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Onze school is vernoemd naar Thomas Alva Edison, de grote
Amerikaanse uitvinder en zakenman die leefde van 1847 tot
1931. Edison was een denker en een doener. Op twaalfjarige
leeftijd werkte hij als krantenjongen in de trein, waar hij krant
en, broodjes en snoep verkocht. Via een baan als telegraaf
bediende kwam hij terecht in de wereld van de techniek, waar

‘’Als we alle dingen zouden doen
waartoe we in staat zijn, zouden we
letterlijk versteld staan over onszelf.’’
Thomas Alva Edison

hij door zijn nieuwsgierigheid al snel apparaten verbeterde en
daarmee veel geld verdiende. Met zijn geld bouwde hij een onderzoekslaboratorium. Daar verbeterde hij o.a. het bestaande
idee van de gloeilamp en hij ontwierp de eerste filmprojector.
Hij zat niet bij de pakken neer als een idee minder succesvol
bleek, maar bracht veranderingen aan totdat hij tevreden was.
De volgende uitspraak is dan ook tekenend voor hem: “Verrassingen en tegenslagen kunnen een stimulans zijn
om te komen tot grote prestaties.” (Surprises and reverses
can serve as an incentive for great accomplishment). Hij inspireerde de generaties na hem tot op de dag van vandaag.
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Voorwoord

Welkom!

Wij heten iedereen van harte welkom in het schooljaar 2018-2019 en in het bij-

Op het Edison College is iedereen welkom, ongeacht geloofsovertuiging,
levensovertuiging, seksuele geaardheid of huidskleur. De school straalt dit
ook uit. Leerlingen, medewerkers en ouders zijn nauw met elkaar verbonden. We staan midden in de maatschappij, zijn innovatief en we leren door
te doen. In onze visie staan drie begrippen centraal:

zonder alle mensen die nieuw zijn op het Edison College. We hopen dat jullie een
fantastische tijd tegemoet gaan.
Ons motto is Samen Leren Doen. Leerlingen en medewerkers gaan samen op weg
om met en van elkaar te leren. En dan hebben we het niet alleen over kennis en
vaardigheden, maar ook over verantwoordelijkheid en respectvol omgaan met
elkaar én met onze omgeving.
Wij vinden het heel belangrijk om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat begint met elkaar open en goed informeren. Bijvoorbeeld in deze schoolgids. U vindt er informatie over onze uitgangspunten en over
praktische onderwerpen die elk jaar aan de orde komen.
Het managementteam v.l.n.r.

Samen Leren Doen
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Pim Kremer, Agnes Verberne,

Actuele informatie vindt u in het webportaal (ouder@avoo.nl). Daarnaast infor-

Fred Meijer (directeur) en

meren wij u via onze digitale nieuwsbrief: de Edison Flits. Naast deze schoolgids

Jolanda Barelds - de Kleine.

en digitale communicatie ontmoeten we u ook graag persoonlijk. U bent van harte
welkom op de informatie- en spreekavonden. Wilt u meepraten over het reilen en
zeilen van de school? Meldt u zich dan aan voor een ouderpanel, de ouderraad
of de deelraad. De data van deze bijeenkomsten vindt u in het webportaal. Voor
alle overige vragen kunt u ons altijd bellen of e-mailen. En wilt u ons persoonlijk
spreken, maak dan even een afspraak.
We wensen iedereen een goed, leerzaam en plezierig schooljaar toe!

Samen
Het Edison College vormt één hoekpunt van de driehoek school-oudersmaatschappij. In de driehoek staat elke leerling centraal. We willen elke
leerling op maat begeleiden, zodat hij een diploma haalt dat past bij
zijn talenten en persoonlijkheid en de juiste keuze leert maken voor zijn
ontwikkeling. Dit lukt alleen als we samenwerken. Met leerlingen, ouders,
ketenpartners en bedrijven. Daarnaast is het belangrijk dat we innovatief
zijn, oog hebben voor wat er in onze omgeving gebeurt en daar op inspelen.

Leren
Leren doen we individueel én samen. Het verloopt het beste als we oog
hebben voor verschillen en als we elkaars talenten benutten. Ons doel is
leerlingen kennis, vaardigheden en attitude mee te geven die ze nodig hebben om vol zelfvertrouwen en succesvol deel te nemen aan de maatschappij. Dat begint bij motivatie, de wil om te leren. We spelen zoveel mogelijk
in op behoeften en wensen van leerlingen en bieden een programma aan
dat aantrekkelijk is voor alle leerlingen. Daarbij is het van belang dat er
een goede verbinding is tussen theorie en praktijk en dat de leerling ziet
waarvoor hij het doet!

Doen
“Wie ben jij en hoe kan ik jou het best tot leren brengen?” Die vraag stellen
onze docenten zich dagelijks, omdat ze weten dat onze leerlingen verschillende leerstijlen, interesses en talenten hebben. Ze kiezen verschillende
werkvormen om leerlingen uit te dagen en te activeren. Leren door te doen
is daarbij belangrijk, want veel leerlingen zijn echte doeners. Wie door
onze school rondloop, ziet dat we alle faciliteiten hebben afgestemd op
het leren van de leerlingen. Wij scheppen de voorwaarden, de leerlingen
gaan aan de slag. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen het gevoel
hebben dat dit hún school en hún omgeving is. Hoe beter ze zich thuis
voelen, hoe beter hun resultaten zullen zijn.
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Alles binnen het Edison College
is gericht op de leerling. Op het
Edison College hebben leerlingen een fijne schooltijd en behalen zij het diploma dat past
bij hun didactische en sociale
talenten. Daarnaast leren zij
zelfstandig te functioneren in
de samenleving.

Opleidingen
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3 en 4
Kader en basis

In leerjaar 2 zijn de leerlingen ook geplaatst in een

of in een kader-/mavogroep. De leerlingen hebben les

basis-/kaderklas of een kader-/mavoklas. De werkwijze

in een Leerstraat: in een gang in de school heeft iede-

in leerjaar 2 is identiek aan de werkwijze in leerjaar 1. In

In leerjaar 3 vmbo basis/kader is de werkwijze hetzelf-

In de bovenbouw van de mavo hebben de leerlingen 3

re groep voor de theorievakken een eigen stamlokaal.

leerjaar 2 krijgen de leerlingen een uitbreiding van het

de als in de onderbouw. De leerlingen werken ook hier

lesuren extra sport per week. In deze lessen leren zij

Dit zorgt voor een veilige, vertrouwde sfeer. In dit lokaal

vakkenpakket met de vakken, Duits, biologie, natuur-/

in een leerstraat, per vak op eigen niveau. De leerstraat

hoe je een training moet geven en voeren zij samen

wordt op verschillende niveaus lesgegeven. Bijvoor-

scheikunde en economie.

bestaat niet meer uit stamlokalen, maar uit vaklokalen.

met mbo-leerlingen opdrachten uit, zoals het orga-

Leerlingen van de kaderopleiding hebben de mogelijk-

niseren van sportactiviteiten voor (basis-)scholen.

beeld: een basisleerling heeft les op basisniveau, maar
In leerjaar 2 hebben de leerlingen een keuze gemaakt

heid om deel te nemen aan de sportroute (zie leerjaar 3

Als de Sportroute met succes afgerond is, kan de

niveau en/of mavoniveau.

voor één van de drie profielen (PIE, D&P, HBR). Ze hebben

en 4 mavo-plus).

leerling zonder toelatingsexamen doorstromen naar
ROC Sport en Bewegen of CIOS Arnhem. Dit geldt

In leerjaar 1 maken de leerlingen kennis met de drie pro-

van het jaar blijken dat de leerling een verkeerde keuze

De leerlingen in leerjaar 4 van vmbo basis en kader ver-

ook voor de leerlingen die vanuit kader de sportroute

fielen PIE (techniek), D&P en HBR. Deze praktijklessen

heeft gemaakt, dan kan in overleg met de decaan nog

volgen hun lessen binnen het door hen gekozen profiel

hebben gevolgd.

noemen we Vakmanschap. In de loop van het jaar maken

gewijzigd worden van profiel.

en doen hier examen in.

de leerlingen een keuze voor één van de drie profielen.

Samen Leren Doen

Sportroute

waar mogelijk krijgt hij/zij leerstof en toetsen op kader-

dus het hele jaar les in hetzelfde profiel. Mocht in de loop
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Leerroutes mavo

De leerlingen zijn geplaatst in een basis-/kadergroep

Beroepsgerichte route
Tijdens het tweede leerjaar wordt één van de keuzedelen

De leerling wordt hierin begeleid door een persoonlijke

van het gekozen profiel al behandeld en afgesloten. Hier-

coach. Die bespreekt met de leerling en de ouders hoe

mee is een keuzedeel voor het examen afgesloten.

het gaat. Dit heet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Leerjaar 3 en 4
Mavo-plus

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen
3 lesuren binnen de vmbo-profielen PIE, HBR of D&P.
In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen hier examen
in doen.

(LOB) De coach komt in het eerste leerjaar op huis

Aan het eind van de tweede klas, maken de kader- en

In leerjaar 3 mavo volgende de leerlingen de sport

bezoek. Hij zorgt voor persoonlijke aandacht, zodat de

basisleerlingen een definitieve keuze voor een profiel en

route of de beroepsgerichte route. Aan het eind van het

Theoretische route

leerling goed in zijn vel zit en gemotiveerd blijft om zijn

hierbij kiezen ze de keuzedelen bij het profiel en de bijbe-

leerjaar wordt een keuze gemaakt voor het voortzetten

In leerjaar 4 van de mavo kunnen leerlingen een extra

doelen te bereiken.

horende theorievakken. De leerlingen die doorstromen

van de gekozen route (sport- of beroepsgerichte route)

theorievak kiezen, zij hebben dan geen extra sport of

naar mavo maken een keus uit de sportroute of een be-

óf voor de theoretische route, waarbij ze een extra

beroepsgericht vak. Deze route geeft een betere kans

roepsgerichte route. Kiest de leerling voor een beroeps-

(zevende) vak kiezen.

op doorstroming naar havo.

gerichte route, dan moet uit één van de bovengenoemde
profielen gekozen worden. Ook de vmbo-kaderleerling

De leerlingen van 4 mavo hebben gekozen voor:

kan kiezen voor de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo).
Dit betekent dat zij 3 uur extra onderwijs krijgen.

• Sportroute (6 vakken + sport)
• Beroepsgerichte route
(6 vakken + beroepsgericht vak)
• Theoretische route (7 vakken)
De theoretische route geeft een betere kans op doorstroming naar havo.
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Maatschappelijke Stage
(MaS)

ISK
Binnen het Edison College hebben wij een Internationale

Voor alle leerlingen in het 2e leerjaar is de Maatschap-

Schakelklas (ISK). De ISK is bedoeld voor jongeren vanaf

pelijke Stage een verplicht en ook nuttig onderdeel.

12 jaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben

De Maatschappelijke Stage heeft tot doel leerlingen

en minder dan twee jaar in Nederland wonen. Voordat

verantwoordelijk te maken als actief burger in de

zij met succes een vervolgopleiding kunnen volgen is het

maatschappij. Het is een vorm van binnen of buiten-

eerste doel dat zij voldoende Nederlands spreken. Naast

schools leren, waarbij leerlingen door middel van vrij-

veel lessen Nederlands krijgen zij ook andere vakken

willigersactiviteiten een bijdrage kunnen leveren aan

zoals rekenen, M&M en beeldende vorming.

allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving.
Het gaat hierbij om vrijwilligersactiviteiten bij een

Samen Leren Doen
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Ook moeten de leerlingen natuurlijk wegwijs worden

non-profitorganisatie, vrijwilligersorganisatie of een

gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving.

maatschappelijk project bij een bedrijf. De leerlingen

Het gaat niet alleen om het functioneren binnen het

doen de MaS in een daarvoor vastgestelde week en

onderwijs, maar ook in omgang met andere mensen

bedraagt ongeveer 30 uur.

en de gewoontes in dit land. Denk bijvoorbeeld aan zeer
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basale zaken zoals verkeersregels, de bus pakken, een
formulier invullen, boodschappen doen, etc. Na de ISK
volgt iedere leerling een vervolgopleiding die bij hem/

Profielen

haar past. Dat kan bijvoorbeeld vmbo, mbo of vavo zijn.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen kunnen onder begeleiding van
medewerkers van het Edison College begeleid worden bij hun huiswerk. Aan deze
huiswerkbegeleiding zijn geen kosten
verbonden. Het Edison College beoordeelt
of een leerling in aanmerking komt voor
deze vorm van ondersteuning.

Het Edison College biedt onderwijs
op het niveau van vmbo theoretisch
(gemengde) leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg. De leerlingen maken
vanaf leerjaar 1 al kennismaken met
de verschillende vmbo-profielen die het
Edison College aanbiedt:
PIE (Produceren, Installeren, Energie),
D&P (Dienstverlening en Producten) en
HBR (Horeca, Bakken, Recreatie).

Leefregels op school

Kom
lekker
eten

Het Edison College hecht belang aan een ordelijk en
veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een
prettige schooltijd hebben. Daarom zijn er een aantal
leefregels waar iedereen zich aan houdt.
We werken in een prettige leef- en werkomgeving.
We schuiven onze stoelen aan.
We zetten onze fietsen in het rek.
We nemen geen energiedrank mee in de school.
We gaan vriendelijk en beleefd met elkaar om.
We doen niemand pijn.
We schelden niet.
We pesten niet, ook niet via computer of mobiel.

Samen Leren Doen

Onderbouw

Bovenbouw

Onderwijspositie t.o.v.
advies po

Bovenbouwsucces
(Driejaarstotaal)

300%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

We gooien afval in de prullenbak.
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Onderwijsresultaten 2018

We zijn op school om te leren.

100%
95%
90%
85%
80%
norm
-10,05%

75%
70%
65%

15/16

16/17

17/18

Driejaarstotaal

We hebben onze boeken bij ons.

norm

vmbo b vmbo k vmbo g/t
85,95%

84,83%

84,30%

havo
79,02%

We zijn op tijd in de les.
We luisteren naar de docent.
We luisteren naar elkaar.
We zorgen voor elkaar.
We kunnen altijd hulp vragen aan de mentor.
We kunnen altijd hulp vragen aan alle volwassenen die
op school werken.
We kunnen hulp vragen aan onze klasgenoten.
Voor details omtrent schoolregels (bijvoorbeeld het ge-

Kom ook lekker eten op
het Edison College!
In ons gezellige restaurant serveren
leerlingen u een heerlijk driegangen diner op donderdagavond van 17.30 uur
tot 19.00 uur voor € 13,50 per persoon.
Reserveren kan via 055 - 533 24 92. De
menu’s staan op www.edisoncollege.nl.

Examencijfers
(Driejaarstotaal)

Onderbouwsnelheid
300%

7,5
norm
95,15%

95%

7,0
90%
6,5

85%

bruik van de mobiele telefoon en sociale media) verwijzen
80%

wij u naar het webportaal van de school, ouder.avoo.nl.

ste
Lekkelrvan
schoo land
Neder

75%

6,0

14/15

15/16

16/17

Driejaarstotaal

5,5
norm

Landelijke norm

Edison College

vmbo b vmbo k vmbo g/t
6,26

Landelijke norm

6,10

6,07

havo
6,26

Edison College
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“De aandacht voor
vakmanschap is hier
heel bijzonder.”

Roostertijden

Vakanties en vrije dagen

70 minuten lesrooster

Samen Leren Doen
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1e lesuur

08.15 - 09.25 uur

2e lesuur

09.30 - 10.40 uur

Pauze

10.40 - 11.00 uur

3e lesuur

11.00 -12.10 uur

Pauze

12.10 - 12.40 uur

4e lesuur

12.40 - 13.50 uur

5e lesuur

13.55 - 15.05 uur

Pauze

15.05 - 15.20 uur

6e lesuur

15.20 - 16.30 uur

Herfstvakantie

20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie

23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie

20 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksterweekeinde

09 en 10 juni 2019

Zomervakantie

20 juli t/m 01 september 2019

Schoolorganisatiedagen
(lesvrij voor leerlingen)
Bij de start van het schooljaar ontvangen de leerlingen

2 oktober 2018
7 november 2018
18 januari 2019 (open dag)
28 januari 2019
28 maart 2019
29 mei 2019
12 juli 2019

het lesrooster met het wekelijkse aantal lesuren. Dit lesrooster kan gedurende het schooljaar veranderen. De
officiële schooltijden liggen tussen 07.45 uur en 16.30
uur. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen maken wij
bekend via de app van het roosterprogramma Zermelo
en het webportaal.

Goede Vrijdag (19 april) is een gewone lesdag.
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Altijd op de hoogte
Passend onderwijs
Het Edison College vindt het belangrijk om goed

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs

contact te onderhouden met de ouders/verzorgers van

officieel van kracht. Passend onderwijs is de manier

haar leerlingen. Daarom zijn alle actuele berichten en

waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteu-

belangrijke informatie te vinden op het webportaal

ning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld:

(ouder@avoo.nl). Ook verschijnt er gedurende het

extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal,

schooljaar de periodieke nieuwsbrief Edison Flits en is

scholing of inzet van hulpmiddelen.

de school te volgen via Facebook en Instagram.
In het Schoolondersteuningsplan (SOP) staat uitgebreid

Meepraten - meedenken
Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang

beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Edison College aanbiedt. Deze informatie
staat op het webportaal en op de website.

van zaken op school via de ouderraad, de deelraad en de
leerlingenraad. Daarnaast worden er in de school leerlingenpanels en ouderpanels georganiseerd.

Samen Leren Doen
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Leerlingenraad
De leerlingenraad helpt bij het organiseren van schoolfeesten, grote evenementen en acties voor een goed
doel. Daarnaast praat de leerlingenraad mee over allerlei zaken in school die voor leerlingen belangrijk zijn,
waaronder veiligheid, schoolregels en voorzieningen
voor leerlingen.

Gezonde school
Het Edison College heeft het gouden certificaat G
 ezonde

niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voe-

School, dat is toegekend door het Voedingscentrum.

len. In de lessen leren leerlingen over gezond gedrag en

Vanuit onze missie en visie vinden wij dat de school een

in de schoolkantine kunnen zij dit in de praktijk brengen.

omgeving moet zijn waar gezond eten een vanzelfspre-

Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Vanzelfsprekend

kendheid is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling

gaat gezond gedrag verder dan gezonde voeding alleen.

van de leerling en zijn/haar leefstijl. Gezond eten gaat
over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor

Samen Leren Doen
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Daarom hebben wij ook aandacht voor een goede omgang met social media, hanteren we een pestprotocol,
is er een projectgroep (GSA) in het kader van seksuele
identiteit en hebben we een duidelijk rookbeleid, waarin
is vastgelegd dat onze school vanaf augustus 2018 volledig rookvrij is, zowel voor leerlingen als voor personeel.
De GSA (Gay Straight Alliance) is een werkgroep die de
belangen van homoseksuele, lesbische, biseksuele en
transgender kinderen behartigt. Hierin hebben leerlingen
en docenten van diverse geaardheid zitting.

“Gezond eten gaat over goed
voor jezelf zorgen en niet
over schoonheidsidealen.”

Reken- en taalbeleid

Samen Leren Doen
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Rekenen

Taal

Elke leerling in het voortgezet onderwijs wordt getoetst

Begrijpend lezen is een belangrijke succesfactor voor

op de basale rekenvaardigheden. Er is een landelijk refe-

elke leerling. Het komt niet apart op het examen voor,

rentiekader vastgesteld om het niveau te bewaken. Dit

maar er worden wel landelijke niveaueisen aan gesteld.

kader ligt voor havo/vwo (3F) hoger dan voor het vmbo

Om het begrijpend lezen te bevorderen, besteden we in

(2F). Om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoen aan de

leerjaar 1 en 2 vmbo basis en kader extra aandacht

wettelijke minimumeisen en goed worden voorbereid op

aan begrijpend lezen binnen de lessen Nederlands.

de genoemde rekentoets besteden wij aandacht aan de
rekenvaardigheden.

Vmbo/mavo onderbouw

Samen Leren Doen
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Leerjaar
1

Vmbo/mavo onderbouw
basis/kader

kader/mavo

Lesuren
per week

Lesuren
per week

Nederlands

3

3

basis/kader

kader/mavo

Lesuren
per week

Lesuren
per week

Nederlands

3

3

Engels

3

3

Engels

2

2

Duits

1

1

Mens en Maatschappij

2

2

Mens en Maatschappij

2

2

Wiskunde

3

3

Wiskunde

3

3

Vakmanschap

5

5

Economie

1

1

Zelfredzaambeid

1

1

Natuur- en Scheikunde

1

1

1,5

1,5

Biologie

1

1

1

1

Vakmanschap

4

4

2,5

2,5

Kunstvak

2

2

Drama

1

1

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Coachuur

1

1

Coachuur

1

1

Kunstvak
Muziek
Lichamelijke Opvoeding

ISK (Internationale Schakelklas)

ISK 1

ISK 1

Lesuren
per week

Lesuren
per week

16

ISK (Internationale Schakelklas)

16

Beeldende Vorming

1

Beeldende Vorming

1

Techniek

1

Techniek

1

Lichamelijke Opvoeding

1

Lichamelijke Opvoeding

1

Drama

1

Drama

1

Leerjaar
2

23

Vmbo bovenbouw
V = Verplicht vak, K = Keuzevak
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Leerjaar
3

Vmbo bovenbouw

basis/kader

basis/kader

Lesuren
per week

Lesuren
per week

V

K

V = Verplicht vak, K = Keuzevak

V

Nederlands

2

Nederlands

3

Engels

2

Engels

3

K

Duits

2

Duits

3

Wiskunde

3

Wiskunde

3

Economie

3

Economie

3

Natuur- en Scheikunde

2

Natuur- en Scheikunde

3

Biologie

2

Biologie

3

D&P

10

D&P

8

HBR

10

HBR

8

PIE

10

PIE

8

Lichamelijke Opvoeding

2

Lichamelijke Opvoeding

CKV

1

Mens en Maatschappij

2
1,5

Leerjaar
4
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Mavo bovenbouw
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Leerjaar
3

Mavo bovenbouw

Mavo plus

basis/kader

Lesuren
per week

Lesuren
per week

Nederlans

3

Engels

2

Nederlans

3

Duits

2

Engels

3

Geschiedenis

1,5

Duits

2

Aardrijkskunde

1,5

Geschiedenis

3

Aardrijkskunde

3

V = Verplicht vak, K = Keuzevak

V

K

Wiskunde

2

Economie

1,5

Wiskunde

3

2

Economie

3

Natuur- en Scheikunde
Biologie

1,5

Natuur- en Scheikunde

2

D&P

3*

Biologie

3

HBR

3*

D&P

3*

PIE

3*

HBR

3*

1,5*

PIE

3*

Sportroute
Tekenen

1

Sportroute

1,5*
2,5

Lichamelijke Opvoeding

1,5

Tekenen

CKV

0,5

Lichamelijke Opvoeding

* een kiezen

2

CKV

0,5

Maatschappijleer

1,5
* een kiezen

Leerjaar
4
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Klachtenregeling
Klachtenregeling
Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school

Wat te doen bij
Leerling ziek melden
Voor 08.10 uur school bellen: 055 – 533 24 92.

klachten zijn. Meestal kunnen klachten in onderling
overleg tussen leerling, ouders, docenten of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling

Leerling tussendoor ziek naar huis

van één van de vertrouwenspersonen. Er is de mogelijk-

Leerling meldt zich af bij de verzuimcoördinator in lo-

heid een klacht in te dienen op basis van de door het

kaal 2.35 (expertisepunt). Deze neemt contact op met

bestuur vastgestelde klachtenregeling. De klachten

de ouder/verzorger.

regeling staat op het webportaal voor ouders, leerlingen
en personeelsleden onder het tabblad ‘procedures en
regelingen’. Contactpersoon is mw. drs. M.M. Arendsen.

Leerling weer beter
Formulier betermelding, ondertekend door de ouder/
verzorger inleveren bij de verzuimcoördinator in lokaal

Sociale Veiligheid
Samen Leren Doen
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2.35 (expertisepunt). Dit formulier is te downloaden op
het webportaal voor ouders ouder@avoo.nl.

Op het Edison College hechten we waarde aan onderstaande punten:
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Verlof aanvragen

• Leerlingen zijn tevreden over de sfeer op school

Standaardformulier verzuim minimaal twee dagen van

• Leerlingen zijn tevreden over de omgang met

te voren inleveren bij de verzuimcoördinator. Dit formu-

medeleerlingen

lier is te downloaden op het webportaal voor ouders.

• Leerlingen gaan met plezier naar school
• Leerlingen zijn tevreden over de veiligheid op school
• Leerlingen vinden de schoolregels duidelijk

Verzuimbeleid

• Leerlingen zijn tevreden over de persoonlijke begeleiding

Voor meer informatie over het verzuimbeleid van het

• 	Leerlingen zijn tevreden over de aanpak wanneer de

Edison College, zie het webportaal voor ouders onder de

sociale veiligheid in het geding is

tab ‘procedures en regelingen’.

Voor een uitgebreide versie van ons veiligheidsbeleid
verwijzen we u naar het webportaal onder het tabblad
‘procedures en regelingen’.

Stichting
Leergeld
Apeldoorn

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Het Edison College ontvangt van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een
bekostiging voor het exploiteren van de school. Voor
de financiering van ons brede aanbod en bijzondere
en extra activiteiten voldoet deze bekostiging niet.
Daarom vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De

Samen Leren Doen
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ouderbijdrage bestaat uit een vast gedeelte (voor

Deze stichting wil er voor zorgen dat ook de kinderen

alle leerlingen hetzelfde) en een variabel onderwijs-

uit gezinnen die het financieel wat minder ruim heb-

gerelateerd gedeelte. Deze bijdrage wordt jaarlijks in

ben, kunnen meegaan met schoolreisjes en excursies.

overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad

Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activitei-

vastgesteld. Het vaste deel van de ouderbijdrage wordt

ten worden deze door de Stichting Leergeld Apeldoorn

gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een

geheel of gedeeltelijk bekostigd. De Stichting Leergeld

aanvulling vormen op het onderwijs en waarvoor de

helpt gezinnen als het inkomen van de ouders/verzor-

school geen geld van de overheid ontvangt.

gers onder de 120% van het bijstandsniveau ligt en als
het gaat om kinderen van 4 tot 18 jaar.

Door de inkomsten uit de ouderbijdrage zijn we in
staat extra activiteiten te organiseren. Bijvoorbeeld
sportdagen, het gebruik van kluisjes, ouderavonden,
inloopuren en activiteiten van de leerlingenraad. Het
stimuleren van klassenuitjes, de deelname aan culturele activiteiten en het kopen van een cadeautje voor
eindexamenleerlingen wordt mede mogelijk gemaakt
door de ouderraad. Voor hun werk is ook een kleine bijdrage in de ouderbijdrage opgenomen. Wij doen dan
ook, mede vanuit het oogpunt van collectiviteit, een
dringend beroep op u om de ouderbijdrage te betalen.

Door de inkomsten uit de
ouderbijdrage zijn we in
staat extra activiteiten te
organiseren

Contact
Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Postbus 10081
7301 GB Apeldoorn
www.leergeldapeldoornvoorst.nl
Tel. 06 – 12675159
Dinsdag en donderdag (12.00 en 15.00 uur)

33

Contact
Edison College

Managementteam

Waleweingaarde 103

Rekeningnummer

dhr. F.C. Meijer

7329 BD Apeldoorn

NL57 INGB 000 693 2263

Directeur

T.n.v. Stichting AVOO / Edison College te Apeldoorn
Postbus 20025

mw. J.G.R. Barelds - de Kleine

7302 HA Apeldoorn

Afdelingsleider leerjaar 1 en 2, brugklascoördinator

Tel. 055 - 533 24 92

mw. A.M.M. Verberne

Fax 055 - 539 38 66

Afdelingsleider leerjaar 3 en 4, ISK

info@edisoncollege.nl

dhr. P. Kremer,

www.edisoncollege.nl

Afdelingsleider (tot 01-01-2019)

Bestuursvoorzitter
dhr. drs. A. Kastelein MBA

Schoolbestuur
Stichting AVOO
Postbus 20017
7302 HA Apeldoorn
Tel. 055- 539 38 56
secretariaat@avoo.nl
www.avoo.nl
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Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn
Tel. 055 - 533 24 92
www.edisoncollege.nl
info@edisoncollege.nl

