerpont 
uit de vaart gaat, plaatsen wij een bericht op onze 
website. Kosten van dit vervangend busvervoer 
zijn voor de ouders.
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Ouderbijdrage
Het voortgezet onderwijs in Nederland is wettelijk 
en principieel gratis toegankelijk. In een aantal ge-
vallen is het vragen van een geldelijke bijdrage van 
ouders/verzorgers mogelijk. Bij ouderbijdragen gaat 
het om bijdragen in de schoolkosten. Het ministerie 
van OCW onderscheidt drie soorten schoolkosten. 
De eerste categorie komt voor rekening van de 
school en betreft lesmateriaal. Voor de tweede en 
derde categorie mogen scholen een bijdrage vragen. 
Deelname aan de aangeboden activiteiten is welis-
waar vrijwillig, maar als een leerling heeft deelge-
nomen is betaling verplicht. Bij niet deelnemen aan 
een activiteit, is er op school een vervangend pro-
gramma voor de leerling onder de normale lestijd.

1    Gratis lesmateriaal 
Lesmateriaal, verbruiksmateriaal en diensten door 
scholen kosteloos aan ouders te verstrekken: 
•   Lesmateriaal: leerboeken, werkboeken, project- 

en tabellenboeken, binas, examentrainingen, 
eigen leermateriaal van de school, bijbehorende 
cd’s/dvd’s en de ontsluiting van digitaal leer-
mate riaal (de kosten van licenties) die een 
leerling in dat leerjaar nodig heeft. 

•   Verbruiksmateriaal: zoals proefwerkpapier, verf, 
hout, tekenpapier en eenvoudige gereedschappen. 

•    Diensten: activiteiten en diensten die het 
collectieve belang van de school dienen en/of als 

 
 
algemene voorziening gelden: mediatheek, lees-
zaal, zorgstructuur, computers, leerlingenraad, 
diploma-uitreiking, viering, introductie, sportdag. 

2     Waar scholen kosten voor in 
rekening kunnen brengen bij ouders  

Lesmateriaal door scholen tegen betaling aan 
ouders te verstrekken: 
•   Lesmateriaal: materiaal dat ouders op verzoek 

van school aanschaffen, door school omschreven 
als essentieel vanuit onderwijskundig perspectief 
en noodzakelijk voor het volgen van onderwijs. 
In deze categorie valt materiaal dat persoons-
gebonden is, door meer gezinsleden kan worden 
gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, 
woordenboek, multomappen, gereedschap, 
rekenmachine, sportkleding, tekendoos, 
materiaal studie- en beroepskeuze. 

3     Overige schoolkosten waar scholen 
kosten voor in rekening kunnen 
brengen 

De derde categorie bestaat met name uit kosten 
voor ‘extra’ activiteiten, waarvoor de school geen 
middelen van de overheid ontvangt en die buiten 
het lesprogramma vallen, zoals een excursie, 
introductiekamp, buitenlandreis, sportdag of
Vervolg ‘ouderbijdrage’ 
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kerstviering, laptop/tablet (elektronische 
informatiedrager). Ouders/verzorgers kunnen 
kiezen of hun kind wel of niet deelneemt. 
Metameer mag voor deze kosten een vrijwillige 
bijdrage vragen. 

Overige schoolkosten binnen het 
onderwijsprogramma 
Valt de activiteit binnen het onderwijsprogramma 
en wil een ouder/verzorger geen bijdrage betalen, 
dan is Metameer verplicht een kosteloos alter-
natief te bieden om de leerling zo wel het vast-
gestelde onderwijsprogramma te kunnen laten 
volgen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld educa-
tieve excursies, maar ook om laptops/tablets.  
Een tablet/laptop is volgens de wet slechts drager 
van informatie en wordt niet voorgeschreven voor 
een specifiek leerjaar. Daarom valt deze niet onder 
de definitie van lesmateriaal dat scholen gratis 
dienen te verstrekken (categorie 1). 

Overige schoolkosten buiten het 
onderwijsprogramma 
Zaken die niet binnen het onderwijsprogramma 
vallen zijn bijvoorbeeld (school)reizen en bepaalde 
festiviteiten. Deelname hieraan is facultatief; 
alleen de deelnemers betalen. Als een leerling niet 
wil deelnemen en/of betaalt, mag de leerling van 
de activiteit worden uitgesloten en hoeft geen 
alternatief te worden geboden.

Op de website onder downloads vindt u de 
ouderbijdragen voor 2021-2022.

In januari 2019 is een aantal uitgangspunten over 
de ouderbijdrage definitief vastgesteld door de 
Raad van Bestuur van OMO. Metameer confor-
meert zich aan de geformuleerde uitgangspunten.
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Ouderbijdrage tweetalig onderwijs
Voor tweetalig onderwijs vraagt Metameer een 
extra ouderbijdrage. Daarvan worden bijvoorbeeld 
internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) 
en taalcertificaten of andere examens betaald. 

Zijn deze kosten een belemmering?  
Neem dan contact op met school, e-mail 
ouderbijdrage@metameer.nl.
• Locatie Stevensbeek: 
 directeur Jaap Folkersma,  
 j.folkersma@metameer.nl
 0485 - 381600.
• Locatie jenaplan Boxmeer:  
 directeur Maartje van de Kerkhof,  
 m.vandekerkhof@metameer.nl
 0485 - 573414.
Samen zoeken we naar een oplossing. Deze kan 
bestaan uit een gespreide betaling, (gedeeltelijke) 
externe financiering door ons schoolfonds 
stichting ‘de doorslag’ of (gedeeltelijke) kwijt-
schelding. In overleg bepalen we de meest 
passende oplossing.

Voor tweetalig onderwijs wordt jaarlijks een 
bandbreedte vastgesteld. Voor schooljaar 2021-
2022 gelden de volgende bandbreedtes:  
• 0 – 400 euro per jaar (leerjaar 1-3)
• 0 – 250 euro per jaar (leerjaar 4-6)
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Ouderbijdrage voldoen 
U krijgt aan het einde van een schooljaar een brief 
thuisgestuurd met daarin de genoemde bijdragen 
per onderwijssoort en leerjaar voor het volgende 
schooljaar en een toelichting daarop. Aan het 
begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail 
met een link naar WIS Collect, de betaalfaciliteiten 
(via internet) van Metameer. U kunt daarbij direct 
via iDeal betalen of zelf het bedrag overmaken. 
Hierbij hebt u de keuze om in meerdere termijnen 
de ouderbijdrage te betalen.

Verder willen wij u graag wijzen op de mogelijk-
heden voor een tegemoetkoming in de school-
kosten. U vindt hierover meer informatie op de 
website van de Dienst Uitvoering Onderwijs, 
www.duo.nl.  

U kunt zich ook wenden tot stichting Leergeld, 
www.leergeld.nl. Hiervoor gelden wel specifieke 
voorwaarden en deze is afhankelijk van uw 
inkomenssituatie. 

Wanneer stichting Leergeld u niet verder kan 
helpen kunt u een beroep doen op stichting  
‘De Doorslag’ van Metameer.

In geval van problemen bij de betaling van de 
ouderbijdrage, financieel of van andere aard, kunt 
u zich altijd wenden tot het hoofd van de afdeling 
administratie:

Marcel Grube
ouderbijdrage@metameer.nl
0485 - 381600
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Stichting Leergeld Nederland
Leergeld Nederland is een landelijke organisatie 
met circa tachtig regionale afdelingen, waaronder 
het Land van Cuijk. Elke regio opereert zelfstandig.
Stichting Leergeld Land van Cuijk wil dat kinderen 
van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag 
inkomen hebben (max. 120% bijstandsnorm), toch 
mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor 
hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. 
Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, 
muziek, toneel of scouting en deelname aan 
werkweken en schoolreisjes. 
Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets 
behoort soms tot de mogelijkheden.

Kunt u die kosten niet meer betalen?  
Leergeld kan u misschien helpen. 
De zogenaamde ‘wettelijk voorliggende 
voorzieningen’ van de gemeente gaan altijd voor!
Wilt u meer weten, neem dan contact op met 
Leergeld Land van Cuijk. Leergeld behandelt uw 
aanvraag in alle vertrouwelijkheid.

06-57102296 en 06-57102302 (op maandag- 
donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur) 
info@leergeldlandvancuijk.nl
www.leergeld.nl
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Sponsoring
De sponsoring moet verenigbaar zijn met de peda-
gogische en onderwijskundige taak en doelstelling 
van de school en de kwalitatieve eisen die de 
school aan het onderwijs stelt. De sponsoring mag 
de onderwijsinhoud en de continuïteit van het 
onderwijs niet beïnvloeden. De objectiviteit, 
onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en de 
betrouwbaarheid van de school en het onderwijs, 
mag niet in het geding komen van sponsoring. 
Daarnaast mag de sponsoring geen schade 
berokkenen aan de geestelijke of lichamelijke 
gesteldheid van onze leerlingen en personeel.
De richtlijnen voor sponsoring staan in het 
Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de 
schooladministratie ter inzage of is te downloaden 
van www.omo.nl.
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Communicatie
 
De communicatiestijl op Metameer is open en 
respectvol. Dit draagt bij aan een veilig werk- en 
leer- en leefklimaat. Open communiceren, feed-
back kunnen geven en ontvangen en zelfreflectie 
zijn een voorwaarde om de kwaliteit van het 
onderwijs verder te verbeteren en om ons verder 
te ontwikkelen tot een lerende organisatie.

Via verschillende wegen informeren wij u over  
uw kind, de school en alle activiteiten:

Contact met de mentor(en)
De eerste en belangrijkste vertegenwoordiger van 
de school is de mentor. De mentor houdt namens 
de docenten alle resultaten en ontwikkelingen  
bij van uw zoon/dochter en bespreekt deze met  
u en uw kind. De mentor is ook een vertrouwens-
persoon voor de individuele leerling en voor de 
klas. Wij hechten veel waarde aan de eerste 
kennismaking met de mentor, de klas en de school. 
In de brugklas bij jenaplan in Boxmeer nodigen wij 
u samen met uw zoon of dochter uit voor de eerste 
schooldag. Lees verder  ‘Mentor’.

Brieven per e-mail
Brieven van de school ontvangt u via e-mail 
op het mailadres dat bij Metameer bekend is. 
Ontvangt u geen brieven of wilt u uw e-mailadres 
wijzigen? Stuur dan een mailtje naar 
leerlingenadministratie@metameer.nl met de 
nieuwe gegevens. Het is mogelijk om meerdere 
e-mailadressen op te geven. 

Digitale nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte 
gehouden van belangrijke zaken en activiteiten  
op de school van uw kind. Aanmelden kan via 
www.metameer.nl. Verandert uw e-mailadres? 
Wijzig dit dan ook voor het ontvangen van onze 
nieuwsbrief. Dit kan via ‘aanmelden nieuwsbrief’, 
klik op ‘gegevens wijzigen’ en volg de stappen. Of 
in de nieuwsbrief onder aan, klik op ‘wijzig uw 
gegevens’ en volg de stappen.

Website / Facebook / Instagram
Op onze site, op Facebook en Instragram plaatsen 
we regelmatig nieuwsberichten en foto’s over 
gebeurtenissen en activiteiten op school. Altijd up-
to-date als u Metameer volgt.
Vervolg ‘communicatie’ 
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Oudercontacten of driehoeksgesprekken
Gedurende het schooljaar is er een aantal keren 
contact met alle ouders. Deze contactmomenten 
kunnen algemene ouderavonden zijn of gesprek ken 
samen met uw kind. Wij vinden het erg belangrijk 
goed en regelmatig contact met u te hebben.

Leerlingvolgsysteem itslearning
Op itslearning staan het lesrooster, de studie-
wijzers, huiswerk etc van uw kind. U bent altijd  
op de hoogte van de aan- en afwezigheid, de 
cijfers, de ontwikkeling van houding, vaardigheden 
en andere (leer)prestaties. Uw kind ontvangt aan 
het eind van een schooljaar een cijferrapport op 
papier. De examenkandidaten ontvangen hun 
cijferlijst in april.
Daarnaast is itslearning het intranet waarbinnen 
docenten en leerlingen met elkaar communiceren. 

Gescheiden ouders
Bij downloads op de website vindt u het Protocol 
informatieverstrekking aan gescheiden ouders.

Contact met de administratie
U kunt vragen stellen of informatie doorgeven aan 
de leerlingenadministratie (bijvoorbeeld een 
adreswijziging of wijziging woonsituatie) via: 
leerlingenadministratie@metameer.nl

 

Onderwijs

Begeleiding

Inhoudsopgave

Organisatie

Metameer

Veiligheid

Praktisch

Kwaliteit

Lestijden
Lessentabellen Stevensbeek

Vmbo onderbouw
Vmbo bovenbouw
(Tto) mh/hv/vwo onderbouw
(Tto) havo/vwo bovenbouw

Lessentabellen Boxmeer
Vmbo/havo/vwo onderbouw
Tto vmbo/havo/vwo onderbouw
(Tto) vmbo bovenbouw

Jaarplanning
Lesuitval
Ziekmelden en beter melden
(Ziekte)verzuim
Verlof en luxeverzuim
Verwijdering uit de les
Schorsing
Regels voor leerlingen
Reglementen en statuten OMO
Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
Reisverzekering
Ongevallenverzekering
Inzittendenverzekering

Gebruik van ICT-middelen
iPad
Gezonde catering
Schoolpas
Vervoer
Financiën

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage tto
Ouderbijdrage voldoen
Stichting Leergeld Nederland
Sponsoring

Communicatie
Contact Schoolgids 2021-2022

https://www.metameer.nl/stevensbeek/downloads-2/
https://www.metameer.nl/jenaplan-boxmeer/downloads/
mailto:leerlingenadministratie%40metameer.nl?subject=


Downloads 
op onze website 

 Stevensbeek
 Boxmeer

Contact
Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens:

Metameer
Postbus 14, 5845 ZG Sint Anthonis
0485 - 381600
info@metameer.nl
www.metameer.nl

Locatie Stevensbeek
Stevensbeekseweg 8a
5844 AB Stevensbeek
0485 - 381600

vmbo – havo - vwo -  
tweetalig havo en vwo - EOA

Locatie jenaplan Boxmeer
Stationsweg 5
5831 CR Boxmeer
0485 - 571434

jenaplan vmbo – havo - vwo en  
tweetalig havo/vwo en vmbo
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