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De eerste weken van het nieuwe schooljaar 
liggen alweer achter ons. Het vertrouwde 
geluid van leerlingen en docenten in 
school, reuring op het schoolplein en een 
goed gevulde fietsenstalling: het lijkt zo 
gewoon maar inmiddels weten dat het 
best bijzonder is. Wij kijken dan ook terug 
op een onvergetelijk schooljaar.

De gezondheid van uw kind, onze leerlingen 
en de mensen in de nabije omgeving

nemen we heel serieus. We volgen en 
handhaven daarom de richtlijnen van 
het RIVM. Dit verwachten wij ook van 
onze leerlingen. Na de eerste toch wel 
spannende weken kunnen we stellen dat 
we hieraan gewend zijn geraakt en dat de 
focus (gelukkig) weer op het onderwijs en 
onze leerlingen is gericht. 

Hoe dit nieuwe schooljaar er verder ook 
uit komt te zien en met welke uitdagingen 
we mogelijk geconfronteerd worden, 
we zijn er op voorbereid. Zelfbewust en 
wereldwijs!

Rieks Schoenmaker 
Voorzitter College van Bestuur

VOORWOORD
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Andere ontwikkelingen zijn de samen
voeging van onze onderbouwlocatie 
(Buitenbaan) en onze gymnasium en 
havo/vwo bovenbouwlocatie (Fedde 
Schurer) tot het 1AVO huis, waar de 
doorlopende leerlijn tussen verschillende 
onderbouwstromen (Jena, SportLifeStyle 
en AVO Plus) en de bovenbouw nog 
beter geborgd en doorontwikkeld kunnen 
worden. In Grou is inmiddels ervaring 
met 4 cursusjaren Kunskapsskolan, 
waar leerlingen het gehele mavotraject 
doorlopen óf de onderbouw van het havo 
en vwo. 

Ook voor leerlingen die op geheel andere 
wijze leren, werken wij voortdurend aan 
de verbetering van het Praktijkonderwijs 
(PRO) en steeds meer leerlingen weten ons 
praktijkonderwijs ondanks de krimp dan 
ook steeds beter te vinden.

Sevenwolden biedt nu én in de toekomst 
thuisnabij een breed, vraaggestuurd 
onderwijsaanbod, samen met het 
Bornego College en waar nodig met het 
bedrijfsleven. Wij willen daarmee bereiken 
dat alle leerlingen gemotiveerd hun 
leerloopbaan succesvol doorlopen, zodat 
zij zelfbewust en wereldwijs de toekomst 
ingaan. Om dit te realiseren is onze strategie 
gericht op vijf pijlers:

Pijler 1: Onderwijs 

Pijler 2: Personeel

Pijler 3: Samenwerking

Pijler 4: Bedrijfsvoering 

Pijler 5: Technologie

De vijf pijlers staan in samenhang tot elkaar 
en nog belangrijker: in dienst van het 
primaire onderwijsproces. 

Het beleid van Sevenwolden is erop 
gericht om de organisatiedoelstellingen 
te behalen, door het overbruggen van 
de kloof tussen hoe het volgens onze 
visie ‘hoort te zijn’ en hoe het ‘nu nog 
is’. Onze (onderwijs) producten en 
diensten worden dan ook aangepast 
aan de maatschappelijke ontwikkelingen 
en behoefte van ‘de leerling’. Onze 
focus ligt daarbij op de transitie van 
docent gestuurd onderwijs en de 
onderwijsorganisatie als vertrekpunt, naar 
autonomieondersteunend onderwijs met 
de leerling als vertrekpunt. Het onderwijs 
moet rondom de leerling georganiseerd 
worden, waarbij de leerling de regie heeft 
over zijn of haar leerproces. 

Verder heeft de krimp invloed op ons 
beleid en onze diensten en producten. Om 
thuisnabij een breed aanbod te behouden 
is samenwerking met het Bornego College 
in Heerenveen een voorwaarde om de 
leerlingen in de regio te bedienen. Deze 
samenwerking heeft al geresulteerd in 
de totstandkoming van het Kei College, 
waar Sevenwolden verantwoordelijk is 
voor de sectoren Techniek (TN), Zorg en 
Welzijn (Z&W), Transport en Mobiliteit 
(MBOT) en Produceren, Installeren en 
Energie (PIE). Ook in Joure heeft de 
samenwerking gestalte gekregen in de 
vorming van Plein Joure, waar maatwerk 
en modulair onderwijs in gezamenlijkheid 
wordt aangeboden. Op Plein Joure is het 
inmiddels mogelijk om vanuit groep 8 in te 
stromen in het vmbobasisberoepsgericht, 
vmbokaderberoepsgericht, mavo, havo en 
atheneum. 

MISSIE EN VISIE

Het onderwijs
moet rondom 
de leerling 
georganiseerd
worden, waarbij 
de leerling de regie 
heeft over zijn of 
haar leerproces.
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Sevenwolden Buitenbaan 
(Heerenveen)
Instroomlocatie voor leerlingen met een 
mavo-, havo- en vwo-advies

• AVO Plus: 
 Mavo (vmbo theoretische leerweg)*  
 1 t/m 4 (een deel van de leerlingen is  
 gehuisvest op locatie Ds. Kingweg 10) 

  Havo 1 
 Atheneum 1 

Bij AVO Plus staan de leerling én de 
ontwikkeling van de talenten centraal. De 
leerling krijgt verschillende mogelijkheden 
om, samen met de docent, te ontdekken 
waar zijn of haar ambities liggen. 

Het uitgangspunt hierbij is dat de leerling 
wordt gestimuleerd om zich breed binnen 
verschillende interessegebieden te 
ontplooien. 

• Jenaplan klas 1 t/m 3 
(Mavo, havo, vwo) 

Jenaplan is bestemd voor leerlingen die het 
accent willen leggen op samenwerkend, 
projectmatig en creatief leren; op weg naar 
zelfstandigheid. ‘Opvoeden staat aan de 
basis van ons onderwijs: een kind moet 
leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, 
de anderen en zijn omgeving’. 

• SportLifeStyle klas 1 t/m 3 
(Mavo, havo, vwo)

Binnen de combinatie van onderwijs en 
sport, leren talentvolle (sport)leerlingen 
sturing (regie) te geven aan hun eigen 
leerproces.

Sevenwolden Grou
Instroomlocatie voor alle niveaus

• Onderbouw vmbo 
(zowel basis als kader) leerjaar 1 en 2

• Onderbouw mavo 
leerjaar 1 en 2

• Onderbouw havo/vwo 
leerjaar 1 t/m 3

• Bovenbouw mavo 
leerjaar 3 en 4

 Kunskapsskolanconcept; 
 Leren en doen wat precies bij je past; 
 Naar een niveau hoger of lager, zonder 

dat je naar een andere klas moet;
 Intensieve coaching;
 De gezelligheid van een knusse school 

en kleine groepen; 
 Goed bereikbaar met het openbaar 

vervoer; 
 Werken met een iPad, in schriften en 

soms uit een boek; 
 Vrijheid, zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid.

Sevenwolden Compagnie
(Heerenveen)
School voor praktijkonderwijs

Voor leerlingen met een PrO-indicatie 
 Goede begeleiding; 
 Individuele leerroutes: iedere leerling 

heeft een individueel ontwikkelplan; 
 Naast theorie veel stages en praktijk

vakken gericht op wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap.

Sevenwolden Fedde Schurer 
(Heerenveen)
Instroomlocatie voor de vwo-leerlingen 
die kiezen voor gymnasiaal onderwijs en 
doorstroomlocatie voor havo- en vwo-
leerlingen vanaf het 2e of 4e leerjaar 
havo/vwo.

• Havo 2 t/m 3 AVO Plus 
• Havo 4/5 inclusief International Busi

ness College (havo EM profiel) 
• Atheneum 2 t/m 3 AVO Plus 
• Vwo 4/5/6
• Gymnasium 1 t/m 6

‘Opvoeden staat aan de basis van 
ons onderwijs: een kind moet leren 
verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, 
de anderen en zijn omgeving’.

GROU

HEERENVEENJOURE

Welk  
onderwijs 
op welke 
school?

 * Hierna te noemen: mavo. Na het behalen van je examen ontvang je het diploma vmbo theoretische leerweg.  
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 Voor havo en vwo toekomstgericht 
onderwijs gericht op talentontwikkeling; 

 Ondernemende havoleerlingen: Inter
national Business College;

 Topsportleerlingen: TopsportTalent
school (Talenten College Noord);

 Gymnasium: een extra uitdagende 
opleiding gericht op klassieke vorming, 
bestemd voor vwoleerlingen met een 
brede algemene belangstelling en inte
resse voor klassieke talen en cultuur.

Kei College 
(Heerenveen)
Beroepsgerichte keuzevakken in 
samenwerking met het Bornego College 

• Bouwen, wonen & interieur
• Dienstverlening & producten
• Economie & Ondernemen
• Horeca, bakkerij & recreatie
• Mobiliteit & transport
• Produceren, installeren en energie
• Zorg & welzijn 

Kei College Campus
Sinds het schooljaar 20192020 wordt al 
het onderwijs van het Kei College gegeven 
op de Kei College Campus aan de 
Ds. Kingweg 8 & 10 in Heerenveen. Op één 
locatie kunnen we onze krachten nog beter 
bundelen, bijvoorbeeld op het gebied van 
ondersteuning. Bovendien is het door de 
campus eenvoudiger om verbinding tussen 

de profielen te leggen. 
De profielen Dienstverlening & Producten 
(D&P) en Economie & Ondernemen (E&O) 
hebben onderdak op Ds. Kingweg 10. 
De andere profielen zijn gehuisvest op 
Ds. Kingweg 8, waarbij moet worden 
opgemerkt dat leerlingen Zorg & Welzijn 
soms ook les volgen op nummer 10. 

We noemen onze school het Kei College 
omdat we geloven in de talenten van onze 
leerlingen die zich voorbereiden op het 
middelbaar beroepsonderwijs. Zij leren 
vooral door te doen. En dat kan op het 
Kei College waar we de slogan hanteren: 
hier maak je het!

Plein Joure
(in samenwerking met het Bornego 
College)

• Onderbouw vmbo
 basis / kader leerjaar 1 
• Onderbouw havo/ vwo
 leerjaar 1 t/m 3 
• Mavo
 leerjaar 1 t/m 4
 
Plein Joure is een samenwerking tussen 
OSG Sevenwolden en het Bornego College. 
We werken samen aan vernieuwend, 
inspirerend en kwalitatief goed onderwijs 
voor leerlingen uit Joure en omgeving. 

Samenwerking
Sinds vorig schooljaar bieden we een deel 
van het onderwijs samen aan. Vorig jaar 
gebeurde dat vooral in klas 1, in schooljaar 
2020/2021 gebeurt dat ook intensiever in 
klas 2. Zo wordt onze samenwerking de 
komende jaren stapsgewijs uitgebreid. 

Door de samenwerking kunnen we een 
breed en gevarieerd onderwijsaanbod 
in Joure garanderen. De resultaten en 
kwaliteit van het onderwijs op beide 
scholen zijn uitstekend. Door de krachten 
te bundelen kunnen we in Joure naast goed 
onderwijs en een goede ondersteuning de 
leerlingen extra keuzes aanbieden. Door 
samen te werken kunnen leerlingen uit de 
regio Joure ook in de toekomst dichtbij huis 
onderwijs volgen. 
 
De naam Plein Joure
Bij een samenwerkingsschool die diep
geworteld is in de Jouster grond hoort 
een naam die verbindt. Daarom hebben 
we voor Plein Joure gekozen. Een plein is 
van oudsher een open plek waar mensen 
samenkomen, een plein verbindt een dorp 
of plaats, op een plein gebeurt het. 
Dat geldt ook voor onze school: 
Plein Joure  the place to be.

Topsport Talentschool
OSG Sevenwolden is al bijna 20 jaar een 
Topsport Talentschool. Op een Topsport 
Talentschool is extra aandacht en ruimte 

voor de sportieve ambities en fysieke
ontwikkeling van de leerlingen in combinatie 
met onderwijs.  OSG Sevenwolden heeft 
in het algemeen vormend onderwijs 
(AVO leerjaren 1 t/m 3 mavot en havo/
vwo) een aparte SportLifeStyle stroom.

Leerlingen die affiniteit hebben met 
en plezier beleven aan sport kunnen 
samen met de deelnemers aan selecties 
van regionale of landelijke talentcentra 
(ITC, RTC of LOOT) instromen in de 
SportLifeStyle stroom. Er is naast het 
reguliere onderwijsprogramma extra 
aandacht voor sport en voor lifestyle in 
het lesprogramma.

De door hun Sportbond geïndiceerde (top) 
sporttalenten (LOOTleerlingen) bieden 
we in alle opleidingen extra faciliteiten 
en individuele begeleiding gedurende de 
gehele schoolloopbaan.

Ook topsporters kunnen voor hun onderwijs 
bij OSG Sevenwolden terecht. Als partner 
in het Centrum voor Topsport en onderwijs 
(CTO) leiden wij in het TAN (TAlentencollege 
Noord) de (inter)nationale topsporters 
op. Zie voor meer informatie de pagina 
‘Topsport Talentschool’ op de website: 
https://bit.ly/3gcIXFV.

WELK ONDERWIJS OP WELKE SCHOOL?
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Stichting OSG Sevenwolden is een open
bare scholengroep met een eenhoofdig 
College van Bestuur en een Raad van 
Toezicht van 5 leden. Het College van 
Bestuur vormt het bevoegd gezag en heeft 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
de scholengroep. De Raad van Toezicht
benoemt het College van Bestuur en ziet 
erop toe dat de school goed wordt bestuurd. 
De leden van de Raad van Toezicht worden 
benoemd door de gemeenteraad van 
Heerenveen. Het College van Bestuur en 
de Centrale Dienst zijn gehuisvest aan de 
Ds. Kingweg 10 in Heerenveen.

Schoolleiding
OSG Sevenwolden heeft in schooljaar 
20202021 vijf directeuren. Elk van de 
directeuren heeft de eindverantwoordelijk
heid voor een of meer van de zes locaties. 
De dagelijkse leiding is in handen van een 
of meer teamleiders. Het College van 
Bestuur en de directeuren vormen samen 
het Centraal Managementteam (CMT).

Werken in teams
Docenten en onderwijsassistenten werken 
samen in teams. De teams zijn verantwoor
delijk voor de leerresultaten, de kwaliteit 
en de ontwikkeling van het onderwijs.

Medezeggenschap
OSG Sevenwolden heeft een Gemeen
schappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) en deelraden op iedere locatie 
van Sevenwolden.
In de Wet medezeggenschap op scholen 
(WMS) is de medezeggenschap van het 

personeel, de ouders en de leerlingen gere
geld. Bij sommige bestuursbesluiten wordt 
het advies van de GMR gevraagd, in andere 
gevallen heeft de GMR instemmingsrecht. 
Advies en instemmingsrecht zijn soms 
voorbehouden aan de GMR, soms aan 
een of twee geledingen ervan: de GMR 
kent namelijk een personeelsgeleding, 
een ouder en een leerlingengeleding. De 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
behandelt aangelegenheden die de hele 
scholengroep betreffen. Het medezeggen
schapsstatuut en het medezeggenschaps
reglement zijn te vinden op de website.

Medezeggenschap op de locaties
Iedere locatie van OSG Sevenwolden heeft 
een Medezeggenschapsraad of deelraad. 
De samenstelling is 50% personeel, 50% 
ouders/leerlingen. De raad heeft advies en 
instemmingsrecht als het besluiten betreft 
die uitsluitend de locatie aangaan. Rond de 
wisseling van het schooljaar treden door
gaans veranderingen op in de samenstel
ling van de ouder en leerlingengeleding: 
in september worden de nieuwe leden 
gekozen. Op de locaties is er daarnaast een 
ouderraad en een leerlingenraad. 

Kwaliteitszorg
Onze kwaliteitszorg voor het onderwijs 
bestaat uit de twee dimensies: 
verantwoorden en ontwikkelen.  Zo hebben 
wij de basiskwaliteit, welke te allen tijde 
op orde moet zijn. Dit meten wij aan de 
hand van het inspectiekader met de vier 
rendementen voor basiskwaliteit. 
Eigen kritische prestatieindicatoren (KPI’s 
worden daaraan toegevoegd, zoals didac
tische kwaliteit, slagingspercentage en 
leerlingentevredenheid. Ook financiële 
ken getallen en de kwaliteit van de onder

steuning behoren tot onze basiskwaliteit. 
De behaalde resultaten op onderwijs en 
organisatie vormen onderwerp van 
gesprek voor de verantwoordingszijde 
van onze onderwijskwaliteit. Vanuit deze 
basis kwaliteit verbeteren wij continu ons 
onderwijs. Zo ontstaat er weer een nieuwe 
basiskwaliteit. 

Anderzijds kijken wij naar de onderwijs
kwaliteit op organisatieniveau en op 
individueel niveau. Op organisatieniveau 
worden de uitgangspunten van het 
strategisch beleid uitgewerkt. Zo worden 
de strategische en tactische doelen op de 
werkvloer daadwerkelijk geoperationali
seerd en gemeten. Het is onze ambitie 
om door middel van deelschool en team
plannen de basiskwaliteit te ontstijgen van 
‘voldoende’ naar ‘goed’. Hiermee geven 
wij invulling aan de ontwikkelzijde van 
onze onderwijskwaliteit. Op individueel 
niveau bereiken we dit door te kijken 
naar welke basiscompetenties aanwezig 
zijn om de basiskwaliteit te realiseren en 
welke meetbare resultaten daarbij horen. 
Vervolgens zetten wij in op de individuele 
medewerker door hem of haar te stimu
leren zich te ontwikkelen van voldoende 
in de basis naar zeer competent. Een 
persoonlijk plan ‘een leven lang leren’ is 
daarbij het uitgangspunt. Ook het herken
nen van talent en passie zijn cruciaal voor 
het ontwikkelen van de juiste persoon op 
de juiste plaats. 

Toelating en plaatsing 
Bij de toelating en plaatsing is het school
advies van de basisschool leidend. De 
basisschool geeft het advies met behulp 
van de Plaatsingswijzer, gebaseerd op de 
meerjarige ontwikkeling van de leerling. 

De gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
vanaf groep 6 zijn daarbij leidend. Voor 
het praktijkonderwijs (PrO), leerweg
ondersteunend onderwijs (LWOO) en havo 
4 en vwo 5 gelden specifieke aanvullende 
toelatingscriteria:

PrO (Praktijkonderwijs)
De procedure praktijkonderwijs kunt u 
vinden op de website (Procedure aan
melding, toelating en inschrijving OSG 
Sevenwolden). Nadere informatie kunt 
u aanvragen bij het ondersteuningsteam 
Compagnie. Om toegelaten te worden 
tot het praktijkonderwijs wordt een 
toelatingsonderzoek uitgevoerd gericht op 
intelligentie en leerachterstanden. Daar
naast wordt met de toeleverende school 
het onderwijskundig rapport doorgeno
men. In bijzondere gevallen kan op andere 
gronden besloten worden tot toelating. 

De toelatingsprocedure tot het praktijk
onderwijs staat beschreven in de school
gids van Sevenwolden Compagnie, de 
school voor praktijkonderwijs.

LWOO (LEERWEGONDERSTEUNEND 
ONDERWIJS) 
De criteria zijn:
1.  Leerachterstand van 1,5 – 3 jaar op 

tenminste twee van de vier gebieden: 
technisch lezen, begrijpend lezen, 
spelling en inzichtelijk rekenen 
(waarvan technisch lezen en spelling 
samen niet opgaat).

2. IQ tussen 75  90 punten, óf
3.  IQ tussen 91  120 punten in combinatie 

met sociaalemotionele problematiek 
die de leerprestaties beïnvloedt.

Praktische 
informatie
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Overstap mavo 4 naar havo 4 
of havo 5 naar vwo 5
Leerlingen die met een mavodiploma 
willen doorstromen naar het havo of met 
een havodiploma willen doorstromen naar 
het vwo worden bij de toelating gescreend 
op het volgende:
• De school kan besluiten dat de leerling  
 een inpassingsprogramma moet volgen  
 met een verplichtend karakter;
• Aanmelden vóór 1 februari in 
 het schooljaar dat je examen doet;
• Gesprek bij decaan van je school wat   
 betreft passend vakkenpakket.

De school hanteert al met ingang van dit 
schooljaar het doorstroomrecht zoals de 
Tweede Kamer heeft voorgesteld.  Zie op 
de website bij downloads: De procedure 
Aanmelding, toelating en inschrijving van 
OSG Sevenwolden.

Reglementen en protocollen 
In verschillende reglementen en proto
collen is vastgelegd hoe OSG Sevenwolden 
omgaat met zaken als klachten, verzuim, 
pesten, en het schorsen en verwijderen 
van leerlingen. Verder worden er richtlijnen 
gegeven, bijvoorbeeld voor het gebruik 
van internet en sociale media. Een aantal 
hiervan zijn ook in deze schoolgids opgeno
men. Onze reglementen en protocollen die 
voor leerlingen en hun ouders van belang 
zijn, zijn op de website van school terug te 
vinden via de button ‘Downloads’.

Contact ouders - school 
Omdat leerlingen van verschillende docen
ten les krijgen, is het praktisch wanneer 
ouders weten tot wie zij zich kunnen 
wenden met vragen en problemen. 
Iedere klas heeft hiervoor een mentor, 

een van deze docenten. Dat is voor de 
ouders de eerste contact persoon en tevens 
aanspreekpunt. Voor de eerste drie leer
jaren is er tenminste één wekelijks mentor
uur ingeroosterd, waarin de docent en de 
klas de gelegenheid hebben de dagelijkse 
gang van zaken op school te bespreken 
wanneer dat nodig is. 

De mentor/coach:
• Begeleidt een klas gedurende het 
 hele schooljaar;
• Vangt de leerling op aan het begin 
 van het schooljaar en helpt hem/haar 
 op weg; 
• Houdt wekelijks contact met de leerling  
 over de studievoortgang;
• Is voor de leerling de aangewezen 
 persoon bij kleine en grote problemen; 
• Speelt een belangrijke rol bij verschil  
 lende binnen en buitenschoolse 
 activiteiten.

Er zijn speciale spreekuren voor de ouders 
van alle leerlingen, nadat rapporten zijn 
uitgedeeld. Elke locatie informeert ouders 
periodiek in de vorm van een ‘ouder
nieuwsbrief’. OSG Sevenwolden geeft er 
de voorkeur aan om bijvoorbeeld ouder
nieuwsbrieven via email te communice
ren. Is uw emailadres gewijzigd? Vergeet 
dan niet de school hierover te informeren 
door een mail te sturen aan: 
leerlingadministratie@sevenwolden.nl.

Informatievoorziening 
gescheiden ouder(s)/verzorger(s)
De informatievoorziening van de school 
betreffende het kind geldt voor beide 
ouder(s)/verzorger(s), ook als zij niet 
samenwonen. Uitgangspunt daarbij is de 
wettelijke verplichting zoals die in boek 1 
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van het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd. 
De volledige tekst van het protocol infor
matievoorziening gescheiden ouders is te 
lezen op onze website bij ‘downloads’  
‘Protocollen’.

Klachten 
Waar mensen samenwerken, gaat soms 
wat mis. Ouders kunnen ontevreden zijn 
over de gang van zaken binnen de school. 
Wanneer u een klacht heeft, bespreek dit 
dan eerst met de direct betrokkenen. 
Komt u er samen niet uit of betreft de 
klacht de organisatie, neem dan contact op 
met de leidinggevende. Van een klacht kan 
worden geleerd, het kan de aanleiding zijn 
een verbetering aan te brengen. De meeste 
klachten zullen in onderling overleg tussen 
ouders, leerling, personeel, schoolleiding 
en College van Bestuur dan ook naar 
tevredenheid opgelost kunnen worden. 
Mocht dat in een enkel geval ondanks 
alle inspanningen niet lukken, dan is er 
voor ouders de weg naar een landelijke 
klachten commissie, waarbij de school is 
aangesloten. De adresgegevens hiervan 
treft u achter in deze gids aan. De tekst 
van het klachtenreglement is te vinden 
op de website www.sevenwolden.nl.

Vertrouwenspersoon 
Alle locaties beschikken over een interne 
vertrouwenspersoon. Leerlingen en hun 
ouders kunnen een beroep doen op de 
interne vertrouwenspersoon bij ongewenst 
gedrag (discriminatie, (seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld en pesten). De interne 
vertrouwenspersoon is voor leerlingen 
en de ouders het eerste aanspreekpunt 
wanneer er sprake is van ongewenst 
gedrag, en kan eventueel doorverwijzen 
naar de externe vertrouwenspersoon. 

Meer informatie over de vertrouwens
personen kunt u vinden op de website 
www.sevenwolden.nl bij downloads 
(reglementen). 

Leerplicht en verlof 
Ieder kind in de leeftijdscategorie 5 tot 18 
jaar is leerplichtig: uw kind moet naar 
school op de dagen dat er onderwijs wordt 
gegeven. In het voortgezet onderwijs zijn 
dat jaarlijks minimaal 189 lesdagen. Voor 
alle informatie m.b.t. leerplicht en verlof 
verwijzen wij u naar het reglement 
‘Leerplicht en Verlof’ op onze website 
www. Sevenwolden.nl.

Aanvraag indienen? 
Aanvragen voor verlof of vrij buiten de 
vakanties verlopen altijd schriftelijk en met 
de vereiste verklaringen via de directeur. 
De directeur neemt zelf een besluit over 
de aanvraag voor de periode van maximaal 
10 schooldagen. Als uw aanvraag voor vrij 
vanwege ‘andere gewichtige omstandig
heden’ uit meer dan 10 schooldagen 
bestaat, wordt de aanvraag behandeld 
door de leerplichtambtenaar van de 
gemeente waarin de school staat. De 
leerplichtambtenaar neemt vervolgens 
een besluit, na overleg met u en de 
directeur. Voor de verschillende vormen 
van geoorloofd verzuim bestaan nog 
specifieke aanvullingen op bovenstaande 
procedure. 

Ongeoorloofd verzuim 
Als uw kind zonder geldige reden afwezig 
is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd 
verzuim’. De directeur is verplicht dit aan 
de leerplichtambtenaar te melden via het 
landelijke, digitale Verzuimloket van DUO. 
De leerplichtambtenaar beslist of een 

procesverbaal wordt opgemaakt. Uiteraard 
wordt u als ouders/verzorgers geïnfor
meerd over het ongeoorloofd verzuim. 
Meer informatie over dit onderwerp is 
te vinden in het reglement ’Melding onge
oorloofd verzuim’ op onze website. 
Heeft u na het lezen van bovenstaande nog 
vragen, dan kunt u contact opnemen met 
de leerplichtambtenaar van de gemeente 
waar u woont of met de leerplicht
ambtenaar van de gemeente waarin de 
school is gevestigd.

Lesuitval 
Als gevolg van ziekte of verlof van docenten 
en bij calamiteiten zoals extreme weers
omstandigheden, kan er onverwacht 
lesuitval optreden. De leerlingen worden 
hiervan, indien het enigszins mogelijk is, 
tijdig op de hoogte gebracht. Daar waar 
mogelijk wordt een roosterwijziging aan
gebracht, worden lessen verschoven of 
door collega’s waargenomen, zodat de 
leerlingen zo weinig mogelijk hinder 
ondervinden van de lesuitval. Wanneer 
een roosterwijziging niet mogelijk is, 
verwachten we van de leerlingen dat 
ze zelfstandig in de daarvoor beschikbare 
ruimtes aan het werk gaan. Leerlingen 
kunnen hun actuele rooster bekijken via de 
Magister leerlingapp of via de link op onze 
website: https://bit.ly/2GiGVrv

Absentie 
Als een leerling geoorloofd afwezig is, moet 
de school hiervan zo spoedig mogelijk in 
kennis worden gesteld door de ouders, 
in ieder geval vóór 9.00 uur. Dit kan bij 
voorkeur digitaal via de Magister App of 
telefonisch via het telefoonnummer van 
de betreffende locatie. De telefoonnum
mers van de locaties staan vermeld op de 

website (‘contact’). Afspraken met huisarts, 
tandarts enzovoort graag zoveel mogelijk 
buiten schooltijd maken. 

Schorsen en verwijderen 
Bij zeer regelmatige en/of ernstige over
tredingen van een leerling treedt het 
protocol ‘Schorsen en verwijderen van 
leerlingen’ in werking. Dit protocol is te 
raadplegen op de website onder 
‘downloads’: https://sevenwolden.nl/
downloads/.

Onderwijs aan zieke leerlingen 
Indien een leerling door ziekte langdurig 
of regelmatig niet naar school kan komen, 
gaan we samen met de ouders bekijken 
hoe we het onderwijs, rekening houdend 
met de ziekte, kunnen voortzetten. 
Hiervoor kunnen we gebruik maken van 
de deskundigheid van een consulent 
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen 
(OZL) van OZL Noord. Academische 
ziekenhuizen hebben hun eigen speciale 
educatieve voorzieningen. 

Het is onze wettelijke plicht om voor elke 
leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen 
voor goed onderwijs om leerachterstan
den te voorkomen. Daarnaast vinden wij 
het minstens zo belangrijk dat de leerling 
in deze situatie contact blijft houden met 
de klasgenoten en de docent c.q. mentor 
en het gevoel ervaart erbij te horen. Voor 
meer informatie kunt u op de website het 
reglement ‘Onderwijsondersteuning zieke 
leerlingen’ nalezen.

Medicijnverstrekking en medisch 
handelen 
OSG Sevenwolden verstrekt geen genees
middelen (bijvoorbeeld paracetamol) aan 
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leerlingen. Wij hanteren het standpunt 
dat ouders verantwoordelijk zijn voor de 
medicijnverstrekking aan hun kind. 
Wel kunnen ouders de school vragen om 
geneesmiddelen, die de ouder zelf aan 
de school toereikt, aan de leerling te ver
strekken of toe te dienen bij acute gezond
heidsproblemen en/of tijdens meerdaagse 
onderwijsactiviteiten. De afspraken die 
hierover met de ouders worden gemaakt, 
worden in een schriftelijke overeenkomst 
vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen ouders bij de school een verzoek 
indienen tot het verrichten van medische 
handelingen, indien de leerling hier zelf 
niet toe in staat is. De school is hierin 
terughoudend. Voor het verrichten van 
dergelijke medische handelingen vragen 
wij altijd schriftelijk toestemming van de 
ouders. 
Op de website van Sevenwolden, bij 
‘Downloads’ treft u bij ‘Protocollen’ het 
Protocol ‘Medicijnverstrekking’ aan. 

Foto/filmmateriaal op de 
website 
Tijdens veel schoolactiviteiten worden 
foto’s en/of videomateriaal gemaakt. Deze 
kunnen geplaatst worden op de website 
van de school of worden opgenomen in 
publicaties van de school. Wij vragen via 
Magister toestemming voor het plaatsen 
van foto’s en videomateriaal van uw kind. 
Deze toestemming kunt u op elk moment 
intrekken. Het wel of niet verlenen van 
toestemming heeft uiteraard geen 
gevolgen voor de leerloopbaan van uw 
kind. In het geval van gebruik van foto’s 
en videomateriaal in publicaties, waarbij 
de leerling prominent in beeld is, vragen 
we van ouders schriftelijke toestemming 
of van leerlingen die ouder zijn dan 16 jaar.

Gezonde schoolkantine
Wij hechten veel waarde aan een gezonde 
leer en leefomgeving. Op al onze locaties 
zijn automaten geplaatst die voldoen aan 
de Richtlijnen ‘Gezondere Kantines’ van 
het Voedingscentrum volgens het criterium 
‘zilveren’ Schoolkantine Schaal: zoals fruit, 
salades, broodjes met gezond beleg en een 
beperkte hoeveelheid snoep. Een zilveren 
kantine bestaat voor minimaal 60% uit 
Schijf van Vijfproducten en dagkeuzes; 
de gouden kantine voor minimaal 80%.
Op Sevenwolden Buitenbaan en Sevenwol
den Fedde Schurer is een counter aanwezig 
die door de cateraar wordt gebruikt; het 
assortiment van deze counters voldoet 
eveneens aan de Richtlijnen Gezondere 
Kantines zilveren Schoolkantine Schaal. 
OSG Sevenwolden richt zich momenteel 
op het behalen van een ‘gouden’ schaal, 
waarbij de eisen voor het assortiment in 
de automaten en counter verder aange
scherpt worden en ongezonde producten 
worden vervangen voor gezondere 
alternatieven. Op Sevenwolden Compagnie 
worden bovendien (gezonde) producten 
aangeboden die ambachtelijk gemaakt 
zijn door leerlingen. Tenslotte heeft 
OSG Sevenwolden een Fair Trade 
certificaat behaald voor de locaties Seven
wolden Fedde Schurer, Sevenwolden Grou, 
Kei College, Sevenwolden Buitenbaan en 
Sevenwolden Compagnie.

Rookvrije school 
Alle schoolgebouwen van OSG Sevenwolden 
en terreinen zijn volledig rookvrij.

PRAKTISCHE INFORMATIE



21

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021

Tweede Paasdag  Maandag 5 april 2021

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021

Bevrijdingsdag Woensdag 5 mei 2021 (in de meivakantie)

Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei 2021 (in de meivakantie)

2e Pinsterdag Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Roostervrije dagen Sevenwolden-breed (alleen voor leerlingen)
Maandag 17 augustus 2020 (opstart cursusjaar 2020/2021)

Maandag 4 januari 2021 (studiedag personeel)

Elke locatie heeft verder nog 5 roostervrije dagen, waarvan minimaal 3 
in de laatste twee weken van het cursusjaar moet worden ingepland. 

‘Roostervrij’ betekent dat er geen les wordt gegeven. Wel kan het voorkomen dat 
leerlingen beschikbaar moeten zijn voor activiteiten op school. Kijk in de informatiegids 
van de betreffende locatie voor de exacte invulling van de roostervrije dagen. 

Vakantieplanning schooljaar 2020-2021
Het nieuwe schooljaar begint op dinsdag 18 augustus 2020. Iedere locatie 
informeert de eigen leerlingen over het programma op de eerste schooldagen. 
De schoolvakanties en roostervrije dagen voor 20202021 zijn als volgt:
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Ons schoolondersteuningsprofiel 
Per 1 augustus 2014 geldt de Wet Passend 
Onderwijs en is het voor scholen verplicht 
om een ondersteuningsprofiel op te stellen, 
met als doel ouders inzicht te geven in de 
extra ondersteuning die de school biedt. 
Op deze wijze kunnen ouders van een kind 
met een extra ondersteuningsbehoefte, 
hun kind aanmelden bij een school met 
een passend onderwijs/ondersteunings
aanbod voor hun kind. Om inzicht te 
geven in de extra ondersteuning die de 
school biedt is ook de basisondersteuning 
beschreven. Op deze wijze is inzichtelijk 

gemaakt waar het verschil zit tussen 
de basisondersteuning en extra onder
steuning. De kwaliteit van de basisonder
steuning wordt mede vormgegeven door 
het inspectiekader van het ministerie van 
Onderwijs. Het aanbod en de vormgeving 
van de extra ondersteuning valt onder de 
verantwoording van OSG Sevenwolden. 
Samen met de andere scholen binnen het 
samenwerkingsverband ZuidoostFriesland 
wordt gestreefd naar een dekkendonder 
wijsaanbod in de regio. Ons school
ondersteuningsprofiel vindt u op onze 
website. 

Samenwerkingsverband 
Zuidoost-Friesland 
Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden 
op onze school kunnen we helaas niet voor 
elke leerling een passend onderwijsaanbod 
bieden. Daarom werken we met 19 andere 
scholen voor voortgezet onderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs in de regio 
samen in het samenwerkingsverband Zuid
oostFriesland. Binnen dit samenwerkings
verband is veel deskundigheid aanwezig. 
Samen hebben we de zorgplicht en bieden 
we een dekkend aanbod. Meer informatie 
kunt u hierover vinden op de website van 
het samenwerkingsverband ZuidoostFries
land www.swvzofriesland.nl 

Synthese Heerenveen (Passend 
Onderwijs voor leerlingen met 
ASS) 
Het Samenwerkingsverband Zuid Oost 
Friesland heeft geconstateerd dat er in 
de regio geen thuisnabij dekkend onder
wijsaanbod is voor havo en vwoleer
lingen met (ernstige) beperkingen in het 
autistisch spectrum (ASS). RENN4 kan de 
leerlingen met deze specifieke ondersteu
ningsvraag/behoefte, die in het speciaal 
onderwijs geplaatst worden, momenteel 
vmbo basis / kader, mavo en havo/profiel 
E&M via regulier weg een diploma bieden. 
Ook is er in deze regio nog een kleine 
groep thuiszitters met ASSproblematiek, 
die een havo of vwodiploma zouden 
kunnen halen als daar een passende voor
ziening voor zou zijn. In samenwerking 
tussen regulier en speciaal onderwijs 
(RENN4) hebben OSG Sevenwolden, 
het Bornego College en De Zwaai/Renn4 
dit mogelijk gemaakt door in Heerenveen 
een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen: 
Synthese, passend onderwijs voor leerlingen 

met ASSproblematiek in Heerenveen e.o. 
Vanaf schooljaar 2018 – 2019 zijn we met 
een pilot gestart met een kleine groep 
bovenbouwleerlingen. De gepersonaliseerde 
aanpak zoals deze in de TAN (TAlenten
college Noord) is ontwikkeld vormt de 
basis. In het schooljaar 20192020 is deze 
groep doorontwikkeld tot een heterogene 
onderbouwgroep (havo en vwo klas 1, 2 en 
3) in niveau en leeftijd.
Deze onderbouwgroep is bedoeld voor:
• Leerlingen uit het speciaal basis 
 onderwijs (met TLV PO)
• Leerlingen uit regulier basisonderwijs   
 (met OPP en bezig met doorverwijzing 
 VSO) waarbij het naar alle waarschijnlijk 
 heid niet haalbaar is in te stromen in   
 regulier VO met een OPP.
• Zijinstroom vanuit VSO (RENN4) en 
 VO, klas 1, 2 en 3.
• Zijinstroom vanuit Regulier VO voor 
 leerlingen met een OPP met een TLV.
 Zie op de website onder kopje: 
 Ons Onderwijs: Synthese Heerenveen

Dyslexie en dyscalculie 
Leerlingen met een dyslexieverklaring 
krijgen binnen onze scholengroep verschil
lende faciliteiten aangereikt. De ‘Menukaart 
Dyslexie’ van OSG Sevenwolden bevat 
een globaal overzicht van de handelwijze 
bij dyslexie van leerjaar 1 tot en met het 
eindexamen. 

Elke locatie van OSG Sevenwolden beschikt 
over een dyslexieexpert, die u kunt bena
deren voor informatie over dyslexie. Voor 
de contactgegevens van de dyslexie expert 
verwijzen wij u naar de informatiegids van 
de betreffende locatie. 
Zie voor meer informatie onze dyslexie
folder, te downloaden via onze site: 

Passend 
onderwijs
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PASSEND ONDERWIJS

www.sevenwolden.nl. Het beleid omtrent 
dyscalculie is in ontwikkeling. 

Ondersteuning in en om de 
school 
Er zijn gespecialiseerde medewerkers die 
binnen en buiten school aan de leerlingen 
ondersteuning kunnen verlenen: 

• Decanen, voor studie en beroepskeuze; 
• Docenten, gespecialiseerd in het helpen  
 bij specifieke leerproblemen (dyslexie,  
 dyscalculie, faalangst, sovatraining). 
•  Studiebegeleiders voor het verbeteren  
 van de studievaardigheden; 
• Begeleiders voor anderstalige leerlingen;
• LOOTbegeleiders
 (Heerenveense locaties); 
• Twee orthopedagogen; 
• Interne vertrouwenspersoon voor   
 leerlingen, personeel en ouders op 
 elke locatie;
• Ondersteuningscoördinatoren op 
 elke locatie; 
• Preventiemedewerkers CJG in school. 

Via de preventiemedewerkers is hulp 
vanuit Team Jeugd en Gezin bereikbaar, 
waaronder: 

• Een gezinswerker;
• Een sociaal verpleegkundige;
• Een leerplichtambtenaar;
• Een maatschappelijk werker. 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld 
regelingen en/of begeleiding, kunt u 
contact opnemen met de desbetreffende 
locatie. Meer info over Jongerenwerkers In 
De School (JIDS) is te vinden op de website 
www.sevenwolden.nl bij ‘downloads’. 

Verwijsindex Friesland 
Sinds 2009 zijn gemeenten in Friesland 
wettelijk verplicht om alle organisaties 
die met kinderen werken, waaronder 
scholen, aan te sluiten op de ‘Verwijsin
dex Friesland’. Dit is een systeem waarin 
docenten, hulpverleners en begeleiders 
die met jongeren werken, melden dat zij 
zich zorgen maken over een kind. Vanaf 
1 augustus 2010 melden alle locaties van 
OSG Sevenwolden een leerling wanneer de 
school zich zorgen maakt. Meer informatie 
over de Verwijsindex Friesland vindt u op 
www.sevenwolden.nl. OSG Sevenwolden 
hanteert een meldcode bij vermoedens 
van huiselijk geweld en kindermishande
ling. Ook deze meldcode staat op de 
website.

Sociale veiligheid 
Onze school treedt op tegen pesten, 
discriminatie, geweld en andere vormen 
van ongepast gedrag, en probeert dit 
zoveel mogelijk te voorkomen. Als school 
nemen wij de zorg voor de sociale veilig
heid van onze leerlingen zeer serieus. 
Wij doen jaarlijks onderzoek en waar nodig 
nemen wij passende maatregelen. 
Het actief tegengaan van pesten is daar 
onderdeel van. 

Pestprotocol 
Op de website van Sevenwolden, bij 
‘Downloads’ treft u bij ‘Protocollen’ het 
Protocol ‘Voorkomen en aanpak van 
pesten’ aan.
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Financiële zaken
Gratis schoolboeken en 
lesmateriaal 
Wij ontvangen van de overheid een ver
goeding voor schoolboeken en lesmateriaal 
die noodzakelijk zijn voor het volgen van 
het onderwijsprogramma. Deze school
boeken en dit lesmateriaal worden gratis 
ter beschikking gesteld aan leerlingen. 
Dit is geregeld in artikel 6e van de Wet op 
het voortgezet onderwijs (WVO). Er is over
eenkomst gesloten rondom de levering van 
boeken met de firma Van Dijk. De ouders 
krijgen van deze leverancier informatie 
over gebruikersvoorwaarden, bestellen 
en leveren. 

Materialen en gereedschappen 
Voor sommige lesmaterialen, zoals bij
voorbeeld een woordenboek, ontvangt 
de school geen financiële bijdrage van de 
overheid. De gedachte hierachter is dat 
het gaat om lesmateriaal dat langer dan 
een jaar meegaat, door meer gezinsleden 
kan worden gebruikt en (door het zelf aan 
te schaffen) eigendom wordt van de leer
ling. Deze materialen en gereedschappen 
moeten zelf door de ouders of leerling 
worden aangeschaft (zie ook bijgaande 
tabel). 

Devices
iPads en andere devices als laptops en 
tablets sluiten aan bij de 21eeeuwse 
vaardigheden die bij ons op school centraal 
staan. Dit zijn bijvoorbeeld vaardigheden 
als kritisch denken, creatief denken en 
ictbasisvaardigheden: informatievaardig
heden die leerlingen in hun leven nodig 
zullen hebben.  
Bovendien is het een mooi hulpmiddel 
om in de lessen leerlingen steeds meer op 
maat te bedienen, iets dat wij als school 

nastreven. Met een device wordt het voor 
docenten met behulp van digitale metho
des steeds beter mogelijk om te zien hoe 
snel leerlingen werken, waar ze goed in 
zijn, waar extra aandacht nodig is en welke 
interesses ze hebben. Een device biedt 
mogelijkheden om leerlingen steeds meer 
op hun eigen niveau en tempo te laten 
werken. Onderwijs op maat is daarmee 
beter mogelijk en de boekentas wordt iets 
minder zwaar door het vervallen van een 
deel van de leerboeken.
Op steeds meer locaties van OSG Seven
wolden wordt gebruik gemaakt van 
devices. Wij bieden de mogelijkheid om 
deze devices via school aan te schaffen. 
Voor meer informatie verwijzen wij naar 
de betreffende locatiegidsen van de locaties 
of naar de flyers die u kunt vinden op onze 
website. 

ALGEMENE MATERIALEN, DOOR DE 
LEERLING AAN TE SCHAFFEN
• iPad of andere device
• stevige schooltas
• schoolagenda
• rekenmachine (eenvoudige 
 wetenschappelijke calculator)
• passer, geodriehoek, liniaal
• schriften en ringbanden (23rings 
 inclusief lijntjes, teken en 
 ruitjespapier)
• woordenboeken
• kleurpotloden, schaar, lijm
• tekendoos (zie onderste tabel)

KOSTELOOS DOOR DE SCHOOL AAN 
LEERLINGEN TE VERSTREKKEN 
• leerboeken
• werkboeken
• projectboeken en tabellenboeken

• leermiddelen voor keuzevakken 
 en extra vakken
• BINAS
• examentrainingen en examenbundels
• eigen leermateriaal van school en 
 bijbehorende cd’s en dvd’s
• licentiekosten van digitaal leermateriaal
• (meerdaagse) excursies binnen het 
 voorgeschreven onderwijsprogramma 

OP DE LOCATIES GROU, JOURE, FEDDE 
SCHURER* EN BUITENBAAN HEBBEN 
LEERLINGEN IN DE EERSTE EN TWEEDE 
KLAS VOOR HET VAK BEELDENDE VOR-
MING EEN TEKENDOOS NODIG MET 
DAARIN DE VOLGENDE PRODUCTEN: 
• metalen puntenslijper Mi 201.0
• Linde gum BM40
• Linde schetspotlood HB en 2B
• Goldstar schetspotlood 6B
• Progresso stift 4B
• EFA kleurpotloden etui 12 assorti kleuren 
• Linde filament penseel serie E97191 
 no 2, no 4 en no 8
• Talens extra fijne plakkaatverf tube 20 ml 
 in de kleuren: 100 wit, 205 citroengeel,  
 397 Magenta, 501 cyaanblauw, 
 703 zwart
• DR dummy schetsboek A4/100 grs. 
 110 vel, harde kaft, ingenaaid

Schoolkosten 
ALGEMEEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De vrijwillige ouderbijdrage voor het school
jaar 20202021 voor OSG Sevenwolden is 
vastgesteld op € 45,. Een uitzondering 
hierop is het Kei College, waar een vrijwil
lige bijdrage van € 30, wordt gevraagd en 
Plein Joure, waar een vrijwillige bijdrage 
van € 35, wordt gevraagd. Meer informa
tie kunt u terugvinden in de schoolgids 
van het Kei College en in de locatiegids van 
Plein Joure. Sevenwolden hecht waarde 
aan een brede ontwikkeling van onze 
leerlingen. Naast kwalitatief goed onder
wijs organiseren we een variatie aan extra 
activiteiten in en rondom school op het 
gebied van muziek, toneel, sport en spel. 
Hiervoor ontvangen wij geen bekostiging 
van de overheid. 

Uit de algemeen vrijwillige ouderbijdrage 
worden de volgende activiteiten gefinan
cierd:
• Kennismakingsactiviteiten;
• Feestavonden;
• Theater en muziekavonden, diverse   
 vieringen;
• Culturele dagen;
• Verrijken van de onderwijsprogramma’s  
 van specifieke vakken of onderwijs  
 concepten door deelname aan buiten  
 schoolse activiteiten en/ of wedstrijden  
 waaraan reiskosten en entree/deelname  
 kosten tot € 20, zijn verbonden;
• Extra activiteiten in het kader van 
 eindexamens;
• Ook de kosten van het gebruik van een  
 kluisje, diverse verzekeringen, kopiëren,  
 loopbaan en studiebegeleiding en  
 algemene materialen en gereedschappen 
 vallen onder deze algemeen vrijwillige  
 ouderbijdrage. 

*FS: alleen 2e klas

Er is een overeenkomst gesloten voor levering van een 
solide, beukenhouten tekendoos van de firma Van der 
Linde met genoemde inhoud voor € 27,25. De ouders 
krijgen van de leverancier informatie over gebruikers-
voorwaarden, bestellen en leveren.
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Graag verwijzen wij u naar de locatiegids 
met daarin opgenomen de activiteiten 
voor die betreffende locatie. 

Bij instroom of vertrek van een leerling 
gedurende het schooljaar wordt naar rato 
een vrijwillige bijdrage gevraagd of terug
betaald. 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE VOOR 
SCHOOLSPECIFIEKE KOSTEN 
De vrijwillige schoolspecifieke ouder
bijdrage wordt gevraagd voor:

• Deelname aan facultatieve extra buiten
schoolse onderwijsactiviteiten en/ of 
wedstrijden;

• Waaraan reiskosten en entree/deel
name kosten vanaf € 20, of meer zijn 
verbonden;

• Binnenlandse schoolreizen of kampen 
en buitenlandreizen;

• Aan een opleiding verbonden specifieke 
materialen;

• Reiskosten naar en van beroepenvoor
lichtingen;

• IPad, beschermhoes en servicedekking: 
Indien de leerling een iPad nodig heeft, 
ontvangt u separaat hierover informatie.

• Deelname aan extra niet verplichte 
onderwijsactiviteiten;

• Wanneer naast het reguliere onder
wijsprogramma extra modules worden 
aangeboden, dan worden deze kosten 
doorberekend. Hiervan is bijvoorbeeld 
sprake bij het GoetheZertifikat (Fedde 
Schurer) en Cambridge Engels (Plein 
Joure, Fedde Schurer). Ook aan de leer
lingen die kiezen voor het IBC 
(Fedde Schurer), de SportLifeStyle klas 
of Jenaplan (Buitenbaan) of TAN, ITC/
RTC wordt een extra bijdrage gevraagd, 

net als van leerlingen die branchege
richte cursussen volgen (Sevenwolden 
Compagnie, Kei College).

De genoemde schoolspecifieke kosten 
verschillen per locatie en per leerjaar. 
Voor de exacte bedragen en bijbehorende 
onderbouwing verwijzen wij u naar de 
betreffende locatiegidsen. In het geval de 
sleutel van het kluisje zoekraakt worden er 
kosten in rekening gebracht. Deze kosten 
zijn per locatie verschillend en betreffen de 
werkelijke kosten die de school maakt voor 
vervanging. 

Inning kosten 
Wij werken met een digitaal facturatie
systeem genaamd ‘WIS collect’. Via dit 
programma kunt u de facturen gemakkelijk 
en veilig betalen met iDEAL of een over
boeking. Sommige facturen kunnen ook in 
termijnen betaald worden. Meer weten? 
https://www.wis.nl/Ouders

Voor het betalen van de vrijwillige ouder
bijdragen ontvangt u aan het begin van 
dit schooljaar een email met een link. 
Door op de link te klikken komt u terecht 
op de beveiligde online bestel en betaal
omgeving van OSG Sevenwolden. Daarnaast 
ontvangt u later in het schooljaar een 
email met een link i.v.m. het betalen van 
kosten voor o.a. excursies, werkweken, 
extra modules en branchegerichte cursus
sen. 

Tegemoetkoming studiekosten/ 
studiefinanciering 
Ouders met kinderen tot 18 jaar, welke on
derwijs volgen in het Voortgezet Onderwijs 
krijgen kinderbijslag. Voor kinderen van 
18 jaar en ouder ontvangt u geen kinder

bijslag meer. U kunt voor deze leerlingen, 
welke onderwijs volgen in het Voortgezet 
Onderwijs  onder bepaalde voorwaarden 
een tegemoetkoming schoolkosten voor 
scholieren aanvragen. Meer informatie via 
deze link: https://bit.ly/2xLZkUl. 

Stichting Leergeld 
Ouders met minimale financiële middelen 
kunnen een beroep doen op de lokale 
Stichting Leergeld indien zij de algemene 
en/of schoolspecifieke ouderbijdragen niet 
kunnen betalen. Voor meer informatie en 
de contactgegevens van Stichting Leergeld: 
www.leergeld.nl.

FINANCIËLE ZAKEN
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Ongevallenverzekering 
Op grond van de ongevallenverzekering is 
iedereen die betrokken is bij schoolactivi
teiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) 
verzekerd. De verzekering geeft recht op 
een (beperkte) uitkering bij overlijden als 
gevolg van een ongeval of wanneer dit 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. 
Materiële schade (zoals een kapotte bril 
of fiets) valt niet onder deze dekking. 

Aansprakelijkheidsverzekering 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt 
zowel de school als zij die voor de school 
actief zijn (leerlingen tijdens hun stage
periode, personeel en vrijwilligers) dekking 
tegen schadeclaims als gevolg van onrecht
matig handelen. Graag willen wij in dit 
verband wijzen op twee aspecten die 
vaak aanleiding zijn tot misverstanden: 

De school of het schoolbestuur is niet 
(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 
tijdens de schooluren en de buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. De school is alleen 
aansprakelijk wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school (of zij die voor 
de school optreden) moeten dus tekort zijn 
geschoten in hun rechtsplicht. Het kan dus 
zo zijn dat er schade wordt geleden zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 

De school is niet aansprakelijk voor (schade 
door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor 
hun doen en laten. Een leerling die tijdens 
de schooluren of tijdens andere door de 
school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, 
is daar zelf (of de ouder(s)/verzorger(s)) 
verantwoordelijk voor. Deze schade kan 
worden gedekt uit de particuliere aanspra
kelijkheidsverzekering van de ouders. 

De school heeft een collectieve reisverze
kering afgesloten voor alle leerlingen bij 
één of meerdaagse (vak)excursies, school
reizen, e.d. Deze verzekering is geldig in 
binnen en buitenland.

Verzekeringen 
bij ongevallen 
en schade



32 33

Resultaten 
van OSG 
Sevenwolden

 INSTROOM LEERLINGEN BEGIN SCHOOLJAAR IN LEERJAAR 1 (per start schooljaar)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
686 747 635 610 710 585 661 548 535 542

 
SLAGINGSPERCENTAGES PER OPLEIDING*
’13/’14 ’14/’15 ’15/’16 ’16/’17 ’17/’18 ’18/’19 ’19/’20

entree 100 100 100 100 100 100 100
basis 96 94 89 95 97 94 100
kader 99 97 96 94 94 97 100
theoretisch 92 91 91 86 91 93 98
havo 5 93 94 88 84 80 89 95
vwo 6 96 94 92 92 88 88 95

Geslaagd, en dan…?
Over het algemeen worden onze decanen over het studieverloop van oudleerlingen goed 
op de hoogte gehouden door de hbo en mbo instellingen en roc’s, waar leerlingen hun 
scholingstraject hebben voortgezet. Deze informatie wordt gebruikt om de aansluiting en 
voorbereiding op deze vervolgopleidingen steeds verder te verbeteren.

* betreft eindresultaat van centraal eindexamen plus herexamens

LEERLINGENAANTALLEN

Locaties 1-10-14 1-10-15 1-10-16 1-10-17 1-10-18 1-10-19

Sevenwolden Buitenbaan 597 681 681 816 721 716

Kei College 419 422 341 376 345 361

Gebouw Kingweg 366 354 272 90 134 94

Sevenwolden Fedde Schurer 1127 1152 1131 1165 1106 1123

Extern 14 19 25 37 29 21

Sevenwolden Grou 263 212 172 184 186 213

Sevenwolden Joure
per 2019 Plein Joure

301 311 321 355 402 639

Sevenwolden Compagnie 145 155 163 160 156 168

Totaal 3232 3304 3106 3183 3079 3335
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LOCATIEGIDSEN 
De informatiegidsen van de verschillende 
locaties, die aan het begin van het school
jaar voor iedere leerling en ouder beschik
baar komt, bevatten informatie over: 

• Het onderwijs aan de locatie, met 
onder meer specifieke kenmerken 
(leerwegen, huisvesting, Jenaplan, 
enzovoorts); 

• De lessentabel; 
• Lestijden, lunchpauze en bijvoorbeeld 

eventuele treinverbindingen; 
• Leerlingbegeleiding; 
• Advisering studiekeuze voor vervolg 

binnen/buiten OSG Sevenwolden; 
• Hulplessen/studiewerkuren/keuze

werkuren en/of huiswerkbegeleiding; 
• Schoolregels/huisregels; 
• Regels voor proefwerken en rapporten; 
• Overgangsnormen en doorstroming; 
• Buiten lesactiviteiten, zoals cultuur, 

feestavonden, sportdagen, activiteiten 
op school/reizen/excursies; 

• Service en praktische gegevens, zoals 
kluishuur; 

• Openingstijden schoolmediatheek; 
• Belangrijke data; 
• Personeelslijst met namen en functies. 

De locatiegidsen zijn, evenals deze 
schoolgids, te vinden op de website van 
Sevenwolden www.sevenwolden.nl.
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College van Bestuur
Dhr. drs. H. Schoenmaker
Ds. Kingweg 10
Postbus 592
8440 AN Heerenveen
Telefoon: 
(0513) 65 73 72
cvb@sevenwolden.nl

 
LOCATIES EN DIRECTIES
Sevenwolden Buitenbaan
Directeur: mevr. drs. M. Bergsma
Buitenbaan 5
8441 HB Heerenveen
Telefoon:
(0513) 64 49 60
bb@sevenwolden.nl

Sevenwolden Compagnie,
school voor praktijkonderwijs 
Directeur: dhr. P.C. de Jong 
Buitenbaan 3
8441 HB Heerenveen
Telefoon:
(0513) 65 41 55
dc@sevenwolden.nl

Sevenwolden Fedde Schurer
Directeur: dhr. drs. B. Oosting
Schans 100
8441 AE Heerenveen
Telefoon:
(0513) 65 73 10
fs@sevenwolden.nl

Sevenwolden Grou
Directeur: dhr. P.C. de Jong
Burstumerdyk 5
9001 ZC Grou
Telefoon:
(0566) 62 51 44
ga@sevenwolden.nl

Kei College
Directeur: dhr. P. van Tuinen
Ds. Kingweg 8
8446 KZ Heerenveen
Telefoon:
(0513) 62 53 45
p.vantuinen@sevenwolden.nl

Plein Joure
Waarnemend directeur: 
mevr. A. de Boer
Pasteurweg 1
8503 AB Joure 
Telefoon:
(0513) 48 21 66
jo@sevenwolden.nl

  
RAAD VAN TOEZICHT OSG 
SEVENWOLDEN
Ds. Kingweg 10
8446 KZ Heerenveen
Leden:
dhr. Q.G. Adema, voorzitter 
mevr. drs. L. Gerner, secretaris
dhr. L. Benthem
mevr. S. de Groot
dhr. W. Zuurbier

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
(GMR)
Voorzitter/secretaris GMR,
Ds. Kingweg 10
8446 KZ Heerenveen 
cvb@sevenwolden.nl

 
CENTRALE DIENST 
SEVENWOLDEN
Ds. Kingweg 10
8446 KZ Heerenveen
Telefoon:
(0513) 65 73 85
info@sevenwolden.nl
www.sevenwolden.nl

INTERN 
KLACHTENMELDPUNT
Secretariaat College van Bestuur
Telefoon:
(0513) 65 73 72
cvb@sevenwolden.nl

INSPECTIE
Telefoon:
1400 (gratis)
Openingstijden:
werkdagen 8.00  20.00 uur
www.rijksoverheid.nl
www.onderwijsinspectie.nl/
contact

MELDPUNT 
VERTROUWENSINSPECTIE
Klachtenmeldingen (seksueel) 
misbruik intimidatie, geweld, 
discriminatie & extremism 
Telefoon:
0900  111 31 11
Openingstijden:
8.00  17.00 uur

KLACHTENCOMMISSIE
Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs (LKC) van de Stichting 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht 
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl en 
www.onderwijsklachten.nl

TEAM JEUGD EN GEZIN
Voor vragen van ouders/
verzorgers, kinderen, jongeren 
tot 23 jaar en professionals over 
opvoeden en opgroeien

Heerenveen
Telefoon:
14 05 13 (geen kengetal)
www.heerenveenhelpt.nl

De Fryske Marren
Telefoon:
14 05 14 (geen kengetal), 
www.defryskemarren.nl/zorg 
www.hetbegintindebuurt.nl

Grou
Telefoon:
(0566) 625 151
www.wdvoorelkaar.nl/nl/waar 
kanikterecht/socialewijkteams

OPVOEDPUNT LEEUWARDEN
Voor opvoedvragen van ouders 
met kinderen in de leeftijd van 
018 jaar
Klachtencommissie vrijwilligers 
en professionals uit de 
gemeente Leeuwarden
Telefoon:
0900  254 12 54
www.opvoedpuntleeuwarden.nl

STICHTING LEERGELD
Heerenveen
Telefoon:
06  42 27 11 41
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag
9.00  15.00 uur

Leeuwarden
Telefoon:
06  10 14 48 47
Openingstijden:
Donderdag 10.00  12.30 uur
www.leergeld.nl 

Belangrijke 
namen en 
adressen
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Colofon:
Deze schoolgids is een uitgave van 

Stichting OSG Sevenwolden

Ontwerp
Ontwerpstudio Peper en Pekel 

naar het concept van Harlingseboys 

Fotografie
Jurjen Backer Dirks, Harlingseboys

Aan de inhoud van deze schoolgids kunnen 
geen rechten worden ontleend.
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SEVENWOLDEN 
Postbus 592
8440 AN Heerenveen
T 0513 657 385
www.sevenwolden.nl


