
1. Woord vooraf 

Welkom bij Koers, onderwijs van LVO Weert! Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar willen wij je een beetje wegwijs maken hier op Het College, de school 
waar we gevestigd zijn. Dat doen we aan de hand van de introductie. Introductie 
betekent: zorgen dat je al het nodige leert over je eigen stamgroep, over het 
eerste leerjaar en over de hele school.  

Alles wat je meteen moet weten, staat in dit introductieboekje. Wat je nog meer 
moet weten en kunnen, hoor je van jouw vakdocenten en speciaal van jouw 
coach. Met hem of haar heb je elke week een gesprek van 15 minuten.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijg je nog een ander boekje mee, de 
schoolgids 2020-2021, met daarin onder andere het reglement. Deze schoolgids 
staat vanaf de zomervakantie ook op www.college.nl.  

 
 
2. Welkom  

Het zal wel even wennen worden op deze school, die weer heel anders is dan de 
basisschool die je aan het einde van dit schooljaar verlaat. Veel van je 
klasgenoten, jijzelf misschien ook, vinden alles wat hier gaat gebeuren heel 
spannend: meestal verder fietsen dan voorheen, verschillende docenten en veel 
nieuwe gezichten in de groep. En... wat verwacht ik dit schooljaar?  

Je coach en de vakdocenten zullen er alles aan doen om je te helpen er een 
goed en leuk jaar van te maken. Voor jezelf, maar zeker ook voor de hele groep.  

 
3. Introductie  

Voordat je echt gaat beginnen, hebben we een speciale introductieweek om je 
wegwijs te maken in de school en kennis te laten maken met je medeleerlingen. 
Deze week duurt van Dinsdag 25 Augustus tot en met Vrijdag 28 Augustus en zit 
boordevol activiteiten. Alle informatie die je nodig hebt voor deze 
introductiedagen (o.a. het programma en de tijden) ontvang je, via je ouders, in 
de zomervakantie per e-mail.  

Op Maandag 31 Augustus beginnen we met het “normale” programma, al zal 
deze week vooral draaien om het wegwijs maken binnen de Learning Portal op 
de laptop (waar het lesmateriaal staat) en het goed opstarten van je manier van 
werken binnen Koers.  

  



 

Tijdens de introductiedagen kun je in de volgende tabel de namen van je 
docenten invullen. Je kunt nu al van buiten leren hoe we bij ons op school de 
vakken afkorten.  

 

 

Vak Docent 

Nederlands (NE)  

Frans (FA)  

Engels (EN)  

Duits (DU)  

Wiskunde (WI)  

Aardrijkskunde (AK)  

Geschiedenis (GS)  

Natuur- en scheikunde (NaSk)  

Biologie (BI)  

Tekenen (TE)  

Muziek (MU)  

Lichamelijke Opvoeding (LO)  

 

 
 
De dagindeling van Koers vind je straks op de Koers website 
(www.koersweert.nl, kijk bij “leerlingen” en dan “roosters”).  

 

 
  
 
 
 

http://www.koersweert.nl/


4. De eerste lesdag 

De eerste “normale” lesdag is op Maandag 31 Augustus. Een lesdag “begint” 
altijd de avond ervoor, met een goede voorbereiding! Je maakt dan je tas klaar. 
Zorg voor een stevige tas die groot genoeg is voor alle spullen. Hierin zitten de 
volgende dingen:  

• Je introductieboekje  

• Je etui  

• Je laptop 

• Je boterhammen en drinken  

• Enkele schriften 

• Als je gymles hebt, neem je je gymspullen en een handdoek mee, in een aparte 
tas.  

 

Hoe ziet een eerste lesdag eruit? Je vertrekt van huis met de fiets. Dat fietsen 
doe je zoveel mogelijk samen met je groepsgenoten of met leerlingen uit jouw 
wijk of dorp. Je komt diverse gevaarlijke punten tegen, dus houd je aan de 
verkeersregels.  

Dan kom je met je fiets bij school aan. Rij naar de fietsenstalling en zet je fiets 
stevig in een fietsenklem. Je fietssleutel bewaar je op een vaste plek.  

Dan ga je naar binnen. Je hebt misschien wat geld bij je, maar laat dat niet in je 
jas zitten. Je tas neem je altijd met je mee; in je kluisje kun je in de pauzes 
spullen omruilen en indien nodig je gymspullen pakken.  

 

5. De coach 

Je krijgt in het eerste jaar twaalf vakken. Meestal krijg je elk vak van een andere 
docent. ‘Docent’ is het woord voor leraar of lerares. Een van die docenten zal 
extra aandacht geven aan jou, je ouders en jouw voortgang: dit is jouw coach. De 
coach maakt je wegwijs in de school en begeleidt jou tijdens jouw eerste 
leerjaren. De coach neemt contact op met je ouders als hij of zij dat nodig vindt. 
Als jouw ouders de coach willen spreken, kunnen ze altijd een e-mail sturen om 
een afspraak te maken.  



Met jouw coach praat je elke week een kwartier, meestal over jouw voortgang, 
doelen, planning en hoe je die planning kunt gaan uitvoeren.  

Jouw coach heet: ................................................................................................... 

Telefoon (als de coach dat goed vindt):............................................................... 

E-mail: .....................................................................................................................  

 

6. De conciërge 

En dan nog dit: er zijn allerlei mensen die je willen helpen, als het nodig is. Het 
meeste heb je aan je klasgenoten, maar zorg er ook voor dat je een paar goede 
vrienden en vriendinnen hebt aan wie je van alles kunt vragen. Daarnaast heb je 
natuurlijk de coach en de andere vakdocenten. Zij zijn een deel van de week 
beschikbaar om jou verder te helpen.  

Voor allerlei praktische dingen heb je ook nog de conciërges. De conciërges zijn 
te vinden bij het Front Office: dat is de ‘glazen ruimte’ bij de hoofdingang. Als de 
conciërge niet aanwezig is, dan kun je hem wellicht vinden in de aula of op het 
buitenterrein.  

Wat kan de conciërge voor jullie betekenen?  

• Hij kan je de weg wijzen  

• Hij geeft antwoord op je vragen  

• Hij beheert de verloren voorwerpen  

• Hij helpt je bij problemen met bijvoorbeeld je kluisje of je fiets 

• Vanaf het 2e leerjaar ben je af en toe schoolwacht, dit wordt geregeld door de 
conciërge  

• …en nog veel meer 

 

  



7. Verlof 

Als je tijdens schooltijd naar de dokter of tandarts gaat, dan moet je een 
verlofbriefje inleveren. Het briefje moet ondertekend zijn door je ouders en je 
coach. Wanneer die er niet is, kan de onderwijsassistent of andere coach het 
briefje ook ondertekenen. Vervolgens lever je het briefje in bij de brievenbus in de 
mediatheek (lokaal 2.03). Wanneer je het verlofbriefje bent vergeten in te leveren, 
dienen je ouders telefonisch contact op te nemen met de receptioniste van het 
Front Office.  

Je kunt het verlofbriefje downloaden op www.college.nl > documenten  

 

8. Ziek 

Stel je bent ziek geworden. Je kunt niet naar school. En dan? Je vader of moeder 
belt elke dag dat je ziek bent vóór 09.00 uur naar school: (0495) 65 77 40. 
Vanaf het moment dat je ouders niet meer bellen, gaan wij er vanuit dat je weer 
op school bent. Is dit niet het geval, dan sta je als ‘onbekend afwezig’ 
geregistreerd.  

Als je gedurende de dag op school ziek wordt, dan meld je je eerst bij een van de 
docenten of de onderwijsassistent en daarna bij de receptioniste. Zij zit bij de 
hoofdingang (front office). Zij belt eerst je ouders voordat je naar huis mag gaan. 
In de schoolgids staat nog meer informatie over ziekte en verzuim. 

Belangrijk is dan dat je een vriend of vriendin hebt, die je kan vertellen wat er in 
de lesactiviteiten behandeld en afgesproken is en wat je misschien moet inhalen.  

 

9. Te laat 

Als je een keer te laat komt, dan meld je dit bij een van de coaches. Als jouw 
coach het nodig vindt, dan zal hij/zij hierover contact opnemen met je ouders. Dat 
gebeurt zeker wanneer het vaker voorkomt.  

 
10. Kluisjes en schoolpasje 

Voor het bewaren van waardevolle spullen raden we het gebruik van een kluisje 
ten zeerste aan. De huur van dit kluisje bedraagt € 15,00 per jaar en wordt 
afgerekend via een factuur met algemene schoolkosten. In de eerste schoolweek 
ga je samen met je klas naar de conciërge om dit te regelen. Het kluisje open je 

http://www.college.nl/


met je schoolpasje. 

Tijdens de gymles mag je je sleutels en/of schoolpasje in de zaal leggen. 
Waardevolle spullen kun je beter thuis laten of anders in je kluisje leggen. Zorg er 
dus voor dat je geen geld en waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaat! 

Je krijgt aan het begin van het schooljaar een tijdelijk schoolpasje. Hiermee kun 
je o.a. je kluisje openen, printen en kopiëren en jezelf legitimeren binnen de 
school. Zodra de schoolfotograaf is geweest, krijg je een schoolpasje met je 
eigen foto erop. Raak je het pasje kwijt? Dan kun je tegen betaling een nieuw 
pasje krijgen via het Front Office. 

 

11. Eten en drinken 

In de aula bij de hoofdingang kun je bij ‘Markies Catering’ onder andere 
verschillende soorten broodjes, fruit, soep, koffie en thee kopen. Vaak worden er 
wraps, panini’s, sandwiches of andere varianten aangeboden. Je kunt er contant 
of met je pinpas betalen. Op een paar plekken in de aula staan automaten voor 
snoep en frisdrank. Voor de automaten gebruik je gewoon geld.  

Je kunt naast je boterhammen natuurlijk ook zelf iets te drinken meebrengen. Tip: 
verpak het dan apart in een plastic zakje. Gaat je pakje drinken kapot of lekt je 
flesje, dan loopt het niet meteen in jouw laptop.  

De bedoeling is dat er na de pauzes géén rommel op de tafels en op de grond 
ligt. De schoolwacht en conciërges zullen je indien nodig hierop wijzen. 

 

12. Sportkleding 
 
Hiervoor is een paars shirt en een lichtblauwe broek verplicht. Een officieel gymtenue 

met het logo van Koers is verkrijgbaar bij Colada Weert (www.sport2000colada.nl).  
 
In aanvulling op de gymkleding gelden voor leerlingen die wegens 
geloofsovertuiging een hoofddoek dragen en/of armen en benen geheel bedekt 
willen houden speciale regels: 
 

 Als hoofddoek is een sporthoofddoek/bandana toegestaan. Andere vormen 
van hoofdbedekking worden niet geaccepteerd. 



 Een shirt met lange mouwen, ontwikkeld voor sportdoeleinden, is 
toegestaan mits deze redelijk strak aansluitend is. Colada levert indien 
gewenst het sportshirt van Het College met lange mouwen. 

 Een lange sportbroek is toegestaan mits dit een trainingsbroek, een 
dansbroek of een zogenaamde runningbroek is. Kleding anders dan voor 
sportdoeleinden ontwikkeld wordt niet geaccepteerd. 

 
Dit alles om de veiligheid voor de betreffende leerling en de klasgenoten te 
kunnen waarborgen. 
 

13. Veilige school 

We hebben een hekel aan pesten en zeker aan het steeds vaker voorkomende 
cyberpesten. Op www.college.nl staat bij ‘leerlingen’ en ‘documenten’ het 
pestprotocol. Als er een jongen of een meisje bijvoorbeeld écht gepest wordt, laat 
het dan direct weten aan de coach of één van de vertrouwenspersonen van de 
school. We kunnen dan samen met de gepeste leerling, de pester, de klas en de 
ouders het probleem direct aanpakken.  

Bij Koers staan we voor: 

 Respect voor elkaar 

 Respect voor de omgeving 

 Respect voor het leerproces 

 
Omgaan met elkaar doe je vanuit respect en verdraagzaamheid. Bij onveiligheid 
denken we niet alleen aan pesten. Wanneer je door je medeleerlingen in een 
onveilige situatie terecht komt of jij brengt een van je medeleerlingen in een 
onveilige situatie, dan zullen we meteen actie ondernemen. De school heeft 
hiervoor het convenant ‘De veilige school’ ondertekend. Op de www.college.nl bij 
‘leerlingen’ en ‘documenten’ kunnen jullie dit convenant  vinden en precies lezen 
welke stappen de school zet bij onveilige situaties.  

 

 

  

http://www.college.nl/
http://www.college.nl/


14. Belangrijke data 

 

Periode Activiteiten 

13 juli t/m 21 augustus  Zomervakantie  

25 t/m 28 augustus  Introductieweek  

31 augustus  Eerste lesdag  

September Jaardoelgesprek met coach 

Oktober  Herfstvakantie (week 43)  

November  Eerste voortgangsgesprek met coach  

December  Kerstvakantie (week 52)  

Januari  Kerstvakantie (week 53) 
 

Februari 
Tweede voortgangsgesprek met coach  
 
Voorjaarsvakantie (week 7) 

April Meivakantie (week 17) 
 

Mei  

Meivakantie (week 18)  
 
Indien nodig derde voortgangsgesprek met 
coach 

Juli  
Afronding schooljaar (week 27 en 28)  

Start zomervakantie (week 29)  

 
 
* Datawijzigingen voorbehouden. Dit overzicht wordt in de loop van het schooljaar 
aangevuld. Houd hiervoor s.v.p. de nieuwsbrieven goed in de gaten. 

De jaarplanning is in te zien op de website www.koersweert.nl. Kijk hiervoor bij 
het onderdeel ‘Agenda’ op de homepage. Ook wijzigingen in de jaarplanning 
worden op de website vermeld.  


