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Beste ouders en leerlingen, 

Dit is de digitale schoolgids van 

RGO College  (vwo - havo - mavo - isk)

RGO Beroepscampus (vmbo)

Hierin is veel informatie te vinden over het schooljaar 2022-2023. 

Het is vanzelfsprekend van groot belang dat de communicatie met ouders 
en leerlingen op een goede en prettige wijze verloopt en dat de informatie 
over de school zo goed mogelijk bekend is. In deze gids staat, naast alge-
mene informatie over de school en haar afdelingen, onder meer de leer-
lingbegeleiding beschreven. Ook kun je hier allerlei afspraken over toetsen 
en beoordelingen vinden. De afspraken betreffende schoolvakanties, extra 
verlof en de lestijden brengen wij ook graag onder de aandacht. 
Er zijn vele manieren om informatie te krijgen over de school en te com-
municeren met de school: per e-mail,  telefonisch, tijdens informatie-en 
spreekavonden en via nieuwsbrieven.  Daarnaast adviseren wij de website 
van de RGO regelmatig te raadplegen. Verder delen we interessant nieuws 
via Linkedin, Facebook en Instagram. 

Als er belangrijk nieuws is voor ouders en leerlingen, sturen we dat per 
e-mail. 
Je kunt per e-mail communiceren met de mentor en docenten en indien 
gewenst een afspraak maken. Leerlingen kunnen, behalve via directe com-
municatie op school, ook via het door school verkregen e-mailadres com-
municeren met hun docent/mentor. 

Indien er na het lezen van de schoolgids nog vragen zijn, aarzel dan niet 
contact met ons op te nemen.

Contactgegevens locaties RGO:
 
college@rgomiddelharnis.nl
0187 48 27 77

beroepscampus@rgomiddelharnis.nl
0187 48 54 44
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Je groeit op de RGO

De Regionale Scholengemeenschap 
Goeree-Overflakkee (RGO) heeft 2 
locaties waar circa 1800 leerlingen 
onderwijs volgen. 

De RGO biedt de onderstaande  
onderwijssoorten aan:

• gymnasium
• atheneum
• havo
• mavo (gemengde en  

theoretische leerweg vmbo)
• kaderberoepsgerichte leerweg 

vmbo
• basisberoepsgerichte leerweg 

vmbo
• internationale schakelklas
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College van Bestuur 
Dhr. A.J. Cové 
cove@rgomiddelharnis.nl

 
RGO College 

 
Directeur RGO College
Mevr. A.W. van Donk-Riksman  
dnkw@rgomiddelharnis.nl 
 
 
Brugklassen
Mevr. C. Derksen:  
drkc@rgomiddelharnis.nl 

MAVO 2-4 en ISK 
Dhr. M. Meerbach 
mrbm@rgomiddelharnis.nl 

HAVO 2-3 
Dhr. A.J. Diepenhorst 
dpha@rgomiddelharnis.nl  

HAVO 4-5 
Dhr. M. Dekker 
dkrm@rgomiddelharnis.nl 

VWO 2-6 
Dhr. P. van Groen 
gonp@rgomiddelharnis.nl 

Startende docenten
Mevr. M. Touw 
towm@rgomiddelharnis.nl

RGO Beroepscampus

 
Directeur RGO Beroepscampus
dhr. A. Krielaart
kria@rgomiddelharnis.nl

 
Brugklassen
Mevr. C. Cornelissen 
corc@rgomiddelharnis.nl 

Leerjaar 2
Mevr. D.A. v/d Smissen 
smis@rgomiddelharnis.nl 

Leerjaar 3 
Mevr. D.A. Visser 
visj@rgomiddelharnis.nl 

Leerjaar 4 
Dhr. F. de Bakker 
bakf@rgomiddelharnis.nl

 
 
Coördinator  
onderwijsondersteuning 
Mevr. J. de Vos 
vsje@rgomiddelharnis.nl

Loopbaanadviseurs
Mevr. M. Houben (mavo) 
hbnm@rgomiddelharnis.nl 

Mevr. M. Rufi (havo) 
rufi@rgomiddelharnis.nl 

Mevr. T. Margan (vwo) 
mrgt@rgomiddelharnis.nl

Mevr. E. Goossens 
gsse@rgomiddelharnis.nl 

Dhr. T. Rutte
rttt@rgomiddelharnis.nl

Mevr. E. Hanse  
hane@rgomiddelharnis.nl

DE ORGANISATIE VAN DE RGO

Schoolbestuur 
Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goe-
ree-Overflakkee (SOVOGO, wordt gevormd door het College van Bestuur 
waarvan dhr. Cové enig lid is. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op 
het reilen en zeilen van de school. De namen van de vijf leden van de Raad 
van Toezicht zijn te vinden op onze website. 

Missie 
De RGO staat voor brede ontwikkelingskansen in een lerende organisatie. 
Het onderwijs en de begeleiding zijn gericht op kennisverwerving en cog-
nitieve vaardigheden, ontwikkeling van sociaal-emotionele, creatieve en 
lichamelijke vaardigheden en van morele opvattingen om de leerling zo 
goed mogelijk voor te bereiden op het nemen van verantwoordelijkheid in 
zijn persoonlijk en maatschappelijk leven. 

Doelstellingen 
De doelstellingen van de school zijn als volgt samen te vatten: 

• het verzorgen van onderwijs gericht op het ontwikkelen van de  
capaciteiten van leerlingen; 

• het zorg dragen voor een goede begeleiding van leerlingen; 
• het aanleren van vaardigheden die leerlingen tot verantwoordelijke 

mensen maken; 
• het realiseren van een veilig en sociaal schoolklimaat. 

Gezien de ligging van de school en de aard van de leerlingenpopulatie 
streeft de RGO naar een bovengemiddeld resultaat op de kwaliteitskaart. 
De leeromgeving is inspirerend en prikkelend en is toegesneden op de 
eisen die aan eigentijds onderwijs worden gesteld. 

Inspectie Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachten over meldingen van seksuele intimidatie, seksueel misbruik,  

ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
0900-1113111 (lokaal tarief). 

Klachtencommissie 
De RGO heeft een klachtencommissie. 
Het adres van deze klachtencommissie RGO is: p/a Postbus 57, 3240 AB 
Middelharnis 
De volledige klachtenregeling is te vinden op de website/downloads:  
klachtenregeling

Management 
De RGO staat onder leiding van de bestuurder. De bestuurder wordt onder-
steund door het managementteam, dat bestaat uit de twee directeuren van 
de onderwijslocaties, tien teamleiders en de hoofden financiën en facilitaire 
zaken. De teamleiders zijn ieder verantwoordelijk voor het onderwijskun-
dige beleid, de leerlingenzorg en het personeel in hun eigen afdeling. Ze 
hebben daarnaast een algemene taak als schoolleider.

DE ORGANISATIE VAN DE RGO

 
 
Coördinator  
onderwijsondersteuning 
Mevr. C. Bakker 
bakc@rgomiddelharnis.nl

Loopbaanadviseurs
Mevr. S. Struijk 
strs@rgomiddelharnis.nl 

Mevr. H. Peeman 
peeh@rgomiddelharnis.nl 

Dhr. J. Slagboom 
slaj@rgomiddelharnis.nl 

Mevr. J. Vuerhard-Leijten 
leij@rgomiddelharnis.nl

Mevr. J. de Vos 
vosj@rgomiddelharnis.nl

Directie

Teamleiders

Leerlingbegeleiding

Vertrouwenspersonen

Anti-pestcoördinator
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De medezeggenschapsraad 
Ouders en leerlingen zijn samen met het personeel vertegenwoordigd in de 
medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft een formeel adviserende en con-
trolerende functie ten aanzien van het door het bevoegd gezag vastgesteld 
beleid van de onderwijslocatie. Daarnaast is er een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van de beide 
onderwijslocaties van de RGO deelnemen ten aanzien van het RGO brede 
beleid. 

Ouderbetrokkenheid
Wij zijn erg blij met de inbreng van ouders die zich willen inzetten voor 
school, zowel bij activiteiten als in het meedenken over beleid. Dit laatste 
kan door je kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de medezeggen-
schapsraad en/of deel te nemen aan ouderraad en/of ouderklankbordgroe-
pen. Met enige regelmaat vragen we de mening van ouders door middel 
van schriftelijke enquêtes. 

Visie
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs 
voor vwo, havo, mavo en vmbo op Goeree-Overflakkee. 
Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze 
school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden leerlin-
gen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige 
omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd  
worden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen.
Wij stimuleren leerlingen met een open blik naar de wereld te kijken en  
kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo geven we leerlin-
gen meer mee dan een diploma.

Strategisch beleidsplan
De RGO heeft voor de periode 2020-2024 een strategisch beleidsplan opge-
steld: ‘RGO 2024 Bruisende school’. Bij de evaluatie van het oude plan én de 
voorbereiding van het nieuwe Strategisch Beleidsplan zijn veel doelgroe-
pen betrokken geweest: leerlingen, ouders, docenten en medewerkers, de 

leden van de raad van toezicht en de leden van het managementteam. Met 
elkaar hebben zij invulling gegeven aan de richting die de RGO op gaat. Het 
volledige plan is in te zien via deze link Strategisch Beleidsplan 2024.

Leerwegen 
 
RGO College RGO Beroepscampus
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Op RGO College wordt onderwijs vanaf GL/TL -niveau (mavo) tot en 
met gymnasiumniveau aangeboden. 

De brugklas (instroommogelijkheden in het eerste leerjaar)
RGO College kent voor leerlingen die vanuit groep 8 van het basis-
onderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs de volgende 
mogelijkheden: 

• mavo
• up2havo*
• havo 
• vwo** 

Leerlingen die zich via de basisschool aanmelden worden conform het 
advies van de basisschool geplaatst op een afdeling. Dit advies wordt 
ondersteund door het CITO LVS en bij voorkeur een onafhankelijke 
test. Leerlingen met een dubbel advies worden op het hoogste niveau 
geplaatst.

* Up2Havo is bedoeld voor leerlingen die van de basisschool een 
mavo/havo of havo-advies hebben meegekregen.  Up2Havo houdt het 
havo-niveau aan, maar creëert extra tijd om te werken aan de ken-
nis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het behalen van een 
havo-diploma. Denk hierbij onder andere aan studievaardigheden en 
metacognitieve vaardigheden. De opleiding duurt 6 jaar, in leerjaar 4 
doen de leerlingen mavo examen. 

** Leerlingen die een gymnasiumopleiding willen gaan volgen, worden 
in een atheneumklas geplaatst. Zij krijgen bovenop de reguliere athe-
neum vakken de klassieke talen Grieks en Latijn aangeboden. 

Op RGO Beroepscampus wordt onderwijs op vmbo basis, kader en 
gemengd niveau aangeboden.

Basisberoepsgerichte leerweg (BL) 
De basisberoepsgerichte leerweg heeft vier algemeen vormende vak-
ken en een profielvak. Deze leerweg geeft toegang tot een mbo niveau 
2-opleiding. Praktisch ingestelde leerlingen kunnen in de bovenbouw 
het leerwerktraject (LWT) volgen. Dat is een basisberoepsgerichte 
opleiding, waarbij examen gedaan wordt in minimaal de Nederlandse 
taal en het profielvak. Ook maatschappelijke vorming en stage, waar-
bij werkervaring wordt opgedaan, zijn belangrijke kenmerken van het 
leerwerktraject. 

Basis/kaderberoepsgerichte leerweg (BK)
Ieder jaar zijn er leerlingen die met een dubbel advies van de basis-
school komen. Het gaat dan meestal om een basis/kader advies. Deze 
leerlingen worden in een kadergroep geplaatst. Ze krijgen dus les 
op kaderniveau. Voor de toetsen mogen deze leerlingen, uiteraard in 
overleg met ouders en mentor, kiezen of ze op basis of kaderniveau 
getoetst willen worden. Dit mag per vak verschillen. Leerlingen wor-
den uitgedaagd om alles op kaderniveau te toetsen.
2x per jaar kan deze keus aangepast worden.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KL) 
De kaderberoepsgerichte leerweg heeft vier algemene vakken en 
een profielvak. De lessen van de kaderberoepsgerichte leerweg zijn 
theoretischer en diepgaander dan die van de basisberoepsgerichte 
leerweg. Deze leerweg geeft toegang tot een mbo-niveau 3 of niveau 
4-opleiding. 

Leerwegen

DE ORGANISATIE VAN DE RGO
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campus leren leerlingen veel door te doen. Het onderwijs op de mavo 
van het RGO College is meer theoretisch. Ook leerlingen met een 
gemengd advies kunnen zich inschrijven op het RGO College, maar zij 
zullen hetzelfde (theoretische) programma volgen als de mavo-leerlin-
gen. 

In klas 3 wordt naast de algemene vakken ook het beroepsgerichte 
profiel Dienstverlening & Producten gevolgd. Onderdeel hiervan is de 
verplichte module ‘Ondernemen’. Daarnaast wordt nog een keuze ge-
maakt uit de vakken: Cloud & Cybersecurity, Robotica, Mode & Design, 
Interieur ontwerp & design en Fotografie. 
Na leerjaar 3 kan het beroepsgerichte profiel in leerjaar 4 als keuze-
vak gekozen worden. 

Er ligt veel nadruk op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Dat 
betekent dat leerlingen al vroeg nadenken over hun vakkenpakket en 
vervolgopleiding op basis van hun sterke kanten en hun persoonlijke 
interesse. 

Havo/vwo: de Tweede Fase 
De Tweede Fase van de havo omvat het vierde en vijfde leerjaar. De 
Tweede Fase van het vwo omvat het vierde, vijfde en zesde leerjaar. 

Er zijn vier profielen
• Cultuur en maatschappij 
• Economie en maatschappij 
• Natuur en gezondheid 
• Natuur en techniek

Profielen binnen het vmbo
BWI  Bouwen, Wonen & Interieur 
D&P  Dienstverlening & Producten 
E&O  Economie & Ondernemen 
GR  Groen 
HBR  Horeca, Bakkerij & Recreatie 
M&T  Mobiliteit & Transport  
PIE   Produceren, Installeren & Energie 
Z&W  Zorg & Welzijn

Als in de loop van het brugjaar blijkt dat een leerling niet op het pas-
sende niveau zit, kan geadviseerd worden tussentijds naar een ander 
niveau over te stappen. Het is in dit geval ook mogelijk dat de leerling 
aan het einde van het schooljaar naar het tweede leerjaar van een 
hoger of lager niveau wordt bevorderd. Doubleren komt in de brugklas 
zelden voor. Het spreekt vanzelf dat voor een harmonieuze gang van 
zaken een goed overleg tussen ouders en school noodzakelijk is. Daar-
om krijgt elke klas een mentor en zijn er teamleiders aangesteld. 

Leerjaar 2 
Na de brugklas worden de leerlingen, als zij zijn bevorderd, geplaatst 
in één van de volgende klassen: 

• vwo - klas 
• havo - klas
• up2havo
• mavo - klas 

Na het eindexamen kunnen leerlingen binnen de school de volgende 
overstap maken: 

• mavo - havo 4 
• havo - vwo 5 

 
Besluiten over opstroom en afstroom in andere klassen/leerjaren wor-
den genomen door de overgangsvergadering. 

Leerwegen en profielen binnen het vmbo  
De lessen voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte- en 
gemengde leerweg worden gegeven op de locatie RGO Beroepscam-
pus. Op de locatie RGO College worden de lessen voor de gemengde 
en theoretische leerweg (mavo) gegeven.

Een keuze voor een leerweg is zowel een keuze voor een bepaald 
niveau als een keuze voor een manier van leren. Op de RGO Beroeps-

Gemengde leerweg (GL) 
De gemengde leerweg heeft vijf algemeen vormende vakken en een 
profielvak. De mogelijkheid bestaat om een zesde theorievak te kiezen. 
Het GL-diploma geeft toegang tot een mbo-niveau 4-opleiding. Heeft 
uw kind een diploma met 6 algemene vakken dan is dit diploma extern 
inwisselbaar voor een diploma theoretische leerweg. Op voorwaarde 
van een goede afstemming van de vakken geeft dit diploma, afhanke-
lijk van het beleid van de vervolgschool, toelating tot de havo. 

Leerjaar 1
Leerlingen stromen in op het niveau dat de basisschool adviseert. 
In de profielen maken de leerlingen een kennismakingsronde waarin 
ze alle profielen 4 lesuren bezoeken. Na deze kennismaking wordt in 
een MOL(mentor, ouder, leerling) gesprek beslist welke 3 profielen 
de leerling in klas 1 nader gaat verkennen. Aan het eind van het jaar 
maakt de leerling een keuze voor 1 profiel.

Leerjaar 2
Na klas 1 worden leerlingen bevorderd naar het niveau dat bij hen 
past. Dit is afhankelijk van de prestaties in het eerste jaar. 
In de profielen is de keus gemaakt. Wel kunnen leerlingen in klas 2 
nog steeds van profiel wisselen als ze twijfelen over hun keuze.  
 
Leerjaar 3 & Leerjaar 4
In de bovenbouw start de leerling in leerjaar 3 al aan het verzamelen 
van resultaten die leiden tot het behalen van het diploma aan het einde 
van leerjaar 4. Zo gelden bijvoorbeeld alle cijfers behaald voor de 
AVO-vakken mee als SE-cijfer. CKV en maatschappijleer dienen zelfs in 
leerjaar 3 al afgerond te zijn, anders mag de leerling niet deelnemen 
aan de landelijke examens.

98
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Onderwijstijd
De overheid stelt minimumeisen aan de omvang van ‘begeleide onderwijs-
tijd’. Hieronder wordt verstaan: de uren waarop leerlingen ‘afdwingbaar’ 
aanspraak kunnen maken op begeleidend onderwijs, als deel van het 
verplichte onderwijsprogramma dat onder verantwoordelijkheid van een 
docent valt. Onderwijstijd kan naast de reguliere lessen ook andere  
activiteiten omvatten zoals, flexuren, mentor- en studiebegeleiding,  
werkweken, excursies, sportdagen, werkbezoeken.

De RGO spant zich in om te voldoen aan de eisen van de verplichte  
onderwijstijd. De verplichte onderwijstijd per niveau is:

De RGO voldoet aan de eisen op de onderstaande manier:
• Een voldoende aantal lessen per week
• Een voldoende aantal effectieve lesweken, dus zo weinig mogelijk 

uitval door vergaderingen en bijscholing van docenten
• Opvang van brugklasleerlingen (in een lokaal of de aula van school) 

bij afwezigheid van een docent
• Urennorm per opleiding

10

RGO College RGO Beroepscampus

Vwo  5700 uur  
Havo 4700 uur
Mavo 3700 uur

Vmbo 3700 uur
 
Dit totaal mag worden verspreid over de 4 leerjaren. Voor het examen-
jaar is de grens gelegd bij 700 uur.

De praktijklessen en PPO-lessen worden meestal gegeven in blokken 
van twee aaneengesloten lesuren. 

Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, 
creativiteit en gedrevenheid. Daarnaast behoren perfectionisme, een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel, hypersensitiviteit en een kritische instelling vaak 
tot de eigenheid van een hoogbegaafde. (Hoog)begaafde kinderen den-
ken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder 
dan leeftijdsgenoten. Omgevingsfactoren (zoals leerhouding in het gezin, 
gezinsklimaat, kwaliteit van de instructie, klassenklimaat, ingrijpende ge-
beurtenissen) en niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (zoals omgang 
met stress, prestatiemotivatie werk-/leerstrategieën, faalangst, locus of 
control) hebben invloed op het tot uiting komen van de hoogbegaafdheid.

Leerwegen 
 
RGO College RGO Beroepscampus

RGO Beroepscampus
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Nederlands 4 4 4 4
moderne vreemde 
talen

Engels 3 3 3 3
Frans 3 3 3 3

klassieke talen Latijn 2
zaakvakken aardrijkskunde 2 2 2 2

geschiedenis 2 2 2 2
exacte vakken wiskunde 3½ 3½ 4 4

biologie 2 2 2 2
kunstvakken beeldende vorming 2 2 2 2

muziek 2 2 2 2
sport lichamelijke oefening 4 4 4 4
module-uren Cambridge English ½ ½ ½ ½

ICT-wijs ½ ½ ½ ½
drama 1 1 1 1
programmeren ½ ½

begeleiding LOB/mentorles 1 1 1 1
extra mentorles 1 1 1 1
Flexuren 0-5 0-5 0-5 0-5

Lessentabel leerjaar 1 & 2
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Leerjaar 1 Leerjaar 2

Nederlands 3 3 3 4 4 4
Engels 3 3 3 3 3 3
Duits 2 2 2 2
wiskunde 4 3 3 4 3 3
nask 2 2 2 2 2 2
biologie 1 1 1 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2 2 2
economie 2 2 2
lo 4 4 4 2 2 2
beeldende vorming 2 2 2 4 2 2
muziek 1 1 1
ICT 1 1 1
mentorles 1 1 1
PPO (ob)/Profiel (bb) 6 6 6 4 4 4

Binnen de RGO zijn er meerdere HB-coördinatoren, ook wel talentbegelei-
ders, actief. Zij begeleiden leerlingen die binnen het profiel passen.

Zo ondersteunen ze de coördinator onderwijsondersteuning en docenten op 
het gebied van (hoog)begaafdheid en daarbij passende onderwijs- en on-
dersteuningsbehoeften van de leerling. Daarnaast gaat de HB-coördinator 
in gesprek met de leerling en samen zoeken ze naar passende uitdaging en 
motivatie. Denk hierbij aan vervroegd examen doen of een project buiten de 
lessen (bijvoorbeeld een eigen onderzoek doen of een boek schrijven).
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verplaatst, waarbij tussenuren niet altijd te voorkomen zijn. Bij uitzonderlijk 
veel uitval, wordt een passende oplossing gezocht door de teamleider.

Ziek- en betermelding / Verzuimprotocol 
Voor de school, de leerling én voor de ouder is het belangrijk dat we weten 
wat we aan elkaar hebben. Daarom hebben wij een aantal regels opgesteld 
rond te laat komen, kort- of langdurige afwezigheid (tandarts, ziekte) en 
het aanvragen van verlof. Als een leerling ziek is moet dit ‘s morgens voor 
08.30 uur bij voorkeur per e-mail gemeld worden aan de school:

RGO College            RGO Beroepscampus

absentie@rgomiddelharnis.nl        absentie.vmbo@rgomiddelharnis.nl
of 0187 66 77 10          of 0187 48 54 44

Wie op school ziek wordt, meldt zich af bij de pedagogisch conciërge. Zodra 
de leerling thuisgekomen is, moet dit bevestigd worden middels een reactie 
op het door school toegestuurde e-mailbericht. Dit laatste is voor de school 
erg belangrijk, omdat dan zeker is dat een leerling veilig thuis is gekomen. 
Als de leerling weer beter is, moet dit voor 8.30 uur op diezelfde dag per 
e-mail gemeld worden. 
Als er geen melding is gemaakt van de reden van afwezigheid, wordt de 
absentie als ongeoorloofd beschouwd. Het volledige verzuimprotocol kan 
hier ingezien worden.

Verlofaanvragen
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en uiterlijk acht weken van te voren 
bij de teamleider te worden ingediend. Formulieren zijn te downloaden op 
de op de website van de de RGO. Geen reden voor vakantieverlof zijn bij-
voorbeeld; wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen 
betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie geweest, reeds ge-
kochte tickets, ontlopen verkeersdrukte en dergelijke. Wanneer een verlof-
aanvraag niet wordt toegestaan, maar toch wordt opgenomen (het zgn. luxe 

verzuim), dan is de school wettelijk verplicht dit per omgaande te melden 
aan de leerplichtambtenaar. Meer informatie hierover is beschikbaar via 
rijksoverheid inzake leerplicht. 

Mentoruur / Loopbaanoriëntatie
Voor alle leerlingen zijn mentoruren ingeroosterd. Mentoren kunnen dan 
hun hele mentorgroep oproepen om bepaalde zaken te bespreken of deze 
tijd gebruiken voor individuele gesprekken.

Schoolplein
De RGO heeft zorgplicht voor haar leerlingen op de momenten dat zij zich 
in schoolgebouwen en op schoolterreinen van de RGO bevinden. Dat geldt 
ook voor het bewegen tussen deze locaties, het schoolsporten op externe 
locaties en tijdens werkweken en excursies.
Op het moment dat een leerling het schoolplein verlaat, omdat de school-
dag is beëindigd of om activiteiten te ondernemen die niet zijn verbonden 
met het onderwijs, is de school niet aansprakelijk voor het gedrag van uw 
kind en/of de gevolgen hiervan.

Schoolspullen vergeten
Soms komt het voor dat een leerling veelvuldig de voor de les noodzakelijke 
spullen (boeken, veiligheids- of sportkleding en dergelijke) vergeet mee te 
nemen. Aanvullende informatie hierover is te vinden in het Protocol leerlin-
genstatuut.

Ongeoorloofd gedrag: spijbelen & verwijdering uit de les
Wanneer een leerling regelmatig spijbelt, spreekt de school zowel de 
leerling als de ouders hierop aan en volgt een maatregel van school. Als 
er geen verbetering komt, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar. 
Deze kan proces-verbaal opmaken. 

Het kan voorkomen dat de leerling wegens ongeoorloofd gedrag uit de les 
wordt gestuurd. Dan moet de leerling zich altijd melden bij de pedagogisch 
conciërge. Op een zogenaamde ‘blauwe brief’ vult hij precies in wat er is 
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Leerwegen 
 
RGO College RGO Beroepscampus

1e uur 08.35 – 09.20
2e uur 09.20 – 10.05
3e uur 10.05 – 10.50
Pauze 10.50 – 11.05
4e uur 11.05 – 11.50
5e uur 11.50 – 12.35
Pauze 12.35 – 13.00
6e uur 13.00 – 13.45
7e uur 13.45 – 14.30
Pauze 14.30 – 14.40
8e uur 14.40 – 15.25
9e uur 15.25 – 16.10

Lestijden

Klas 1 & 2 Klas 3 en hoger
1e uur 08.35 - 09.20 (flexuur) 1e uur 08.35 - 09.20 (flexuur)
2e uur 09.20 - 10.05 2e uur 09.20 - 10.05
Pauze 10.05 - 10.20 3e uur 10.05 - 10.50
3e uur 10.20 - 11.05 Pauze 10.50 - 11.05
4e uur 11.05 - 11.50 4e uur 11.05 - 11.50
Pauze 11.50 - 12.15 5e uur 11.50 - 12.35
5e uur 12.15 - 13.00 Pauze 12.35 - 13.00
6e uur 13.00 - 13.45 6e uur 13.00 - 13.45
7e uur 13.45 - 14.30 7e uur 13.45 - 14.30
Pauze 14.30 - 14.40 Pauze 14.30 - 14.40
8e uur 14.40 - 15.25 8e uur 14.40 - 15.25
9e uur 15.25 - 16.10 9e uur 15.25 - 16.10

Flexuren 
Flexuren zijn extra lesuren naast de reguliere lessen waar leerlingen zich 
vrijwillig voor in kunnen schrijven. Het is ook mogelijk dat de docent leer-
lingen uitnodigt, maar dan is er een verplicht karakter. Flexuren kunnen 
verbreding, verdieping of ondersteuning voor een bepaald vak geven. Met 
de flexuren willen we ons onderwijs nog beter op maat verzorgen. De flexu-
ren zijn opgenomen aan het begin van de dag.  
 
Lesuitval 
Door de schoolleiding wordt al het mogelijke gedaan om de leerlingen ‘bij 

de les te houden’. Toch zal het gebeuren dat lessen, bijvoorbeeld wegens 
ziekte van een docent of studie/cursus, komen te vervallen. Leerlingen 
kunnen in de aula verblijven. De leerlingen in de brugklas hebben in hun 
rooster in principe geen of zo min mogelijk tussenuren. Afhankelijk van het 
vakkenpakket kan het voorkomen dat een leerling van de bovenbouw wel 
tussenuren heeft. 
 
Roosterwijzigingen
Er zullen regelmatig roosterwijzigingen plaatsvinden. Deze worden z.s.m. 
bekend gemaakt en zijn te zien in Magister. Lessen worden zo mogelijk 

mailto:absentie%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:absentie.vmbo%40rgomiddelharnis.nl%20?subject=
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Algemeen/Verzuimprotocol%20NIEUW%20DEF(1).docx.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/downloads
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf


gebeurd en blijft daar tot de les is afgelopen. Tegen het einde van de les 
gaat hij met de blauwe brief naar de docent. Die schrijft er op wat er vol-
gens hem/haar gebeurd is. De docent bepaalt samen met de leerling hoe 
het probleem wordt opgelost. De blauwe brief wordt door de docent bij de 
leerlingcoach of teamleider ingeleverd.

Schorsen en verwijderen 
Geweld, wapens, drugs en alcohol zijn niet toegestaan op onze school. Bij 
overtreding van de Nederlandse wet wordt de politie ingeschakeld. Ener-
giedrankjes zijn eveneens in en rond de school niet toegestaan. Een leer-
ling kan bij herhaaldelijk wangedrag door de directeur of een teamleider 
worden geschorst. Deze periode van schorsing kan volgens artikel 13 van 
het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs ten hoogste 5 schooldagen 
duren. Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de direc-
teur of teamleider besluiten deze leerling definitief van school te verwijde-
ren, volgens de artikelen 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit Wet Voortgezet 
Onderwijs. 

Reden tot schorsing en/of verwijdering zijn in elk geval: bezit en/of dealen 
van drugs, alcohol en (steek)wapenbezit. Definitieve verwijdering van een 
leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de Onderwijsin-
spectie. Het besluit tot schorsing of verwijdering wordt schriftelijk en met 
vermelding van de reden door de directeur of een teamleider aan de leer-
ling en aan zijn ouders medegedeeld. Als de directeur tot definitieve ver-
wijdering besluit, kunnen de leerling en zijn ouders binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Daarbij dient de procedure 
van de Klachtenregeling van de RGO gevolgd te worden.

Kledingvoorschriften
Voor de kleding die leerlingen dragen, geldt dat deze passend zijn volgens 
de geldende fatsoensnormen. Indien dit niet het geval is, kunnen leerlingen 
de opdracht krijgen iets anders aan te trekken. Het dragen van gezichtsbe-
dekkende kleding is niet toegestaan. Leerlingen bewaren hun jas (en petten 
of andere hoofddeksels) in hun kluisje. Zie ook Protocol leerlingenstatuut.

Voor RGO Beroepscampus zijn er specifieke veiligheidsvoorschriften
Kledingvoorschriften zijn vooral voor je eigen veiligheid, met name tijdens 
de praktijkvakken. Om veiligheidsredenen is het dragen van ringen, arm-
banden en andere loshangende sieraden en loshangende kleding tijdens de 
praktijklessen verboden. 
Bij machinale bewerkingen is lang haar eveneens een risicofactor. In dat 
geval is opsteken van het haar en/of het dragen van een haarnetje ver-
plicht. Bij het verwerken van voedsel of drank zijn om hygiënische redenen 
ook deze maatregelen van kracht. 

Kluisjes & aansprakelijkheid bij diefstal, beschadiging en zoekraken
Alle leerlingen hebben een kluisje voor persoonlijk gebruik. De leerlingen 
huren een kluisje van de school. Hierin kunnen boeken, kleding e.d. worden 
opgeborgen. De huur van het kluisje is bij de ouderbijdrage inbegrepen. 
Voor de zomervakantie moeten alle kluisjes leeg zijn. Achtergebleven  
materialen in de kluisjes worden verwijderd en weggegooid. De schoollei-
ding kan opdracht geven om tassen, kluisjes en kleding te controleren. 
Voor RGO Beroepscampus geldt bovendien dat er een afdelingskluisje ter 
beschikking wordt gesteld. Dit is voor het opbergen van werkkleding en 
persoonlijk gereedschap.

De school (SOVOGO) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, 
beschadigingen en/of zoekraken van eigendommen van leerlingen in/bij het 
schoolgebouw, de bij de school in gebruik zijnde sportvelden en gymnas-
tieklokalen met de bijbehorende kleedgelegenheden en andere (buiten-) 
locaties. Het is aan te raden helmen, jassen, laarzen, schoenen en werk-
kleding van naam te voorzien. Dit is ook zinvol voor persoonlijke boeken en 
andere persoonlijke lesmaterialen.

Medicijngebruik
In de periode dat leerlingen in de school verblijven, kan het voorkomen dat 
zij voorgeschreven medicijnen moeten innemen. Ook kan het voorkomen 
dat jongeren pijn krijgen, die op eenvoudige wijze door (meegebrachte) me-
dicijnen kan worden opgelost. De BIG-wet beschrijft het al dan niet bevoegd 
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verstrekken van medicijnen. Het verstrekken van (schijnbaar onschuldige) 
medicijnen kan onverwachte gevolgen hebben. Hierbij moet gedacht wor-
den aan allergieën, verslikking/verstikking en verkeerde uitwerking. Om die 
reden is het verstrekken van medicijnen, ook al zijn deze zonder recept te 
verkrijgen, onverstandig.

De algemene regel voor medicatie op school is: 
• De school verstrekt als regel geen medicijnen
• Medewerkers dienen geen medicijnen toe

Toch kan het soms nodig zijn dat een leerling wel medicijnen krijgt  
toegediend. In die gevallen dient als volgt gehandeld te worden: 

• De toediening vindt plaats door deskundige medewerkers (BHV’ers)
• In noodsituaties wordt het noodnummer 112 gebeld
• Ouders van de leerling worden direct op de hoogte gebracht

Vooral op scholen voor voortgezet onderwijs komt het regelmatig voor  
dat leerlingen zelf om een pijnstiller vragen. In de meeste gevallen gaat  
het dan om paracetamol. Paracetamol (of een andere pijnstiller) wordt  
niet verstrekt. Wel kunnen de volgende adviezen gegeven worden aan de  
leerling: 

• Drink water 
• Heb je voldoende gegeten (ontbeten); zo niet, eet even iets
• Ga even naar buiten
• Zorg voor voldoende ventilatie in het lokaal

DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK
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Contactgegevens 
Het is belangrijk dat de school over de juiste contactgegevens van gezag-
hebbende ouders beschikt. Bij wijziging van telefoonnummer of (e-mail)
adres vragen we ouders dit per omgaande aan de administratie te laten 
weten. Het verdient aanbeveling ook de mentor van de leerling hiervan op 
de hoogte te stellen. 

Uitschrijven 
Uitschrijven van leerlingen gebeurt pas, nadat hiervoor een schriftelijk ver-
zoek van de ouders is ontvangen, naast een bewijs van inschrijving van een 
andere school. Zonder deze schriftelijke berichtgeving kunnen en mogen 
we geen administratieve handelingen verrichten die bij uitschrijving nood-
zakelijk zijn. In het verzoek tot uitschrijving worden de reden van uitschrij-
ving en de naam en het volledige adres van de nieuwe school vermeld.

Magister 
Via Magister, het leerlingvolgsysteem, hebben de mentor en verschillende 
functionarissen inzage in de prestaties en voortgang van hun leerlingen. 
Ouders kunnen hier informatie bekijken over het rooster en roosterwij-
zigingen, cijfers, absentie en huiswerk. Aan het begin van het schooljaar 
ontvangen ouders een inlogcode voor Magister. Ouders wordt nadrukkelijk 
gevraagd regelmatig Magister te raadplegen. 
 
Cijferbeleid 
De school heeft onder meer voor het maken van huiswerk, het toetsen van 
de lesstof en de beoordeling van de toetsen, regels opgesteld. Deze infor-
matie is te vinden in het Protocol leerlingenstatuut.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt jaarlijks vóór 1 
oktober aan alle examenleerlingen (3-4 vmbo & mavo, 4-5 havo, 5-6 vwo) 
aangeboden en is te vinden op onze website. Daarnaast wordt voor de ove-
rige klassen een programma van toetsing onderbouw (PTO) vastgesteld. Op 
de informatieavonden aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de 
PTO’s en PTA’s door de betreffende teamleiders toegelicht.

Overgangsregeling en plaatsing
De richtlijnen voor het blijven zitten of bevorderd worden naar een volgend 
leerjaar zijn vastgelegd in de volgende documenten:  

Procedure bevordering/overgang RGO College
Procedure bevordering/overgang RGO Beroepscampus

Wereldburgerschap
De RGO gaat uit van waarden en normen die leerlingen in staat stellen zich 
te ontwikkelen tot actieve en verantwoordelijke burgers. Het leren samen-
leven vraagt van onze school een actieve rol. De school is een gemeen-
schap waarin leerlingen en personeel met en van elkaar leren. 

Met betrekking tot  wereldburgerschap staan voor de RGO de volgende 
waarden centraal:

• democratie
• pluriformiteit 
• verantwoordelijkheid
• duurzaamheid
• digitale geletterdheid

Doelen: 
Op de RGO hebben we respect voor elkaar, voor de democratie, de rechts-
staat en voor de vrijheden die iedereen heeft. We streven ernaar onze doe-
len te koppelen aan de internationale sustainable development goals van 
de Verenigde Naties 17 Doelen Wegwijzer.

Als school willen we onze leerlingen de kans bieden te leren over de wereld 
buiten Goeree- Overflakkee en hen uit te dagen hun persoonlijke grenzen 
te verleggen. We willen hen de vaardigheden leren die ze nodig hebben om 
deel te nemen aan een pluriforme samenleving.
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1 maart 
Ouders/leerlingen groep 8 beschikken over een schriftelijk schooladvies. 

Uiterlijk 1 april 
Ouders schrijven hun zoon/dochter in bij RGO Beroepscampus of RGO 
College. De inschrijving kan individueel of via de afleverende basisschool 
worden gedaan. 

Schema met richtlijnen voor plaatsing van brugklasleerlingen op de RGO
1. Bij de plaatsing van leerlingen wordt uitgegaan van het advies van de 

basisschool; 
2. Indien het door de basisschool gegeven advies van een schoolverla-

ter afwijkt van het toelatingsbeleid van het Samenwerkingsverband 
VO GO wordt de betreffende leerling in een gezamenlijk overleg 
tussen de basisschool en de RGO besproken.  

Voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de overstap van het  
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunnen ouders het  
Overstapplan SWV raadplegen.

INSCHRIJVING & TOELATING
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RGO College            RGO Beroepscampus

Mevr. E. Hanse            Mevr. J. de Vos
hane@rgomiddelharnis.nl           vosj@rgomiddelharnis.nl

Gebruik internet en digitale middelen 
Alle leerlingen kunnen gebruik maken van het internet en ons eigen 
schoolnetwerk (intranet), maar wel conform onze gedragsregels en op-
vattingen. Het gebruik van het (school) netwerk is geen recht maar een 
voorrecht en kan bij misbruik direct ingetrokken worden. We vertrouwen er 
echter op dat iedereen blijft meewerken aan een veilig en prettig gebruik 
hiervan. 

In de mentorlessen wordt aandacht geschonken aan de regels waaraan een 
ieder zich dient te houden als het gaat om gebruik van internet en social 
media. Kijk voor meer informatie op: Protocol Social Media.

Privacy
De RGO neemt privacy serieus. Op de website staat onze Privacyverkla-
ring waarin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en 
gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze 
persoonsgegevens goed zijn beveiligd. De RGO verwerkt, beheert en be-
veiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden 
onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige 
werkplek. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stellen. Hoe 
wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons IBP-beleidsplan.

Leerlingbegeleiding
De leerlingbegeleiding is op beide locaties goed geregeld. De contactadres-
sen van de coördinatoren van beide locaties staan op pagina 5. 
Op de website van school staat meer specifieke informatie over zorg- en 
onderwijsondersteuning: www.rgomiddelharnis.nl/onderwijsondersteuning 
Alle medewerkers die werkzaam zijn om hulp en ondersteuning te bieden 
zijn te vinden op: www.rgomiddelharnis.nl/begeleiding.

VEILIGHEID EN WELBEVINDEN OP SCHOOL
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Maatregelen betreffende schoolveiligheid 
Onze school is, net als ieder bedrijf, verplicht een plan op te stellen voor 
veiligheid, gezondheid en milieu. Deze verplichting staat in de Arbeidsom-
standighedenwet (Arbo). Het gaat hierbij dan niet alleen om technische 
veiligheid, zoals eisen aan de lokalen, verlichting en de stoelen, maar ook 
om bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en 
discriminatie. Agressie en geweld, slecht gedrag en het voortdurend over-
treden van de regels en afspraken zijn slecht voor het werk- en leefklimaat. 
Een slechte sfeer heeft een negatieve invloed op de werkprestaties van de 
leraren en de leerresultaten van de leerlingen. 

Met elkaar, bestuur, directie en schoolpersoneel, streven we naar: 
• Een schoolklimaat waarin iedereen (leraren, overige medewerkers, 

leerlingen en ouders) elkaars integriteit respecteert
• Een actief beleid dat gericht is op het zo veel mogelijk voorkomen en 

bestrijden van agressie en geweld
• Klachten worden serieus behandeld
• Passende gedragsregels, een passend sanctiebeleid en handhaving 

hiervan

Jaarlijks wordt bij alle leerlingen van RGO College en van de leerlingen van 
klas 1 en 3 van RGO Beroepscampus de veiligheid gemonitord middels een 
leerlingtevredenheidsonderzoek. Tevens wordt bij alle ouders een ouderte-
vredenheidsonderzoek uitgezet. Naar aanleiding van de analyses worden, 
indien gewenst, acties ondernomen.

Calamiteiten 
Op onze school zijn diverse personeelsleden speciaal geschoold als  
bedrijfshulpverleners (BHV). Eén keer per jaar wordt geoefend in het  
snel ontruimen van de school. Regelmatig vindt een Risico Inventarisatie  
en Evaluatie (RI&E) plaats. 

Cameratoezicht 
De school behartigt en beschermt met het plaatsen van camera’s de  

belangen en eigendommen van school en leerlingen. Er zijn geen verbor-
gen camera’s, alle camera’s zijn zichtbaar opgehangen.

Gezonde school 
RGO heeft het vignet Gezonde School. Met het vignet Gezonde School laten 
wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door deskundigen. 

Samen op weg naar een gezonde school 
Als school streven wij, in samenwerking met u als ouders, naar bewust-
wording bij leerlingen als het gaat om gezonde voeding, drugs, alcohol, 
verkeer, seksualiteit en een rookvrije school alsook de gevaren van sociale 
media. Deze thema’s komen in de lessen verzorging en ict in klas 1 en in de 
mentorlessen in klas 2 t/m klas 4 aan de orde. Ook worden projectdagen 
georganiseerd over deze onderwerpen. Op deze manier hopen wij bij te 
dragen aan een bewuste, duurzame en gezonde maatschappij. 

Lichamelijke Opvoeding (LO) 
Ook lichamelijke opvoeding hoort bij een gezonde school. De lessen vinden 
plaats in eigen gymzalen, maar ook in sportcentra en op sportvelden (pe-
riode april t/m oktober) buiten de scholen. Het dragen van sportkleding is 
verplicht. Na de gymnastiekles is er gelegenheid tot douchen/wassen. Voor 
alle klassen worden sportdagen georganiseerd. Deelname aan de sport-
dag is verplicht, aangezien dit een officiële lesdag is. Bij de conciërges zijn, 
middels een stempelkaart, leenfietsen te huur. 
 
Pesten 
Uiteraard vinden wij dat leerlingen elkaar niet mogen pesten. De werkelijk-
heid is echter anders. Op veel scholen wordt, ondanks allerlei maatregelen, 
toch nog gepest. Bij pesten is het eerste aanspreekpunt voor de leerling de 
mentor. Meer informatie over pesten op www.pestaanpak.nl.

Onze antipest-coördinatoren zijn
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Fijn schoolklimaat met  
anti-pestproject 
We willen natuurlijk dat al onze 
leerlingen een goede start 
maken op school en vervolgens 
een fijne tijd hebben. 
In de brugklas besteden we 
veel aandacht aan pestgedrag 
en hoe leerlingen respectvol 
met elkaar om moeten gaan. 
Door middel van een workshop 
tijdens de introductiedagen en 
klassengesprekken na afloop 
wordt het probleem ‘pesten’ 
bespreekbaar gemaakt. De 
mentoren besteden in hun 
mentorlessen aandacht aan 
zaken die ervoor zorgen dat 
iedereen zich prettig en ver-
trouwd voelt op school.

Meer informatie hierover in het
anti-pestprotocol

Fijn schoolklimaat met  
kanjertraining  
Natuurlijk is het ook belang-
rijk dat onze leerlingen zich 
veilig voelen en dat leerlingen 
zichzelf kunnen én durven zijn. 
We besteden aandacht aan 
sociale vaardigheden, pesten 
en een prettig leefklimaat. De 
kanjertraining levert daar-
voor de basis waarbij mentale 
weerbaarheid en juist gedrag 
belangrijk is en erop gericht 
is om te bereiken dat zowel 
leerlingen als personeel op een 
prettige en respectvolle manier 
met elkaar (leren) omgaan. Dit 
geldt voor alle situaties in en 
rondom de school. In klas 1 
wordt de kanjertraining  
gegeven door de mentoren. 
Ook tijdens de introductiedagen 
van klas 1 krijgt dit aandacht 
en vervolgens met regelmaat in 
de leerjaren daarna. 

Meer informatie hierover in het
anti-pestprotocol

mailto:hane%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:vosj%40rgomiddelharnis.nl?subject=
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2022/RGO%20protocol%20sociale%20media%20def%201%20feb%202022.pdf
https://sites.google.com/rgomiddelharnis.nl/privacyverklaring/home
https://sites.google.com/rgomiddelharnis.nl/privacyverklaring/home
https://rgomiddelharnis.nl/downloads
https://rgomiddelharnis.nl/begeleiding
http://www.pestaanpak.nl
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/anti-pestprotocol_rgo_middelharnis_december_2021_definitief.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/anti-pestprotocol_rgo_middelharnis_december_2021_definitief.pdf


Onderwijsondersteuning

RGO College

Connect
Connect is bedoeld voor leerlingen die intensieve begeleiding nodig heb-
ben. De basis en extra ondersteuning die geboden kunnen worden vanuit de 
reguliere afdelingen zijn niet toereikend om een diploma te kunnen halen. 
Connect is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, RGO, Samenwer-
kingsverband Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Met de komst van Connect is het mogelijk voor een specifieke groep  
leerlingen binnen de reguliere setting inclusief onderwijs dicht bij huis te 
organiseren. 

Binnen Connect zijn twee richtingen, ook wel ‘streams’ genoemd.
• Flexibele stream: voor leerlingen die tijdelijk gebruik maken van de 

intensieve ondersteuning van Connect. De leerlingen blijven inge-
schreven bij de stamschool (CSG Prins Maurits of RGO). Het doel is 
om binnen twee jaar weer terug te keren naar de reguliere afdeling 
van de stamschool. 

Als het nodig is, schakelen vertrouwenspersonen externe hulpverleners in. 
Ze gaan zorgvuldig met informatie om. 

RGO College

Vertrouwensinspecteur 
De Inspectie van het onderwijs heeft een aantal vertrouwensinspecteurs 
aangewezen. Zij hebben een adviserende en ondersteunende taak bij 
klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. De RGO is wette-
lijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen 
met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over 
leraren, directies en anderen die contractueel aan de RGO verbonden zijn. 
Scholen en leerlingen kunnen ook contact opnemen met de vertrouwens-
inspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben 
voorgedaan. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht bij 
klachten over seksueel misbruik. 

De vertrouwensinspecteurs zijn telefonisch te bereiken op 0900 111 31 11 
(werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur). De RGO heeft een onderwijsinspecteur 
die verbonden is aan het kantoor in Dordrecht. 

De Inspectie van het Onderwijs is te bereiken via:  
www.onderwijsinspectie.nl of telefonisch 088 669 60 00.
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Trajectgroep
Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft op school, op bijvoorbeeld het 
gebied van leren of extra hulp in dagelijkse schoolzaken, kan hij of zij dit 
aangeven bij de mentor. 
De mentor bekijkt waarbij hulp nodig is, en overlegt dit eventueel met de 
coördinator onderwijsondersteuning. Een mogelijkheid kan zijn dat de  
leerling extra hulp krijgt bij de trajectgroep. In de trajectgroep kunnen  
leerlingen bijvoorbeeld terecht voor:

• Het plannen en organiseren van schoolwerk en toetsweek met  
behulp van een agenda

• Bij motivatieproblemen wordt samen gekeken hoe de leerling weer 
gemotiveerd kan raken

• Wanneer een leerling hulp nodig heeft bij vragen waar hij of zij  
tegenaan loopt in school. De trajectgroep helpt bijvoorbeeld het 
opstellen van een mail naar een docent of ondersteunen de leerling 
door mee te lopen naar een docent

• Wanneer een leerling een plek nodig heeft om de dag te starten en af 
te sluiten

• Wanneer een leerling een time-out kaart heeft en deze heeft ingezet 
bij een les, kan deze leerling naar de trajectgroep komen om even tot 
rust te komen

De leerlingcoach
Bij een leerlingcoach kun je bijvoorbeeld terecht voor wanneer:

• Je problemen ervaart rondom motivatie, emoties, zelfbeeld, gedrag 
en sociale vaardigheden

• Je behoefte hebt aan een luisterend oor
• Je het overzicht even kwijt bent, kunnen we samen kijken hoe we jou 

dit weer terug kunnen geven
• Je hulp nodig hebt bij praktische zaken binnen school
• Je gepest wordt en hier graag over wil praten

 
De leerlingcoach zal inschatten of er nog verdere hulp nodig is buiten 
school en dit met jou en je ouders bespreken.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Bij problemen kan de leerling terecht bij schoolmaatschappelijk werk. Deze 
gesprekken zijn vertrouwelijk. Schoolmaatschappelijk werk en de coördina-
tor onderwijsondersteuning werken nauw samen.

Alle vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de buurt is dé plek waar jonge-
ren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opgroeien en verzorging. 
Naast jeugdverpleegkundigen werken er ook jeugdartsen, doktersassis-
tenten, pedagogen en andere deskundigen om gezond en veilig opgroeien 
mogelijk te maken. Indien gewenst, biedt het CJG advies en ondersteuning. 
Ga voor meer informatie over het CJG of voor handige links naar onze web-
site www.cjgggo.nl. 

Vragen? 
Aan de school is een jeugdverpleegkundige van het CJG verbonden.
Hebben jij of je ouders/verzorgers een vraag? Neem dan contact op met de 
jeugdverpleegkundige: 

• Bianca van Burg 
• Telefoonnummer: 088 201 00 41 / 06 23 28 18 60 
• E-mail: b.van.burg@cjgrijnmond.nl

Schoolziekteverzuim 
Samen met de school van je kind, wil het CJG meer aandacht geven aan 
kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek 
zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor 
het welzijn en de gezondheid van je kind. Het kind wordt dan, met  
medeweten van de ouder(s), door de school aangemeld bij de jeugdarts  
of jeugdverpleegkundige van het CJG. 

Vertrouwenspersoon 
Onze school beschikt over twee vertrouwenspersonen. Je kind kan zelf een 
afspraak maken met een van hen. Ook de ouders kunnen de vertrouwens-
personen informeren over problemen.  
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              RGO Beroepscampus

Mevr. E. Goossens 
gsse@rgomiddelharnis.nl 

Dhr. T. Rutte
rttt@rgomiddelharnis.nl

Dhr. J. Slagboom
slaj@rgomiddelharnis.nl

Mevr. J. Vuerhard-Leijten 
leij@rgomiddelharnis.nl

              RGO Beroepscampus

Coördinator
Mevr. J. de Vos
vsje@rgomiddelharnis.nl

Via de onderstaande link is een 
overzicht van alle medewerkers 
die onderwijsondersteuning 
bieden op RGO College te vin-
den: medewerkers onderwijs-
ondersteuning 

Coördinator
Mevr. C.Bakker
bakc@rgomiddelharnis.nl

Medewerkers  
onderwijsondersteuning: 

Mevr. M. Broere
brrm@rgomiddelharnis.nl 

Mevr. M. van Emmerik
emrm@rgomiddelharnis.nl

http://www.onderwijsinspectie.nl
https://www.vhlvoorelkaar.nl/organisatie-profiel/centrum-voor-jeugd-en-gezin-goeree-overflakkee/cursusaanbod?_locale=nl
mailto:b.van.burg%40cjgrijnmond.nl%20?subject=
mailto:gsse%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:rttt%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:slaj%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:leij%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:vsje%40rgomiddelharnis.nl?subject=
https://rgomiddelharnis.nl/onderwijsondersteuning/hulp%20nodig
https://rgomiddelharnis.nl/onderwijsondersteuning/hulp%20nodig
mailto:bakc%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:brrm%40rgomiddelharnis.nl?subject=
mailto:emrm%40rgomiddelharnis.nl?subject=


Schoolreglement en leerlingenparticipatie
Het schoolreglement (leefregels) bevat regelingen met betrekking tot de 
algemene gang van zaken en de orde in de school. De rechten en plichten 
van leerlingen worden specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Op 
basis van deze regelingen wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en 
een prettige omgang met elkaar nagestreefd. De regeling omvat tevens 
regels ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waar-
onder pesten) en discriminatie.
In de leerlingenraden van beide locaties van onze school zitten leerlingen 
uit verschillende leerjaren. De bevoegdheden en mogelijkheden staan be-
schreven in het protocol leerlingenstatuut.

Top 5 schoolregels 
De RGO hecht, vanuit de doelstellingen van het Waarderend perspectief 
Perspectief (zie: Strategisch Beleidsplan 2024) aan een positieve benade-
ring van leerlingen, ouders, collega’s en iedereen die verder met de RGO 
op welke wijze dan ook in contact staat. Binnen deze waarderende insteek 
richt de RGO zich juist op wat goed gaat en op het benadrukken daarvan. 
Daarbij hoort het gebruik van positieve taal die gericht is op ontwikkeling. 
In plaats van een uitgebreide waslijst aan school- of leefregels hanteren we 
op de RGO een vijftal regels die strikt gehandhaafd worden en garant staan 
voor een prettig verblijf op school. 

1. We behandelen elkaar met respect. 
2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen bij me en heb mijn huiswerk 

gemaakt. 
3. Ik houd onze school netjes; ik eet en drink alleen in de aula of buiten 

en afval gooi ik in de prullenbak. 
4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen buiten het leslokaal, in het 

lokaal uitsluitend als ik toestemming heb van de docent. 
5. Om de lessen rustig te laten verlopen, verblijf ik als ik geen les heb 

in de aula, mediatheek of buiten.
 
Natuurlijk houden wij ons allemaal aan de wet. Als wij een overtreding 
constateren, bv. drugs- of wapenbezit, schakelen wij direct de politie in. 

De leiding van de school behoudt zich het recht voor om de inhoud van de 
kluisjes te (laten) controleren.

Schoolpas 
Aan het begin van het schooljaar wordt iedere leerling gefotografeerd. 
Deze foto wordt o.a. gebruikt voor de schoolpas. De NAW-gegevens (naam, 
adres, woonplaats) worden voor dit doel aan de schoolfotograaf verstrekt. 
De schoolpas wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, denk aan: 
identificatie, schoolbibliotheek, gebruik van schoolfietsen, eventueel extra 
ICT-voorzieningen en kortingsregelingen. Op RGO Beroepscampus is de 
schoolpas ook nodig om het kluisje te openen. Bij verlies of schade moet 
er een nieuw pasje aangevraagd/aangemaakt worden. De kosten (€ 15,-) 
moeten door de leerling voldaan worden. 

Rechten en plichten 
Voor de RGO geldt:

• Wij verplichten ons tot het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs 
en de communicatie hierover

• Wij voorzien de leerlingen van de juiste schoolboeken en digitale 
middelen om het onderwijs te kunnen volgen

• Wij stemmen het onderwijs op onderdelen af op de (on)mogelijkhe-
den van de leerling

Voor ouders geldt:
• Je gaat akkoord met de door de school opgestelde (leef)regels voor 

leerlingen en ouders
• Je verplicht je tot de aanschaf van materialen die niet volgens de 

wettelijke regels worden vergoed, maar wel nodig zijn om het onder-
wijs goed te kunnen volgen

• Je kunt bij geschillen gebruik maken van de klachtenregeling van 
onze school

Voor leerlingen geldt: 
Alle rechten en plichten die vermeld staan in het protocol leerlingensta-
tuut. 
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• Vaste stream: deze leerlingen hebben voor langere tijd baat bij 
ondersteuning vanuit Connect. De leerlingen staan ingeschreven bij 
CSG Prins Maurits. 

Vanuit alle afdelingen en leerjaren kunnen leerlingen geplaatst worden bij 
Connect. Wel is het nodig dat een positief advies wordt afgegeven door het 
Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee. Meer informatie is te vinden 
op: Connect website swvgo

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp 
Buiten de klas is ook extra ondersteuning mogelijk. Zo zijn vanuit het Sa-
menwerkingsverband coördinatoren onderwijsondersteuning en leerling-
begeleiders verbonden aan Connect. Zij kunnen leerlingen helpen bij het 
opstellen van en het werken aan de persoonlijke onderwijsdoelen. Ook is 
ondersteuning mogelijk bij het volgen van praktijklessen op andere loca-
ties. De gemeente heeft een zorgcoach aangesteld. Hierdoor kan buiten de 
klas gewerkt worden aan de persoonlijke jeugdhulpdoelen. Te denken valt 
hierbij onder meer aan psycho-educatie.
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https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/SBP%202020-2024_online%20document%20def_.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/rgo_klachtenregeling_def_1_april_2021.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf
https://www.swvgo.nl/voor-scholen/connect/


Inspectie 
De inspectie van het onderwijs onderzoekt door middel van schoolbezoek 
de kwaliteit van het onderwijs op de RGO. Ieder jaar kijkt de inspectie of 
er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis 
van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel 
toezicht een school nodig heeft. Voor nadere informatie over het toezicht op 
de RGO en de bevindingen van de inspectie staat hieronder de link naar de 
site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl.

Vensters voor Verantwoording 
In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortge-
zet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via 
hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren. 
De RGO is een van de eerste scholen in Nederland die op deze manier de 
vensters open heeft gezet. De RGO heeft een eigen site, waar de cijfers en 
grafieken van de twintig indicatoren gepresenteerd worden. 
Hieronder staan de links naar de verschillende websites: 

Voor de gegevens van alle scholen van Nederland:
www.scholenopdekaart.nl.

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op:  
www.venstersvoorverantwoording.nl.

Opbrengstenkaart (Meer gedetailleerde informatie over de RGO op: 
www.onderwijsinspectie.nl.

Reacties op deze manier van horizontaal verantwoorden zijn bijzonder wel-
kom. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar: college@rgomiddelharnis.nl.
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Slaagpercentage 2021-2022
In onderstaande tabel wordt weergegeven wat het slaagpercentage is voor uw school, uitgesplitst naar de verschillende 
onderwijssoorten. Daarnaast wordt informatie gegeven over het landelijk gemiddelde, het percentiel, het aantal 
deelnemers en de trend.

Wat is het slaagpercentage voor uw school in 2021-2022?
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17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

vmbo-b 100,0% 98,8 % * 7 100% 100% 100% 100% 100%

Dienstverlening en Producten 100,0% 98,9 % * 1 100% 100% 100%

Economie en Ondernemen 100,0% 99,1 % * 6 100% 100% 100%

vmbo-k 100,0% 98,6 % 100 34 100% 100% 100% 96% 100%

Dienstverlening en Producten 100,0% 98,6 % 100 15 100% 100% 91% 100%

Economie en Ondernemen 100,0% 98,7 % 100 19 100% 100% 100% 100%

vmbo-(g)t 95,2% 95,7 % 35 105 98% 91% 100% 94% 95%

Economie 96,8% 95,1 % 45 63 94% 100% 96% 97%

Intersectoraal Programma 100,0% 96,3 % 100 5 100% 25% 100% 100% 100%

Landbouw (Groen) 0,0% 96,8 % 3 1 0%

Techniek 92,0% 96,8 % 15 25 92% 100% 88% 92%

Zorg en Welzijn 100,0% 95,4 % 100 11 96% 100% 100% 100%

havo 89,8% 90,5 % 37 108 90% 85% 94% 91% 90%

Cultuur en Maatschappij 100,0% 91,0 % 100 15 100% 100% 100% 92% 100%

Economie en Maatschappij 86,7% 90,3 % 25 30 96% 86% 97% 100% 87%

Natuur en Gezondheid 92,1% 91,1 % 46 38 92% 71% 100% 88% 92%

Natuur en Techniek 100,0% 90,4 % 100 4 91% 86% 75% 100% 100%

Profielcombinatie EMCM 100,0% 92,4 % 100 3 80% 100% 100% 100% 100%

Profielcombinatie NTNG 77,8% 89,5 % 15 18 75% 88% 92% 75% 78%

vwo 77,1% 92,7 % 4 35 92% 88% 97% 72% 77%

Cultuur en Maatschappij 100,0% 92,5 % 100 2 100% 100% 100% 100%

Economie en Maatschappij 66,7% 91,7 % 5 9 82% 90% 100% 89% 67%

Natuur en Gezondheid 75,0% 91,2 % 10 4 75% 50% 100% 60% 75%

Natuur en Techniek 100,0% 94,8 % 100 4 100% 100% 33% 100%

Profielcombinatie EMCM 75,0% 91,9 % 8 8 100% 100% 100% 100% 75%

Slaagpercentage
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17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Profielcombinatie NTNG 75,0% 94,2 % 3 8 100% 92% 93% 63% 75%

* De percentielscore kan hier niet worden getoond, omdat er voor minder dan 90% van de examenleerlingen resultaten zijn ontvangen. Bij de definitieve 
resultaten zal hier wel een percentielscore worden getoond.

Legenda percentielscore

Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen)

Percentielscore tussen 25 en 75

Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen)

Percentielscore (nog) niet bepaald
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In onderstaande tabel wordt weergegeven wat het slaagpercentage is voor uw school, uitgesplitst naar de verschillende 
onderwijssoorten. Daarnaast wordt informatie gegeven over het landelijk gemiddelde, het percentiel, het aantal 
deelnemers en de trend.

Wat is het slaagpercentage voor uw school in 2021-2022?
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Historie

17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

vmbo-b 100,0% 98,8 % 100 41 96% 93% 100% 98% 100%

Bouwen, Wonen en Interieur 100,0% 98,7 % 100 10 93% 100% 100% 100%

Dienstverlening en Producten 100,0% 98,9 % 100 3 80% 100% 100% 100%

Horeca, Bakkerij en Recreatie 100,0% 99,1 % 100 8 100% 100% 100% 100%

Mobiliteit en Transport 100,0% 98,2 % 100 6 89% 100% 88% 100%

Produceren, Installeren en 
Energie

100,0% 98,9 % 100 11 100% 100% 100% 100%

Zorg en Welzijn 100,0% 98,9 % 100 3 100%

vmbo-k 100,0% 98,6 % 100 33 100% 97% 100% 98% 100%

Bouwen, Wonen en Interieur 100,0% 99,0 % 100 10 100% 100% 100% 100%

Dienstverlening en Producten 100,0% 98,6 % 100 3 100% 100% 100% 100%

Horeca, Bakkerij en Recreatie 100,0% 99,2 % 100 3 89% 100% 93% 100%

Mobiliteit en Transport 100,0% 98,9 % 100 4 100% 100% 100% 100%

Produceren, Installeren en 
Energie

100,0% 98,6 % 100 9 100% 100% 100% 100%

Zorg en Welzijn 100,0% 98,7 % 100 4 100%

vmbo-(g)t 100,0% 95,7 % 100 34 97% 96% 96% 100% 100%

Economie 100,0% 95,1 % 100 5 80% 100% 100% 100% 100%

Intersectoraal Programma 100,0% 96,3 % 100 7 100% 100% 100% 100% 100%

Techniek 100,0% 96,8 % 100 18 100% 94% 94% 100% 100%

Zorg en Welzijn 100,0% 95,4 % 100 4 100%

Legenda percentielscore

Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen)

Percentielscore tussen 25 en 75

Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen)

Percentielscore (nog) niet bepaald

NB Door de invoering van nieuwe profielen en nieuwe profielcodes in het vmbo ontstaat een trendbreuk. Hierdoor ontbreekt de historie vóór 2018-2019 
voor het merendeel van de profielen.

Slaagpercentage

Examenresultaten | 16 september 2022  |  RGO Beroepscampus (vmbo) Pagina 3 van 10

http://www.onderwijsinspectie.nl
https://scholenopdekaart.nl 
http://www.vensters.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
mailto:college%40rgomiddelharnis.nl?subject=


27

KWALITEIT EN PRESTATIES

26

Leerwegen 
 
RGO College RGO Beroepscampus

RGO Beroepscampus

Onderwijsresultaten 2021-2022

              BOVENBOUW 

   ONDERBOUW 

BOVENBOUW 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Goeree-Overflakkee 

Regionale Scholengemeenschap Goeree 
Overflakkee 

15QW-0 3241 XC  Middelharnis 

VMBO B VMBO K VMBO G/T HAVO VWO 
geen oordeel 

norm 
95,47% 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

17/18 18/19 19/20 Driejaarstotaal

Berekend 
oordeel 

norm 

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

vmbo b vmbo k vmbo g/t havo vwo
5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

vmbo b vmbo k vmbo g/t havo vwo

norm 
-7,00%

-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

18/19 19/20 20/21 Driejaarstotaal

norm norm 86,75% 86,87% 81,63% 81,65% 

voldoende voldoende voldoende voldoende 

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 

Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal)

Onderwijsresultaten 2021 

                      BOVENBOUW  

   ONDERBOUW 

BOVENBOUW 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Goeree-Overflakkee 

Edudelta College Middelharnis (vmbo) 02IC-0 3241 CT  Middelharnis 

VMBO B VMBO K VMBO G/T     
voldoende 

norm 
95,35% 

75%

80%

85%

90%

95%

100%

17/18 18/19 19/20 Driejaarstotaal

Berekend 
oordeel 

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

vmbo b vmbo k vmbo g/t
5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

vmbo b vmbo k vmbo g/t

norm 
-10,05% 

-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%

18/19 19/20 20/21 Driejaarstotaal

norm norm 87,54% 86,58% 86,45%               

voldoende voldoende     

Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 

Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal) 

Onderwijsresultaten 2021 
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Leerwegen 
 
RGO College

Doorstroming en examenresultaten schooljaar 2021-2022

Slaagpercentage
2021-2022 La
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Historie

17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Profielcombinatie NTNG 75,0% 94,2 % 3 8 100% 92% 93% 63% 75%

* De percentielscore kan hier niet worden getoond, omdat er voor minder dan 90% van de examenleerlingen resultaten zijn ontvangen. Bij de definitieve 
resultaten zal hier wel een percentielscore worden getoond.

Legenda percentielscore

Percentielscore 75 of hoger (25% best presterende scholen)

Percentielscore tussen 25 en 75

Percentielscore 25 of lager (25% slechtst presterende scholen)

Percentielscore (nog) niet bepaald
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Financiën algemeen 
Veel zaken rondom het VO en studiekosten zijn wettelijk geregeld. Op de 
internetsite van het Ministerie van OCW vindt u hierover een informatieve 
gids.

Vrijwillige Ouderbijdrage en overige kosten
Het voortgezet onderwijs is gratis en dat is een groot goed! De RGO ont-
vangt van de overheid geld om dit onderwijs te kunnen uitvoeren. De les-
sen, de boeken en het onderdak worden op die manier betaald. De RGO 
verzorgt echter nog meer. 
Met onze medezeggenschapsraden, en met name met de ouders die daarin 
zitten, hebben we afgesproken dat we van ouders hiervoor een bijdrage van 
€50,- per leerling per jaar vragen. 
Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de ouderraad die hiermee allerlei 
activiteiten voor de leerlingen organiseert en voor een sociaal fonds dat be-
stemd is voor die leerlingen van wie de ouders bepaalde zaken niet kunnen 
betalen. 
Daarnaast zijn er ook nog kosten voor o.a. excursies, werkweken en andere 
activiteiten. Hiervoor stuurt de school een rekening naar de ouders. Op de 
werkweken na betreft dit geen grote bedragen. Een actueel overzicht hier-
van is te vinden op de website onder ouders/financieel. 

Je ontvangt van ons in september een bericht over de vrijwillige ouderbij-
drage, de overige kosten en de wijze van betaling. Uiteraard hopen wij dat 
je bereid bent de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten te voldoen. Het 
is ook altijd mogelijk in overleg gebruik te maken van gespreide betaling. 
Mocht gedurende het schooljaar blijken dat de totaal betaalde vrijwillige 
ouderbijdrage voor de activiteiten achterblijft, dan kan de schoolleiding 
besluiten dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. 
 
Op de website van de RGO vind je bij ouders/financieel uitgebreide informa-
tie over de vrijwillige ouderbijdrage, de aanschaf van (gratis) schoolboeken 
en devices, de schoolmaterialen die ouders zelf dienen aan te schaffen en 
het kindpakket dat door gemeenten wordt aangeboden: kindpakket

RGO Beroepscampus

Noodzakelijke schoolkosten op RGO Beroepscampus
Er gelden voor RGO Beroepscampus ook nog een aantal bijkomende 
noodzakelijke schoolkosten. Dit betreft een aantal zaken die je als ouder 
zelf moet aanschaffen, opdat je kind in goede orde lessen kan volgen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkschoenen, overall, e.d. Voor bepaalde 
zaken kan de school een leverancier benaderen, zodat je korting kunt 
krijgen op aan te schaffen zaken. Je bent uiteraard vrij in de keuze waar 
deze zaken aangeschaft worden. Je ontvangt een indicatie van de nood-
zakelijke kosten voor de zomervakantie.

Verzekeringen 
RGO College en RGO Beroepscampus (hierna RGO) hebben een Onderwijs 
Totaalpakket verzekering afgesloten met dekking voor de volgende onder-
delen. 

Aansprakelijkheidsverzekering
Dit onderdeel biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de RGO voor 
zaakschade en personenschade van derden, waaronder leerlingen. Dit on-
derdeel biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid van stagiair(e)s tijdens 
stages.

Ongevallenverzekering
Dit onderdeel biedt dekking voor ongevallen van personeel en leerlin-
gen van de RGO. Deze dekking geldt tijdens schooluren, evenementen in 
schoolverband en stages. In geval van een ongeval gelden de volgende 
maximum verzekerde bedragen:  

• in geval van overlijden € 15.000,- 
• in geval van blijvende invaliditeit € 125.000,-
• geneeskundige behandeling € 5.000,- 
• tandheelkundige behandeling per element € 2.500,- 

FINANCIËN

2928

KWALITEIT EN PRESTATIES

Leerwegen 
 
RGO College RGO Beroepscampus

RGO Beroepscampus

Doorstroming en examenresultaten 2021-2022

Opleiding Aantal  
leerlingen

Bevorderd 
naar zelfde of 
hoger niveau 
of geslaagd

Bevorderd 
naar lager 
niveau of 
doubleren

Bevorderd 
naar zelfde 
niveau of 
geslaagd

B1 158 156 2 98%

Klas 2 B/K 109 103 6 95%

Klas 3 B/K 99 93 6 94%

Klas 4 B/K 74 74 0 100%

Klas 2 GT 46 36 10 78%

Klas 3 GT 26 26 0 100%

Klas 4 GT 34 34 0 100%

Opleiding Aantal  
leerlingen

Bevorderd 
naar zelfde of 
hoger niveau 
of geslaagd

Bevorderd 
naar lager 
niveau of  
doubleren

Bevorderd 
naar zelfde 
niveau of  
geslaagd 

A1 54 45 9 83%

A2 50 46 4 92%

A3 55 46 9 84%

A4 42 32 10 76%

A5 48 39 9 81%

A6 37 29 8 78%

H1 110 100 7 91%

H2 72 66 7 92%

H3 98 72 24 73%

H4 120 80 23 67%

H5 111 97 11 90%

M1 53 52 1 98%

M2 82 77 5 94%

M3 77 60 17 78%

M4 106 104 2 98%

V4k 34 33 1 97%

V4b 7 7 0 100%

ISK totaal 107

Uitstroomklas ISK
Aantal leerlingen        
ISK- U

Regulier 
RGO

MBO 1 MBO 2

16 3 5 1

https://rgomiddelharnis.nl/financieel
https://rgomiddelharnis.nl/financieel
https://www.kindpakket.nl/ouders


In eerste aanzet is het de eigen ziektekostenverzekering van de leerling die 
bij geneeskundige en tandheelkundige kosten dekking geeft. De ongeval-
lenverzekering van de RGO is een vangnet voor deze kosten.

Reisverzekering
Dit onderdeel biedt dekking voor personeel en leerlingen van de RGO 
tijdens reizen, kampen en excursies welke door of onder verantwoordelijk-
heid van de RGO) plaatsvinden. Binnen het raamwerk van de reisverzeke-
ring/reisverzekeringsvoorwaarden zijn de navolgende bedragen verzekerd:

• kosten geneeskundige behandeling € 5.000,- 
• reisbagage € 1.500,- 

Mocht je als ouder de verzekerde bedragen niet voldoende vinden, dan kun 
je een eigen reisverzekering afsluiten. Verder informatie hierover is te vin-
den op de website: vervolginformatie over verzekeringen en procedures

Chromebook 
Tijdens hun schoolloopbaan maken leerlingen gebruik van een Chrome-
book. Dit om de leerling zo goed mogelijk toe te rusten voor ons digitaal 
onderwijs. Op onze website staat meer informatie over de aanschaf van het 
Chromebook.

FINANCIËN
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NIVEAUS, VAKKEN EN AFKORTINGEN
 
 
RGO College RGO Beroepscampus

Niveaus
• vwo (atheneum & gymnasium)
• havo
• mavo

Afkorting Vak 
ak      aardrijkskunde
bi       biologie 
bv      beeldende vorming
ckv    culturele en kunstzinnige vorming 
du      Duits 
ec     economie 
en     Engels 
gs     geschiedenis 
kv     kunstzinnige vorming 
lo       lichamelijke Opvoeding 
ma     maatschappijleer 
mtu   mentoruur 
ne     Nederlands 
nsk    natuur- en scheikunde 
wi      wiskunde 
D&P   dienstverlening & producten (mavo)

Profielkeuzes
C&M  Cultuur & Maatschappij
E&M  Economie & Maatschappij 
N&G  Natuur & Gezondheid 
N&T  Natuur & Techniek 

Op de website is bij de downloads per leerweg een presentatie  
opgenomen over de inhoud van de profielkeuzes.

Niveau
vmbo

Afkorting Vak 
ak      aardrijkskunde 
bi       biologie 
bv      beeldende vorming
ckv    culturele en kunstzinnige vorming 
du      Duits 
ec      economie 
en      Engels 
gs      geschiedenis 
kv      kunstzinnige vorming 
lo       lichamelijke Opvoeding 
ma     maatschappijleer 
mtu   mentoruur 
ne      Nederlands 
nsk    natuur- en scheikunde 
ppo    praktische profiel oriëntatie 
stbg   stagebegeleiding 
stip    opvanguur 
wi      wiskunde 

Profielen 
BWI    Bouwen, Wonen & Interieur 
D&P   Dienstverlening & Producten 
E&O   Economie & Ondernemen 
GR      Groen 
HBR   Horeca, Bakkerij & Recreatie 
M&T   Mobiliteit & Transport 
PIE     Produceren, Installeren & Energie 
Z&W   Zorg & Welzijn
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Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
De RGO maakt deel uit van het ‘Samenwerkingsverband van primair en 
voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee (swvgo). Dit samenwerkings-
verband biedt onderwijs aan voor iedere leerling, passend en afgestemd 
op zijn/haar mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Het doel van het swvgo 
is dat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. De kernteams onder-
steunen de scholen in het samenwerkingsverband bij de inzet en uitvoe-
ring van passend onderwijs. Elk kernteam bestaat uit een orthopedagoog/ 
schoolpsycholoog en een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) en pakt 
ondersteuningsvragen van scholen op. Iedere school heeft haar eigen vaste 
kernteam. 

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op:  
Samenwerkingsverband GO

SAMENWERKINGSVERBAND

Schoolvakanties 2022-2023

Soort vakantie    Periode
Herfstvakantie    24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie    26-12-2022 t/m 6-1-2023
Voorjaarsvakantie   27-2-2023 t/m 3-3-2023 
Goede Vrijdag     7-4-2023 
Tweede Paasdag   10-4-2023
Meivakantie    24-4-2023 t/m 5-5-2023 
Koningsdag    27-4-2023  
Bevrijdingsdag   5-5-2023 
Hemelvaartsdag   18-5-2023 
Dag na Hemelvaartsdag  19-5-2023
Tweede Pinksterdag   29-5-2023
Zomervakantie   10-7-2023 t/m 18-8-2023

Klachtenregeling RGO & LKC
De RGO behandelt formele klachten volgens de klachtenregeling  van de 
RGO/ Klachten kunnen worden ingediend bij:
College van Bestuur SOVOGO 
p/a Postbus 57 
3240 AB Middelharnis

Ook is de RGO aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Je kunt 
ervoor kiezen jouw klacht rechtstreeks bij de landelijke klachtencommissie 
(LKC) voor het onderwijs te melden, te bereiken via: 

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT, 
telefoon 030 280 95 90  
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. 
 
 

Op de website onderwijsgeschillen is meer informatie te vinden over 
klachtbehandeling. 

Klachten over meldingen van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 31 11 (lokaal tarief). 

Klokkenluidersregeling 
De klokkenluidersregeling is van toepassing wanneer het vermoeden van 
een misstand bestaat. In principe wordt een dergelijke melding in eerste 
instantie intern gedaan. 

Leerlingenstatuut 
Het leerlingenstatuut behandelt de rechten en plichten van een leerling van 
de RGO. Het is samengesteld door het College van Bestuur en de leerlin-
genraad.  De GMR heeft er zijn instemming aan verleend.

Regelingen/downloads
Alle in de tekst genoemde downloads en overige relevante regelingen zijn 
te vinden op: RGO downloads.

Contactgegevens 
Een overzicht van de contactgegevens is te vinden op de website van de 
RGO.

VAKANTIES & REGELINGEN

https://www.swvgo.nl/
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/rgo_klachtenregeling_def_1_april_2021.pdf
mailto:info%40onderwijsgeschillen.nl?subject=
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/2021/rgo_klokkenluidersregeling_def_1_april_2021_.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/files/downloads/Protocol%20leerlingenstatuut%202020.pdf
https://rgomiddelharnis.nl/downloads
https://rgomiddelharnis.nl/contact
https://rgomiddelharnis.nl/contact
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Je groeit op de RGO

RGO College              RGO Beroepscampus

Koningin Julianaweg 54
3241 XC Middelharnis

T: 0187 482777
E: college@rgomiddelharnis.nl 
I: www.rgomiddelharnis.nl

Langeweg 111
3245 KG Sommelsdijk

T: 0187 485444
E: beroepscampus@rgomiddelharnis.nl
I: www.rgomiddelharnis.nl
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