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Woord vooraf
In dit Kwadrantwijzertje © vindt u de belangrijkste informatie over de dagelijkse gang van zaken
op Het Kwadrant. Bij het lezen van het Kwadrantwijzertje zal het u opvallen dat de omschrijving
bij veel onderwerpen kort is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:
Het Kwadrant: www.hetkwadrant.nl.
Praktijkonderwijs: www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl.
Daar vindt u de meest uitgebreide en actuele informatie. Aan de informatie in het Kwadrantwijzertje kunt u geen rechten ontlenen. Tevens kan Het Kwadrant niet aansprakelijk worden
gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie, mocht die in deze gids voorkomen.
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H1. het kwadrant
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het kwadrant
Beste leerling,
Ben jij een ‘handen-uit-de-mouwen’ type? Wil jij leren in echte situaties, in de echte wereld?
Wil jij werken vanuit je eigen motivatie en interesse? Dan is Het Kwadrant jouw school.

Het Kwadrant is dé school voor VMBO en Praktijkonderwijs voor de
regio Weert
Het Kwadrant is een veilige school waar het verkennen en plannen van jouw toekomstige
loopbaan centraal staat. Samenwerking met het bedrijfsleven vindt de school erg belangrijk.
Door nauw samen te werken geven we jou een goede opleiding met vele doorstroommogelijkheden. Ik wens je, mede namens alle medewerkers, een leerzame en fijne tijd op onze school.
De directie
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Onderwijsaanbod
Het Kwadrant biedt de volgende opleidingen aan:
• VMBO Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg: na leerjaar 2 kiezen de
leerlingen één van de volgende profielen:
EO
Economie en Ondernemen
ZW
Zorg en Welzijn
BWI
Bouwen, Wonen en Interieur
PIE
Produceren, Installeren en Energie
Groen Nature, Food en Design
(voor uitleg van de profielen, zie de website van onze school)
• Zesjarige Techniekopleiding (VMBO - MBO)/vakmanschapsroute i.s.m. Gilde Opleidingen
• Praktijkonderwijs (PrO)
• Het NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)

VMBO Basis en Kader
De eerste twee leerjaren zijn voor alle leerlingen hetzelfde. Vanaf leerjaar 3 worden binnen
het gekozen profiel programma’s en vakkenpakketten aangeboden. De programma’s bieden
aansluiting op de sectoren in het MBO. De basisberoepsgerichte leerweg VMBO (Basis) bereidt
leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen niveau 2 van het MBO. De kaderberoepsgerichte leerweg VMBO (Kader) richt zich op de praktijk en bereidt leerlingen voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.
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Zesjarige Techniekopleiding (VMBO - MBO) / vakmanschapsroute
In nauwe samenwerking met Gilde Opleidingen (MBO) en het regionale bedrijfsleven, verenigd
in de Stichting Kwadrant-Bedrijfsleven**, is deze unieke opleiding tot stand gekomen. Met een
tijdwinst van minimaal 1 jaar behalen de leerlingen een VMBO diploma én een vakdiploma
op MBO niveau 2 of 3. Het accent ligt op het vermogen om zelfstandig en oplossingsgericht te
kunnen handelen in bepaalde werksituaties. ** de naam van de Stichting zal schooljaar 2016-2017
gewijzigd worden.

Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die niet in staat zijn om via het reguliere
onderwijs een VMBO-diploma te halen. Doel van het Praktijkonderwijs is dat leerlingen zich
ontwikkelen tot zelfredzame, volwassen mensen. Leerlingen krijgen een programma op maat,
waarin het accent ligt op persoonlijkheidsontwikkeling op de gebieden Wonen, Werken, Vrije
Tijd en Burgerschap in een veilige, prettige leeromgeving waarin iedereen elkaar kent en iedereen zichzelf mag zijn. Zie voor uitgebreide info de website van het Praktijkonderwijs:
www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl.

Het Kwadrant NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)
Het Kwadrant heeft op dit moment drie locaties waar onderwijs aan anderstaligen wordt
gegeven. Hierbij valt te denken aan onderwijs aan asielzoekers, maar ook aan arbeidsmigranten, eigenlijk aan alle leerlingen die de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) nog onvoldoende
beheersen.
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Twee locaties: te weten het AZC (asielzoekerscentrum) Cranendonck in Budel en het AZC in
Weert. Het Kwadrant is de derde locatie waar een klas jongeren oefent voor de overstap naar
regulier voortgezet onderwijs in Weert. Jongeren krijgen dus een programma op maat aangeboden in de Nederlandse taal en gebruiken waarbij Nederlands een grote plaats inneemt.
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Speerpunten
Het Kwadrant kent de volgende speerpunten:

Big Picture Learning (BPL) - onderwijs persoonlijk maken
Het Kwadrant geeft les volgens de Amerikaanse onderwijsmethode Big Picture Learning.
In Nederland is deze methode beter bekend onder de noemer ‘Onderwijs persoonlijk maken’.
Big Picture Learning ontleent zijn kracht aan de wijze waarop het verbinding weet te leggen
tussen de persoonlijke interesses van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces.
Het talent en de passie van de leerling sturen het leerproces. Het onderwijs is kleinschalig en sluit
aan bij de belevingswereld van de leerling.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is de rode draad in het onderwijs van Het Kwadrant. LOB is
een leer- en ontwikkelingsproces ten behoeve van de leerling. Ze heeft tot doel het ontwikkelen
van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze
te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren. Op Het
Kwadrant wordt elke leerling begeleid in het formuleren van zijn loopbaanvragen en op basis
daarvan worden nieuwe leerprocessen in gang gezet. Het is opdoen van ervaringen en het
reflecteren hierop.
Drie maal per schooljaar wordt een reflectieweek gehouden. De leerling kijkt dan samen met zijn
ouders en coach middels reflectiegesprekken kritisch terug op de afgelopen periode.
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Topsport Talentschool
Het Kwadrant is een Topsport Talentschool (voorheen beter bekend onder de naam LOOT).
In totaal zijn er in Nederland 30 middelbare Topsport Talentscholen. Op een Topsport Talentschool krijgen toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun
schoolcarrière.

Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL)
Het Kwadrant blijft zich als geregistreerde Opleidingsschool voortdurend verder bekwamen in
de opleidingsinfrastructuur via scholingen en overlegsituaties. Elk schooljaar lopen tussen de 30
en 40 studenten vanuit de lerarenopleidingen op Het Kwadrant stage.

Buitenschoolse Activiteiten
Leerlingen kunnen meedoen met buitenschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten die leerlingen in
contact brengen met maatschappelijke en culturele zaken, die waarde hebben voor hun algemene vorming. Bijvoorbeeld een reis naar Londen, Barcelona of een sportieve reis naar Oostenrijk.
Diverse activiteiten worden Weert – breed georganiseerd.
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Sportklas
Onze school kent speciale sportklassen. Deze sportklassen zijn bedoeld voor alle leerlingen die
graag sporten, een redelijke bewegingsvaardigheid én een goede sportieve instelling hebben,
maar niet aan topsport doen. In de sportklas maken de leerlingen kennis met veel verschillende
sporten, zoals tennis, korfbal, golf, zwemmen, klimmen, skaten en streetdance.

Kunst en Cultuur
Naast gewone aanbod van het vak Kunst (beeldende vorming, muziek en drama) in de
onderbouw wordt er op Het Kwadrant in alle leerjaren aandacht besteed aan Kunst en Cultuur.
Elk jaar zijn er voor de leerlingen CKV- activiteiten waarbij we als school samenwerken met het
RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie). Ook tijdens de reflectieweken gaan leerlingen regelmatig de school uit om kennis te maken met kunst en cultuur in hun eigen omgeving
door middel van bezoeken aan musea en workshops door gastdocenten. Afgelopen jaar hebben
leerlingen een tentoonstelling met eigen werk in het Jacob van Hornemuseum ingericht.

Regionale samenwerking
Het Kwadrant heeft een innige samenwerking met het regionale bedrijfsleven en met diverse
instellingen, verenigd in de Stichting Kwadrant – Bedrijfsleven**. Hierin worden projecten die
direct onderwijs gerelateerd zijn, ontwikkeld, uitgevoerd en aangestuurd. Ook is de school actief
in verschillende platforms.
** de naam van de Stichting zal schooljaar 2016-2017 gewijzigd worden.
Mede door deze samenwerking wordt aan buitenschools leren actief inhoud gegeven.
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begeleiding
Leerlingenzorg
De leerlingenzorg van Het Kwadrant richt zich zowel op de sociaal-emotionele als op de
pedagogisch-didactische begeleiding. De coach is de spil in de leerlingenzorg. Samen met het
intern ondersteuningsteam en de ouders van de leerling wordt bepaald hoe de zorg het beste
gestalte kan krijgen.

Decanaat
Op Het Kwadrant is veel aandacht voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Leerlingen ontwikkelen vaardigheden, waardoor ze aan hun loopbaan richting kunnen geven. De leerlingen
worden in het keuzeproces begeleid door de coach, vakdocenten en de schooldecaan.
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Passend onderwijs
Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht.
Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk
is, dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een
zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding
zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hier nauw bij
betrokken.
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen
reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het
samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de
bekostiging daarvan.

Samenwerkingsverband
Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs
Weert en omstreken onder nummer 31.03.
Het samenwerkingsverband is bereikbaar via tel. 06 - 218 19 868.
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Meer informatie
Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent,
kunt u terecht bij het Intern Ondersteuningsteam van onze school: tel. 0495 - 513666 of via
e-mail: iothetkwadrant@lvo-weert.nl.
Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op:
www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 -15.00 uur ook telefonisch te
bereiken via: 0900 - 2020065 of per email via het contactformulier op de website.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De school heeft een ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Als wij
een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan handelen wij zoals staat beschreven in deze Meldcode. De Meldcode is te
vinden op de website van de school: www.hetkwadrant.nl.
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COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Het Kwadrant vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel betrokken worden bij de
totstandkoming van het beleid op school. Om ervoor te zorgen dat inspraak, communicatie en
de informatiestroom goed verlopen, kent Het Kwadrant de volgende overlegorganen:
• Medezeggenschapsraad
• Ouderraad
• Leerlingenraad
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Communicatie
Voor het communiceren met de ouders maakt Het Kwadrant gebruik van de volgende
communicatiemiddelen:
• website www.hetkwadrant.nl en www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl:
voor actuele en uitgebreide informatie;
• brieven: met informatie over belangrijke ontwikkelingen en/of op stapel staande activiteiten;
•	nieuwsbrief: de digitale nieuwsbrief verschijnt een aantal keren per jaar en bevat interessante
en relevante informatie over de gang van zaken op school.
	Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan aan op onze website. U ontvangt
de nieuwsbrief dan in uw mailbox.
•	weekrapport: aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen van leerjaar 1 VMBO
en Praktijkonderwijs een weekrapport, evenals die leerlingen die men het weekrapport als extra ondersteuning meegeeft. Binnen het Praktijkonderwijs wordt het gebruik van het weekrapport afgestemd op de individuele leerling, aangezien de leerlingen veelal les krijgen van hun
eigen coach. In dit weekrapport houdt de coach wekelijks de studievorderingen van uw kind
bij, zodat u kunt zien hoe uw kind het op school doet. Tevens wordt het verzuim voor de ouders
zichtbaar. Als ouder tekent u iedere week het weekrapport voor ‘gezien’. De leerlingen moeten
dit weekrapport elke les bij zich hebben. Heeft een leerling het weekrapport niet bij zich, dan
wordt hij/zij naar huis gestuurd om het boekje op te halen.
•	Magister: met een speciale inlogcode kunt u als ouder de resultaten van uw zoon/dochter
voor alle vakken volgen. Daarnaast is Magister als Elektronische Leeromgeving (ELO) ingericht
waarin de planning voor de verschillende vakken is opgenomen.
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Speciaal advies / klachten
Vertrouwenspersoon:
•	De vertrouwenspersoon heeft actuele kennis over het vertrouwenswerk, ter zake wetgeving en
de behandeling van klachten/geschillen/bezwaren in de onderwijssituatie.
•	Hij/zij begeleidt en ondersteunt klagers (leerlingen, hun ouders en personeelsleden) bij het
aankaarten van hun klachten over schoolse zaken.
• Hij/zij is een positieve schakel naar oplossingen.
Door de school zijn twee interne vertrouwenspersonen aangesteld en zijn bereikbaar via het
nummer van de school: 0495 - 513666. Speciaal advies en de klachtenprocedure vindt u op
de website van Het Kwadrant: www.hetkwadrant.nl > Ouders > Praktische zaken / klachtenafhandeling.
Door het bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersoon:
Mw. A. van Dormalen en dhr. T. van de Gazelle van Encare Arbozorg zijn de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen. Zij zijn bereikbaar via Encare Arbozorg, telefoonnummer
043 - 325 77 99. Bezoekadres Encare Arbozorg: Lage Kanaaldijk 1, 6212 AE Maastricht.
www.encare.nl.
De regeling vertrouwenspersonen Stichting LVO is op te vragen via het schoolsecretariaat, of te
downloaden van www.stichtinglvo.nl door ‘Vertrouwenspersonen’ in te typen in de zoekfunctie. Speciaal advies en de klachtenprocedure vindt u op de website van Het Kwadrant:
www.hetkwadrant.nl > Ouders > Speciaal advies / klachten.
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PRAKTISCHE ZAKEN
Lestijden
Lestijden (50 minuten)
1e lesuur

8.45 - 9.35

uur

2e lesuur

9.40 - 10.30

uur

Pauze
3e lesuur

10.55 - 11.45 uur

4e lesuur

11.50 - 12.40 uur

Pauze
5e lesuur

13.10 - 14.00 uur

6e lesuur

14.05 - 14.55 uur

7e lesuur

15.00 – 15.50 uur (optioneel)
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Vakanties/vrije dagen**
Start School:
		
Kermismaandag:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Carnavalsvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag
Organisatiedag
2e Pinksterdag:
Personeelsdag:
Zomervakantie:
Open Huis:

05
06
26
24
26
27
17
24
25
26
05
30
17
13

september 2016 roostervrij voor leerlingen
september start voor leerlingen
september studiedag voor de medewerkers
t/m vrijdag 28 oktober					
december t/m vrijdag 06 januari 2017		
februari t/m vrijdag 03 maart			
april				
april t/m vrijdag 05 mei
mei
mei leerlingen vrij				
juni
juni 			
juli t/m vrijdag 25 augustus		
oktober 2016

**) Onder voorbehoud. Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk.

Reflectieweken en Persoonlijk LeerPlan-gesprekken:			
ma. 07 nov. t/m vrij. 11 nov. 				
ma. 20 febr. t/m vrij. 24 febr. 2017
ma. 03 juli t/m ma. 10 juli.
In de week van di 18 t/m 21 april 2017 zullen er ook Persoonlijk LeerPlan-gesprekken ingepland
worden.
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Roosterwijzigingen
Roosterwijzigingen zijn te vinden op onze website www.hetkwadrant.nl onder de link
“dagrooster”. Voor de leerlingen staan de roosterwijzigingen ook op de monitoren in de school.
Bij “aanvullende mededelingen rooster” staan vaak belangrijke zaken. Bij afwezigheid van een
docent neemt in principe een collega zijn lessen waar.
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Te laat komen/verzuim
•	Is een leerling te laat dan haalt hij/zij een ‘te laat briefje’ bij de receptie en de volgende dag
moet de leerling zich, een half uur voor aanvang van zijn/haar les, melden bij de receptie.
Komt een leerling vaker te laat, dan wordt dat aangemerkt als ongeoorloofd schoolverzuim
waar sancties op staan of een gesprek met de leerplichtambtenaar.
•	Verlof of verzuim dat zonder toestemming wordt opgenomen, wordt gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim. De school is verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
waarin u woont. Deze beslist of er een proces-verbaal wordt uitgeschreven.

Ziek-/betermelding
Ouders moeten hun zieke kind telefonisch voor 09.00 uur ziekmelden bij de receptie van school
via het telefoonnummer 0495 - 513666. Wanneer uw kind het Praktijkonderwijs volgt, belt u:
0495 - 513660. Zodra de leerling weer beter is, meldt de ouder het kind beter bij de receptie
van de school.

Verlofaanvraag
Ouders kunnen verlof aanvragen voor hun kind(eren). Zij dienen dit minimaal 3 schooldagen
van tevoren te doen en schriftelijk aan te vragen met behulp van het verlofaanvraagformulier dat
bij front-office te verkrijgen is, zowel bij de hoofdingang als bij het Praktijkonderwijs. De coach/
teamleider beoordeelt of het aangevraagde verlof rechtsgeldig is. Over de genomen beslissing
kan niet worden gecorrespondeerd.
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Kledingvoorschriften
Tijdens praktijklessen is het dragen van ARBO-veiligheidskleding en -schoeisel verplicht. Het is
mogelijk dat een bepaalde afdeling kledingvoorschriften of regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen hanteert voor het werken in die afdeling. Deze voorschriften worden aan het begin van
het schooljaar bekend gemaakt en dienen te worden nageleefd. Tijdens de lessen Lichamelijke
Oefening is het dragen van officiële sportkleding verplicht: blauw shirt met logo van Het
Kwadrant en een blauwe broek. De sportkleding dienen eerstejaars zelf aan te schaffen en is
verkrijgbaar bij Colada Weert, ook shirts met lange mouwen en lange broeken.
In aanvulling op de verplichte gymkleding gelden voor leerlingen die wegens geloofsovertuiging
een hoofddoek dragen en / of armen en benen geheel bedekt willen houden de volgende 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 straks aansluitend is en het
gymshirt er overheen gedragen wordt.
•	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 leerlingen en
klasgenoten te kunnen waarborgen.
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FINANCIËN
Boekenfonds
De schoolboeken worden gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld.
De boeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, wordt op het moment van
inschrijving op school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met de ouders afgesloten.
Verder zijn niet alle leermiddelen gratis voor de leerling. Een overzicht van welke leermiddelen
wel en niet door school worden verstrekt, vindt u op onze website www.hetkwadrant.nl.
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schoolkosten
Vrijwillige ouderbijdrage
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten
die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de
bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door
de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Als u de ouderbijdrage niet
(volledig) betaalt, kan de school uw kind uitsluiten van de voorzieningen en activiteiten waarvoor
u niet betaald heeft, tenzij u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Indien uw kind is uitgesloten van een activiteit die plaatsvindt gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma
aangeboden aan uw kind, dat hij/zij verplicht is te volgen. De hoogte en de wijze van besteding
van de schoolkosten is met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
tot stand gekomen.
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouders,
gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:
•	indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm;
•	indien op één van de ouders de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is
verklaard;
Indien de ouders niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond
van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te
betalen, kunnen de ouders een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen
bij de schoolleiding.
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De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling.
Een overzicht van de schoolkosten vindt u op onze website www.hetkwadrant.nl.
De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’,
die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is
te downloaden op www.vo-raad.nl > Dossiers > Leermiddelen > Gedragscode Schoolkosten.
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H8. verzekeringen
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verzekeringen
LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn
van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die
participeren bij evenementen etc.

A collectieve ongevallenverzekering
Deze verzekering geldt gedurende schooltijden, tijdens het gaan en komen naar en van school
en tijdens excursies, schoolreizen, evenementen, werkwerken, stages** etc. voor zover die onder verantwoordelijkheid van of door de school worden georganiseerd. Gedekt zijn medische
kosten en een uitkering bij blijvende invaliditeit en overlijden, tot een bepaald maximum en
onder nader omschreven voorwaarden. Andere schade is niet gedekt.
** Voor de verzekering bij stages zie onze website: www.hetkwadrant.nl >> ouders >>
praktische zaken.

B (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering
(inclusief annuleringsclausule)
Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school
worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven voorwaarden.
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C	aansprakelijkheidsverzekering
Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent
dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst gemeld moet worden bij de persoonlijke verzekeringen van de betrokken leerling of ouder. Als deze verzekering de kosten aantoonbaar niet
vergoedt, om welke reden dan ook, kan de verzekering van de school worden aangesproken.
Vergoeding van de schade of gemaakte kosten geschiedt uitsluitend via declaratie door de
school met daarvoor bestemde declaratieformulieren. In geval van schade kunt u zich wenden tot
mevr. M. Houben, tel. 0495 - 431033 of via mail: m.houben@lvo-weert.nl.
De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit.
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KWALITEITSZORG EN RESULTATEN
Scholen op de kaart
Het doel van kwaliteitszorg is dat alle betrokkenen werken aan de verbetering van de kwaliteit
die de school nastreeft. Bij de kwaliteit van een school gaat het om de kwaliteit van het leren
en de begeleiding daarvan. De onderwijskwaliteit van Het Kwadrant is op diverse manieren inzichtelijk gemaakt. Een schat aan informatie, dus ook van Het Kwadrant, is te vinden op de website:
www.scholenopdekaart.nl.
Deze website is een initiatief van de VO-raad, de koepelorganisatie voor scholen in het
Voortgezet Onderwijs en wordt ondersteund door de Onderwijsinspectie. Op deze website
vindt u gegevens over de kwaliteit van ons onderwijs. Zo zijn onder andere de slagingspercentages van de afgelopen jaren en gegevens over doorstroom van onze leerlingen te
vinden. Maar ook ons schooljaarplan en zorgplan zijn hier in te zien.

Onderwijstijd
Het Kwadrant werkt met een vierkant lesrooster. Elke leerling heeft dagelijks in principe les tussen
8.45 en 14.55 uur. In uitzonderlijke gevallen of bij extra ondersteuning komt het voor dat er
ook na 14.55 uur nog les is. Uitvallende lessen worden zo mogelijk vervangen. Hierdoor is de
uiteindelijk gerealiseerde onderwijstijd op Het Kwadrant vrijwel gelijk aan de geprogrammeerde
onderwijstijd.
Elk leerjaar voldoet Het Kwadrant aan de eisen van de wet op de onderwijstijd hetgeen ook door
de MR (inclusief leerlingen en ouders) wordt besproken.
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contact
Het Kwadrant
Bezoekadres:		Thornstraat 7, 6004 JP Weert
Postadres:		Postbus 140, 6000 AC Weert
Telefoon: 		0495 - 513666
		
(telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en
			16.30 uur met uitzondering van vakanties en vrije dagen)
E-mail:
vmbo@hetkwadrant.nl
Website:
www.hetkwadrant.nl
Website Praktijkonderwijs: www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl
Bankgegevens:		IBAN NL74 INGB0682964727

Directie
De schoolleiding van Het Kwadrant (directie) bestaat uit:
Dhr. J Mueters
Mw. J. Jacobs
Dhr. H. Winkelman

locatiedirecteur (tot 30.09.2016)
locatiedirecteur (v.a.01.10.2016)
sectordirecteur
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Teamleiders
Mevr. I. Derks		
Dhr. H. Staals		
Mevr. L. van Erp		
Dhr. H. Moonen		
			

teamleider Onderbouw
teamleider Bovenbouw
teamleider Praktijkonderwijs
teamleider Het Kwadrant NTC,
AZC - locaties Cranendonck en Weert

Wilt u iemand van de schoolleiding, een teamleider, assistent-teamleider, coach of docent
spreken? Neem contact op met Het Kwadrant via het algemene telefoonnummer 0495-513666
en vraag naar de desbetreffende persoon. Ook voor dringende vragen, belt u het algemene
telefoonnummer van de school.
Het Kwadrant ressorteert onder LVO - Weert.

Centrale Directie LVO – Weert
M. van Wegberg		 voorzitter
Dhr. J. Hausmans		 lid

Bevoegd gezag
Het Kwadrant is onderdeel van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, beter bekend
als LVO, een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel
Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt
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uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán
voor onderwijskwaliteit, die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn/haar
vel zit en het maximale uit zichzelf haalt. Kortom: het LVO zet zich in voor uitstekend onderwijs
en bereikbare scholen van alle schooltypes voor Limburgse leerlingen. Daarmee geven we toekomst aan uw kind en aan onze provincie.

LVO
LVO is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een
Raad van Toezicht.

College van Bestuur
Dhr. drs. A. Postema		 voorzitter
Dhr. drs. R.K.M. Bonekamp		 lid

Contactgegevens LVO
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
Website:
Mail:

Mercator 1, 6135 KW Sittard
Postbus 143, 6130 AC Sittard
046 - 4201212
www.stichtinglvo.nl
info@stichtinglvo.nl
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Gouden Regels van LVO
• We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
• We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
• We helpen elkaar waar dat nodig is.
•	We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te
praten.
• We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
• We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
• We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
• We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
•	We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige
zaken doen we, de school, aangifte.
•	We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet
doen.
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Het Kwadrant
Thornstraat 7, 6004 JP Weert
Postbus 140, 6000 AC Weert
T. 0495 - 513666
E. vmbo@hetkwadrant.nl

www.hetkwadrant.nl
Praktijkonderwijs:

www.hetkwadrantpraktijkonderwijs.nl
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