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▲

Welkom
Hartelijk welkom op het Regius College. In deze online 
schoolgids 2022-2023 staan diverse schoolzaken op een rij 
die van belang zijn voor ouders en leerlingen. 
De schoolgids is uitgesplitst in een algemeen deel, een deel 
vmbo, een deel havo/vwo en een deel praktijkonderwijs. 
In het algemene deel treft u zaken aan die gelden voor de 
hele school, in de overige delen vindt u specifieke informatie 
van de locaties.

Meer weten
Uitgebreide informatie over onze school en ons 
onderwijs vindt u tevens op onze website. Daar vindt u 
ook veel regelingen en protocollen. In deze gids verwijzen 
we daar dan ook regelmatig naar. Is u iets niet duidelijk? 
Neem dan gerust contact op met de mentor of de teamleider. 
U kunt uw vraag ook stellen via ons online contactformulier.
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▲

 Visie en kernwaarden van het Regius College

Visie    
Het Regius College biedt leerlingen een goede opleiding op het niveau dat ze 
aankunnen en die gericht is op een vervolgopleiding of loopbaan passend bij 
hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen we de leerlingen 
toerusten met vaardigheden waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en 
verantwoordelijkheid leren dragen. De leerlingen krijgen brede vorming door 
middel van een keur aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, creatief 
en sportief gebied. Als openbare school hebben we geen voorkeur voor één 
bepaalde opvatting, we hebben aandacht voor én bieden ruimte aan iedere 
leerling en iedere medewerker.

Wie zijn wij?

Kernwaarden – Regius Koers 2024   
In de Regius Koers 2022 met als titel ‘Aandacht met resultaat’ worden de twee 
kernwaarden beschreven die de basis vormen van ons handelen. 

Aandacht voor elkaar
Je wordt gezien. Medewerkers en leerlingen kennen elkaar. De sfeer van veilig-
heid en vertrouwen biedt een goede basis om samen te leren en te werken in 
klassen, teams, secties en andere groepen. Aandacht voor elkaar is ook weten 
dat niemand hetzelfde is, dat de een soms een steuntje in de rug nodig heeft 
en bij de ander de lat iets hoger mag worden gelegd.

Werken aan goede resultaten
Resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers en een goed diploma. Op het 
Regius College is het meer: je talent breed ontwikkelen, het beste uit jezelf  
halen. Resultaten zijn ook vaardigheden en gedrag die je ontwikkelt om suc-
cesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de samenleving.

Pontis Onderwijsgroep

Het Regius College Schagen en het Trinitas College Heerhugowaard zijn per 
1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en verdergegaan onder de vlag van de 
Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde 
ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het 
onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en 
aantrekkelijk werkgeverschap. Op de scholen zelf zal er weinig te merken zijn 
van de fusie. De scholen behouden hun eigen sterke en bekende merknamen. 
Informatie over de missie/visie en de organisatiestructuur van de Pontis 
Ondergroep is te vindenop  www.pontis.nl.

College van Bestuur     
de heer A.H. Hoekstra voorzitter 

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de organisatie en 
oefent alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die de onderwijswetgever 
aan schoolbesturen in Nederland heeft opgedragen. Het CvB draagt zorg voor 
de ontwikkeling van beleid en de coördinatie daarvan. Het College schept 
daarmee de kaders waarbinnen het beleid zich dient af te spelen.

Raad van Toezicht     
de heer D. Reneman   voorzitter remuneratiecommissie
mevrouw M. Robijns     vice-voorzitter
mevrouw S. Bloom   audit commissie
de heer R. Kriekaard   remuneratiecommissie
de heer J.C.F. Stuifbergen   audit commissie

De Raad van Toezicht (RvT) van het Regius College vervult een brugfunctie 
tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de RvT zich 
op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De 
RvT heeft niet alleen een toezichthoudende rol ‘op afstand’, maar ook een 
adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het totstandkomen van de 
hoofdlijnen van het strategisch beleid conform de statuten.

Reglement Raad van Toezicht
Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

 Het Regius College

Het Regius College is een openbare scholengemeenschap met ruim 3.000 leer-
lingen. Ons aanbod voor leerlingen uit Schagen en omliggende gemeenten is 
breed: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 

Naast kennis en inzicht willen we onze leerlingen toerusten met vaardigheden 
waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en  verantwoordelijkheid leren 
dragen. Aan de basis daarvan staat een fijne, veilige en uitdagende leeromge-
ving.
Wat ons kenmerkt is kleinschaligheid met de voordelen van een grote organi-
satie in de prettige en veilige omgeving van de vriendelijke stad Schagen. 

 Identiteit

Het Regius College staat bewust open voor leerlingen van alle levensbeschou-
welijke opvattingen en richtingen. We zijn actief openbaar; leerlingen, mede-
werkers en ouders gaan respectvol om met elkaars godsdienst en levensover-
tuiging. Niet alleen in theorie, maar vooral in de dagelijkse praktijk, door met 
elkaar om te gaan en samen te leven. 

 De medezeggenschap    

De medezeggenschap is na de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022 anders 
georganiseerd. Op het niveau van de Pontis Onderwijsgroep wordt gewerkt met 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met een afvaardiging 
van collega’s, ouders en leerlingen uit de verschillende scholen.
Op het Regius College zelf werken we met twee deelraden voor Regius College 
havo/vwo en Regius College vmbo/pro. Een deelraad bestaat uit twee ouders, 
twee leerlingen en vier medewerkers die door respectievelijk ouders, leerlingen 
en medewerkers zijn gekozen. Ouders kunnen zich rechtstreeks verkiesbaar 
stellen. Meer informatie over de deelraden is te vinden op de betreffende 
pagina’s op onze website.
GMR gmr@pontis.nl
MZR havo/vwo MZRHV@regiuscollege.nl
MZR vmbo  MZRvmbo@regiuscollege.nl

Ouderparticipatie   

Leerlingenraden

Leerlingen hebben een stem in onze school via de leerlingenraden. De leerlin-
genraad is een groep enthousiaste leerlingen die zich inzet voor de leerlingen 
van het Regius College. Zij zijn een aanspreekpunt waar je terecht kunt met 
problemen, opmerkingen of suggesties. Ook houden ze zich bezig met het 
organiseren van feesten en activiteiten. 

Iedere locatie heeft een eigen leerlingenraad. Deze zijn te bereiken via:
Emmalaan leerlingenraad-EMM@regiuscollege.nl
Hofstraat leerlingenraad-HOF@regiuscollege.nl
Oranjelaan leerlingenraad-ORA@regiuscollege.nl
Wilhelminalaan leerlingenraad-WIL@regiuscollege.nl

De opleidingen zijn gehuisvest op een eigen locatie met een eigen 
docententeam. De gebouwen liggen dicht bij elkaar op een mooie campus. De 
afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd in de  gebouwen en de ruime 
schoolomgeving. 

De kleinschaligheid komt ook in de organisatievorm tot 
uiting. Er is sprake van twee scholen (Regius College havo/vwo en 
Regius college vmbo/praktijkonderwijs) met ieder een eigen directie.
Regius College praktijkonderwijs is formeel een zelfstandige school, maar 
maakt in de dagelijkse praktijkonderdeel uit van Regius 
College vmbo/praktijkonderwijs.

Regius College directies     
mevrouw drs. I.M.C. Tjio directeur Regius College havo/vwo
de heer drs. F.T. Broersen adjunct directeur Regius College havo/vwo
de heer J. Klei directeur Regius College vmbo/pro
mevrouw A.C.M. van Diepen adjunct directeur Regius College vmbo/pro

De directies zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor hun school en 
worden daarbij ondersteund door de teamleiders.

De oudergeledingen van de medezeggenschapsraden behartigen de belangen 
van leerlingen en ouders en bevorderen de betrokkenheid van ouders bij de 
school. Verder organiseren we klankbordgroepen waarin ouders deelnemen en 
thema-avonden.

https://www.regiuscollege.nl/Media/download/45627/Regius+Koers+Boek+2022.pdf?
https://pontis.nl/wp-content/uploads/2022/03/Reglement-RvT-Pontis-Onderwijsgroep-2022-01-tbv-website.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Bestuur_en_organisatie
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/GMR
mailto:gmr@regiuscollege.nl
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/MZR_havo/vwo
mailto:MZRHV@regiuscollege.nl
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Medezeggenschap/MZR_vmbo
mailto:leerlingenraad-EMM@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-HOF@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-ORA@regiuscollege.nl
mailto:leerlingenraad-WIL@regiuscollege.nl
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 Vakantieregeling en bijzonder verlof

Vakantieregeling
Herfstvakantie : maandag 17-10 t/m   vrijdag 21-10 2022
Kerstvakantie  : maandag 26-12 2022 t/m  vrijdag 06-01 2023
Voorjaarsvakantie  : maandag 27-02 t/m   vrijdag 03-03 2023
Tweede Paasdag  : maandag 10-04 2023
Meivakantie  : maandag 24-04 t/m   vrijdag 05-05 2023
Hemelvaart  : donderdag 18-05 t/m   vrijdag 19-05 2023
Tweede Pinksterdag  : maandag 29-05 2023
Zomervakantie  : maandag 24-07 t/m   vrijdag 01-09 2023

Bijzonder verlof
Wij krijgen regelmatig verzoeken om extra verlof buiten de schoolvakan-
ties om. Vakantie buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor ouders die vanwege hun beroep uitsluitend 
buiten de schoolvakanties vrij kunnen nemen. Alleen in deze gevallen kunt 
u bij de schoolleiding vrij vragen voor uw kinderen, zolang dit niet valt in de 
eerste twee weken na de zomervakantie. 

Daarnaast kent de Leerplichtwet een aantal ‘gewichtige omstandigheden’, 
waarin de ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind naar de school te 
sturen waar het ingeschreven staat. Deze ‘gewichtige omstandigheden’ worden 
nader toegelicht in het formulier ‘bijzonder verlof – toelichting op 
aanvraagformulier’.

Aanvraagformulier bijzonder verlof
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie of is hieronder te 
downloaden. Een aanvraag moet minimaal zes tot acht weken voor aanvang 
worden ingediend bij de betreffende teamleider. 

 bijzonder verlof - aanvraagformulier.pdf 

 bijzonder verlof - toelichting op aanvraagformulier.pdf 

Regius Regelingen en afspraken

 Melding van absentie, te laat komen en uit de
 les verwijderd

In onderstaande regelingen vindt u meer informatie over onze regelingen met 
betrekking tot melden van ziekte en absentie, (melden) ongeoorloofd verzuim, 
uit de les verwijderd en te laat komen.
Regeling te laat, absent en uit de lesverwijderd vmbo/pro
Regeling absentie havo/vwo

Voor de bovenbouw gelden de regels en voorschriften van het PTA (programma 
van toetsing en afsluiting). Heeft uw kind een PTA-toets, dan moet u op de 
dag van afname (nogmaals) een PTA-ziekmelding doen via het ouderportaal 
(PTA-afmelding) én een telefonische afmelding doen vóór aanvang van de 
toets via het nummer 0224 - 297841. Dit is belangrijk voor het opstarten van 
de inhaalprocedure.

▲

https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44671/bijzonder+verlof+-+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44672/bijzonder+verlof+-+toelichting+op+aanvraagformulier.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/45998/Regeling+absentie%2C+verzuim%2C+te+laat+-+vmbo-pro.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/45978/Regeling+absentie+-+Sector+havo_vwo.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Ziek_melden


 Ongeoorloofd verzuim

Indien er geen toestemming is verleend voor extra verlof en de leerling 
ongeoorloofd absent is, dient de school dit ongeoorloofd verzuim volgens de 
wettelijke regels digitaal te melden bij de IB-groep. Bekijk voor meer 
informatie onze regelingen absentie per afdeling.

 Schoolkosten

Jaarlijks vraagt de school ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Uit deze bijdrage worden zaken en diensten bekostigd die de schoolleiding 
en de oudergeleding van de GMR van groot belang achten. De activiteiten en 
diensten die worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage en de hoogte 
van het bedrag, zijn goedgekeurd door de oudergeleding van de GMR.
Het gaat voor het schooljaar 2022-2023 om een vrijwillige ouderbijdrage van 
€ 65 voor onder meer activiteiten, mediatheek, kluishuur en een schoolpas.
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten 
geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen 
of willen betalen.

Daarnaast kunnen er voor een aantal activiteiten apart kosten in rekening 
worden gebracht zoals de kennismakingsdagen, werkweken etc. Ook hier 
geldt dat alle leerlingen meedoen. Wij behouden ons hierbij echter wel het 
recht voor om, wanneer minder dan een nader te bepalen percentage van de 
ouders de gevraagde bijdrage betaalt, bepaalde activiteiten geen doorgang 
te laten vinden.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en 
schoolkosten voor het schooljaar 2022 2023. 

U vindt hier meer informatie over de gratis schoolboeken, de vrijwillige ouder-
bijdrage, de kosten per opleiding, verzekeringen etc. Ook kunt u nalezen bij 
welke instanties u terecht kunt voor het aanvragen van een tegemoetkoming in 
de ouderbijdrage en de schoolkosten. Voor de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon verwijzen wij u hiervoor naar www.meedoenschagen.nl of www.mee-
doen.hollandskroon.nl. 
Net na de zomervakantie ontvangt u een factuur voor de vrijwillige 
ouderbijdrage.

 Chromebooks

In het schooljaar 2022-2023 werken we binnen het Regius College in alle op-
leidingen en leerjaren met een eigen device voor leerlingen. Enige uitzondering 
zijn de leerlingen van het Praktijkonderwijs. Wij vragen ouders dan ook een 
device voor hun zoon/dochter aan te schaffen.

Het Regius College kiest voor het werken met een Chromebook; een relatief 
goedkope, snelle, onderhoudsarme computer met een eigen besturings-
systeem en een lange accuduur.

Aanbod Chromebook via The Rent Company
Voor de aanschaf van een Chromebook doen wij u een aanbod via The Rent 
Company, een bedrijf dat specifiek voor het onderwijs werkt. Het voordeel 
van kopen of huren via The Rent Company is dat er een service-, garantie- en 
verzekeringspakket in het Easy4U device abonnement meegeleverd wordt. 
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen dit pakket aanschaffen is in 
de aanbieding van The Rent Company een stimuleringsbijdrage van het Regius 
College per Chromebook inbegrepen, als tegemoetkoming voor de aanschaf 
van het pakket. 

Lees hier meer over het aanbod van de Rent Company en de overige opties als 
u besluit geen Chromebook aan te schaffen via The Rent Company.

Klik hier voor de presentatie van The Rent Company.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden over Chromebooks

 Kluisjes 

In de loop van de eerste week na de vakantie worden de kluisjes uitgegeven. 
Leerlingen op de Oranjelaan krijgen geen kluissleutel, hun kluis opent met de 
schoolpas. Zij kunnen gebruik maken van hun kluis zodra zij hun schoolpas en 
bijbehorende brief met kluisnummer in ontvangst hebben genomen.
Leerlingen die een kluisje huren, stemmen in met het recht van de directie om 
gevraagd en ongevraagd het kluisje te openen en te inspecteren. 
De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de kluisjes.

 Schoolpas

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar een schoolpas. 
De leerling moet deze schoolpas altijd bij zich hebben, om zich binnen het 
schoolgebouw en de directe omgeving van de school te kunnen legitimeren. 
Daarnaast is de schoolpas ook nodig om gebruik te maken van ondermeer de 
mediatheek en bij de entree van diverse activiteiten.
Voor leerlingen met een Chromebook geldt de schoolpas ook als printpas. 
Bij verlies/beschadiging kan voor € 5 een nieuwe pas aangevraagd worden.

Rookvrij onderwijsterrein

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben. 
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk en daar hoort een rookvrij 
onderwijsterrein bij. Zowel de locaties zelf als het schoolterrein buiten
zijn rookvrij. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend 
personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere 
activiteiten buiten schooltijd.

▲

 Privacy

Op het Regius College gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en 
hun ouders/verzorgers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. 
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met persoonsgegevens en wat de 
rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement, de privacyverklaring en 
andere relevante informatie en documenten rondom privacy kunt u vinden op onze 
website. Voor als uw vragen rondom privacy kunt u mailen naar 
privacy@regiuscollege.nl.

Gebruik foto- en filmmateriaal leerlingen
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de 
website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Ouders mogen 
altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in 
te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de 
foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Ziek_melden
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Schoolgids
http://www.meedoenschagen.nl
https://meedoen.hollandskroon.nl/
https://meedoen.hollandskroon.nl/
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44612/Chromebookproject_presentatie_Regius_college.pdf?
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Chromebooks
https://www.regiuscollege.nl/Het_Regius/Privacy
https://www.regiuscollege.nl/het_regius/privacy
https://www.regiuscollege.nl/Privacy
mailto:privacy@regiuscollege.nl


▲

Gedragscode
In de gedragscode  worden onze waarden, normen en gedragsregels weerge-
geven. Medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht van 
de inhoud van de gedragscode op de hoogte te zijn en weten dus aan welke 
afspraken en gedragsregels zij zijn gehouden. Zij kunnen elkaar aanspreken 
op het naleven van deze gedragsregels. 

De gedragscode van het Regius College is het kaderdocument. In diverse an-
dere Regius documenten staan ook uitgangspunten voor gedrag beschreven of 
een nadere concretisering van gedragsregels. Deze documenten vallen dan ook 
onder de gedragscode. Voorbeelden hiervan zijn:
het leerlingenstatuut
de integriteitscode 
de klokkenluidersregeling
de klachtenregeling
het inkoopbeleid
de schoolgids.

Overige regelingen en documenten
U vindt de diverse regelingen en documenten op onze website, waaronder:
Regeling informatievoorziening gescheiden ouders
Pestprotocol (regelingen)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen
Internetprotocol

Cameratoezicht 
Ter bevordering van ieders veiligheid, om ieders eigendommen te bewaken en 
vandalisme te voorkomen, zijn op een aantal plaatsen binnen de school toe-
zichtcamera’s geplaatst. Bij de ingangen van de gebouwen is duidelijk aange-
geven dat er cameratoezicht is. Zicht op de actuele beelden van de camera’s is 
voorbehouden aan daartoe door de schoolleiding aangestelde personen. Deze 
beelden blijven maximaal zeven dagen bewaard. Daarna worden zij gewist. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons protocol cameratoezicht.

 Klachtenregeling

Ouders die een klacht hebben, bespreken deze eerst met de docent of mentor 
en vervolgens, als dat nodig is, met de teamleider. Daarnaast kunt u zich al-
tijd wenden tot één van de vertrouwenspersonen (zie hieronder). In bijna alle 
gevallen worden klachten, in goed onderling overleg, afgehandeld. Binnen de 
school is ruimte voor een gesprek.

Mocht dit echter niet tot een oplossing leiden, dan kunt u een schriftelijke 
klacht indienen bij de betreffende directie die ervoor zorgt dat de klacht wordt 
afgehandeld. Voor de procedure verwijzen wij u naar de klachtenregeling.

 Klachtenregeling Regius College Schagen.pdf
Klachtafhandeling vindt dus primair plaats binnen de school. Indien dit echter 
niet lukt, kan alsnog besloten worden om de klacht in te dienen bij de Stichting 
Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl).

Vertrouwenspersonen
mevrouw I. Sprenkeling, locatie Emmalaan/Hofstraat (spr@regiuscollege.nl) 
de heer R. Leek, locatie Emmalaan/Hofstraat (ler@regiuscollege.nl) 
de heer H. Rijkenberg, locatie Oranjelaan (rij@regiuscollege.nl) 
mevrouw M. de Jager, locatie Oranjelaan (jam@regiuscollege.nl) 
mevrouw T.Schep, locatie Wilhelminalaan (pee@regiuscollege.nl) 
de heer P. Korver, locatie Wilhelminalaan (kov@regiuscollege.nl)

 Overige regelingen

Als lid van de VO-raad onderschrijft het Regius College de code Goed 
Onderwijsbestuur. Deze code is een weerslag van hoe de sector Voortgezet 
Onderwijs haar verantwoordelijkheid voor goed onderwijs oppakt. Het is geen 
vrijblijvende intentieverklaring, de code geeft o.a. aan welke reglementen en 
codes een onderwijsinstelling dient te hebben. 

https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42116/Leerlingenstatuut Regius College.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42325/Integriteitscode Regius College Schagen.pdf
https://pontis.nl/documenten/
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44574/Klachtenregeling Regius College Schagen.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Praktische_zaken/Regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/het_regius/schoolgids
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/praktische_zaken/regius_regelingen
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/44971/Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/42124/Internetprotocol Regius College.pdf
http://www.regiuscollege.nl/privacy
https://www.regiuscollege.nl/Media/download/44574/Klachtenregeling+Regius+College+Schagen.pdf?
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:%28spr%40regiuscollege.nl%29?subject=
mailto:%20%28kaa%40regiuscollege.nl%29%20?subject=
mailto:ler@regiuscollege.nl
mailto:run@regiuscollege.nl
mailto:jam@regiuscollege.nl
mailto:run@regiuscollege.nl
mailto:kov@regiuscollege.nl


Onderwijs op het Regius College

 Opleiding                                               Locatie
praktijkonderwijs Emmalaan
vmbo basis-/kaderberoepsgerichte leerweg onderbouw Emmalaan
vmbo basis-/kaderberoepsgerichte leerweg bovenbouw Hofstraat
vmbo theoretische leerweg Oranjelaan
vmbo tl/havo Oranjelaan
havo/vwo Wilhelminalaan

In de aparte opleidingsdelen bij deze schoolgids staat specifieke informatie over het 
onderwijs op de diverse locaties opgenomen.

praktijkonderwijs

 locatie Emmalaan

vmbo

 locatie Oranjelaan
 locatie Emmalaan
 locatie Hofstraat

havo/vwo
 locatie Wilhelminalaan

▲

Klik op de button voor info over:



Onderstaand schema geeft de opbouw van de school weer 
en brengt de overstap- en doorstroommogelijkheden in 
kaart die de school in principe biedt.

 Doorstroommogelijkheden binnen het Regius

▲



van de Dienst Uitvoering Onderwijs, (DUO), de onderwijsinspectie, het LAKS en 
de scholen zelf.

Hier vindt u informatie over het schooladvies en de plaatsing, de doorstroom 
binnen de school en naar het vervolgonderwijs, de examencijfers en 
slaagpercentages, de tevredenheid van leerlingen en ouders, de rapporten van 
de onderwijsinspectie en de jury Excellente Scholen, het schoolklimaat en de 
veiligheid, het onderwijsbeleid, het schoolondersteuningsprofiel en de 
schoolkosten. 

De scholen bieden op deze manier betrouwbare informatie voor de dialoog 
met hun belanghebbenden, waaronder ouders en toeleverende scholen. 
De gegevens worden regelmatig ververst. U wordt van harte uitgenodigd om 
op ‘Scholen op de Kaart’ te volgen hoe het Regius College er voor staat. 

Resultaten en Onderwijsinspectie
De prestaties van de scholen kunnen worden afgemeten aan de resultaten 
van onze leerlingen. De onderwijsinspectie publiceert jaarlijks de meetbare 
prestaties van de school op: www.onderwijsinspectie.nl. 

Al onze opleidingen scoren goed op de beoordelingscriteria van de 
Onderwijsinspectie zijnde: ‘onderbouwsnelheid’, ‘bovenbouwsucces’, 
‘examenresultaten’ en ‘verschil SE-CE’. Onze resultaten liggen in bijna alle 
gevallen boven de landelijke norm. Alle opleidingen worden door de onder-
wijsinspectie dan ook ‘voldoende’ beoordeeld. 

Regius College Praktijkonderwijs is door de inspectie als ‘goed’ beoordeeld en 
in 2019 en 2022 uitgeroepen tot ‘Excellente school’.

De gegevens van de onderwijsinspectie zijn:
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 088-669 60 60

 Aanmelden bij het Regius College  

Aanmelden brugklas
Aangezien het Regius College een brede scholengemeenschap is, zijn in prin-
cipe alle leerlingen toelaatbaar tot de brugklas. Het advies van de basisschool 
is leidend voor plaatsing in de brugklas. 

Aanmelden hogere leerjaren
Voor een aanmelding voor leerjaar 2 - en hoger - verzoeken wij u telefonisch 
contact op te nemen met de leerlingenadministratie (0224-297841). 
U ontvangt dan de benodigde informatie.

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden bij het Regius College.

 Maatschappelijke stage

Naast aandacht voor vakken en betere leerresultaten bereiden wij de leerlingen 
breed voor op hun toekomst. We hebben een opdracht op het gebied van 
vorming en ontplooiing van leerlingen in wisselwerking met de omgeving 
(burgerschapsvorming). 
De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen 
tijdens hun middelbare schooltijd. Jongeren lopen tijdens hun schoolcarrière in 
het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur stage. Ze leren hierdoor de samen-
leving op een andere manier kennen en leveren hieraan een actieve bijdrage.

Lees hier meer over de maatschappelijke stage binnen het Regius College

 Kwaliteit

Wij doen voortdurend pogingen te analyseren in hoeverre wij als onderwijsin-
stelling voldoen aan de eisen die aan ons worden gesteld. Het Regius College 
is transparant over haar kwaliteit en neemt deel aan het project ‘Scholen op de 
Kaart’. Hierin worden alle data over scholen voor voortgezet onderwijs in één 
systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd. Deze informatie is afkomstig 

▲

https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
https://www.regiuscollege.nl/Aanmelden
https://www.regiuscollege.nl/Ons_onderwijs/Maatschappelijke_stage
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2
https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/zoeken?scholenNaamCollectionQuery=regius&presentatie=1&sortering=2


Wij willen graag dat iedere leerling zich prettig, veilig en thuis bij ons voelt. 
Daarom besteden we veel aandacht aan de ondersteuning, begeleiding en vei-
ligheid van onze leerlingen. 
We maken onderscheid tussen reguliere en speciale begeleiding. Reguliere 
begeleiding is gericht op elke leerling en bestaat uit alle activiteiten die het 
leer- en ontwikkelingsproces van de leerling ondersteunen en het leefklimaat 
bevorderen. 

Als deze activiteiten niet langer toereikend zijn en speciale deskundigheid ver-
eist is om maatwerk te bieden, spreken wij van speciale begeleiding.
We werken met een Intern Ondersteuningsteam en een Multi Disciplinair 
Overleg (MDO).
Het Ondersteuningsteam is een overleg waar leerlingen met meestal 
sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen worden besproken. Het 
Ondersteuningsteam wisselt van samenstelling afhankelijk van de casus en 
de locatie. Het MDO is een overleg waarin samen met kind en ouders, externe 
deskundigen participeren en waar leerlingen met complexere problematiek 
worden besproken. 

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
ondersteuning. De ondersteuningscoördinator vervult de rol van zowel 
pestcoördinator als aandachtsfunctionaris.

 Schoolondersteuningsprofielen

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplich-
ting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform 
de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. In onze schoolonder-
steuningsprofielen wordt per school een beknopt overzicht wordt gegeven 
van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft. 
Ondersteuningsplan havo/vwo en vmbo
Ondersteuningsprofiel praktijkonderwijs

Meer informatie over de ondersteuning op het Regius vindt u tevens op onze 
website onder het kopje ‘Ons Onderwijs/begeleiding’. 

Veilig schoolklimaat 
Wij zijn er ons zeer bewust van dat onze leerlingen gebaat zijn bij een veilig 
schoolklimaat. Ons veiligheidsbeleid hebben we vastgelegd in het digitale vei-
ligheidsplan. 

Wij kiezen voor een organisatievorm in teams. De kleinschaligheid van teams 
met een eigen teamleider en een zoveel mogelijk vaste groep van docenten 
en mentoren, schept korte communicatielijnen. De mentoren, die de kern 
vormen van de begeleiding, kunnen aan hun collega’s rechtstreeks informatie 
vragen over hun leerlingen; gezamenlijk wordt zo vormgegeven aan een veilige 
school. Er ontstaat een eigen, herkenbare en veilige omgeving waarbinnen 
leerlingen (én ook docenten) beter functioneren. 

In het begin van elk nieuw schooljaar besteden we met de leerlingen aandacht 
aan gedragsregels, waaronder de omgang met elkaar, het gebouw, veilig com-
putergebruik, huisregels e.d. 
Schoolbreed werken we met een pestprotocol. De ondersteuningscoördinator 
vervult de rol van pestcoördinator.

Uit onderzoeken die wij afnemen onder onze leerlingen en ouders blijkt dat 
de leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Voor de resultaten van deze 
onderzoeken verwijzen wij u naar ‘Scholen op de Kaart’. 

Samenwerkingsverband 27.01
Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het Regius College 
maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 27.01. Het Samenwerkings-
verband VO is verantwoordelijk voor het vinden van een passend 
onderwijs-ondersteuningsarrangement voor alle leerlingen in de regio. 

De vertrouwensinspecteur  
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs (0900 111 31 11). 
De vertrouwensinspectie behandelt onder meer problemen op het gebied van 
seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
extremisme enzovoorts.

De ondersteuning op het Regius College  
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