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WOORD VOORAF

Beste ouders/verzorgers, 
beste leerling,

Dit is de schoolgids van het vmbo-plus op  

RSG Tromp Meesters, locatie Stationsstraat. Hierin 

vindt u informatie over allerlei onderwerpen die 

belangrijk zijn voor leerlingen en ouders, zoals het 

onderwijs zelf, de begeleiding en praktische zaken 

zoals ziekteverzuim en vakantieperiodes. Op de 

website staat ook belangrijke informatie over 

onze school: www.rsgtrompmeesters.nl

Op onze school verwelkomen wij jonge mensen 

die op weg zijn naar volwassenheid. We zijn een 

kleine school waar we naar elkaar omkijken en 

waar de leerlingen centraal staan. Om dit niet uit 

het oog te verliezen stellen we ons steeds weer de 

vraag of we doen wat het beste is voor onze leer-

lingen. RSG Tromp Meesters werkt nauw samen 

met mbo’s en bedrijven in de omgeving, om onze 

leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op 

het vervolgonderwijs of werk.

RSG Tromp Meesters heeft twee locaties, locatie 

Stationsstraat en locatie Lijsterbesstraat. Op de 

locatie Stationsstraat wordt het praktijkonder-

wijs en vmbo-plus (basis, kader en theoretische 

leerweg met extra ondersteuning) gegeven. We 

werken intensief samen met SG Eekeringe, de 
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andere middelbare school in Steenwijk, die vm-

bo-onderwijs aanbiedt. Door deze samenwerking 

(VO Steenwijkerland genaamd) is het mogelijk 

altijd een plek te vinden waar leerlingen zich goed 

voelen en hun talenten tot hun recht komen.

Het doel van de samenwerking is om volledige 

onderwijsaanbod binnen Steenwijk en de wijde 

omgeving te behouden in een tijd waarin veel 

verandert. Zo hebben we bijvoorbeeld de afdeling 

Techniek voor Steenwijk behouden en kunnen we 

brede ondersteuning blijven aanbieden aan leer-

lingen die iets extra’s nodig hebben binnen het 

reguliere onderwijs.

Op het vmbo-plus van RSG Tromp Meesters wordt 

veel aandacht besteed aan het leren van vaardig-

heden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van 

de leerling, sociaal-emotionele vaardigheden en 

kennis en inzicht in eigen talenten.

Op deze manier bereiden we ze voor op hun 

volgende stap in de toekomst. Samen leggen 

we een goede basis! Laten we er een fantastisch 

schooljaar van maken!

Harold Groenewoud, directeur 
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DOELEN 

VAN ONS 

ONDERWIJS

Wij bieden binnen de PLUS-afdeling vmbo-on-

derwijs op maat. Dat betekent dat we kijken naar 

wat het beste bij een leerling past, nu en in de 

toekomst. Binnen deze afdeling geven we vm-

bo-onderwijs met extra ondersteuning, op het 

niveau van basis, kader en mavo (vmbo-tl/gl). We 

doen dit in zo klein mogelijke groepen.

We kijken in ons onderwijs ook naar de toekomst 

na onze school: waar is deze leerling het beste op 

zijn of haar plek? We richten ons daarom niet alleen 

op het halen van het diploma, maar ook naar de 

vervolgstap. En door onze unieke samenwerking 

met het bedrijfsleven en het mbo kunnen we een 

groot deel van die vervolgstap zelfs aanbieden in 

Steenwijk!

Toekomstperspectief
Wij hebben de taak om onze leerlingen te laten 

zien welke kansen en mogelijkheden ze hebben 

als persoon en in de maatschappij. Het onder-

wijsprogramma dat we daarvoor gebruiken richt 

zich op burgerschap, wonen, werken en vrije tijd 

en behandelt dus alle aspecten waar ze in het 

dagelijks leven mee te maken hebben en krijgen.

Mogelijkheden 
en uitdagingen

Weten wat je kunt, wat je mogelijkheden en uit-

dagingen zijn in het onderwijs én in de maat-

schappij zijn belangrijke thema’s op het vmbo-

plus. Door dit samen te onderzoeken en eraan te 

werken krijgen onze leerlingen het vertrouwen 

dat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen op 

een manier die bij ze past. Wat we ze vooral willen 

aanreiken is toekomstperspectief, zodat ze met 

plezier en zelfvertrouwen kunnen functioneren en 

werken op het niveau dat bij ze past of doorstro-

men naar ander onderwijs.

Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn belangrijk om je te 

kunnen redden in het leven en als je werkt, het 

maakt deel uit van je eigen zelfredzaamheid. 

De methode ‘Leren & Leven’ die wij gebruiken 

besteedt aandacht aan deze sociale vaardighe-

den. Ook worden praktische zaken zoals koken, 

het bijhouden van het huishouden, kennismaking 

met verschillende sport- en spelactiviteiten en 

leren zinvol om te gaan met vrije tijd behandeld in 

dit programma.
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Naast uitdagingen op het gebied van leren, 

hebben onze leerlingen vaak behoefte aan onder-

steuning op het gebied van sociaal omgaan met 

elkaar en met emoties. Het programma ‘Leren & 

Leven’ voorziet in die behoefte met lessen om 

levensvaardigheden te ontwikkelen binnen het 

eigen vermogen, waarmee onze leerlingen zich in 

de maatschappij staande kunnen houden. 

Onderwijsresultaten
Het afgelopen schooljaar was de afdeling in 

transitie naar regulier voortgezet onderwijs. Er 

zijn toen 58 leerlingen uitgestroomd. 

Twee van deze leerlingen hebben tijdens het 

schooljaar 21-22 de overstap gemaakt naar een 

andere afdeling binnen het voortgezet onderwijs 

in Steenwijk. Vijf leerlingen hebben de overstap 

gemaakt naar voortgezet speciaal onderwijs. 

Negen leerlingen zijn doorgestroomd naar een 

mbo-1 of mbo-2 opleiding. Voor 29 leerlingen 

bleek een plekje op het praktijkonderwijs een 

goede optie en zij zijn overgestapt naar deze 

afdeling binnen onze school.

Drie van onze leerlingen zijn in schooljaar 21-22 

geslaagd en naar het mbo gegaan. Drie leerlin-

gen hebben een baan gevonden en vijf leerlingen 

zijn uitgestroomd naar dagbesteding. Eén leerling 

is vrijgesteld van leerplicht en een ander is vorig 

schooljaar overleden.

Tien van onze leerlingen zijn blijven zitten. We 

verwachten dat deze leerlingen een jaar extra 

nodig hebben om een regulier vmbo-diploma te 

behalen. Twee leerlingen doen gespreid examen 

en zitten daarom nog een extra jaar in de eindexa-

menklas. Eén leerling is als langdurig thuiszitter in 

beeld bij de leerplichtambtenaar en daarom ook 

niet bevorderd.  
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ONDER-

STEUNING

Het vmbo-plus is erg gericht op de individuele 

leerling. De leerlingen volgen een eigen leerroute 

binnen een zo klein mogelijke groep. Daarnaast 

staan zelfredzaamheid en sociaal-emotionele 

vaardigheden centraal. Voor leerlingen die nog 

wat extra begeleiding nodig hebben van ons team 

om hun diploma te halen hebben we meerdere 

mogelijkheden. Als er voor langere tijd intensie-

vere hulp nodig is, dan wordt in overleg hulp van 

externe instanties ingeschakeld.

Begeleiding
Binnen onze school ziet de begeleiding van de 

leerlingen er als volgt uit:

De groepsdocent

Iedere leerling heeft een groepsdocent, die de 

centrale figuur en het eerste aanspreekpunt is 

voor de leerling en de ouders/verzorgers binnen 

de school. De groepsdocent begeleidt de leerling 

gedurende het schooljaar en onderhoudt het 

contact met de leerling en ouders/verzorgers over 

de vorderingen op school. Ook begeleidt hij/zij bij 

de keuze van een vakkenpakket of studierichting.

De groepsdocent geeft zelf ook lessen in de klas 

van de leerling, zoals de mentorles en levensvaar-

digheden, zodat hij/zij de leerlingen goed leert 

kennen en kan begeleiden. Als er problemen zijn 

in de klas waar een leerling of meerdere leerlingen 

last van hebben of als het de sfeer niet ten goede 

komt, dan bespreekt de mentor dit met de klas of 
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met de leerling of een aantal leerlingen en als het 

nodig is ook met ouders/verzorgers.

De vakdocent

De vakdocent zorgt ervoor dat de leerlingen 

voldoende kennis, inzicht en vaardigheden ontwik-

kelen en begeleidt ze tevens bij het ‘leren leren’.  

De afdelingsleider en 

afdelingscoördinator

Aan het hoofd van elke afdeling staat de afde-

lingsleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 

goed functioneren van de afdeling. 

Op het vmbo-plus is dit voorlopig mevrouw Platel, 

zij neemt deze taak tijdelijk op zich 

(l.platel@rsgtrompmeesters.nl). De afdelingsco-

ordinator ondersteunt de afdeling in de breedste 

zin van het woord. Op het vmbo-plus is dit meneer 

Baks (g.d.j.baks@rsgtrompmeesters.nl)

De decaan en Loopbaanoriëntatie en 

Begeleiding

Tijdens de schoolperiode moeten er keuzes 

worden gemaakt, zoals het vakkenpakket voor het 

examen, de vakrichting en de vervolgopleiding. De 

leerlingen worden hierin begeleid door de groeps-

docent, vakdocenten, de afdelingscoördinator 

en de decaan. De decaan geeft persoonlijke en 

algemene informatie aa0n leerlingen en ouders/

verzorger over de mogelijkheden voor vervolg-

studies en beroepskeuzes. Ook geeft de decaan 

lessen Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) 

om leerlingen bewust te maken van de keuzes die 

er gemaakt moeten worden en welke mogelijkhe-

den er zijn.

Onze decaan is mevrouw De Jong 

(m.de.jong@rsgtrompmeesters.nl)
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geeft de schoolmaatschappelijk werker individue-

le begeleiding. Als het nodig is om de leerling te 

helpen, verwijst de schoolmaatschappelijk werker 

door naar hulpverleningsinstanties. Ouders/ver-

zorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij de 

hulpverlening.

Onze maatschappelijk werker is mevrouw Bralten. 

Het contact met haar loopt via onze ondersteu-

ningscoördinator.  

De schoolverpleegkundige en schoolarts 

(GGD)

De jeugdverpleegkundige en/of de schoolarts 

komt voor alle leerlingen uit klas twee en vier op 

school om de vragenlijst ‘Jij en je gezondheid’ af te 

nemen. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan volgt 

er een gesprek met de leerling en/of ouders/ver-

zorgers.

Contactgegevens GGD Regio IJssel & Vecht

GGD schoolarts: 

mevrouw Ter Horst ( k.ter.horst@ggdijsselland.nl)

Jeugdverpleegkundigen: 

mevrouw Pijlman en mevrouw Gelmers

GGD Regio IJssel & Vecht

Postbus 1453

8001 BL ZWOLLE

(038) 4281500

De intern begeleider

Alle inzet van zorg en ondersteuning voor onze 

leerlingen wordt gecoördineerd door de intern 

begeleider. De intern begeleider zet als het nodig 

is hulpverleners en instanties in die geschikt zijn 

en beschikbaar. Hiervoor heeft hij/zij contact met 

de leerling, ouders/verzorgers en alle andere be-

De schoolmaatschappelijk werker

Als een leerling het moeilijk heeft op school en 

minder goede resultaten haalt, bijvoorbeeld door 

sociale en/of emotionele problemen dan kan hij/

zij terecht bij de schoolmaatschappelijk werker. 

Samen met de leerling probeert hij/zij te achter-

halen wat het probleem is en hoe dit kan worden 

opgelost en ze geeft informatie en advies. Als 

het kan en de leerling er behoefte aan heeft, dan 
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trokkenen. De intern begeleider geeft informatie 

en advies, verwijst door en regelt begeleiding. In 

samenwerking met de mentor en (zo nodig) de or-

thopedagoog wordt de ondersteuning vastgelegd 

in een handelingsplan dat bijgehouden wordt.

De orthopedagoog

Een leerling die zich niet goed ontwikkelt omdat 

hij/zij bijvoorbeeld psychische problemen, (leer)

stoornissen of een verstandelijke beperking heeft 

wordt op RSG Tromp Meesters serieus genomen. 

Onze orthopedagoog, ook wel gedragsdeskundi-

ge, kan onderzoeken wat deze leerling nodig heeft 

om op school toch goed te presteren op zijn/haar 

eigen niveau en mogelijkheden. Zo’n onderzoek is 

een psychodiagnostisch onderzoek. Zij geeft ook 

advies over ondersteuning en de plaatsing van de 

leerling op onze school en is lid van het Onder-

steunings Advies Team.

Ondersteunings Advies Team (OAT)

Hoe de leerling het doet op school (de resulta-

ten, ontwikkelingen en het gedrag) wordt bij-

gehouden in een leerlingvolgsysteem (LVS) en 

besproken door de groepsdocent en vakdocen-

ten. Als blijkt dat een leerling problemen heeft 

die niet eenvoudig zijn op te lossen dan wordt hij/

zij door de groepsdocent doorverwezen naar het 

OAT.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen die voor 

zichzelf én voor de schoolomgeving een uitdaging 

vormen, leerlingen die problemen veroorza-

ken binnen de klas of zelf met een probleem te 

maken hebben waardoor ze vastlopen of frustra-

ties uiten. Maar ook testresultaten, situaties op 

het sociaal-emotionele vlak en leerachterstanden 

kunnen de aanleiding zijn om advies te vragen aan 

het OAT.

In het team zitten de intern begeleiders, de ortho-

pedagogen, de afdelingsleider en de afdelingsco-

ordinator. Om een goed advies te kunnen geven 
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kan het OAT de hulp inschakelen van de jeugdarts 

van de GGD of de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Steenwijkerland. 

Hierna volgt een gesprek met de leerling, de 

ouders/verzorgers en eventuele andere betrokke-

nen en er kan een plan worden opgesteld om de 

leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Voorbeelden van adviezen die het OAT geeft:

• Advies over hoe een docent om kan gaan met de 

leerling

• Inschakelen van meerdere hulpverleners (ook 

extern) met verschillende expertises om te over-

leggen hoe en door wie de leerling het beste 

geholpen kan worden.

• Inschakelen schoolmaatschappelijk werker.

• Overleg met de leerplichtambtenaar of 

jeugdarts.

• Het volgen van maatwerklessen.

• Onderzoek door de orthopedagoog en/of 

toegepast psycholoog.

• Training volgen; sociale vaardigheidstraining, 

faalangsttraining enz.

Ondersteunings-
mogelijkheden

Net als ons onderwijs is de ondersteuning die wij 

onze leerlingen kunnen bieden maatwerk, wat 

betekent dat de extra ondersteuning altijd zoveel 

mogelijk wordt afgestemd op wat de leerling 

nodig heeft. Als een leerling voor extra ondersteu-

ning in aanmerking komt, gaat dit altijd in overleg 

met de leerling en ouders/verzorgers.

Binnen de PLUS-afdeling is er in ieder geval al 

speciale aandacht voor:

•  Sociale omgang/inzicht/vaardigheden;

•  Taal/communicatie;

•  Zelfstandigheid/zelfredzaamheid;

•  Basisveiligheid en angstreductie

•  Leren omgaan met preoccupaties;

•  Bewustwording;

•  Zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Dyslexie

Goed spellen en lezen is belangrijk om op school 

goed te presteren maar ook in de maatschappij. 

Een achterstand in lezen en spellen zorgt ervoor 

dat een leerling minder goed kan meekomen met 

de rest en kan onzeker maken.

Alle leerlingen maken aan het begin van de 

brugklas een toets om het niveau van lezen en 

spellen te bepalen. Soms is een vervolgtoets nodig 

om een probleem of achterstand goed in beeld te 

krijgen.
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Als blijkt dat een leerling dyslectisch is dan wordt 

hij/zij begeleid door onze dyslexiecoördinato-

ren. Zij maken een plan en zorgen voor de nodige 

maatregelen waarmee een leerling de mogelijk-

heid krijgt goed te presteren en zich te ontwikke-

len, zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de toetsen 

worden voorgelezen door een computerprogram-

ma, wordt er 25% extra tijd gegeven bij het maken 

van toetsen en houden de docenten er rekening 

mee als ze toetsen nakijken. We doen dit om te 

voorkomen dat een leerling door dyslexie in een 

klas terecht komt die eigenlijk onder zijn/haar in-

telligentieniveau is.

Reken- en wiskundeproblemen 

en dyscalculie

In de brugklas worden leerlingen met (ernstige) 

reken- en wiskundeproblemen extra begeleid. In 

sommige gevallen blijkt dat zij te maken hebben 

met dyscalculie, wat betekent dat ook na uitleg en 

ondersteuning rekenen en wiskunde nog steeds 

een probleem is. Deze leerlingen krijgen een dys-

calculieverklaring. Het is belangrijk om goed met 

dyscalculie om te gaan, om langdurige problemen 

bij de exacte vakken te voorkomen. Bovendien kan 

het negeren van dyscalculie leiden tot sociaal-emo-

tionele problemen, verminderde motivatie en on-

zekerheid.

Leerlingen met dyscalculie worden begeleid door 

de dyscalculiecoördinator, die ervoor zorgt dat 

middelen beschikbaar komen voor de leerling. 

In de begeleiding van leerlingen met dyscalculie 

heeft de leerling zelf een actieve rol. De begelei-

ding bestaat uit:

- pre-teaching, leerlingen horen tijdens de bege-

leiding de uitleg van een onderwerp al een keer, 

waarna ze het in de les van de docent nog een 

keer te horen krijgen,
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- kennis over het eigen leerproces (de metacogni-

tieve vaardigheden), waarin aandacht is voor het 

vraagstuk hoe beter om te gaan met dyscalculie.

Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen 

o.a. gebruik maken van de rekenmachine tijdens 

toetsen en krijgen extra tijd als er een toets wordt 

gemaakt. Welke middelen ze kunnen inzetten is 

afhankelijk van de toegewezen middelen die op 

de dyscalculieverklaring vermeld staan.

Onderwijsatelier

Een belangrijk onderdeel van onze ondersteu-

ningsmogelijkheid is het Onderwijsatelier. Dit 

is een vast lokaal op school, waar een vast team 

werkt. Het ondersteuningsteam bestaat uit: leer-

lingbegeleiders, de dyslexiecoördinator, de dys-

calculiecoördinator, de coördinator anderstaligen, 

onze orthopedagoog en ondersteuningscoördina-

tor. Op deze plek worden leerlingen die extra on-

dersteuning nodig hebben begeleid door leerling-

begeleiders, zodat zij regulier onderwijs kunnen 

blijven volgen. Als een leerling voor ondersteuning 

in aanmerking komt, wordt dit besproken met de 

leerling en ouders/verzorgers. Daarna wordt een 

plan of zorgarrangement opgesteld.

Rebound

Het komt voor dat een leerling voor korte of 

langere tijd de lessen in de reguliere klas niet kan 

of mag volgen. Als het gedrag en/of het leerre-

sultaat van een leerling hier aanleiding toe geeft, 

kan de school de leerling tijdelijk in de Rebound 

plaatsen voor begeleiding op een andere locatie 

dan in de klas. Dit is altijd tijdelijk en onder strikte 

voorwaarden. In de Rebound krijgt de leerling les 

zodat hij/zij bij blijft en daarnaast begeleiden de 

docenten de leerling om weer terug te kunnen 

naar de eigen school. De hulp die de leerling in 

deze periode ontvangt, wordt samen met de 

afdeling, de docenten, ouder/verzorgers en de 

leerling vastgelegd in een ontwikkelingsperspec-

tiefplan. De school meldt de leerlingen aan en is 

ook verantwoordelijk voor de contacten met de 

leerplichtambtenaar, de Rebound, de leerling en 

de ouders/verzorgers.

Het Tij - voor jongeren die zijn 

vastgelopen

Het Tij is een voorziening op school voor leerlin-

gen die vastlopen in het onderwijs. Het is een 
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unieke samenwerking tussen onderwijs en zorg, 

waarbij een grote nadruk ligt op zorg.

Leerlingen binnen Het Tij worden begeleid door 

een gedragswetenschapper en een IB-er. Samen 

met de leerling en de ouders/verzorgers wordt 

bekeken wat de leerling nodig heeft om te groeien 

en zich te ontwikkelen. Het Tij gaat uit van het 

individu en biedt maatwerktrajecten zodat leerlin-

gen hun eigen persoonlijke route kunnen volgen.

Bij de start van het traject wordt gekeken naar wat 

de leerling op dat moment nodig heeft en hoe hij/

zij op sociaal-emotioneel gebied functioneert. Als 

dat duidelijk is en de leerling eraan toe is, volgt 

een evaluatie op het gebied van onderwijs waarbij 

gekeken wordt wat de leerling al kan en wat 

zijn/haar niveau is. Met deze gegevens worden 

leerplannen gemaakt en hierbij wordt rekening 

gehouden met de talenten en interesses van de 

leerling. De ontwikkeling van de leerling en de 

inzichten en vaardigheden die hij/zij nodig heeft 

om in een groep te kunnen functioneren staan 

centraal.

Het doel is dat de leerling na twee jaar het traject 

verlaat en regulier onderwijs, speciaal onderwijs 

of dagbesteding gaat volgen of gaat werken.

Kenmerken van Het Tij:

• Voor leerlingen die (bijna) geen onderwijs volgen 

in een schoolomgeving.

• De hulpverlening wordt gestart in samenwer-

king met de jeugdconsulent of onder begelei-

ding van Het Tij.

• De betreffende leerling gebruikt op het moment 

van de plaatsing geen alcohol of drugs en vormt 

geen gevaar voor de omgeving.

• Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is 

nog onvoldoende duidelijk.

• Leerlingen hebben geen diagnose nodig voor 

plaatsing.
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Onder-
wijstijd

Onderwijstijd
Elke leerling heeft vaste lestijden van 8.15 tot 

14.15 uur. In de bovenbouw hebben leerlingen 

ook les tot 15.00 uur of langer. We gaan daarnaast 

uit van een gemiddeld schooljaar van 37 weken. 

In totaal betekent dit 1000 mogelijke klokuren 

les voor leerlingen op het vmbo-plus. Hiermee 

voldoen wij ruim aan de minimaal vastgestelde on-

derwijstijd voor onze leerlingen. 

Lesuitval
Het team docenten op het vmbo-plus is vanaf de 

eerste tot de laatste schoolminuut verantwoor-

delijk voor onze leerlingen. Vrije tussenuren door 

bijvoorbeeld lesuitval komen in principe niet voor. 

Bij lesuitval van een vakdocent gaat een leerling 

terug naar de groepsdocent. Daar wordt voor 

opvang en toezicht gezorgd en krijgen de leerlin-

gen een vervangende lesactiviteit. Als de groeps-

docent afwezig is, wordt er gezocht naar vervan-

ging. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen 

dat een groep een dag vrij krijgt. Ouders/verzor-

gers worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

Vakanties
De vakantieregeling komt tot stand in overleg 

met het voortgezet onderwijs en het basisonder-

wijs in Steenwijkerland. Omdat voor het basison-

derwijs andere regels gelden, zijn verschillen in de 

vakantieregeling niet altijd te vermijden. Voor dit 

schooljaar zijn de volgende data vastgesteld:

Vakanties en vrije dagen 2202-2023

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart

Tweede Paasdag 10 april

Meivakantie 24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdag + extra vrije dag 

 18 en 19 mei

Tweede Pinksterdag 29 mei

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september
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Ons onder-
wijs-

programma

Onderbouw
De onderbouw van het vmbo-plus bestaat uit 

de eerste twee leerjaren. In deze twee leerjaren 

worden leerlingen nauw gevolgd om hen goed 

te begeleiden, op het juiste niveau, naar de 

bovenbouw. Dit volgen en begeleiden van leerlin-

gen heeft ook als doel om te bepalen wat de vaar-

digheden en interesses van onze leerlingen zijn. 

Gesprekken met de groepsdocent, de continue 

loopbaanoriëntatie en de praktische profieloriën-

tatie zijn belangrijke onderdelen van de begelei-

ding.

Bovenbouw
Na de onderbouw stromen leerlingen door naar 

de bovenbouw van vmbo beroepsgericht basis of 

kader of vmbo theoretische leerweg. Het vmbo 

beroepsgericht basis of kader heeft een beroeps-

gericht vakkenpakket van minimaal 12 lessen met 

daarnaast nog vier theoretische vakken, waarbij 

Nederland en Engels verplicht zijn en er twee pro-

fielvakken worden gevolgd per gekozen profiel. 

Binnen deze leerweg kunnen leerlingen ook één 

of meer vakken doen op een hoger niveau.

Profielen vmbo beroepsgericht:

•  Bouwen, Wonen & Interieur

 (wiskunde en natuur-/scheikunde)

•  Produceren, Installeren & Energie

 (wiskunde, natuur-/scheikunde)

•  Dienstverlening & Producten

( twee kiezen uit wiskunde, biologie, economie en 

natuur-/scheikunde)

•  Zorg & Welzijn (één vak kiezen uit wiskunde en 

maatschappijkunde)
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Levensvaardigheden
Op het vmbo-plus wordt ook het vak ‘Levens-

vaardigheden’ gegeven. Hier worden thema’s 

behandeld als: ‘Wie ben jij?’, ‘Hoe denk je’, ‘Leef je 

op een gezonde manier?’, ‘Hoe zorg je voor jezelf?’, 

‘Hoe ga je met anderen om?’, ‘Ben je eerlijk tegen 

jezelf en anderen?’ en ‘Hoe blijf je jezelf ontwikke-

len?’. Het is niet een vak binnen het lesprogram-

ma, maar een apart project dat steeds in ontwikke-

ling is omdat mensen en de maatschappij voortdu-

rend veranderen. De thema’s komen voort uit het 

lesprogramma ‘Leren & Leven’. 

Invul-
ling maat-

schap-
pelijke 

stage

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrij-

willigerswerk doen tijdens hun middelbare school-

periode. Door het doen van een Maatschappelijke 

Stage maakt de leerling kennis met de samenleving 

en wordt hij/zij bewust gemaakt van het feit dat 

iedereen een steentje kan bijdragen. Dit betekent 

dat je soms iets moet doen voor een ander zonder 

dat je daar iets voor terug krijgt. Voorbeelden zijn: 

de jongste jeugd van een sportvereniging trainen, 

een wijkfeest organiseren of een website maken 

voor een vrijwilligersorganisatie.

Leerlingen in de bovenbouw vmbo verrichten in 

hun eigen tijd 20 uur vrijwilligerswerk. Ze mogen 

zelf kiezen waar ze stage lopen, met als voorwaar-

de dat het een organisatie is die werkt met vrijwil-

ligers. De leerling regelt via de stagecoördinator 

het stagecontract. Na inlevering van het ingevulde 

stagecontract krijgt een leerling een portfolio 

voor het

invullen van de stage-uren, de urenregistratie en 

het maken van de opdrachten tijdens de stage. Als 

school vinden we het belangrijk dat een leerling 
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niet alleen in de boeken zit, maar ook om zich 

heen kijkt en daarvan leert. Meedoen in de maat-

schappij is daar een belangrijk onderdeel van.

Vrijwil-
lige 

ouder-
bijdrage

De school wil de schoolkosten zo laag mogelijk 

houden met behoud van kwaliteit. Voordat het 

nieuwe schooljaar begint worden de hoogte 

en ontwikkeling van de totale schoolkosten 

besproken met de oudergeleding van de mede-

zeggenschapsraad. Achteraf wordt rekening en 

verantwoording afgelegd aan deze oudergele-

ding.

Van deze ouderbijdrage worden de niet-gesubsi-

dieerde zaken betaald. Hierbij kunt u denken aan 

excursies, de scholenmarkten, de kosten van de 

kennismakingsdagen, de huur van de kluisjes, de 

verzekeringen, de projectdagen, de schoolavon-

den en de sportdagen. 

Alle aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen 

aan schoolkosten zijn vrijwillig. Dat houdt in dat 

we leerlingen niet uitsluiten van activiteiten als 

de ouderbijdrage niet is betaald. We vinden het 

echter wel belangrijk dat om aan onze ouders/

verzorgers deze bijdrage te vragen. Met de ou-

derbijdrage worden schoolactiviteiten bekostigd 

waarvoor de overheid géén of onvoldoende geld 

beschikbaar stelt maar stelt ons toch in staat om 

de leerlingen iets extra’s aan te bieden. Meer in-

formatie over de schooljaarbijdrage is te vinden in 

onze brochure ‘leermiddelen, schoolkosten en vrij-

willige ouderbijdrage’. Deze is te vinden op onze 

website.
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Rechten en 
plichten

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang 

van zaken op school komen direct bij de coaches 

of de afdelingsleiders terecht en worden door hen 

afgehandeld.

De klachtenregeling (te vinden op onze website) 

is bedoeld voor klachten waarvan de afhande-

ling door de school niet naar tevredenheid heeft 

plaatsgevonden. U kunt in dat geval een beroep 

doen op de klachtenregeling. U kunt een contact-

persoon en/of een vertrouwenspersoon vragen 

te bemiddelen (zie eerder in deze schoolgids) of 

zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie. 

Klachten of bezwaren ten aanzien van examens 

moeten bij de rector/ directeur ingediend worden.

Onze school is aangesloten bij de landelijke klach-

tencommissie.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191

3508 AD UTRECHT

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Gedragsverwachtingen en 
afspraken

Op school willen we onze leerlingen veilig, 

ambitieus en kansrijk onderwijs aanbieden. Alle 

leerlingen en alle medewerkers die op onze 

school werken, bepalen samen de sfeer op school. 

Waar veel mensen bij elkaar zijn, is het nodig 

om afspraken te maken om een goede sfeer te 

creëren en houden.

We gaan op onze school met respect met elkaar 

om. Maar hoe doe je dat?

Door niemand te kwetsen of te pesten en door 

je te beheersen in lastige situaties. Als je op een 

vriendelijke manier met mensen en materialen 

omgaat, dan zullen andere mensen ook vriende-

lijk tegen jou doen. Respectvol met elkaar omgaan 

laat je ook zien door fatsoenlijk taalgebruik, een 

open blik en houding en je kleding. We hebben op 

school verwachtingen van het gedrag waar onze 

leerlingen zich aan moeten houden. Aan het begin 

van het schooljaar worden de verwachtingen en 

afspraken besproken en ze zijn ook op de website 

te lezen. 
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Zelfstandig en 
verantwoordelijk

Docenten zijn er om te helpen, maar leerlingen 

moeten zelf ook aan de slag. Natuurlijk maken ze 

huiswerk, maar ze gaan ook regelmatig buiten de 

klas en soms zelfs buiten school aan de slag. Leren 

in de praktijk is een belangrijk onderdeel van ons 

vmbo-plus onderwijs. Daarbij hoort ook eigen ver-

antwoordelijkheid voor wat ze leren en doen. Iets 

onderzoeken, verzamelen of presenteren kan deel 

uitmaken van een opdracht of project, hiermee 

stimuleren we de leerlingen om zelfstandig te 

werken en verantwoordelijkheid te nemen voor 

wat ze leren en doen. Ook wanneer er in groepjes 

wordt gewerkt is dit belangrijk, iedere leerling 

heeft hierin zijn/haar eigen bijdrage waardoor en 

dus verantwoordelijkheid. 

Op tijd en opletten
Om goed les te kunnen geven en krijgen, is het 

belangrijk dat iedereen op tijd in de les is en op 

een goede manier de les volgt. Soms moet je heel 

aandachtig zijn, bijvoorbeeld als er iets uitgelegd 

wordt en soms moet je ook heel actief aan de 

slag. De docenten bepalen in de les wat er van je 

verwacht wordt. Zorg dat je altijd al je spullen voor 

de vakken bij je hebt en dat je huiswerk af is. De 

boeken die je gebruikt, zijn niet je eigendom. Kaft

ze goed en ga er voorzichtig mee om. 

Afspraken rondom ziekte en verzuim zijn te vinden 

op pagina 24.
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Sponso-
ring en 

subsidies

De school volgt bij sponsoring de richtlijnen die zijn 

opgenomen in het convenant sponsoring van het 

Ministerie van OCW. In de regio zijn er beperkte 

mogelijkheden voor sponsoring. De school staat 

hiervoor open, mits aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan:

- sponsoring moet verenigbaar zijn met de peda-

gogische en onderwijskundige doelstelling van 

de school;

- sponsoring mag niet de objectiviteit en de onaf-

hankelijkheid van het onderwijs, de school en de 

daarbij betrokkenen in gevaar brengen;

- sponsoring mag het leerprogramma en de 

leerinhouden niet beïnvloeden;

- sponsoring mag geen verplichtingen meebren-

gen die voor de school het algemeen toeganke-

lijke karakter van haar onderwijs en andere doel-

stellingen in gevaar brengen.

Voor beslissingen inzake sponsoring is instem-

ming van de medezeggenschapsraad vereist. De 

mogelijkheden voor sponsoring op onze school 

zijn beperkt en richten zich vooral op culturele ac-

tiviteiten en de beroepsgerichte vakken binnen de 

school.

Nationaal Plan Onderwijs 
(NPO)

In februari 2021 ontstond het Nationaal 

Programma Onderwijs gericht op het aanpakken 
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van leerachterstanden en -vertragingen door co-

ronamaatregelen. Al snel werd duidelijk dat het 

om veel geld ging (ongeveer €700 per leerling per 

jaar, gedurende twee jaar) dat in korte tijd besteed 

moest worden. We hebben het NPO-budget als 

volgt ingezet:

1. Meer inzet op de maatwerkuren

2. Extra onderwijsassistentie/docent

Meer informatie over de besteding van de 

NPO-gelden is te vinden in het bestuursverslag 

2021 van SVOSW. Dit is de stichting waar onze 

school onderdeel van is.

Veilig-
heidsbe-

leid

Sociale veiligheid
Op een veilige school kan een leerling kan zich 

optimaal ontwikkelen, zowel sociaal als op ken-

nisniveau. Een school met een veilig klimaat en 

vertrouwd karakter is dan ook wat wij willen 

bieden, zodat leerlingen zichzelf kunnen zijn 

zonder belemmeringen. Ieder jaar stellen wij onze 

leerlingen vragen over de sociale veiligheid zodat 

we daarvan kunnen leren en erop inspelen.

Veiligheid heeft voortdurend onze aandacht. We 

gaan vaak langs de klassen om uitleg te geven 

over veiligheid en benoemen dan voorbeelden 

waar leerlingen mee te maken kunnen krijgen. 

Ook hebben we afgelopen schooljaar onze lokalen 

autiproof ingericht - om prikkels zoveel mogelijk 

te verminderen - en zijn obstakels op onze gangen 

weggehaald. Dit schooljaar werken we aan een 

overzichtelijk plein. 
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Verzuim-
beleid

Bij het plannen van een vakantie dienen ouders/

verzorgers rekening te houden met de vakantieda-

ta van school, want het is erg lastig om buiten deze 

vakanties leerlingen vrij te geven. Als u verlof wilt 

aanvragen voor een periode buiten de vakantiere-

geling, dan kunt u het aanvraagformulier vakantie 

en verlof en leerplicht’ moet ingevuld en onder-

tekend bij de directie inleveren. Pas na overleg 

met de gemeentelijke leerplichtambtenaar wordt 

een beslissing genomen over de aanvraag. Het 

formulier vindt u op onze website.

Ziekmelding en verzuim

Is een leerling ziek, dan belt de ouder de school zo 

snel mogelijk. Dit kan tussen 7.45 en 8.15 uur. Als 

een leerling ziek wordt op school, dan meldt hij/zij 

zich af bij de docent die op dat moment lesgeeft. 

De school belt voor de leerling naar huis. Als de 

leerling thuis is, bellen ouders/verzorgers naar 

school om te laten weten dat de leerling is thuis-

gekomen.

Als een leerling om andere redenen lessen moet 

verzuimen dan moet dit van tevoren, telefonisch 

of schriftelijk, worden gemeld bij de conciërge. 

Voor bijzondere gelegenheden moet schriftelijk 

toestemming worden gevraagd bij de afdelingslei-

der. Hiervoor gebruikt u het formulier dat op onze 

website te vinden is.

Een leerling die om een medische reden niet kan 

meedoen met de gymlessen, meldt hij/zij zich bij 

de groepsdocent. Daarna wordt de gymdocent 

geïnformeerd.

Iedere les worden de afwezige leerlingen in het 

computersysteem gezet. Als blijkt dat een leerling 

zonder toestemming afwezig was neemt de school 

contact op met de ouders/verzorgers en volgt een 

gesprek met de leerling en worden maatrege-

len besproken, zoals nablijven, eerder op school 

melden of een extra opdracht. Bij spijbelen, veel-

vuldig ziekteverzuim of twijfel door school over de 

reden van het wegblijven van de leerling wordt de 

leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Als 

een leerling om medische redenen vaak wegblijft 

van school kan hij/zij worden opgeroepen door de 

jeugdarts van de GGD. 
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Leerlingenraad
Op RSG Tromp Meesters krijgen de leerlingen de 

kans om mee te praten over alles wat er op school 

gebeurt. Dit doen zijn in een leerlingenraad, die 

activiteiten organiseert voor leerlingen en advies 

mag geven over schoolzaken. Leerlingen kiezen 

zelf wie er in de leerlingenraad zitten.

Leerlingengeleding MR
Er is een leerlingenvertegenwoordiging in de MR. 

Zij neemt volwaardig deel aan de MR-vergaderin-

gen en kan daar de stem van de leerlingen laten 

horen en gevraagd en ongevraagd advies geven. 

leerlingpartici-
patiebeleid
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Verant-

woorde-

lijk voor 

taken vei-

ligheid

Omgaan met pesten
Helaas wordt op iedere school weleens gepest, 

ook op onze school. Zeker onze leerlingen zijn zich 

niet altijd bewust van het effect van hun gedrag 

op anderen. Om pestgedrag tegen te gaan praten 

we erover tijdens gesprekken of in de lessen en on-

derteken we samen een protocol, waarin richtlij-

nen staan waar iedereen zich aan dient te houden. 

Als wij op school pestgedrag zien dan treden we 

hiertegen op en bespreken dit met leerlingen en 

ouders/verzorgers.

Op het vmbo-plus is mevrouw Kuijper de an-

ti-pestcoördinator (h.j.kuijper@rsgtrompmees-

ters.nl). Leerlingen die worden gepest of willen 

praten over een situatie kunnen bij haar terecht. 

Veiligheid vinden wij de belangrijkste voorwaarde 

voor leerlingen om zich te ontwikkelen, daarom 

besteden wij hier veel aandacht aan en maken 

we onze leerlingen bewust van pestgedrag en de 

gevolgen ervan.

De vertrouwenspersonen
Voor zaken die de leerling niet met de coach kan 

of wil bespreken, kan hij/zij terecht bij een vertrou-

wenspersoon. De vertrouwenspersoon kijkt samen 

met de leerling naar het probleem, probeert het 
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helder te krijgen en verwijst door naar andere hulp 

als dat nodig is. Een gesprek met de vertrouwens-

persoon is altijd vertrouwelijk.

Onze interne vertrouwenspersoon is mevrouw 

Abrahams (e.abrahams@rsgtrompmeesters.nl) 

De externe vertrouwenspersoon is de heer  

J. Wibbens. Hij is te bereiken via zijn website, Het 

Vertrouwensbureau: www.hetvtb.nl

Stichting 

en samen-

werkings-

verbanden

Stichting Voortgezet 
Onderwijs Steenwijkerland – 

Weststellingwerf
RSG Tromp Meesters maakt onderdeel uit van 

Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland 

– Weststellingwerf (SVOSW). SVOSW verzorgt 

algemeen toegankelijk, goed en thuisnabij 

onderwijs. De formele identiteit van de stichting 

is ‘algemeen bijzonder’. Dat wil zeggen dat de 

grondslag van de stichting algemeen bijzonder is 

en dat daarbinnen ruimte is om scholen van ver-

schillende denominaties te besturen. 

De scholen die onder de stichting vallen zijn: 

• De RSG Tromp Meesters: de openbare scholen-

gemeenschap in Steenwijk heeft twee locaties, 

één aan de Lijsterbesstraat (mavo, havo en vwo) 

en één aan de Stationsstraat (praktijkonderwijs 

en vmbo basis, kader en TL). 
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• CSG Eekeringe, school voor vmbo basis, kader, 

GL en TL in Steenwijk.

• Het Linde College: de samenwerkingsschool 

voor Rooms-Katholiek en openbaar (algemeen 

bijzonder) onderwijs in Wolvega. 

Per 1 januari 2023 hoopt het bestuur van SVOSW te 

fuseren met SOVOO in Oosterwolde. Met ingang van 

deze datum zal de nieuwe stichting naast de eerder 

genoemde locaties ook bestaan uit het Stellingwerf 

College in Oosterwolde. 

Bestuur

Het bestuur van SVOSW ligt in handen van de 

heer M. Vrolijk. Het bestuur is verantwoordelijk 

voor het strategisch beleid en geeft leiding aan 

de rectoren/directeuren van de scholen van de 

stichting. Het bestuur en de rectoren/directeuren 

vergaderen iedere drie weken in de directieraad.

Postadres:   

Postbus 168 , 8330 AD Steenwijk  

 

Bestuurssecretariaat:

 info@svosw.nl of (0521) 535 925

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het func-

tioneren van het bestuur van de stichting. Het 

toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van 

het functioneren in hun onderlinge samenhang. 

De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht 

op de feitelijke gang van zaken zoals die zich heeft 

voorgedaan, maar ook op de strategie en het 

beleid voor de toekomst. De Raad van Toezicht 

van SVOSW bestaat uit de volgende personen: 

Mevrouw G. Tol voorzitter

Mevrouw S.S. Weistra vicevoorzitter

Mevrouw I. Soeters lid

De heer P. van Essen lid

De heer D.P. Halbesma lid 

Met ingang van 1 januari 2023 zal de samenstelling 

wijzigen in verband met de aanstaande fusie met 

SOVOO in Oosterwolde. 

Kamer van Koophandel

De stichting staat ingeschreven in het handelsre-

gister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder 

nummer 05069588. Meer informatie over de 

stichting is te vinden via de Kamer van Koophandel

Passend onderwijs
RSG Tromp Meesters werkt samen met scholen 

binnen de regio in het Samenwerkingsverband 

Passend Onderwijs VO 22.03 (Meppel/Hoogeveen/

Steenwijk). Dit samenwerkingsverband heeft als 

doel onderwijs te bieden aan iedere leerling en 

dat onderwijs moet passen bij wat de leerling kan 

en wil. Binnen het reguliere voortgezet onderwijs 

en, als dat nodig is ook in het voortgezet speciaal 

onderwijs, bieden de scholen daarom onderwijs 

aan waarin veel gedifferentieerd wordt. In deze 

vorm van onderwijs kan iedere leerling leren op 

de manier die bij hem/haar past en binnen de 

grenzen van zijn/haar mogelijkheden onderwijs 

genieten met de focus op ontwikkeling, groei en 

kansen. Meer informatie over dit samenwerkings-

verband en andere relevante samenwerkingen is 

te vinden in het bestuursverslag 2021 van SVOSW. 
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Hoe 

wordt de 

kwaliteit 

van het 

onderwijs 

bewaakt?

Iedereen die in meer of mindere mate op professi-

onele wijze betrokken is bij de afdeling vmbo-plus 

van RSG Tromp Meesters heeft een aandeel in 

de kwaliteit van de school. Onder kwaliteits-

zorg verstaan we alle activiteiten die worden on-

dernomen om de kwaliteit van het onderwijs op 

kennis en sociaal niveau te borgen, verbeteren 

en openbaar te maken. Het uitgangspunt is de 

leerling: kwaliteitszorg komt in eerste instantie 

ten goede aan de ontwikkeling, het leerproces en 

de resultaten van de leerlingen.

De school beoordeelt zelf continu de kwaliteit van 

het onderwijs op een aantal relevante terreinen. 

Het gaat hierbij om onderwerpen als het onder-

wijsrendement, de organisatie, financiën, informa-

tie en beheer, waarbij de langere termijn perspec-

tieven en prognoses een belangrijke rol spelen.

Eens per vier jaar beschrijven we onze doelstel-

lingen m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs in het 

schoolplan en jaarlijks per afdeling de jaarplannen. 

Ook beoordelen we de kwaliteit actief tijdens ge-

sprekken met leerlingen, ouders en medewerkers 

en we voeren jaarlijks een tevredenheidsonder-

zoek uit. De resultaten hiervan en de resultaten 

van de beoordeling door de onderwijsinspectie, 
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die regelmatig inspectiebezoeken doet, worden 

gebruikt bij het vaststellen van de doelstellingen 

van de jaarplannen en het schoolplan.

In schooljaar 2021 - 2022 heeft de inspectie de 

afdeling beoordeelt als Zeer Zwak, omdat het 

pedagogisch en didactisch handelen niet van 

voldoende niveau was. Samen met de inspectie 

werken we dit schooljaar aan het verbeterplan 

om voorgenoemde onvoldoendes om te zetten 

naar voldoendes. Om de twee maanden evalueren 

we met de inspectie of het proces voorspoedig 

verloopt. Tegen het eind van dit schooljaar volgt 

dan een inspectiebezoek en een nieuwe beoorde-

ling.

De resultaten van de beoordeling van de inspectie-

bezoeken van de onderwijsinspectie kunt u vinden 

op internet (www.onderwijsinspectie.nl). De kwa-

liteitskaart van onze school kan worden ingezien 

op www.scholenopdekaart.nl.
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Contact-
gegevens

Postbus 168

8330 AD Steenwijk

vmbo-plus heeft een eigen telefoonnummer: 

0521 521 401

Bezoekadres:

Stationsstraat 40, Steenwijk

praktijkonderwijs, vmbo-plus

info@rsgtrompmeesters.nl

www.rsgtrompmeesters.nl


