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Beste leerling en natuurlijk ook ouders/ verzorgers,
Welkom bij Wellant!
Wellantcollege is de grootste VMBO- en MBO-opleider van Europa in voeding,
klimaat en welzijn van mens en dier. Bij ons volg je modern en gevarieerd
onderwijs; van Koken tot Urban Green Development, en van Gezonde Dieren
tot Watermanagement.
Wij leiden leerlingen op die de wil, kennis en vaardigheden hebben om ons
leven en onze leefomgeving te verbeteren.
Op onze school, die (binnenkort) dus ook jouw school is leer je uit boeken,
digitaal en door te doen. Natuurlijk zijn er vakken zoals Nederlands, Engels en
wiskunde, maar daarnaast krijg je les in het dierverblijf, bloemlokaal en de kas.
Ook is er een kook- en een technieklokaal. Heel afwisselend dus. Zo ontdek jij
je talenten. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. In de lessen helpen
we jou ‘groen’ en 'duurzaam' te leren denken, rekening houdend met de
wereld om je heen. Duurzaamheid komt ook tot uiting in ons moderne
en energie neutrale schoolgebouw.
Wellantcollege Utrecht is een kleine school met een prettige sfeer, waar
iedereen elkaar kent. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht en groei.
Ouders, docenten en leerlingen werken nauw samen. Korte lijnen, zodat elke
leerling veel leert en zich gewaardeerd weet. Natuurlijk is ook jouw
inzet onmisbaar. Dat spreekt voor zich, zodat iedereen na onze school verder
kan in het middelbaar beroepsonderwijs.
In deze schoolgids wordt specifieke informatie gegeven over onze school.
Voor algemene informatie over Wellantcollege verwijs ik je door naar het
Algemeen deel van de schoolgids. Deze is te vinden op onze
website www.wellant.nl.

Teun Stigter
Teamleider
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1. Het onderwijs
1.1

Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit?

In ons onderwijs willen we de talenten die jij hebt, helpen ontwikkelen. Of dat
nu in dierverzorging is, wiskunde of Nederlands, dat maakt niet uit. Iedereen
heeft iets waar hij/zij goed in is.
Belangrijk daarbij is dat je wat je kunt, ook laat zien. En je moet het wel
willen. Wanneer je erg goed in Engels bent, maar nooit iets met Engels doet,
zal niemand ontdekken dat je daar goed in bent. Als je iets kan en wil, dan
moet je het doen. Klinkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Daarom
besteden wij daar in het mentoruur tijd aan.
Wij willen jou ook goed voorbereiden op het leven en werken in onze
maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat je wat weet over de verschillende
culturen en achtergronden binnen onze samenleving en dat je respect toont
voor alle mensen. Ook willen we je leren hoe onze samenleving in elkaar zit
en hoe je daar op een actieve manier een bijdrage aan kunt leveren. Vandaar
dat wij stages en het werken in projecten belangrijk vinden.

Leerwegen
Wij bieden de volgende leerwegen aan
Gemengde leerweg (GL): vooral theorie
Je doet examen in vijf theoretische vakken en het beroepsgericht programma
groen. Na het examen stroom je door naar niveau 4 van het mbo.
Wanneer je in de gemengde leerweg in leerjaar 4 een extra vak kiest, behaal
je een volwaardig diploma Theoretische Leerweg (TL/Mavo).
Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): theorie en praktijk
Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma
groen. Na het examen stroom je door naar niveau 3 of niveau 4 van het mbo.
Basisberoepsgerichte leerweg (BB): theorie en praktijk
Je doet examen in vier theoretische vakken en het beroepsgericht programma
groen. Na het examen stroom je door naar niveau 2 van het mbo.

Gepersonaliseerd onderwijs
Bij Wellant volg je je eigen groeipad. Soms ga je snel, soms wat langzamer.
Maar altijd op je eigen manier en in je eigen tempo. Je leert uit boeken en met
elkaar en regelmatig zetten we digitale leermiddelen in. In leerjaar 1 starten
wij dit jaar met het gebruik van Ipads.
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Passend onderwijs
Leerlingen hebben soms onderwijsondersteuning nodig. Om te bepalen of
Wellantcollege de ondersteuning die jij nodig hebt kan bieden, kijken we o.a.
naar het onderwijskundig rapport dat meekomt vanuit de basisschool.
Als je in aanmerking komt voor extra ondersteuning, overlegt Wellantcollege
met het samenwerkingsverband uit de regio of wij deze zorg kunnen bieden.
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Sterk VO.
In overleg met je ouders stelt Wellantcollege vast welke extra ondersteuning
nodig is. Dit wordt samen met de ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen in
een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Bij Wellantcollege Utrecht heeft elke
leerling een OPP.

Mentoraat
Elke klas heeft 2 mentoren. Je mentoren zie je elke dag. Je hebt mentoruur,
maatwerkuur en een vak van hem/ haar. Dit maakt dat je altijd weet bij wie je
terecht kunt.
De mentoren staan in nauw contact met je ouders/ verzorgers over hoe het
gaat op school.
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1.2

Lessentabel en schooltijden

In onze lessentabel kun je lezen welke vakken je per week krijgt. Dit zie je ook
terug in je rooster. Ook werken onze vakdocenten met elkaar samen en
worden lessen gegeven die meerdere vakken omvatten. Dit gebeurt in
projectweken of op andere manieren. De vakdocenten verzorgen deze
vakoverstijgende lessen.
In de lessentabel kun je zien hoeveel lesuur je per vak, per week volgt. Bij ons
op school duurt een lesuur 45 minuten.

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2

BB

KB

GL

BB

Nederlands

3

3

3

Engels

3

3

Spaans

0

Wiskunde

Leerwegen

KB

GL

3

3

3

3

3

3

3

1

1

0

1

1

3

3

3

3

3

3

Rekenen

2

1

1

2

1

1

Biologie

3

3

3

3

3

3

Natuur/ Scheikunde

0

0

0

2

2

2

Beeldende Vorming

2

2

2

2

2

2

Lichamelijke Opvoeding

4

4

4

2

2

2

Economie

0

0

0

0

0

0

Mens & Maatschappij

2

2

2

2

2

2

Techniek

2

2

2

2

2

2

Praktijk

2

2

2

2

2

2

Carrousel

6

6

6

6

6

6

Mentoruur

2

2

2

2

2

2

Maatwerkuur

2

2

2

2

2

2

Totaal

36

36

36

36

36

36

Vakken

BB = Basisberoepsgerichte leerweg
KB = Kaderberoepsgerichte leerweg
GL = Gemengde leerweg
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LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

BB

KB

GL

BB

KB

GL

Nederlands

3

3

3

4

4

4

Engels

3

3

3

4

4

4

Spaans

0

0

1

0

0

0

Wiskunde

3

3

3

3

4

4

Rekenen

1

1

1

1

1

1

Biologie

3

3

3

4

4

4

Natuur/ Scheikunde

1

1

1

0

0

0

Maatschappijkunde

2

2

2

0

0

0

CKV

2

2

2

0

0

0

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

2

2

2

Economie

0

0

3

0

0

3

Beroepsgericht

6

6

4

8

8

4

Stage

7

7

5

8

8

8

Mentoruur

2

2

2

2

2

2

Maatwerkuur

2

2

2

2

2

2

Totaal

37

37

37

38

39

38

Leerwegen
Vakken

BB = Basisberoepsgerichte leerweg
KB = Kaderberoepsgerichte leerweg
GL = Gemengde leerweg
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Lestijden

1.
2.
3.

08.30 uur - 09.15 uur
09.15 uur - 10.00 uur
10.00 uur - 10.45 uur

pauze
4.
5.

11.00 uur - 11.45 uur
11.45 uur - 12.30 uur

6.
7.

12.50 uur - 13.35 uur
13.35 uur - 14.20 uur

pauze

pauze
8.
9.

14.30 uur - 15.15 uur
15.15 uur - 16.00 uur
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Lesuitval
We proberen om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer een docent
afwezig is wordt deze zoveel mogelijk door een collega vervangen.
Roosterwijzigingen zijn na 07.30 uur op internet te vinden, zodat je weet hoe
laat je op school moet zijn.
Wanneer het eerste lesuur uitvalt, sturen we je, indien we het juiste nummer
hebben, een sms.

1.3 Stages: Ervaring op doen in de praktijk
Onze school geeft beroepsvoorbereidend onderwijs. Stages zijn de ideale
manier om te ervaren hoe het er bij een bedrijf, winkel of instelling
aan toegaat.
Bij ons loop je stage in het derde en vierde leerjaar. In leerjaar 3 gedurende
het hele schooljaar elke dinsdag (uitgezonderd de vakanties) en in leerjaar
4, één dag in de week (donderdag) stage.
In het stageplan kan je lezen hoe we de stage organiseren.

Hoe kom je aan een stageadres?
Je zoekt zelf een stageadres uit en vraagt aan de school of dit een goede plek
is om stage te lopen. Lukt het niet om zelf een stageplek te vinden, dan helpt
de school je zoeken.

1.4 Vakkenpakketten
Bij Wellantcollege Utrecht krijgt iedereen die de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg volgt dezelfde algemene vakken. In de
lessentabel lees je welke dit zijn. De leerlingen van de gemengde leerweg
volgen daarnaast ook nog Spaans en economie.
Je doet uiteindelijk examen in de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde,
biologie, CKV en het beroepsgericht programma Groen. GL/ TL-leerlingen
doen ook examen in economie.

Beroepsgericht programma Groen
Met ingang van schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met het
vernieuwd beroepsgerichte programma Groen. Je volgt in de Basis en
Kaderklassen vanaf klas 3 het profielvak Groen.

Utrecht
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Profielvak Groen

De keuzevakken

Groene productie*
Groene vormgeving en verkoop*
Tussen productie en verkoop
Vergroening stedelijke omgeving

Houden van Dieren
Groei en Oogst
Werk in Tuin en landschap
Voeding: hoe maak je het?
Bloemwerk
* Alleen voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.
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2. Praktische informatie
2.1 Wie is wie?
De schoolleiding
Regiodirecteur
Schoolleider
Teamleider AFO

Mevrouw D. van der Aa - van Daalen
De heer T. Stigter
De heer R. Gutter

Extra begeleiding
Coördinator onderwijsondersteuning

Mevrouw B. Heineman

Orthopedagogen

Mevrouw I. van Rosmalen en
Mevrouw R. Reuver

Vertrouwenspersonen

De heer R. Godschalk en
Mevrouw R. Reuver

LOB-coördinator / Decaan

De heer R. Godschalk

Examensecretarissen

Mevrouw D. Goes en
Mevrouw J. Weggemans

Coördinator sociale veiligheid en
Mevrouw B. Heineman
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld

Ondersteuning
Administratie
Conciërge
Roostermaker

Mevrouw M. Kuyper en
Mevrouw P. Kooyman
De heer A. Saija en
De heer R. Kooistra
De heer T. Verheem

Contactpersoon lokale ouderraad is de heer T. Stigter
Contactpersoon leerlingenraad is de heer S. Sluijter

Overzicht mentoren en docenten
Een overzicht van mentoren en een lijst met emailadressen van de docenten
vind je aan de start van het schooljaar op onze intranet pagina.

Utrecht
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2.2

Begeleiding

Samen houden we bij hoe het gaat
Samen met jouw docenten ben je verantwoordelijk voor je resultaten en
ontwikkeling. Om te zien of alles goed gaat, heb je regelmatig gesprekken
met je mentor. Je mentor spreekt ook met je ouders.
Voor alle vakken krijg je toetsen of (kleine) overhoringen. Ook krijg je
beoordelingen voor opdrachten die je op school of thuis, zelfstandig of onder
begeleiding maakt. Aan de hand van de resultaten, kunnen we samen zien of
alles goed gaat.

JGZ ( jeugdgezondheidszorg)
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle Utrechtse jongeren tot
18 jaar en hun ouders. Samen met jongeren en ouders kijken we naar hun
gezondheid. In de 2e en 4e klas vragen wij de jongeren op school een
vragenlijst in te vullen over hun eigen gezondheid. Ze kunnen dan ook hun
eigen vragen stellen. Ze krijgen direct na het invullen digitaal te zien hoe het
met hun gezondheid gaat. De jeugdverpleegkundige heeft later een gesprek
met alle jongeren uit klas 2 over deze vragenlijst en natuurlijk over hun eigen
vragen. In de 4e klas hebben de jongeren alleen een gesprek wanneer er
vragen over de vragenlijst zijn. Als jongeren veel afwezig zijn door ziekte, kan
de jeugdarts samen met jongere en ouders kijken wat er nodig is om met de
ziekte toch naar school te kunnen komen. Jongeren kunnen hun hele
schoolloopbaan met vragen bij ons komen. Natuurlijk kunnen ouders ook met
al hun vragen over opgroeien en opvoeden bij ons terecht. De mentor weet
welk JGZ-team op deze school werkt en u kunt zelf bellen naar ons
planningsteam, telefoonnummer 030 – 286 33 00.
Of bezoek onze website: www.jeugdengezinutrecht.nl

Huiswerkbegeleiding
Als je moeite hebt om je huiswerk zelfstandig thuis te maken, kunnen we je
daar soms bij helpen. Jij of je ouders kunnen dan contact opnemen met je
mentor. Hij of zij kan er meer over vertellen en je daarvoor aanmelden.

Rapport
Aan het einde van iedere periode krijg je een rapport. De cijfers laten zien hoe
je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Samen met alle docenten kijken we óók
of je alle afspraken en verplichtingen bent nagekomen. Zo moet je alle
opdrachten en verslagen hebben ingeleverd en gemiste toetsen hebben
ingehaald. Soms moet je daarvoor thuis, na schooltijd of in de vakantie nog
aan het werk.
Op vier momenten in het jaar krijg je een rapport. Verschillende keren per jaar
zijn er oudergesprekken op school zodat je ouders met je mentor kunnen
spreken over je cijfers en hoe het verder met je gaat.
Utrecht

12

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken alle scholen in de
regio samen in het samenwerkingsverband Sterk VO. Meer informatie over
passend onderwijs vind je in het algemene deel van de schoolgids.

2.3 Intranet en Trajectplanner
Zodra je bij ons op school begint krijgen jij en je ouders een eigen account
voor intranet en Trajectplanner.
Op intranet is allerlei school specifieke informatie terug te vinden, zoals de link
naar het rooster, de jaarplanner, mailadressen van het personeel,
(nieuws)brieven en andere belangrijke documenten. Ook vind je op intranet
de link naar Trajectplanner. In Trajectplanner krijgen je ouders en jij toegang
tot je cijfers, huiswerk en je presentie. Ook is dit de plek waar besteld en
betaald wordt (voor bijvoorbeeld de reisweek).
Via je Wellantaccount krijg je toegang tot het computernetwerk van
Wellantcollege en alle software die gebruikt wordt binnen ons onderwijs
waaronder Office 365. In Office 365 krijg je de mogelijkheid om de
programma’s uit het office pakket te downloaden op maximaal vijf apparaten
(laptop, tablet etc.) voor de duur dat je ingeschreven bent op onze school.

2.4

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20 oktober t/m 28 oktober 2018
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
23 februari t/m 3 maart 2019
19 april t/m 22 april 2019
19 april t/m 5 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
20 juli t/m 1 september 2019

Belangrijke data
Activiteit

Data

Eerste schooldag
Laatste schooldag

maandag 27 augustus 2018
vrijdag 19 juli 2019

In schooltijd op vakantie
Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie
kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen om jou, maximaal 10
schooldagen, extra vrij te geven. Ze moeten dan bewijzen dat het écht niet
anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste
twee weken na de zomervakantie. Willen je ouders meer dan 10 dagen extra
vrij vragen, dan beslist de leerplichtambtenaar.
Utrecht
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2.5

Rechten en plichten op school

Ziek of absent melden
Als je ziek bent of door een andere belangrijke oorzaak niet naar school kunt
komen, bellen je ouders/verzorgers elke dag dat je ziek of afwezig bent naar
school. Ze vertellen dan waarom je niet kunt komen. Wanneer je daarna weer
op school komt meld je je bij de conciërge voordat je naar de les gaat.

Kluisjes
Jij bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Daarom hebben we kluisjes waar
je jouw geld, kleding, mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in kunt
doen tijdens de lessen. Laat je spullen niet rondslingeren.
Als het nodig is hebben de regiodirecteur, de teamleiders en de politie het
recht om – zonder voorafgaande mededeling – je kluisje te (laten) openen en
te doorzoeken.

Cameratoezicht
Om de veiligheid van leerlingen, personeel en ieders bezittingen te bevorderen
is er op diverse plaatsen cameratoezicht. De camera's zijn zichtbaar
opgehangen. De beelden van de camera's worden gedurende een beperkte
tijd bewaard in een afgeschermde omgeving. De beelden zijn, om privacy
redenen, alleen ter inzage voor de schoolleider en de conciërges.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing/diefstal van
persoonlijke bezittingen!

Kantine
In de aula is een schoolkantine. Tijdens de pauze kun je broodjes, drinken en
fruit kopen. Tevens zijn er automaten.

Reglementen en Klachtenregeling
Meer informatie over de rechten en plichten op school, waaronder ook
informatie over de klachtenregeling zijn te vinden in het leerlingenstatuut.
Deze kun je vinden op de reglementenpagina van onze website.

2.6 Gedragsverwachtingen en schoolregels
Je gedraagt je zo, dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Dit in een
omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Daardoor
voel je je veilig en prettig op school en kun je goede leerprestaties
behalen. School, je ouders en jij werken actief samen om dit te bereiken.

Utrecht
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‘Zo gaan we met elkaar om’
De gedragsverwachtingen gaan over:
het op- en afgaan van het schoolterrein,
hoe je je gedraagt gedurende de dag,
de pauzeregels,
fietsen en brommers,
te laat komen,
veiligheid,
rookvrije school,
omgang ouders/verzorgers en personeel.
De gedragsverwachtingen staan op papier in de vorm van afspraken. Wij
vinden deze afspraken erg belangrijk, omdat we je zo een veilig en prettig
schoolklimaat kunnen bieden. Wij gaan met respect met elkaar om
(leerlingen, ouders/verzorgers en personeel). Jouw ontwikkeling staat hierbij
centraal.
Aan het begin van het schooljaar vragen wij jou en jouw ouders/verzorgers de
afspraken te ondertekenen.
Voor meer informatie over het veiligheidsbeleid klik hier.

Fotograaf: Norbert van Onna
Aannemer: De Groot Vroomshoop Bouwsystemen

Utrecht
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Document schoolregels ‘Zo gaan we met elkaar om’
A. Leerlingen algemeen
Je gedraagt je tijdens je schooltijd zo, dat jij, andere leerlingen en alle
werknemers zich veilig en gerespecteerd voelen.
Dit kun je bijvoorbeeld doen door iedereen op een vriendelijke manier aan te
spreken.
B. Op het schoolterrein
Er mag op het schoolterrein niet worden gerookt.
C. Fiets of brommer
1. Vanwege de veiligheid loop je met je fiets/brommer aan de hand over/op
het schoolplein.
2. Fietsen worden in de fietsenrekken gestald.
3. Brommers worden in de bromfietsenstalling gestald. Dit kan alleen nadat jij
je gemeld hebt bij de conciërge met een bromfietscertificaat en een kopie
van het verzekeringsbewijs.
D. Op het schoolterrein en lokaal
1. Wij gaan op een respectvolle en vriendelijke manier met elkaar om. Dat
betekent dat je geen beledigende taal gebruikt, zoals bijvoorbeeld
scheldwoorden of opmerkingen maakt om iemand doelbewust te
beledigen.
2. Mobiele telefoons, MP3/ PSP/ iPod’s en iedere andere vorm van
elektronische communicatie apparatuur liggen opgeborgen in de kluis en
worden dus niet tijdens schooluren gebruikt. Ook niet in de pauzes. Dus ‘s
ochtends gaat de mobiele telefoon in de kluis en na schooltijd haal je deze
er weer uit. De Ipad wordt alleen voor les doeleinden gebruikt
3. Eten en drinken gebeurt in de kantine en buiten op het schoolplein. We
dragen met elkaar zorg voor een schoon schoolterrein, dus het afval gooi je
in de prullenbak
E. Te laat komen
Bij het begin van het schooljaar of bij een wijziging ontvang je een overzicht
van je rooster.
Wanneer je te laat op school komt, wordt dit genoteerd en meld je je de
volgende dag om 8.00 uur.
De volgende drie situaties worden aan jouw ouders/verzorgers doorgegeven
en tevens gemeld bij leerplicht:
1. Vier weken achter elkaar kom je één keer (of meer) per week te laat.
2. Je komt in één week drie keer te laat.
3. De afspraken gemaakt na het te laat komen, worden ondanks moeite van
mentor/coördinator niet door jou nagekomen.
Utrecht
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F. Veiligheid
1. Let op dat je alle aanwijzingen opvolgt bij een ontruiming. Verlaat de
lesruimte volgens het schema dat in elke ruimte hangt. Loop rustig naar
buiten en blijf daar tot nader order.
2. Wanneer diefstal wordt geconstateerd, wordt de politie ingeschakeld.
3. Wanneer diefstal wordt vermoed, mag de schoolleiding tassen, jassen en
kluisjes controleren.
4. Wanneer je schade veroorzaakt, word je daarvoor aansprakelijk gesteld.
5. Je draagt bij de lessen groen, plant en dier werkkleding en -schoenen of
laarzen. Bij de gymlessen heb je sportkleding en -schoenen (witte zolen)
aan.
6. Je bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Met andere woorden:
kostbaarheden laat je thuis of berg je op in je kluisje. Je kunt bij verlies de
school daarvoor nooit aansprakelijk stellen.
7. In school is er geen mogelijkheid om toegang te krijgen tot sociale media.
Bij conflicten via Social Media wordt de politie ingeschakeld om verdere
escalatie onder en na schooltijd te voorkomen.
G. Mobiele telefoon
1. Iedere leerling legt zijn/haar apparatuur bij aankomst op school in zijn/haar
kluis.
2. De telefoon mag in de school, tijdens de pauzes, buiten op het plein,
tijdens het werken in de tuin NIET gebruikt worden. Mobieltjes worden niet
gebruikt als rekenmachine in de les.
3. Wanneer de telefoon wel zichtbaar is, wordt deze direct ingenomen en
blijft deze een week, veilig opgeborgen in de kluis, op school. De
administratie geeft een brief aan de leerling mee. De telefoon moet
afgehaald worden door de ouder(s)/ verzorger(s) bij de administratie.
Bij herhaling volgt een gesprek met leerling, ouder(s)/verzorger(s) op
school.
Bovenstaande geldt ook voor overige apparaten zoals tablets, MP3-spelers
en iWatches.
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2.7

Betrokkenheid ouders en leerlingen

Ouderraad
Wellantcollege vindt het belangrijk dat de ouders bij de school betrokken zijn.
De ouders zijn vertegenwoordigd in een ouderraad.
Willen jouw ouders een actieve rol in de ouderraad? Laat ze dan contact
opnemen met de voorzitter van de ouderraad of dhr. T. Stigter.

Leerlingenraad
De school heeft ook een leerlingenraad. De leerlingen die hiervoor gekozen
zijn, komen regelmatig bij elkaar om onderwerpen uit de school te
bespreken. Meer informatie over de ouder- en leerlingenraad vind je in het
algemeen deel van de schoolgids.

2.8 Alles over geld
Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn.
Sommige activiteiten zijn verplicht, voor andere kun je kiezen.
We handelen de schoolkosten binnen Wellantcollege via Trajectplanner af.
De ouders ontvangen van de school meer informatie over hoe dat precies in
zijn werk gaat. Uiteraard zal daarin ook worden aangegeven waar zij terecht
kunnen met vragen over schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage.

Ouderbijdrage
(voor activiteiten zoals
schoolfeest, culturele
activiteit, mentor uitje)
Kampweek leerjaar 1
Werkweek Londen leerjaar 3
Skien leerjaar 4
Jaarboek leerjaar 4

leerjaar 1
€ 50

leerjaar 2
€ 90

leerjaar 3
€ 45

leerjaar 4
€ 35

€ 140
€ 275
€ 55
€ 10

Een deel van je schoolkosten vergoed
Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Schoolkosten en
aanverwante kosten, zoals aanschaf van een fiets op laptop komen soms voor
vergoeding in aanmerking. Mogelijk kom je in aanmerking voor de U-pas of
een vergoeding van Stichting Leergeld.
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2.9

Overige Informatie

Slaagpercentage 2017-2018

vmbo-b
vmbo-k
vmbo (g)t
Utrecht

Aantal
leerlingen
50
26
9
85

Aantal
geslaagden
49
26
9
84

Percentage
geslaagden
98,8%
100,0%
100,0%
98,8%

Informatie over resultaten zoals bijvoorbeeld de doorstroom binnen de school
en vervolgopleiding kun je vinden op www.scholenopdekaart.nl.
Je kunt de resultaten hier vinden.

Leerlingen vierde leerjaar vmbo in beeld
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van het vmbo zitten, wordt verwacht
dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding. Deze leerlingen
moeten namelijk door leren totdat ze een startkwalificatie (havo, vwo of
mbo-2 diploma) hebben.
Omdat je verplicht bent door te leren, is het van belang dat vmbo-scholen,
mbo-scholen en de gemeenten in beeld hebben voor welk type onderwijs je
kiest en of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor een vervolgopleiding.

Wat betekent dit?
Als je dit schooljaar in het vierde jaar van het vmbo zit, maak je deel uit van de
groep die in de komende periode zal worden gevolgd door middel van
Intergrip.Vmbo-scholen, mbo-scholen en gemeenten in de regio Utrecht
werken via Intergrip nauw met elkaar samen.
Intergrip is een database waarin alle uitstromende vmbo-leerlingen in de regio
Utrecht zijn opgenomen. Ze worden hiermee gevolgd totdat ze zijn
ingeschreven bij een vervolgopleiding. De vmbo-scholen zijn verplicht
gegevens over deze leerlingen aan te leveren. De decanen vragen om die
reden de mentoren of loopbaanbegeleiders van leerjaar 4 de
uitstroomgegevens beschikbaar te stellen. De verwerking van deze leerling
gegevens valt onder de verwerking van persoonsgegevens conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
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Wellantcollege Utrecht
vmbo bb vmbo kb vmbo gl
Theo Thijssenplein 32
3555 SJ Utrecht
(030) 244 43 94
utrecht@wellant.nl

www.wellant.nl
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