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1. Inleiding
1.1 Openbaar onderwijs
SG Newton behoort tot het Atlas College. Het Atlas College staat voor openbaar onderwijs. Het
openbare karakter van het Atlas College wordt zichtbaar in het streven om leerlingen van alle
gezindten bij elkaar te brengen en hun te leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van
een pluriforme en democratische samenleving. Om dit te onderstrepen hebben de leerlingen van SG
Newton Artikel 1 van de Grondwet groot op de muur in de aula geschreven:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan’.
Iedereen is van harte welkom op SG Newton. Op SG Newton is het streven dat elke leerling ervaart:
‘Ik ben iemand, ik kan wat en ik hoor erbij’.

1.2 Drie vestigingen
Anderstalige kinderen van 12 jaar en ouder die wonen in de regio West-Friesland melden zich bij SG
Newton om de Nederlandse taal te leren. Zodra zij voldoende taalniveau hebben, worden zij
overgeplaatst naar een reguliere klas op de school van hun keuze in het voortgezet onderwijs of in het
middelbaarberoepsonderwijs.
De leerlingen van 12 tot en met 15 jaar krijgen les op SG Newton, Dampten 22, 1624 NR, Hoorn,
bereikbaar via: (0229) 55 20 10 of indien zij woonachtig zijn in de omgeving van Medemblik op SG De
Dijk: Admiraliteitsweg 6, 1671 JA Medemblik, bereikbaar via: (0227) 54 21 36.
De leerlingen van 16 jaar en ouder worden gedetacheerd vanuit SG Newton naar het Horizon College
in Hoorn. Zij krijgen les op de vestiging: Maelsonstraat 24, 1624 NP Hoorn, bereikbaar via:
(0229) 28 71 00.

2. Organisatie
Mw. drs. M. Winkelhuis-Beneken Kolmer is de directeur van de school. Zij wordt in haar aansturing
van de EOA-klassen bijgestaan op de hoofdlocatie van SG Newton door:
 mevr. drs. J. Kruize, coördinator EOA regio West-Friesland, sectieleider NT2 van SG Newton,
mentor klas EOA1, E.: j.kruize@atlascollege.nl
 mw. M. Kok, mentor klas EOA2A, E.: m.kok@atlascollege.nl
 mw. M. Kranenburg, mentor klas EOA2B, E.: m.kranenburg@atlascollege.nl
 dhr. M. Wassenaar, mentor EOA3, E.: m.wassenaar@atlascollege.nl
 mevr. J. Kruize, centrale intake, (0229) 55 20 10,
E.: j.kruize@atlascollege.nl
 dhr. M. Zonneveld, leerlingzaken, klas EOA1, EOA2A en EOA2B, E.:
m.zonneveld@atlascollege.nl
 mevr. drs. A. Wildöer, leerlingzaken, klas EOA3, E.:a.wildoeer@atlascollege.nl
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2.1 Leertrajecten
2.1.1 Aanmelding SG Newton, SG De Dijk, Horizon College Hoorn
Het aanmeldformulier is te downloaden via de website van SG Newton.
Na het inleveren van het ingevulde aanmeldformulier en een BRP (= uittreksel Basisregistratie
personen/voorheen GBA) met de datum van vestiging in Nederland uit de Gemeentelijke
basisadministratie, worden ouders, of wettelijke vertegenwoordigers, van het kind, samen met hun
kind uitgenodigd voor een intakegesprek op SG Newton. Het uittreksel kan alleen worden uitgegeven
in de gemeente waar het kind en zijn ouders/verzorgers wonen.

2.1.2 Intake
De intake wordt uitgevoerd door:
mevr. M.Kranenburg, E.: m.kranenburg@atlascollege.nl
Tijdens de intake wordt/worden:
 de gegevens op het aanmeldformulier gecontroleerd,
 een kopie gemaakt van het identiteitsbewijs van de leerling,
 toa-toetsen afgenomen: taalleerbaarheid, rekenen en indien enige kennis van de
Nederlandse taal aanwezig is luisteren en lezen,
 bepaald in welke taalgroep de leerling zal starten,
 aangegeven wat een leerling nodig heeft om het onderwijs te kunnen volgen.
In de zes weken die volgen, legt de leerling eventueel nog meerdere toetsen af. Op grond van de
uitslag van die toetsen (Nederlands, rekenen, Engels) wordt een leertrajectkaart ingevuld waarin het
uitstroomperspectief van het kind wordt aangegeven. Tijdens deze verlengde intake kijkt SG Newton
ook of het onderwijs dat de EOA biedt, past bij de mogelijkheden van de leerling.

2.1.3

Plaatsing

De leerlingen kunnen in de volgende groepen geplaatst worden:
A. Groep 12 - 15 jaar SG Newton
1. Instroom-groep: taalniveau A0
2. Midden-groep A en B: taalniveau OWN A1 - OWN A2 (OWN=op weg naar)
3. Uitstroom-groep: taalniveau OWN 1F of hoger
B. Groep 12 - 15 jaar De Dijk
Taalgroep niveau A0 – 1F of hoger
C. Groep 16 - 17 jaar (en na overleg 18 jaar en ouder)
De groepsindeling wordt bepaald door het Horizon College

2.1.4 Voortgang
Elke leerling wordt tijdens zijn traject regelmatig getoetst. Hij/zij legt, naast de toetsen die door de
vakdocenten zijn gemaakt, leerstof-onafhankelijke toetsen af om te kunnen bepalen of zijn prestaties
in lijn staan met het uitstroomperspectief dat voor hem is vastgesteld. Zodra een leerling het
eindniveau heeft bereikt voor een bepaalde taalgroep, wordt hij/zij overgeplaatst naar een volgende
taalgroep. Elke leerling volgt zijn eigen tempo in deze.
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2.1.5 IQ-test (voor groep 12-15 jaar)
Na 1 jaar onderwijs of wanneer de leerling niveau A1 heeft behaald voor Nederlands, kan een IQ-test
volgen. Deze wordt afgenomen door SG Newton. Alvorens de test wordt afgenomen, worden de
ouders en/of wettelijke verzorgers, hiervan op de hoogte gesteld en de toestemming hiervoor g.

2.1.6 Uitstroom
Wanneer een leerling aan het einde komt van zijn leertraject, stroomt hij/zij door naar een passend
vervolgtraject. De bepalende factoren zijn:
 periode die de leerling heeft doorgebracht in de EOA-klassen,
 behaald niveau voor Nederlands, rekenen, Engels,
 leeftijd van de leerling,
 gedrag, inzet en motivatie,
 vastgesteld IQ (groep 12-16 jaar).
Leerlingen kunnen uitstromen naar:
 praktijkschool
 vmbo
 havo (of vwo)
 middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
 hoger beroepsonderwijs (hbo)
 speciaal (voortgezet) onderwijs (svo)
 volwassenen educatie, taalschool

3. Onderwijsdoelen
3.1 Groep 12 - 15 jaar - SG Newton/SG De Dijk
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Het doel van het onderwijs aan anderstalige leerling van 12 tot en met 15 jaar is een zo spoedig
mogelijke overstap naar passend voortgezet (speciaal of regulier) onderwijs te bewerkstelligen. De
verwachte ‘uitstroomleeftijd’ van deze leerlingen speelt in dit proces een rol.

3.2 Groep 16 - 17 jaar (en ouder) - Horizon College Hoorn
De doelen van de onderwijstrajecten voor de leerlingen van 16 en 17 jaar kunnen, gezien de
verwachte uitstroomleeftijd, verschillen en zijn afhankelijk van hun interesses (verder leren of werken)
en hun capaciteiten.

3.3 Duur van het traject
De duur van deze schakeltrajecten is afhankelijk van bestaande kennis en vaardigheden die de
leerlingen meebrengen, hun motivatie en intelligentie. De leerling wordt uitgeplaatst zodra het kan.
Leerlingen die nog gealfabetiseerd moeten worden, doen in de regel langer over het traject. De
maximale duur van het traject is, in principe, 2 jaar.

4. Vakken en lessentabellen SG Newton
4.1 Groep 12 - 15 jaar
Lessen (45 min.)/week

Vak

Nederlands als Tweede Taal (NT2)
Mens en Maatschappij
Rekenen 1F/ 2F

Instroom

Midden

Uitstroom

17

13

13

3

2

3

3

2

2

2

3

2

3

2

2

3

3

3

3

2

3

4

2

1

1

Wiskunde
Economie
Mens & natuur
Engels
Lichamelijke opvoeding
Tekenen/handvaardigheid
Drama
TalentFactory
Muziek

3
1

1

LOB

Totaal
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De leerlingen krijgen 35 lesuren per week. De meeste lessen zijn lessen NT2, Nederlands als Tweede
Taal. Daarnaast krijgen zij vakken die voor de doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs
noodzakelijk zijn. Ook in deze lessen wordt aandacht besteed aan de Nederlandse (vak)taal.
De leerlingen van de middengroep kunnen meedoen met het reguliere programma van de school van
de TalentFactory. Zij kunnen een keuze maken uit de volgende talentprogramma’s: Cooking Skills,
Techno Skills, Art Studio, E-minds, Sports Skills, Theatre Skills en Beauty, Health & Care. Zij volgen
deze lessen samen met de leerlingen van het reguliere vmbo die ook voor deze programma’s hebben
gekozen.
Alle leerlingen van de EOA-klassen op SG Newton doen mee met de traditionele cultuur- en
sportevenementen van de school zoals de dans- en sportdagen, de kerstviering, het galabal en de
voorstelling in Schouwburg Het Park aan het einde van het schooljaar.

4.2 Lesuitval
Het kan zijn dat een docent ziek wordt en zijn les niet kan geven. De roostermaker van SG Newton
probeert de lessen altijd door te laten gaan door een vervanger voor de docent in te zetten. Mocht het
zo zijn dat dit niet lukt, dan wordt dat zo spoedig mogelijk gepubliceerd op het dagrooster dat via de
webpagina is te bekijken. Dit geldt voor de leerlingengroep 12-16 jaar.

5. Begeleiding en zorg
5.1 Mentor als spil
De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding en is de belangrijkste gesprekspartner voor leerling en
ouder. Op het moment dat de mentor een vraag met betrekking tot de leerlingbegeleiding heeft die
hij/zij niet zelf kan beantwoorden, wordt de schoolleiding en/of de zorgfunctionaris geconsulteerd.
De mentor begeleidt alle leerlingen die aan hem/haar zijn toegewezen. Hij consulteert de
zorgfunctionaris op het moment dat de problematiek van de leerling te complex wordt of er geen
vooruitgang wordt geboekt in het oplossen van de leer- en/of gedragsproblematiek.

5.2 Zorgteams
Ten behoeve van de leerlingenzorg wordt er met specialisten samengewerkt in twee teams:
het interne zorgoverleg en het zorg- en adviesteam (ZAT)
Het interne zorgoverleg (deelnemers: zorgfunctionaris, ambulant begeleider, mentor) houdt
besprekingen over leerlingzaken die door de mentor zijn ingebracht. De uitkomsten van deze
besprekingen kunnen, bijvoorbeeld, een handelingsadvies zijn aan de mentor of het (tijdelijk) inzetten
van de ambulant begeleider. Als tijdens de bespreking in het zorgoverleg duidelijk wordt dat het gaat
om meer complexe vragen en er vermoedens zijn van complexe problemen, wordt de leerling vanuit
het interne zorgoverleg aangemeld bij en besproken in het externe ZAT. Aan het ZAT nemen deel: de
zorgfunctionaris, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de ambulant begeleider en op afroep de
politie of een vertegenwoordiger vanuit de verslavingszorg. Dit gebeurt uitsluitend na toestemming van
de ouders.
Bij uitzondering kunnen leerlingen zonder toestemming van de ouders in het ZAT besproken worden.
De naam van de leerling wordt dan tijdens de casusbespreking niet bekend gemaakt. Zowel het
interne zorgoverleg als het ZAT komen met enige regelmaat bij elkaar.
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6. Plichten
6.1 Samenwerking ouders-leerling-school
Anderstalige kinderen zijn kwetsbaar vooral wanneer zij de taal nog niet goed spreken. Een goede
communicatie tussen de ouders, de leerling en school is belangrijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat op
school de e-mailadressen van de ouders bekend zijn en dat de school de actuele (mobiele)
telefoonnummers heeft waarop ouders gedurende schooltijd direct bereikbaar zijn. De school heeft de
plicht de ouders naar behoren te informeren over de zaken die op school rondom hun kinderen
spelen. De ouders hebben de plicht om de actuele e-mailadressen en (mobiele)telefoonnummers aan
de school door te geven zodat in geval van vraag of nood direct met hen per mail of telefoon contact
kan worden opgenomen. Op de ouderavonden waar zij voor uitgenodigd worden, zijn zij aanwezig.
Wanneer de datum en/of tijd van de ouderavond niet past, nemen zij contact op met de mentor om
een nieuwe afspraak te maken. Indien noodzakelijk, zal de school zich inspannen gedurende deze
avonden tolken beschikbaar te hebben.

6.2 Leerplicht
Ieder kind dat in Nederland woont is leerplichtig. In de leerplichtwet is vastgelegd dat ouders,
verzorgers, ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de
school bezoeken. De school heeft de plicht het verzuim van leerlingen te noteren en indien
noodzakelijk maatregelen te nemen om oplopend verzuim terug te dringen.
De school geeft zorgelijk verzuim door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. De
leerplichtambtenaar gaat na wat de reden is als leerlingen (vaak) wegblijven van school. De
leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken voor bijna elke vorm van ongeoorloofde
afwezigheid.
Bijzonder verlof kan alleen worden toegekend als daartoe een officieel verzoek is ingediend bij de
schoolleiding. Het formulier ‘Vrijstelling van schoolbezoek’ is te downloaden via de website. Het
formulier dient 6 weken voor het eventuele verlof te zijn ingeleverd.

7. Boeken en overig lesmateriaal
De leerlingen ontvangen net als de reguliere leerlingen van school een boekenpakket dat zij aan het
einde van hun traject weer in moeten leveren. De boeken voor Nederlands zijn speciaal bedoeld om
als anderstalige de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren .Voor de overige vakken gebruiken we
de boeken die ook in de reguliere klassen gangbaar zijn. Tijdens de intake krijgen ouders/verzorgers
tevens een checklist mee van alle zaken die de leerling verder nog nodig heeft om de lessen op
school te kunnen volgen.

8. Vrijwillige ouderbijdrage
De school organiseert per schooljaar een aantal extra activiteiten voor de leerlingen die niet betaald
kunnen worden uit de reguliere gelden die de school ontvangt. Om de kosten daarvan te dekken heeft
het bestuur van het Atlas College, waartoe SG Newton behoort, een eigen bijdrage (de
Ouderbijdrage) van de ouders/verzorgers vastgesteld, zoals bedoeld in Artikel 27 van de Wet
voortgezet onderwijs.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating van de leerling tot de school is niet afhankelijk van de
betaling van de ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige bijdrage is in schooljaar 16/17 € 40,-- p.p.
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9. Praktische zaken
9.1 Lestijden
8.18 uur:
8.25 uur:
1e uur:
2e uur:
3e uur:

1e bel > naar de lokalen
2e bel > start eerste lesuur
08.25 - 09.10
09.10 - 09.55
09.55 - 10.40

pauze: 10.40- 10.55 u.
10.55 uur:
11.00 uur:
4e uur:
5e uur:
6e uur:

1e bel > naar de lokalen
2e bel > start vierde lesuur
11.00 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.15

pauze: 13.15 u. - 13.40 u.
13.40 uur:
13.45 uur:
7e uur:
8e uur:
9e uur:
10e uur:

1e bel > naar de lokalen
2e bel > start zevende lesuur
13.45 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 16.00
XXXX

9.2 Vakantieregeling 2018 - 2019
herfstvakantie:
Atlasdag:
kerstvakantie:
voorjaarsvakantie:
meivakantie:
Hemelvaart:
tweede pinksterdag:
zomervakantie:

22 tot en met 26 oktober 2018
13 november 2018 (leerlingen vrij)
24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
18 februari tot en met 22 februari 2019
22 april tot en met 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli tot en met 23 augustus 2019

9.3 Magister
Alle leerlingen en ouders krijgen, ieder afzonderlijk, een eigen inlogcode voor het leerlingvolgsysteem
Magister, zodat ze op ieder moment via internet zicht hebben op cijfers en aanwezigheid.

9.4 Rapporten
Leerlingen ontvangen driemaal per jaar een rapport.
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9.5 Informatiebijeenkomsten en ouderavonden
Elk schooljaar start met een informatiemiddag. Op deze informatiemiddag wordt uitleg gegeven over
de onderwijsactiviteiten die op het rooster staan. Daarnaast is er eenmaal per rapportperiode een
ouderavond. De voortgang van de leerling voor wat betreft zijn uitstroomperspectief staat dan centraal.

9.6 Te laat komen en spijbelen
Als een leerling op SG Newton het eerste uur te laat komt dan krijgt de leerling bij de ingang van de
school een brief waarin staat dat hij/zij te laat was en zich de volgende dag voor 08.00 uur bij de
receptie moet melden. Deze brief moet door de ouders/verzorgers worden ondertekend en bij de
receptie worden ingeleverd. Bovendien krijgt de leerling een rood briefje, deze geeft de leerling aan de
docent. Als een leerling vaak te laat is komt, melden we dit bij de leerplichtambtenaar.
Als een leerling spijbelt stuurt de verzuimcoördinator de volgende dag een spijbel sms naar de
ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. De mentor spreekt de leerling aan op het spijbelen. Als er een
geldige reden is voor het spijbelen informeert de mentor de verzuimcoördinator, vakleerkracht en
teamleider en is het afgehandeld. Als er geen geldige reden is, maakt de mentor een afspraak met de
leerling om het uur in te halen in de Meldkamer.

9.7 Lesuitval
Lesuitval beperken we zoveel mogelijk. Bij ziekte of afwezigheid van een docent worden de lessen in
principe opgevangen door een andere docent. Op SG Newton kan het voorkomen dat leerlingen in de
mediatheek zelfstandig werken aan de lesstof, altijd met begeleiding. In een enkel geval worden
lessen op een later tijdstip ingehaald

9.8 Afmelden/beter melden bij ziekte
Ouder(s)/verzorger(s) geven door dat hun kind ziek of afwezig is tussen 08.00 u. en 08.15 u.
Groep 12 - 15 jaar en groep 16 -17 jaar, T.: (0229) 55 20 09, verzuimcoördinator, Mevr. M. Butter
en/of mevrouw M. Dekker.
Betermelden
De school stelt het op prijs als een leerling ook weer beter wordt gemeld.
Groep 12 - 15 jaar en groep 16 - 17 jaar, T.: (0229) 55 20 09, verzuimcoördinator, Mevr. M. Butter
en/of mevrouw M. Dekker.
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9.9 Bezoek dokter/tandarts, gemeente
Wanneer een leerling naar de dokter, tandarts of de gemeente moet, is het belangrijk de afspraak
buiten schooltijd te maken zodat de leerling geen lessen mist. Mocht het niet anders kunnen, dan
leveren de leerlingen op SG Newton een briefje van ouders in bij de verzuimcoördinator mevr. Butter.

10. Leerlingenstatuut en klachtenregeling
SG Newton beschikt over een Leerlingenstatuut en een klachtenprocedure. Zie hiervoor de website
van de school.

11. Veiligheid
SG Newton vindt het belangrijk dat leerlingen en personeelsleden zich op school veilig voelen en het
op school ook echt veilig is. Er wordt dan ook veel aandacht aan preventie besteed. In het
omgangsprotocol van de school ‘Dare to be you’, staan de preventieve en reactieve maatregelen in dit
kader beschreven. SG Newton onderschrijft het 'Nationaal onderwijsprotocol tegen pesten' en hanteert
het bijbehorende draaiboek. Wanneer zich desondanks een incident voordoet, wordt dit incident
geregistreerd, zodat de school gericht maatregelen kan nemen. Het omgangsprotocol is te vinden op
de website van de school.
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