Wat is:
Luisteren: naar elke medewerker van College Den Hulster.
Schoolpasje: Moeten leerlingen altijd bij zich hebben. Ook nodig voor o.a. printen en
kopiëren.
Verlof: Telefonisch/schriftelijk, met vermelding van de klas, op aangegeven tijdstippen,
bij de receptionist. Nummer 077-3590300. Bijzonder verlof aanvragen bij teamleider.
Ziek melden: Telefonisch, met vermelding van de klas, voordat de school begint onder
nummer 077-3590300.
Gespreksmogelijkheden coach: Neem contact op met de coach (mailen heeft de
voorkeur) voor het maken van een afspraak. Sowieso twee coachweken waarbij
ouders worden uitgenodigd voor een coachgesprek met kind en coach. Deze zijn in
week 46 (12 nov.) en week 14 (1 april).
Gespreksmogelijkheden vakdocenten: Kan altijd op afspraak. Gebruik mail.
Pauzes: Leerlingen moeten op school blijven.
Te laat komen: Melden bij de receptie. Na de 1e en volgende keer voor 7.45 uur
melden. Bij de 4e keer ontvangen ouders een waarschuwingsbrief. Tussen lessen
door: een lesuur nakomen. Alles wordt digitaal vastgelegd! Indien nodig, worden
ouders uitgenodigd voor een gesprek en wordt de leerplichtconsulent ingeschakeld.
Gele kaart: Leerling is vanwege een ernstig iets uit de les gestuurd en moet zich
melden bij zijn/haar kernteam.
Witte kaart: Leerling heeft iets gedaan dat niet helemaal volgens de regels is of
leerling verdient een compliment. Ondertekening door ouders.
Gsm, mp-3 en i-pod: Alleen toegestaan in de overblijfruimtes. Zo niet dan een week in
kluis bij frontoffice. Kostbare spullen: Thuis laten!
Petten verboden: In gehele gebouw.
Uitstapjes: begin schooljaar in introductieweek en schoolreisje op 20 april. Tussendoor
andere activiteiten.
Nieuwsbrief: ouders ontvangen regelmatig per mail een bulletin met belangrijke en
leuke informatie. Binnenkort ook middels smartphone.
Vervanging afwezige docenten: Bij afwezigheid van een docent worden de lessen
zoveel mogelijk intern vervangen. Behalve indien het voorzien is en een eerste of
laatste lesuur is, dan kunnen de leerlingen wel eens vrij krijgen. Wordt tijdig bekend
gemaakt in magister.
Magister: computersysteem voor communicatie met leerlingen en ouders (o.a.
brieven, lesrooster, cijfers, absentie, agenda en studiewijzers).
Website: www.denhulster.nl
☎ College Den Hulster: 077 – 3590300

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
College Den Hulster
Infoblad ouderavond brugklas vmbo (2018-2019).
Het team:
Dhr. L. Brouwers (BRL):
lbrouwers@ogvo.nl
Mevr. A Bugter (BUG):
abugter@ogvo.nl
Dhr. D. Claessens (CLD):
dclaessens@ogvo.nl
Dhr. B. Cuijpers (CUY):
bcuypers@ogvo.nl
Dhr. A. Dalouh (DAL):
adalouh@ogvo.nl
Dhr. H. Herber (HER):
hherber@ogvo.nl
Mevr. I. van Hoften (HFT):
ivhoften@ogvo.nl
Mevr. H. Janssen (JAH):
hdorenbos@ogvo.nl
Dhr. J. Janssen (JAJ):
johjanssen@ogvo.nl 
Dhr. R. Janssen (JRI):
ricjanssen@ogvo.nl
Mevr. A. Marissen (MRA):
amarissen@ogvo.nl
Dhr. D. Rutten (RUD):
darutten@ogvo.nl 
Dhr. F. Steijvers (SFR):
fsteijvers@ogvo.nl
Mevr. M. v/d Velden (VVM):
mavdvelden@ogvo.nl
Dhr. R. Vercoulen (VCR):
ravercoulen@ogvo.nl
Mevr. M. Gommans (GMM):
mgommans@ogvo.nl

coach 1DTC; Engels
coach 1VMA; beeldende vorming
coach 1DTB: Engels & muziek
coach 2DTB; M&M (mens & maatschappij)
coach 2DTA; wiskunde & rekenen
coach 1VMC; biozorg (biologie & verzorging)
coach 1VMA; Nederlands; ILB-er
coach 1DTC; Nederlands & taal
coach 2VMB; natiek (natuurkunde & techniek)
Nederlands, taal & rekenen
coach 2VMA; natiek (natuurkunde & techniek)
coach klas 1DTA; D&T (design & technology)
coach 2DTC; economie & M&M
(mens & maatschappij)
coach 1DTB; D&T (design & technology)
coach klas 1DTC; Nederlands & taal & muziek
coach klas 1VMB; lichamelijk opvoeding
& sportklas
teamleider

Wat is een team?
Een team is een kleine groep docenten die gezamenlijk verantwoordelijk is voor een
aantal klassen. In ons geval zijn dat alle brugklassen van het vmbo en de klassen
2VM en 2DT (design & technology). Zij verzorgen de meeste lessen, kennen
daardoor de leerlingen het beste en zorgen voor de begeleiding door het jaar heen.
Belangrijk onderdeel is het tweewekelijks doorspreken van leerlingen uit de
verschillende klassen.
Coaching:
Elke leerling heeft een persoonlijke coach. Dit is tevens de mentor van de klas. De
coach voert minmaal twee keer per periode een persoonlijke gesprek met de leerling
met als insteek dat leerlingen nauw worden gevolgd en er snel gereageerd kan
worden op hulpvragen van de leerling. Mocht een leerling meer gesprekken nodig
hebben dan zal er een plan van aanpak worden opgesteld.
Tevens zullen ouders twee keer per jaar uitgenodigd worden voor zo’n coachgesprek
met hun zoon / dochter. Deze zullen plaatsvinden in week 46 (12 nov. t/m 16 nov.) en
week 14 (1 t/m 5 april).
Dagstart:
Elke dag starten de klassen 1VM met een dagstart met hun eigen coach. 1DT starten
4 keer met de dagstart. Daarin zal de nadruk komen te liggen op het plannen en
organiseren van de studie van elke persoonlijke leerling.
Uiteraard komen daar ook andere zaken aan bod die in het belang zijn de groep en/of
persoonlijke leerlingen.
Cijfers?
De cijfers zijn 24-7 digitaal te volgen via magister voor leerlingen en ouders.
Het overgangsrapport is op vrijdag 5 juli.
We werken met een doorlopend jaargemiddeld.
Website: www.denhulster.nl
●
Dagrooster: is te zien in magister.
●
Magister: inloggen met eigen account. Communicatiemiddel. Te volgen zijn
cijfers, de absentie en de agenda. Als ELO (elektronische leeromgeving) zal
gewerkt gaan worden met Classroom van Google.
●
Wijzigingen persoonlijke gegevens svp doorgeven aan de leerlingenadministratie
van onze school.

Wat is VMBO?
VMBO is Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Leerlingen die straks een
diploma halen op onze school kunnen in principe terecht in het Middelbaar Beroeps
Onderwijs. Er zijn een 4-tal leerwegen: theoretische leerweg (TL), gemengde leerweg
(GL), kader-beroepsgerichte leerweg (KBL) en de basis-beroepsgerichte leerweg
(BBL).
Binnen KBL en BBL kiezen zij voor een afdeling met onderstaande profielen:
* 3 Profielen techniek: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit en
Transport (M&T) en Produceren, Installeren en Energie (PIE).
* Profiel:
Zorg & Welzijn.
* Profiel:
Economie en Ondernemen.
Gemengde groepen:
We werken in de gehele onderbouw van het vmbo met gemengde groepen. Voordeel
is dat we de groepen hierdoor kleiner kunnen houden en docenten in staat zijn meer
maatwerk te bieden per leerling per vak.
Doorstroming.
Al aan het einde van klas 1 wordt gekeken of de leerling in de goede leerweg zit.
Indien dat naar het oordeel van het team niet het geval is, volgt plaatsing in een
hogere of lagere leerweg.
Sportklas:
Extra aanbod sport, aangeboden in twee extra lesuren bovenop het reguliere rooster.
Voor leerlingen die daar specifiek voor kiezen. Er wordt een extra bijdrage voor
gevraagd.
Fashion:
Voor iedereen met een passie voor mode kan er deelgenomen worden an de
wekelijkse lessen van Den Hulster Fashion of aan diverse workshops die door het
schooljaar heen aangeboden worden. Bij Den Hulster Fashion leer je ontwerpen,
produceren en presenteren van collecties. Wordt aangeboden bovenop het reguliere
rooster.
Topsport Talent School:
Leerlingen die op regionaal of landelijk niveau topsport beoefenen.

Tot slot: op een prettige samenwerking tussen ouders/verzorgers en school !!!

