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SCHOOLGIDS
Voorbereidend mbo en mavo-havo

VOORWOORD

Welkom op het Globe College!
Vanaf april 2020 gijzelt het coronavirus de hele wereld. Ook het onderwijs heeft hier veel last van. Desalniettemin, starten we dit
schooljaar met de wetenschap dat we het vorige jaar goed hebben afgesloten. De (eindexamen)resultaten waren weer prima in orde!
Naast een voortreffelijk slagingspercentage van 99% voor de Kaderberoepsgerichte leerweg, sprongen zowel de Basisberoepsgerichte
leerweg als de mavo, met 100% geslaagden, er op een positieve manier uit.
Dit schooljaar zullen we vanwege het coronavirus met aanpassingen starten. Zo worden bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje
en het aanhouden van bepaalde hygiëneregels opgenomen in het schoolprotocol. Verder proberen we het onderwijs zoveel mogelijk
“normaal” te laten verlopen. Wel zijn we voorbereid op het omschakelen naar intensiever digitaal en zelfstandig onderwijs, mocht dat
nodig zijn.
We blijven inzetten op Taal, Talent en Toekomst. Het hele team is zeer gemotiveerd, en we hebben hoge en positieve verwachtingen
van onze leerlingen. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan hun toekomst. Een hoge kwaliteit van “passend” onderwijs staat
hierbij centraal, met veel aandacht voor een veilige én plezierige leeromgeving.
Het Globe College is gevestigd in de multifunctionele accommodatie (MFA) Nieuw Welgelegen. Hier staan ons mooie sportzalen en
sportvelden ter beschikking, evenals een theater c.q. podium in onze aula. Als stip aan de horizon kijken wij uit naar een fantastisch
nieuw schoolgebouw, dat (met een beetje geluk) over één jaar klaar zal zijn en we hier schooljaar 2021-2022 kunnen starten. In dit
nieuwe schoolgebouw zal ons onderwijs vernieuwender en mooier worden. Verder werken we eraan om havo t/m het eindexamen
mogelijk te maken.
Technologische toepassingen en techniek worden steeds belangrijker. Vorig schooljaar zijn we in onze mavo-bovenbouw gestart met
het examenvak Technologie & Toepassing. Daarnaast werken we mee aan “sterker techniek onderwijs Utrecht”, met als doel technologie en techniek meer zichtbaar te maken op het Globe en dit binnen alle profielen en leerwegen meer in ons onderwijs te verankeren.
Deze schoolgids bevat informatie over o.a. onze organisatie, onze visie op onderwijs en belangrijke data en schoolvakanties. Mochten
jullie meer vragen hebben: over vrijwel alle onderwerpen staat informatie op onze website: www.globecollege.nl.
We zien jullie graag terug op een van onze informatieavonden én natuurlijk op onze open dag op 16 januari 2021.
Tot ziens op het Globe College!
F.G.M. Corneth
Directeur Globe College
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NAMEN EN ADRESSEN

Globe College

Medezeggenschapsraad (MR)

Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht

MR - mr@globecollege.nl
Dhr. M. Chaabi
T 030 511 20 00.

T (030) 511 20 00
F (030) 511 20 20
info@globecollege.nl
www.globecollege.nl

Directie
Directeur - directie@globecollege.nl
Dhr. F.G.M. Corneth
Afdelingsleiders - mt@globecollege.nl
Mw. I.J. Tanis - Onderbouw
Dhr. J.T. Mulder - Bovenbouw

Inspectie
Rijksinspecteur
Dhr. A.C. Coenen
www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs
T 088-6050101
www.oudersonderwijs.nl

Meldpunt vertrouwensinpecteur

Stichtingsbestuur

T 0900-1113111

Willibrord Stichting
Atoomweg 111
3542 AB Utrecht

Social Media

Postadres
Postbus 9419
3509 GK Utrecht
T 030 272 31 23
F 030 272 34 69
info@pcouwillibrord.nl
www.pcouwillibrord.nl

Instagram: www.instagram.com/globecollege_utrecht

Facebook: www.facebook.com/Globecollege

Youtube: zoek naar Globe College

Het College van Bestuur
Dhr. drs. Ir. M.A. Mittelmeijer
Mevr. drs. F.M. Nasrullah
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H1
ONDERWIJS

Het Globe College is een vmbo XL school met veel aandacht
voor sport, kunst, cultuur en techniek.
We verzorgen passend onderwijs op basis-, kader-, mavo- en
mavo/havo niveau. Via de havo TOPklas krijgen leerlingen
tijdens het eerste en tweede jaar leerstof op havo-niveau
aangeboden. Als je het havo-niveau hebt gehaald, mag je
doorstromen naar 3 havo. Dit aanbod is voor leerlingen die
een mavo/havo-advies hebben gekregen en voor leerlingen
die laten zien havo-niveau aan te kunnen.
Daarnaast is er op onze school veel aandacht voor technologische toepassingen en techniek! Iets wat steeds belangrijker
wordt in onze samenleving.

Taal
Taal is op het Globe College hét instrument om jezelf te
ontwikkelen. Wanneer je de taal goed kent, opent dat vele
deuren. Je begrijpt dingen sneller en beter, hebt makkelijker
toegang tot kennis, je leert jezelf goed kennen én het levert
betere examenresultaten op. Door een goede beheersing van
de Nederlandse taal kun je goed functioneren in de kenniseconomie van deze tijd. Dit maakt het leren makkelijker, een
heel leven lang.
Het taalonderwijs op het Globe College is wetenschappelijk
effectief bewezen en gebaseerd op de theorie van taaldeskundige Kees Vernooy. Er wordt gewerkt met de lessen van
Nieuwsbegrip. Dit houdt in, dat de docenten van onze school
elke week een actueel thema behandelen waarbij er veel aandacht is voor de uitbreiding van de woordenschat, kennis van
de wereld en begrijpend lezen.
In samenwerking met de Hogeschool Utrecht nemen we deel
aan het LIST-project (Lezen IS Top). LIST is een leesinterventie project voor het ontwikkelen en bevorderen van het
vloeiend lezen. Daarnaast maken we gebruik van DENK!, een
methodiek over lezen met begrip, voor leerlingen in de onderbouw en bovenbouw van het vmbo. DENK! en LIST vullen
elkaar aan.

De leerlingen van het Globe College zijn gemotiveerde jongeren, waar de school hoge verwachtingen van heeft. Die verwachtingen zorgen ervoor dat je geprikkeld wordt om beter
te presteren en je talenten te ontwikkelen. Hiervoor bieden
wij passend onderwijs met een goede onderwijsondersteuning, extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben en veel
aandacht voor Taal, Talent & Toekomst.
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H1
Talent
Op het Globe College zitten leerlingen met talenten op allerlei gebieden. Om die talenten zo goed mogelijk naar boven te
laten komen, hechten wij veel waarde aan een brede ontwikkeling van al die talenten. Onze docenten zijn gekwalificeerd
om het beste uit jou naar boven te halen. Wanneer je meer
moeite hebt met leren, biedt de school in overleg met de vakdocent maatwerk in de vorm van individuele uren.

Toekomst
Als leerling van het Globe College volg je voorbereidend
beroepsonderwijs waarbij je je (afhankelijk van de gekozen
leerweg) vooral via praktijkgericht onderwijs voorbereidt op
jouw toekomst. Er zijn veel mogelijkheden om je te oriënteren op verschillende beroepen. We starten in een vroeg
stadium onze Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding (LOB).
Dit doen we o.a. tijdens LOB- en mentorlessen. Daarnaast ga
je o.a. “snuffelen” aan verschillende vakken en beroepen en
bezoek je bedrijven om kennis te maken met verschillende
beroepsgroepen en werkomgevingen.
Het oriënteren op de toekomst begint al in het eerste leerjaar. We vragen je om na te denken over jouw toekomstige
beroep. Een fotograaf maakt vervolgens een foto in passende
kleding van jouw toekomstige beroep. Alle foto's en verhalen
worden gebundeld in een prachtig droomboekje.

Als je ontdekt wat jouw talent is, zul je veel meer zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Het zorgt er ook voor, dat
je evenwichtiger en zelfstandiger in het leven staat. Dat alles
heeft weer een positief effect op je leerresultaten. Op deze
manier ben je in staat om het maximale uit jezelf te halen.
In de activiteitenweken wordt een extra dimensie aan het
onderwijs toegevoegd. In het lesprogramma en na schooltijd
kun je deelnemen aan sport- of cultuuractiviteiten. Je kunt
keuzes maken en werken aan verschillende uitdagende projecten.

In zowel het eerste als het tweede leerjaar ga je op snuffelstage, om de praktijk uitgebreid te leren kennen. Tegen het
eind van het tweede leerjaar, kies je met hulp van jouw mentor en ouders/verzorgers, een vmbo-profiel. Vanaf het derde
leerjaar loop je een beroepsstage in bedrijven.
Het Globe College organiseert o.a. loopbaangesprekken samen met de mentor, informatie- en ouderavonden. Zo worden jouw ouders nauw betrokken bij belangrijke keuzes die
je moet maken.
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H1
ICT - Blended learning en Bring your
own device!
Het beste van twee werelden
In onze onderbouw maken de leerlingen gebruik van laptops
en vanaf dit schooljaar start ook de bovenbouw hiermee.
Hiermee zijn we gestart omdat het gebruiken en toepassen
van digitale hulpmiddelen niet meer weg te denken is uit
onze samenleving. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden
op de maatschappij, houden daar in toenemende mate rekening mee.
Het Globe College kiest ervoor het beste van twee werelden
te verenigen. Enerzijds gebruiken we laptops in de klas, aan
de andere kant laten we het vertrouwde (werk)boek niet liggen. We noemen deze mix van leerstijlen blended learning.

Globe Wereldschool
Het Globe College is een open school, waar eenieder welkom
is. Leerlingen die respect hebben voor zichzelf, voor een ander, voor hun spullen, voor hun omgeving en voor een andermans gedachtengoed (bijv. geloof), zitten lekker in hun vel
en kunnen als volwaardig burger functioneren. Zij hebben de
maatschappij iets te bieden, iets dat ertoe doet. Het maakt
de wereld een stukje leefbaarder.
Het Globe College hecht er veel waarde aan om haar leerlingen dit maatschappelijke bewustzijn bij te brengen. Iets voor
een ander over hebben. Bijvoorbeeld door de leerlingen verschillende stages te laten volgen en in de lessen maatschappijleer goed burgerschap te bespreken.

Waarom een eigen laptop?
Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl
van leerlingen. Het werken met een laptop sluit hierbij aan.
Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt
door het aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal.
Uit onderzoek blijkt, dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen leerlingen meer motiveert.

"We hechten er veel waarde aan om onze leerlingen maatschappelijk bewustzijn bij te brengen."
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H2
INRICHTING ONDERWIJS

Mentor
Een mentor is een ander woord voor leerlingbegeleider. De
mentor helpt je bij het leren, houdt je resultaten in de gaten,
geeft tips en nog veel meer. Bovendien is de mentor het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Wanneer er iets aan
de hand is, kun je dan ook altijd bij je mentor terecht.
Je krijgt les in een vaste mentorgroep. In het tweede jaar
begeleidt de mentor je bij het maken van de belangrijke profielkeuze. Uiteraard worden jouw ouders/verzorgers bij dit
proces betrokken. De mentor van leerjaar 2 gaat mee naar
leerjaar 3. Het derde en vierde jaar staan in het teken van het
eindexamen.

Activiteitenweken
Iedere periode eindigt met een activiteitenweek waarin het
rooster doorbroken kan worden en je met jouw klas bijvoorbeeld naar het museum gaat of andere buitenlesactiviteiten
krijgt aangeboden. Je leert op deze manier te ontdekken
waar jouw talenten liggen en welke je meer zou willen ontwikkelen.

Leerwegen
Het vmbo is het startpunt van een doorlopende leerlijn naar
havo of mbo. Een leerweg is de route die jij volgt vanaf de onderbouw in het vmbo naar het onderwijs dat daarop aansluit.
De keuze voor een leerweg heeft te maken met de manier
van leren: meer theoretisch of meer praktisch gericht.
De resultaten van het tweede rapport bepalen het advies
voor de juiste leerweg. Daarbij wordt gekeken naar jouw interesses, capaciteiten en vaardigheden. De mentor begeleidt
dit proces.
Meer informatie: www.globecollege.nl/school/leerwegen.
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De volgende leerwegen worden aangeboden:

HAVO TOPklas (M/H)
Je wordt in de havo TOPklas geplaatst met een vmbo-tl advies en wanneer je misschien het havo-niveau aankunt. Tijdens het eerste en tweede jaar krijg je leerstof op mavo/
havo-niveau aangeboden. Als je het havo-niveau aankunt,
stroom je gegarandeerd door naar havo leerjaar 3 op een
(andere) school met een reguliere havo bovenbouw.

MAVO - Theoretische Leerweg (TL)
De theoretische leerweg is de algemeen vormende leerweg
van het vmbo. Voor deze leerweg wordt ook nog wel de oudere naam mavo gebruikt. Met de theoretische leerweg kun
je doorstromen naar niveau 4 van het mbo of de havo.

Gemengde Leerweg (GL)
Kun jij het niveau aan van de theoretische leerweg, maar wil
je ook graag praktisch bezig zijn? Dan is deze leerweg iets
voor jou. Naast de theorie besteed je ongeveer 15% van de
tijd aan praktijkgerichte vakken. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 4 van het mbo of de havo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
In de kaderberoepsgerichte leerweg leer je naast de theorie
vooral veel door praktisch bezig te zijn. Je leert vooral door
het opdoen van ervaringen, het oplossen van concrete problemen en het uitvoeren van uitdagende opdrachten op de
werkvloer. Na het examen kun je doorstromen naar niveau
3/4 van het mbo.

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)
Wanneer je een echte doener bent en vooral leert door het
opdoen van ervaringen in de praktijk, kun je voor deze leer-

H2
weg kiezen.
Ter voorbereiding op een vervolgopleiding, is het volgen van
stages een belangrijk onderdeel van het aanbod. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Leerwerktraject

Globe Event!
Wij geloven dat talent pas kan bloeien, als talent gezien
wordt. Daarom organiseren wij jaarlijks een event, waar leerlingen hun talenten laten zien. Tevens is het een feest voor de
leerlingen, waarbij ook talent van buiten de school uitgenodigd wordt om samen het podium te vullen.

Het leerwerktraject is een volwaardige leerroute binnen de
basisberoepsgerichte leerweg. Het leerwerktraject geeft jou
de mogelijkheid om het diploma te halen door een meer passende leerroute te volgen. Je kunt het leerwerktraject in alle
profielen volgen. Dit maatwerk vergroot de kans op het behalen van een startkwalificatie. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 2 van het mbo.

Extra oog voor individu en talenten
Talentklas
We bieden onze leerlingen activiteiten aan die aansluiten bij
hun talent en voorkeuren. De leerlingen nemen deel aan diverse workshops met de nadruk op sport, kunst en cultuur,
technologie en mens (zorg & welzijn en burgerschap). De talentklas is erop gericht om een verbreding en/of verdieping
van de reguliere lesstof aan te bieden. Naast het ontdekken
van persoonlijke talenten bieden de workshops een brede
oriëntatie die voorbereidend zijn bij het uiteindelijk maken
van hun loopbaankeuze.
De workshops staan vast in het rooster van al onze eerstejaars leerlingen
Bekijk voorbeelden op www.globetalent.nl.

Podium als keuzeprofiel
Podium is een keuzedeel dat met een examen wordt afgesloten en mee mag tellen voor het eindexamen. De leerlingen
die hiervoor kiezen zullen een grote voorstelling maken met
alles wat daarbij hoort: toneel repetities, belichting, het verzorgen van de juiste kostuums en reclame.
Een echt toneelexamen voor talenten!
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H2
Sportklas
Vind je het leuk om ook in een andere rol bezig te zijn met
sport (bijv. les- en leidinggeven)? Wij bieden de mogelijkheid
om in het eerste en tweede leerjaar deel te nemen aan de
sportklas.
Tijdens het schooljaar bieden we een breed scala aan sportieve activiteiten zoals bijvoorbeeld tennis, squash, atletiek,
zelfverdediging en klimmen.
Naast sporten en deelnemen aan toernooien, zul je als leerling van de sportklas ook ingezet worden bij het opzetten van
sportdagen op het Globe College.

Sport en bewegen als keuzeprofiel
Sport en Bewegen is een keuzeprofieldeel voor sportieve talenten dat kan worden afgesloten met een examen en mee
mag tellen voor het eindexamen.
Wanneer je het leuk vindt om extra te sporten en om te (leren) assisteren bij een sporttraining, dan kun je in het eindexamenprogramma kiezen voor het keuzeprofieldeel Sport
en Bewegen. Heb je in de eerste en tweede klas de sportklas
gevolgd, dan kan dit keuzedeel de kroon op je (sport) werk
zijn.
Belangrijk om te weten is, dat je niet perse een topsporter
hoeft te zijn. Bij het eindexamen wordt o.a. kennis getest
over de sportmogelijkheden in de regio en het voorkomen
van blessures.
In de praktijk ga je sportactiviteiten organiseren en uitvoeren voor een bepaalde doelgroep.
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H2
Voorkomen van ongevallen en EHBO
als keuzeprofieldeel
Je kunt ook kiezen voor het extra keuzeprofieldeel Voorkomen van ongevallen en EHBO. Een onderdeel van dit keuzeprofieldeel is het EHBO-examen dat voor jongeren geschikt
is.
Voorkomen van ongevallen en EHBO is een keuzedeel dat
met een examen wordt afgesloten en mee mag tellen voor
het eindexamen. Hierdoor is het niet alleen een waardevolle
aanvulling wanneer je graag een EHBO-diploma wilt halen
maar is het ook een onderdeel van het vmbo-examen.

Stages
Door verschillende stages te lopen, leer je de toekomstige arbeidsmarkt alvast kennen.
In het derde leerjaar wordt er een blokstage georganiseerd
van drie weken, waarin de leerling zich kan voorbereiden op
het werken in de sector van zijn keuze en de toekomstige arbeidsmarkt. In het vierde leerjaar werken leerlingen aan projecten en excursies die passen in hun profiel.
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H2
Techniek en Technologie @ Globe
Net als taal en rekenen kom je techniek en technologie overal
tegen in de wereld. Het zijn de drijvende krachten achter de
grote innovaties die onze maatschappij in een steeds hoger
tempo doen veranderen. Techniek en technologie vinden we
niet alleen terug in technische beroepen, ook de niet technische beroepen worden steeds technologischer. Mede daarom besteedt het Globe College binnen alle leerwegen en alle
klassenaandacht aan het leergebied techniek & technologie.

Technologie & Toepassing (T&T)
Aan het einde van mavo leerjaar 2 kun je kiezen voor het
extra vak T&T, een spannend nieuw vak, dat leerlingen meeneemt naar alle sectoren waar technologie een rol speelt.
Je gaat werken aan levensechte praktijkopdrachten van bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio. Het
gaat om problemen waar technologische oplossingen voor
nodig zijn. Je volgt drie stappen: actie ondernemen, onderzoek doen en ontwerpen. Ook ga je regelmatig kijken in de
praktijk, waardoor je straks beter een keuze kunt maken voor
een vervolgopleiding die bij je past.
Je ontwikkelt belangrijke competenties zoals: samenwerken,
plannen & organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze
vaardigheden komen goed van pas in het mbo, op de havo en
later op de arbeidsmarkt.
T&T is voor jou wanneer je:
•
•
•
•
•
•

in leerjaar 3/4 zit en de leerweg mavo (vmbo TL) volgt;
houdt van denken én doen;
technologie interessant vindt;
enthousiast wordt van echte praktijkopdachten;
bedrijven en organisaties wilt helpen met nieuwe ideeën;
actief wilt werken aan hun toekomst.
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Innoveren & Prototyping (I&P)
Het komende schooljaar gaan we aandacht besteden aan het
ontwikkelen en invoeren van het vak I&P in de onderbouw.
I&P is een vak waar leerlingen leren om complexe problemen
op te lossen door het inzetten van (nieuwe) technologie.
Door gebruik te maken van o.a. 3D printers, lasersnijders,
robotica en programmeren, ontwikkel je je tot creatieve probleem-oplosser, die naar technische problemen kan kijken
vanuit een ontwerp-gedachte.
De 4 I&P-gebieden:
1. Digitale Fabricage - digitaal ontwerpen,
2. Robotica
3. Interactieve Technologie
4. Mixed Reality

Sterk Techniekonderwijs (STO) Utrecht
Sterk Techniekonderwijs Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende vmbo-scholen, mbo-instellingen
en het regionaal bedrijfsleven in de regio Utrecht.
We werken samen aan sterk, aantrekkelijk en innovatief
techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een
opleiding en werk in de regio.
Zo zal technologie en techniek meer zichtbaar zijn op school.
We streven ernaar om binnen alle profielen en leerwegen
techniek meer in ons onderwijs te verankeren.

H2
Aanmelding
Je kunt naar het Globe College wanneer je een vmbo basis-,
kader-, mavo-advies of een mavo/havo-advies hebt van de
school waar je nu op zit.

Groep 8
Zit je nu in groep 8 en wil je volgend schooljaar naar het Globe College? De basisschool maakt de aanmelding samen met
jou en je ouders in orde. Jij en je ouders worden uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek. Het Globe College plaatst je
op het niveau dat het schooladvies van de basisschool aangeeft.

Zij-instroom
Wanneer je wilt overstappen van een VO school in Utrecht,
gaat het aanmelden via de VO-school van herkomst. Jij en je
ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van alle gegevens en het gesprek, besluit de directie over
aanname of afwijzing.
Wil je overstappen van een VO school buiten Utrecht (niet
aangesloten bij het samenwerkingsverband Sterk VO) kun je
je aanmelden via het aanmeldingsformulier dat op de website staat. Wanneer het dossier compleet is, worden jij en je
ouders uitgenodigd voor een gesprek.
Zie ook: www.globecollege.nl/ouders/aanmelden

Aantal leerlingen en medewerkers

Percentage geslaagde leerlingen
De afgelopen jaren haalde een groot aantal van de leerlingen hun diploma. De meeste leerlingen stromen door naar
het mbo.
Uitstroom vmbo basisberoepsgerichte leerweg
met een diploma:
Schooljaar 2016-2017 100%
Schooljaar 2017-2018
98%
Schooljaar 2018-2019 100%
Schooljaar 2019-2020 100%
Uitstroom vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
met een diploma:
Schooljaar 2016-2017 100%
Schooljaar 2017-2018
95%
Schooljaar 2018-2019 100%
Schooljaar 2019-2020 99%
Uitstroom mavo met een diploma:
Schooljaar 2016-2017
80%
Schooljaar 2017-2018
86%
Schooljaar 2018-2019
96%
Schooljaar 2019-2020 100%
Uitstroom leerlingen zonder diploma:
Schooljaar 2016-2017
1%
Schooljaar 2017-2018 0,5%
Schooljaar 2018-2019 0,8%
Schooljaar 2019-2020 0,6%

Het totaalaantal leerlingen ligt rond de 670. Het onderwijs
wordt in het schooljaar 2020-21 verzorgd door 89 medewerkers in school.
Het Globe College heeft een interne opleidingsschool waar
docenten in opleiding (DIO) begeleiding krijgen en stagelopen. In de school zijn ca. 14 DIO’s aan het werk.
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Activiteiten en projectweken op het
Globe College
Op het Globe College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen hun diploma halen én dat ze met plezier naar school
gaan. Leren is meer dan alleen lessen volgen. We organiseren
veel leuke activiteiten zoals sporttoernooien, multiculturele
feesten, theatervoorstellingen, excursies, schoolreisjes en
feestavonden. De kosten voor deze activiteiten worden voor
een groot deel betaald uit de schoolmiddelen en voor een
deel uit de ouderbijdrage.
Voorbeelden van activiteiten op het Globe College:

Sport
• Sportdagen
• Schaatsen
• Enjoy Sports - BOS (Buurt Onderwijs en Sport)
• Kickboxen
• Voetbal en Streetdance
Cultuur
• Museumbezoeken
• Klassenfilm
• Theatervoorstellingen (in en buiten de school)
• Toneel (spel & muziek)
• Stadswandelingen (Domtoren, stad ontdekken)
• SetUp (drones)
• Samenwerking met STUT (wijktheater Utrecht)
• Leerlingen de wereld in:
Leerjaar 1 - Utrecht
Leerjaar 2 - Den Haag
Leerjaar 3 - Europa
Leerjaar 3 - Europa
Op de toekomst gericht (LOB)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bliksemstage in leerjaar 1 en 2
JINC , sollicitatietraining in leerjaar 3
Profieloriëntatie/LOB
Beauty Trade (vakbeurs)
Beroepenmarkt
Praktijkleren
Stages
Project Talent en Toekomst
Carrière Coach

Burgerschapsvorming / Bijzondere lesactiviteiten
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•
•
•
•
•
•
•

Buitenschoolse Les Activiteiten
Theatervoorstelling over pesten en social media
Critical Mass
Leerlingenparticipatie
Voorlichting COC
Energieweek
Projectweek 'de ontmoeting'

H3
PROFIELEN

Onderwijs op maat
Het vmbo kent voor de basisberoepsgerichte leerweg (BBL),
kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en gemengde leerweg
(GL), een breed aanbod aan profielen. Dat zijn beroepsgerichte programma's die goed aansluiten op de actualiteit.
Hierdoor word je nóg beter voorbereid op jouw vervolgopleiding en toekomstige beroep.
Vmbo-profielen maken het ook mogelijk om jou onderwijs op
maat te bieden, zodat jij straks optimaal kunt doorstromen
naar het mbo of de havo.
Tegen het eind van het tweede leerjaar kies je met hulp van
je ouders/verzorgers en mentor een vmbo-profiel die bij je
past. Dit is heel belangrijk voor je vervolgopleiding. Vaak
moet je het vmbo met een bepaald profiel hebben afgerond,
om toegelaten te worden tot de opleiding.
In het derde en vierde leerjaar ga jij je met het door jou gekozen vmbo-profiel, al oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding en het werk wat je later wilt doen.

Wat zijn jouw wensen?
Voordat je kunt doorstromen naar de bovenbouw moet je
nog een keuze maken. Deze keuze hangt samen met jouw
wensen voor een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Je
praat dan over de profielkeuze.
Op het Globe College bieden we de volgende profielen aan:

Zorg & Welzijn (Z&W)
Economie & Ondernemen (E&O)
Techniek
Produceren, Installeren en
Energie (PIE)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Meer informatie over onze profielen is te vinden op onze
website: www.globecollege.nl/school/profielen.

Nieuwe profielen
Het komende schooljaar starten we met de ontwikkeling van
de volgende profielen:

Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
Dienstverlening & Producten (D&P)
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Zorg & Welzijn (Z&W)
Ben jij goed met mensen? Help je graag? Wil jij het verschil
maken? Dan kies je voor dit vmbo-profiel. Hier komen verschillende beroepenvelden aan bod, zoals kinderopvang,
ouderenzorg, uiterlijke verzorging. Maar ook koken is een
belangrijk onderdeel. Heb je doorzettingsvermogen, geduld,
en kun je goed luisteren of wil je dit graag leren? Dan is dit
profiel iets voor jou.
Met een vmbo-diploma Zorg & Welzijn kun je bijvoorbeeld
mbo-opleidingen gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca, de facilitaire dienstverlening, het toerisme of de sport.

Economie & Ondernemen (E&O)
Kun je goed rekenen? Vind je het leuk om met cijfers en geld
te werken? Dan kies je voor dit vmbo-profiel. Zo kun je na een
passende mbo-opleiding in een administratief beroep gaan
werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je
gaan werken in een winkel, of in de mode.
Na een afgeronde mbo-opleiding kun je later werken als
bijvoorbeeld: verkoper, inkoper, magazijnmedewerker, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker,
etaleur.
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Techniek
Wat zou het donker zijn zonder onze straatverlichting. En wat
te denken van onze mobiele telefoons? Deze zijn niet meer
weg te denken uit je dagelijkse leven. Centrale verwarming,
stromend water, mobiele telefonie, etc., voor al deze dingen
(en natuurlijk nog véél meer) hebben wij techniek nodig. De
vraag naar technisch personeel is heel groot en wordt steeds
groter. In deze vmbo-sector heb je verschillende mogelijkheden in de wereld van de techniek.
Binnen de sector Techniek biedt het Globe College de volgende profielen aan:

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en
metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leer je
hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen
en producten moet je ook zelf maken.
Na een afgeronde mbo-opleiding kun je later werken als bijvoorbeeld: ICT-er, 3D tekenaar, Sound & Vision, Elektricien,
Lasser, Machinebouwer, Monteur zonnepanelen, Machinist,
Monteur Vliegtuig onderhoud, en meer.

Mobiliteit en Transport (M&T)
Alles wat met vervoer te maken heeft leer je in dit profiel, van
een fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen
plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen.
Na een afgeronde mbo-opleiding kun je later werken als bijvoorbeeld: autoschadehersteller, autospuiter, carrosseriebouwer, chauffeur, logistiek medewerker, autotechnicus, en
meer.
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Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
Vind je het leuk om te laten zien waar je aan hebt gewerkt?
Kun je goed samenwerken en vind je het leuk om naar oplossingen te zoeken? Dan kies je dit profiel.
Overal waar je kijkt kom je dit profiel tegen: je eigen huis,
straat, dorp of stad. Maak kennis met alle facetten van het
bouwproces: van ontwerp tot product.
Ook in de bouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van
ultramoderne & innovatieve techniek zoals o.a.: drones,
3D-printers, lasers, robots en computers.
Na een afgeronde MBO opleiding, kun je later werken als bijvoorbeeld: voorman, bouwplaatsmanager, timmerman, meubelmaker, machinist, interieurbouwer, metselaar, stukadoor,
tegelzetter, stratenmaker, en meer.

Dienstverlening & Producten (D&P)
Weet je nog niet wat je wilt en wil je je zo breed mogelijk
oriënteren op de mbo-opleidingen? Wil je werken aan zelfstandigheid, een actieve beroepshouding en zelfvertrouwen?
Wil je werken met verschillende soorten mensen? Dan kies je
dit profiel.
D&P is niet aan één sector of werkveld geboden. Door het
ruime aanbod van lesstof bereid je je dan ook zo breed mogelijk voor op de verschillende mbo-opleidingen.
Door allerlei opdrachten uit te voeren, leer je jezelf kennen en
leer je keuzes maken. Verder leer je:
•
•
•
•

Profieldeel 1 - Presenteren, Promoten en Verkopen
Profieldeel 2 - Multimediaal product maken
Profieldeel 3 - Product maken en verbereren
Profieldeel 4 - Organiseren van activiteiten.

Met een vmbo-diploma D&P kun je straks een mbo-opleiding
gaan volgen in alle richtingen; van zorg tot techniek en van
administratie tot bouw.
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H4
STEUN & LEERLINGENZORG

Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam van het Globe College ondersteunt
leerlingen, docenten en ouders met als doel het optimale onderwijsresultaat voor de leerling.
Het ondersteuningsteam bestaat uit: de orthopedagoog, de
coördinatoren leerlingzorg, de remedial teachers (RT), de
verzuimcoördinator, de schoolopleider, de mentorcoaches
en de vertrouwenspersonen. Samen met onze kernpartners:
het Buurtteam VO, de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige en de begeleider passend onderwijs, proberen
wij leerlingen, ouders en docenten te ondersteunen voor het
beste onderwijsresultaat.
Ondersteuning vindt plaats aan de hand van de basisschoolgegevens, tussentijdse Cito VAS-scores en de regelmatige
leerlingbespreking. De mentor vraagt de ouders toestemming voordat de leerling in het ondersteuningsteam wordt
besproken. Op school treft u een uitgebreid overzicht van de
werkwijze van het ondersteuningsteam.

Passend Onderwijs en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
“Passend onderwijs betekent voor het Globe College dat
iedere leerling goed onderwijs krijgt, zijn schoolloopbaan
zonder onderbrekingen kan doorlopen en daarbij ondersteuning krijgt als dat nodig is”.
De kern van ons onderwijs is dat we iedere leerling uitdagen
om het beste uit zichzelf te halen. De sterke basis die we de
leerlingen bieden, staat beschreven in ons ondersteuningsplan. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bieden wij begeleiding op maat.
In ons ondersteuningsplan hebben wij beschreven welke
basisondersteuning - de gemiddelde ondersteuning die voor
alle leerlingen geldt - wij op school bieden en welke vormen

van extra ondersteuning - arrangementen - mogelijk zijn.
U vindt het ondersteuningsplan op www.globecollege.nl/
download-info.
Onze school werkt met de andere scholen in de regio samen
in het samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse
Vecht. Via het samenwerkingsverband krijgt onze school extra geld om de extra ondersteuning te organiseren.
Als de school vindt dat er voor bepaalde leerlingen bovenop
de basisondersteuning éxtra ondersteuning nodig is, wordt
samen met de leerling en ouders/verzorgers bekeken wat
er mogelijk is binnen of buiten de school. Voor deze leerling
wordt dan samen met de mentor en de ouders/verzorgers
een OPP opgesteld. Meer informatie over Passend Onderwijs
kunt u vinden op de site van het Sterk VO www.sterkvo.nl of
op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

Team
Het team van het Globe College bestaat uit enthousiaste docenten en personeelsleden die de leerlingen begeleiden naar
een diploma. Dit team van specialisten heeft als doel dat de
leerling het beste uit zichzelf haalt.

Mentor & Mentorcoach
De mentor is voor zowel leerling als ouder(s)/verzorger(s) het
eerste aanspreekpunt binnen de school. Vragen over leerprestaties en andere zaken kunnen altijd worden besproken.
De leerling ziet de mentor iedere dag. Hij of zij is in eerste
instantie de vertrouwenspersoon van de leerling en is vrijwel
altijd aanspreekbaar, ook voor de ouder/verzorger. Aarzelt u
dan ook niet om contact op te nemen.
De mentor wordt in zijn taak bijgestaan door een mentorcoach. De mentorcoach zorgt ervoor dat de mentor zijn taak
optimaal kan uitvoeren. Samen werken zij bijv. aan het creëren van een positieve groepshouding. Bovendien maakt de
mentorcoach deel uit van ons zorgteam en kan snel inspe-
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len op extra behoeften en steun voor leerlingen.

Leerlingen met leerproblemen
Op het Globe college besteden wij extra aandacht aan leerlingen die leerproblemen hebben. Dit kunnen leerstoornissen
zijn op taalgebied of bij rekenen. Bij ons op school werken
specialisten, zoals een orthopedagoog en docenten die geschoold zijn in leerhulp en/of remedial teaching. Ook is het
voor een leerling mogelijk om een faalangst reductie- of SoVa
training te volgen.

Samenwerking Kentalis College
Kentalis biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen
met een auditieve en/of communicatieve beperking. We
werken nauw samen in de driehoek Globe College - Kentalis College - Ambulante Dienst. Deze leerlingen maken zo al
een stap richting regulier onderwijs, een belangrijke stap
voor het vervolg op het MBO.

Coördinator Leerlingzorg
Als er problemen zijn met leerlingen of groepen leerlingen
die buiten de normale leerlingbegeleiding vallen, wordt de
Coördinator leerlingzorg ingeschakeld. Naast maatwerk pedagogische trajecten in de klas, overlegt hij met interne en
externe hulpverleners, ondersteunt de mentoren en mentorcoaches met handelingsplannen en leidt het Zorg Advies
Team (ZAT).

Vertrouwenspersoon
De heer W. Spruijt en mevrouw H. Altinbicak zijn de vertrouwenspersonen van de school. De leerlingen en medewerkers kunnen hier terecht voor klachten over o.a. seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Zorg Advies Team (ZAT)
Het Zorg Advies Team van de school bespreekt regelmatig

26 Globe College

de voortgang van leerlingen met gedrag- of leerproblemen.
In het ZAT zitten een afdelingsleider, de orthopedagoog, de
coördinator leerlingzorg, het Buurtteam VO & SO, de jeugdverpleegkundige, de begeleider passend onderwijs en de
leerplichtambtenaar.

Plusklas +
Het is de bedoeling, dat elke leerling de school verlaat met
een diploma. De weg naar dit doel, kan per leerling verschillen. Wanneer er sprake is van verschillende zorgvragen - qua
gedrag, op medisch vlak, psychisch, sociaal-emotioneel of
een leerstoornis - hebben leerlingen tijdelijk meer specialistische ondersteuning nodig. Voor deze leerlingen zijn we de
plusklas gestart. In de plusklas volgen ze tijdelijk een alternatieve leerroute met passende begeleiding. Leerlingen uit
alle leerjaren kunnen indien nodig tijdelijk gebruik maken van
deze voorziening.

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)
Dhr. J. Schaap
Sterk VO
T 088 011 74 20
Het Globe College heeft vanuit Sterk VO - een samenwerkingsverband van VO-scholen in Utrecht - een vaste BPO.
Sterk VO wil de kansen van kinderen vergroten door met
scholen en besturen de kwaliteit van de Utrechtse scholen
voor voortgezet (speciaal) onderwijs verder te versterken.
De BPO'ers van Sterk VO hebben een belangrijke rol in het
realiseren van deze doelstelling. Zij zorgen er met de scholen voor, dat Passend Onderwijs uitvoering krijgt door actief,
adequaat en met een analytische blik, met en voor de scholen
te werken. Zij zijn de verbinding tussen de scholen en Sterk
VO.
Binnen het Globe College maakt de BPO deel uit van het zorgadvies team (ZAT).

H4
Leerplichtambtenaar
Mw. E. Melse
Gemeente Utrecht - Leerplichtambtenaar
Stadsplateau 1
Postbus 2158
3500GD Utrecht
T 030 286 26 30
Wanneer een leerling zonder geldige reden lessen/school
mist, wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan besluiten om de leerling en
ouders op te roepen voor een gesprek op school of op het
kantoor van de leerplichtambtenaar. Het doel van zo'n gesprek is achterhalen wat de oorzaken zijn van het verzuim en
wat ervoor nodig is om het verzuim te stoppen.

VO-team
Mw. S. van de Haar en Dhr. B. Dassouki
Gezinswerkers VO-team Jeugd en Gezin
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
T 030 740 0520
E VO-team@buurtteamsutrecht.nl
Het Buurtteam VO & SO ondersteunt leerlingen, ouders en
scholen wanneer zij vragen en/of zorgen hebben met betrekking tot een leerling. Ouders kunnen bijvoorbeeld samen met
buurtteammedewerkers en school in gesprek gaan om zorgen te bespreken. Er kan worden bekeken wat de school kan
doen, maar ook wat de ouders zouden kunnen doen. Tevens
werkt het Buurtteam VO & SO nauw samen met andere partijen zoals Jeugdgezondheidszorg, de Leerplicht en Passend
Onderwijs.
Door snel en efficiënt samen te werken kan er per leerling
snel en passend maatwerk worden geboden.
Meer informatie: www.globecollege.nl/leerlingenzorg.

De drie hoofdtaken van het Buurtteam VO & SO:
• hulpverlening aan leerlingen en ouders;
• schoolondersteuning;
• toeleiding.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Mw. M. Klinkert
Jeugdverpleegkundige
Dhr. T. Heuberger
Jeugdarts
Al-Masoedilaan 188
3526 GZ Utrecht
T 030 286 33 00

De Jeugdgezondheidszorg op school
De Jeugdgezondheidszorg van de gemeente Utrecht is er
voor alle kinderen, jongeren en hun ouders. Hier werken
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die regelmatig kinderen spreken en onderzoeken. Zo signaleren zij op tijd eventuele gezondheidsproblemen.

De JGZ op het Voortgezet Onderwijs
Op het Voortgezet Onderwijs (VO) heeft de JGZ veel aandacht voor leeftijdsspecifieke thema’s zoals lekker in je vel
zitten, vriendschappen, leefstijl (eten, slapen, genotmiddelengebruik, seksualiteit) en schoolverzuim. Samen met jongeren en ouders kijken we naar hun gezondheid.
In de tweede en vierde klas vragen wij de leerlingen op
school een digitale vragenlijst in te vullen over hun gezondheid. Ook kunnen ze hun eigen vragen stellen. Direct na het
invullen krijgen ze te zien hoe het met hun gezondheid gaat.
De jeugdverpleegkundige heeft later een gesprek met alle
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leerlingen uit de tweede klas over de vragenlijst en hun eigen
vragen. In de vierde klas vindt er alleen een gesprek plaats
wanneer er vragen over de vragenlijst zijn.
Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen altijd bij ons
terecht wanneer er vragen zijn over opvoeding, groei en ontwikkeling. Bijvoorbeeld:
• Wanneer wordt het gamen en internetten zorgelijk?
• Heb ik/heeft mijn kind wel een gezond gewicht?
• Wat kan ik doen als mijn kind zich telkens afzondert?
De JGZ neemt deel aan het ZAT. De JGZ heeft een medisch
beroepsgeheim en zal derhalve nooit zonder toestemming
van ouders/verzorgers een leerling bespreken met school of
een jeugdteam.

Met succes op school
Voor de toekomst van de jongeren is het belangrijk dat zij
hun school afmaken. Daarom wil de JGZ schooluitval voorkomen. Dat doen wij door leerlingen die meer dan gemiddeld
verzuimen wegens ziekte, uit te nodigen bij de JGZ. Wij werken daarin samen met de zorgcoördinator van de school en
de afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht. De jeugdarts
kan samen met de leerling en de ouders kijken wat er nodig
is om toch naar school te kunnen komen.
Meer informatie over opvoeden en opgroeien kunnen ouders vinden op www.jeugdengezinutrecht.nl en jongeren op
www.jong030.nl.
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H5
KWALITEIT ONDERWIJS

Kwaliteit van onderwijs
De school meet regelmatig de kwaliteit van het onderwijs.
De inspectie is betrokken bij de school en geeft een beeld
van de school via de kwaliteitskaart en rapportages over de
school. Verder is de school gestart met vensters voor verantwoording. Via de website is veel informatie over de school
te vinden.

Onderwijsresultaat

Tevredenheid en schoolklimaat
Hoe ervaren ouders onze school en hoe tevreden zijn ouders
en leerlingen in vergelijking met andere scholen? De resultaten van middelbare scholen in Utrecht kunt u bekijken op:
www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/utrecht.
Resultaten Globe College:
Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?

Alle afdelingen zijn door de Inspectie ook dit jaar weer met
een dikke voldoende beoordeeld (hoogst haalbare eindoordeel). Het Globe College scoort wederom ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!
Bekijk de onderwijsresultaten op onze website: www.globecollege.nl/onderwijsresultaten.

Leerlingen met leerproblemen

Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?

Op het Globe college besteden wij extra aandacht aan leerlingen die leerproblemen hebben. Dit kunnen leerstoornissen
zijn op taalgebied of bij rekenen. Bij ons op school werken
specialisten, zoals een orthopedagoog en docenten die geschoold zijn in leerhulp en/of remedial teaching. Ook is het
voor een leerling mogelijk om een faalangst reductie- of SoVa
training te volgen.
Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de
veiligheid van de school in 2018-2019?
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CONTACT OUDERS & SCHOOL

Contactavonden voor ouders
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen
op onze school. Een goed contact tussen school en ouders/
verzorgers draagt daaraan bij.
De schoolgids is één van de middelen om u te informeren
over het Globe College. Via de website houden we u op de
hoogte van praktische zaken en activiteiten op school.
Aan het gesprek met ouders hechten wij grote waarde.
Omgekeerd is het belangrijk dat u als ouder weet wat er op
school aan bod komt, zodat u het thuis met uw kind kunt be-

spreken als dat nodig is. Voor uw kind is het heel belangrijk
dat u nauw betrokken bent bij belangrijke keuzes die uw kind
moet maken. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar verschillende contactavonden:
Informatieavonden
Om kennis te maken en om u bij te praten. Bijvoorbeeld
over alle belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden,
over de activiteitenweken of over het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA).
Voortgangs- en loopbaangesprekken
U wordt nauw betrokken bij de voortgang van uw kind en
belangrijke keuzes die uw kind moet maken. Drie keer per
jaar krijgen de leerlingen een rapport. U wordt bij de eerste twee rapporten uitgenodigd voor een gesprek.
Thema-avonden
Om elkaar te informeren of met elkaar in gesprek te gaan
over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld: puberteit,
godsdienst, pesten..

Magister - cijfers en voortgang
Magister is toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers,
docenten en de schooladministratie en biedt toegang tot o.a.
cijfers, agenda, huiswerk en absentie. Zo bent u altijd op de
hoogte van de voortgang van uw kind. Via de website heeft
u de mogelijkheid om in te loggen. Elke ouder krijgt toegang
met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
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Ouderbijdrage
Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor uw
kind. Hier worden o.a. de volgende zaken van betaald: culturele activiteiten, speciale projecten en extra begeleiding.
De hoogte van de ouderbijdrage is als volgt:
Per kind		

€ 37,50

U-pas
De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van de stad
Utrecht en omringende gemeenten met een laag inkomen.
Op www.u-pas.nl kunnen ouders met een U-pas kiezen voor
de activiteit van het Globe College t.w.v. € 125,00 per schooljaar. Van dit bedrag worden de ouderbijdrage, het leerjaar-uitje en diverse kleine schoolactiviteiten betaald.

Inwoners van Utrecht en omringende gemeenten met een
U-pas (zie hiernaast), kunnen de ouderbijdrage via de pas
betalen.

Daarnaast kunnen eerstejaars leerlingen een korting krijgen
van € 350,00 voor de aanschaf van een laptop. Bij The Rent
Company kunt u de korting gelijk laten verrekenen.

Ouders/verzorgers die de ouderbijdrage niet betalen, kunnen we om een bijdrage vragen voor de kosten van activiteiten van de leerling.

Zie voor meer informatie www.u-pas.nl.

Een aantal activiteiten, waaronder werkweken en schoolreisjes, kunnen niet geheel dekkend betaald worden uit de
ouderbijdrage. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd.
In zulks geval wordt u hierover tijdig geïnformeerd.

De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze gelden ook tijdens excursies, schoolreisjes, stages e.d., georganiseerd door de school.

Boekengeld
De schoolboeken zijn gratis in het regulier voortgezet onderwijs (VO). Ouders/verzorgers ontvangen via school een bestelformulier en bestellen zelf het boekenpakket. De kosten
voor het pakket worden betaald door school.
De kosten voor overige zaken zoals kluisjes, gebruik atlassen,
woordenboeken, veiligheidsschoenen, e.d. zijn niet gratis.
Hiervoor krijgt u een rekening toegestuurd.
Het boekenpakket zal, mits tijdig besteld, in de laatste weken
van de zomervakantie thuis bezorgd worden. De kosten voor
kwijtgeraakte boeken wordt op de ouders verhaald.
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Verzekering

Schade die leerlingen per ongeluk of opzettelijk aanrichten,
wordt op de ouders verhaald. Het is daarom verstandig om
een WA-verzekering af te sluiten.

H8
SCHOOLREGELS EN AFSPRAKEN

Wij zijn trots op onze school waar we aandacht hebben voor
elkaar, respectvol met elkaar en de omgeving omgaan en
elkaar helpen. We tolereren geen discriminatie, pesten, uitsluiting, grof taalgebruik, dreiging, geweld en vandalisme.
Een goede school heeft afspraken en regels die maken dat
belangrijke zaken goed geregeld zijn. Op het Globe College
geldt voor iedereen eigenlijk maar één regel: Gedraag Je!
Maar wat betekent dat eigenlijk?

Basisafspraken
Respecteer jezelf en elkaar
Omdat we allemaal verschillend zijn moet je rekening houden met anderen. Gedraag je dus fatsoenlijk en wees beleefd,
behulpzaam en respectvol ten opzichte van een ander. Als je
pestgedrag ziet of ervan afweet, meld je dit en ga je dit tegen. De school helpt en beschermt je als je gepest wordt.
Kortom, ga met anderen om zoals je wilt dat zij met jou omgaan.

Houd je aan regels en afspraken
Houd je aan alle gemaakte afspraken. Zorg er bijvoorbeeld
voor dat je op tijd komt en maak je (huis)werk. Hang je jas op
aan de kapstok in het lokaal, of hang deze netjes over je stoel.
Doe je pet, muts of capuchon af tijdens de les.
We spreken elkaar aan als iemand zich niet aan de afspraken
houdt.

Help mee aan een goede sfeer
Iedereen wil op een zo prettig mogelijke manier werken en
leren. Zorg samen met anderen voor een goede sfeer in de
groep en een rustige werkomgeving, zowel in als buiten het
leslokaal. Dus ook in de gangen ben je rustig.

Zorg voor een veilige en schone omgeving
Een schone school zorgt ervoor dat je je prettig en veilig
voelt. Toon respect voor de bezittingen van anderen en van
de school.
Voor eventuele schade word jij (of je ouders) aansprakelijk
gesteld. Hieronder wordt ook verstaan het schrijven of het
bekladden van tafels, stoelen, muren, deuren etc. Houd daarom alles netjes, schoon en heel in en om het gebouw. Ruim
je spullen op en gooi afval in de daarvoor bestemde bakken.

Leerlingenstatuut
De school kent een leerlingenstatuut waarin alle schoolregels
staan. Je kunt het downloaden via de website www.globecollege.nl/download-info.

Kleding
Het dragen van mutsen, petten, capuchons e.d. in het leslokaal, evenals gezichtsbedekking waardoor herkenning en
communicatie binnen de school wordt belemmerd, is niet
toegestaan.
Aanstootgevende kleding wordt eveneens niet getolereerd.
Draag nette kleding die past bij het naar school gaan.

Mobiele telefoons e.d.
Je telefoon wordt aan het begin van de les veilig opgeborgen
in het “Mobieltjeshotel” óf hij is uit en in de tas.
Het gebruik van mobiele telefoons is alleen buiten het leslokaal en tijdens de pauzes toegestaan. Echter, niet om er geluids- en/of filmopnames mee te maken.
Het gebruik van eigen geluid- en opnameapparatuur in het
gebouw is niet toegestaan.
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Fietsen en bromfietsen
Fietsen en bromfietsen plaats je in de fietsenstalling van het
Globe College. Doe je dat niet, houd er dan rekening mee dat
de conciërges en/of beheerders fietsen en bromfietsen rondom het gebouw ongevraagd mogen verplaatsen.
Zet je fiets of brommer altijd op slot! De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Schoolpas
Alle leerlingen van het Globe College krijgen een schoolpas.
Deze pas heb je iedere dag nodig om o.a. de school in te komen en je kluisje te openen. Het is niet toegestaan om een
schoolpas van een medeleerling te gebruiken.
Wanneer de schoolpas buiten jouw schuld niet (meer) werkt
wordt deze kosteloos vervangen. Ben je de pas kwijt of is
deze kapot door eigen toedoen, dan krijg je een nieuwe pas
die betaald wordt van het borgbedrag. (Dit bedrag krijg je
dan niet terug.) Gebeurt dit laatste vaker, dan betaal je 5 euro
voor een nieuwe schoolpas.

Kluisjes / waardevolle spullen
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. Hierin kun je bijv.
waardevolle zaken en gymspullen opbergen. De kluisjes gaan
open met de schoolpas. Het is niet toegestaan om je kluisje
met andere leerlingen te delen.
In geval van nood - bijv. pasje vergeten - dan wordt het kluisje
op verzoek vóór het eerste lesuur, één keer per dag opengemaakt.
De school is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan
waardevolle spullen. Laat deze thuis of berg ze veilig op in
je kluis.
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Liftpas of tijdpas
Indien een leerling vanwege gezondheidsproblemen (motorisch van aard) geen trappen kan lopen, is het mogelijk om
een liftpas aan te vragen.
Wanneer een leerling vanwege gezondheidsproblemen
meer tijd nodig heeft om trappen te lopen - bijv. bij astma
of (zwaardere) suikerziekte - kan de leerling een tijdpas aanvragen waarmee hij/zij na de pauze niet als te laat gemeld
wordt.
Beide passen kunnen aangevraagd worden bij de leerlingenadministratie. Een noodzakelijkheidsverklaring kan hiervoor
gevraagd worden.

Roken
Het Globe College is een rookvrije school, in het gebouw, op
het dakterras en schoolterrein mag niet worden gerookt.
Verder promoten wij een anti-rookbeleid en hopen dat de
leerlingen (en het personeel) ook buiten school rookvrij zijn/
blijven.

Te laat
Wie te laat op school komt meldt zich bij de conciërge. Wanneer je geen geldige reden hebt voor het te laat komen, meld
je je de volgende schooldag uiterlijk om 08.00 uur op school.
De gemiste lesstof haal je in, na overleg met de docent of
mentor.
Medische afspraken spreek je zoveel mogelijk af buiten lestijd en zeker niet tijdens toetsen en toetsweken. Kom je tóch
een keer te laat en heb je een geldige reden (bijv. dokters- of
tandartsbezoek), dan moet je jouw afwezigheid én de reden
daarvoor door je ouders of verzorgers binnen één week laten bevestigen. Dat doe je middels een Absentiebriefje die je
kunt ophalen bij de conciërge of downloaden via de website

H8
www.globecollege.nl. Ga naar 'Contact' en klik op 'Absentiebriefje'. Vervolgens lever je het ingevulde briefje weer in bij
onze verzuimcoördinator of bij de leerlingenadministratie.

Ziekmelding - Verzuim
Als je ziek bent of om een andere reden niet op school kan
komen dan moeten je ouders of verzorgers dit op diezelfde
dag vóór 08:30 uur doorgeven aan onze verzuimcoördinator.
Dit kan per telefoon op nummer 030 511 20 00 - kies optie 1.
Vervolgens moet je een absentiebriefje inleveren die door je
ouders of verzorgers volledig is ingevuld en ondertekend.
Ben je zonder geldige reden afwezig? Dan wordt er gespijbeld en dat is ongeoorloofd verzuim. In dit soort gevallen zal
onze verzuimcoördinator telefonisch contact opnemen met
je ouders of verzorgers.
Meer informatie rondom het verzuimbeleid is te vinden op
onze website: www.globecollege.nl/absentie-verzuim.

Materialenlijst
Om actief aan de lessen te kunnen deelnemen, is het belangrijk dat je de volgende schoolspullen hebt:
agenda;
rekenmachine;
etui;
pennen, tekenpotloden, gum;
schaar, geo-driehoek, passer;
gymkleding: - binnen- en buitensportschoenen;
		

- broek en shirt voor binnen en buiten;

lidmaatschapskaart openbare bibliotheek (via school).

Medezeggenschapsraad (MR)
In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen. De MR bespreekt allerlei zaken die voor
het Globe College van belang zijn. Zo komen bijvoorbeeld
aan de orde: het personeelsbeleid, buitenschoolse activiteiten, onderwijskundige doelstellingen, aanpassingen van
lestijden, invoeren van nieuwe lessen, het formatieplan en
bijv. het beleid rondom schoolboeken. Voor een aantal zaken
moet de schoolleiding (de directeur) de MR om advies vragen.
In andere gevallen is er sprake van instemmingsrecht.
Ook leerlingen hebben zitting in de MR. Zij vertegenwoordigen vooral de belangen en wensen van de leerlingen. Zij
schuiven aan bij de MR-bijeenkomst om te praten over onderwerpen die voor de leerlingen belangrijk zijn.
De MR is bereikbaar via:
mr@globecollege.nl t.a.v. Dhr. M. Chaabi
T 030 511 20 00.
De MR bestaat uit:
Voorzitter
Dhr. M. Chaabi
Vicevoorzitter
Mw. M. Hoevers
Secretaris
Mw. M. Hoevers
Lid MR/GMR
Dhr. F. Azarkane
Lid MR
Dhr. D. van Beusichem
Lid MR/GMR
Dhr. M. Martina
Lid MR
Vacature
Lid MR
Leerlingenraad

personeel OP
personeel OP
personeel OP
personeel OP
personeel OP
ouder
ouder
leerlingen 2x

Leerlingenraad
De leerlingenraad is een raad die bestaat uit - al dan niet door leerlingen gekozen of benoemde vertegenwoordigers.
In een leerlingenraad zitten leerlingen van alle leerjaren.
De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen.
Voorkomende onderwerpen bij de leerlingenraad zijn bij-
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voorbeeld: schoolfeesten en buitenschoolse activiteiten, het
leerlingenstatuut, het (mee)organiseren van een evenement
op school en deelname in diverse commissies. Daarnaast is
de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met
name over zaken die leerlingen direct aangaan. Een leerlingenraad heeft vooral een adviserende rol.
Om de 6 weken komt de leerlingenraad bijeen.

Ouderraad
De ouderraad speelt een belangrijke rol op het Globe College.
Regelmatig zijn er ouderraadbijeenkomsten. Een aantal docenten en de directeur schuiven regelmatig aan bij deze bijeenkomsten. Tevens bespreekt de directeur met de ouders
de ontwikkelingen op school.
School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken op de school.

Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt, kunnen misverstanden ontstaan
en worden fouten gemaakt. Ouders zijn welkom om eventuele misverstanden met de docent te bespreken. Er wordt dan
geprobeerd om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen.
Klachten worden allereerst met de mentor besproken, in
tweede instantie met de afdelingsleider. De directeur is de
laatste mogelijkheid binnen de school. Mochten ouders ontevreden zijn over de klachtenbehandeling, dan kunnen zij
schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur van de school
en eventueel bij de (vertrouwens)inspecteur (zie namen en
adressen voorin deze schoolgids). De school is aangesloten
bij een landelijke klachtenorganisatie.
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LESTIJDEN

Lesrooster

Lessentabel I

Elke les duurt 50 minuten m.u.v. het opstartmoment.
Drie keer per week start de mentor in de onderbouw
met een opstartmoment van 15 minuten.
Dinsdagmiddag is de vergadermiddag voor docenten,
alle leerlingen zijn dan om 13.05 uur lesvrij.
Elke middag is er op afspraak ruimte voor een i-uur (individueel uur).
We kunnen van de leerlingen verlangen tot 16.35 uur
te blijven (1/2 uur om hen extra begeleiding te geven,
de stof extra uit te leggen, gesprekken te voeren of hun
huiswerk af te maken.) Houd hier rekening mee voor
wat betreft het maken van afspraken en bijbaantjes.

ONDERBOUW - Aantal uren per vak per week

Lestijden
08.20
08.35
0 9. 2 5
10.15
11.05
11.25
12.15
13.05
13.35
14.25
15.15

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

08.35
0 9. 2 5
10.15
11.05
11.25
12.15
13.05
13.35
14.25
15.15
16.05

mentor 3x per week in de onderbouw
les 2
les 3
les 4
pauze
les 5
les 6
laatste lesuur op dinsdag
pauze
les 7
les 8
les 9
kan als i-uur worden gebruikt

1 MH 2 B

2 K 2 MH

Leerjaar

1B

1K

Nederlands
Engels
Frans
Wiskunde
Rekenen
Biologie-Verzorging
Natuurkunde
Algemene Techniek
M&M 1
Economie
LO
BeVo
Mentoruur/LOB
Talentklas/rdm
Drama
PPO 2
Muziek

5
3
3
1
3
0
3
3
2
2
1
3
2
1

5
3
3
1
3
0
3
3
2
2
1
3
2
1

4
3
2
3
1
3
0
3
3
2
2
1
3
2
1

5
3
3
1
3
2
1
3
2
2
2
1
2
2
1

4
3
3
1
3
2
1
3
2
2
2
1
2
2
1

4
3
2
3
1
3
2
1
3
2
2
2
1
2
1

Totaal

31

31

32

32

31

31

Pauzeruimte leerjaar 1 - leerlingen van leerjaar 1 hebben
een eigen pauzeruimte op het dak van de school waar een
schoolplein aanwezig is (5e verd.). Je blijft de hele lesdag in
de school.
Pauzeruimte leerjaar 2, 3 en 4 - leerlingen van leerjaar 2, 3 en
4 hebben een pauzeruimte beneden in de aula van de school.
Op beide locaties kunnen jullie drinken en gezonde broodjes
kopen.

1 M&M - Mens & Maatschappij - In leerjaar 2 wordt 2 uur eco-

nomie gegeven naast 2 of 3 uur M&M

2 PPO - Praktische Profiel Oriëntatie
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Lessentabel II

Lesuitval

BOVENBOUW - Aantal uren per vak per week
Leerjaar

3 B-K 3 M 4 B-K

Nederlands/NB
Engels
Frans
Wiskunde
Rekenen 3
Biologie
Economie
Sectorwerkstuk
NaSk 1
Geschiedenis
LO
Kunstvakken 1/2
Tech & Toepassing
CKV
Mentoruur/LOB
Talentklas/rdm
Beroepsgericht
Profielwerkstuk
Maatschappijleer 2
Maatschappijleer 1
M&O
Maatschappijwsch
H6-Vaardigheden 4

4
3
3*
1
3*
3*
3*
2
1
2
9
3*
2
-

Totaal

30 28/29 27

4
3
3*
3
3*
3
3*
3*
2
3*
4*
1
2
2
-

4
3
3*
1
3*
3*
3*
2
1
2
9
3*
-

4 M 4 H6 5 H6
4
3
3*
3
3*
3
1
3*
3*
2
3*
4*
1
2
2

3
3
3
3
3
2
2
1
3
3*
3*
2

3
3
3
3
3
2
1
3
3*
3*
2

28/31 28

26

De totale onderwijstijd wordt niet alleen bepaald door de wekelijkse lestijden, maar ook door andere activiteiten die onder
begeleiding binnen of buiten het schoolgebouw plaatsvinden.
3 Enkel van toepassing op leerlingen binnen het profiel Z&W
4 Nog te ontwikkelen vaardigheden t.b.v. de HAVO6-stroom

* Afhankelijk van de profielkeuze
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Lessen gaan zoveel mogelijk door. Ook als een docent ziek is
worden de lessen zoveel mogelijk vervangen door docenten
uit het team waarmee de leerling werkt. Hiervoor hebben
we extra ruimte opgenomen in het docentenrooster zodat in
principe elke les vervangen kan worden.

Studiedagen
Het Globe College organiseert een paar keer per schooljaar
studiedagen voor het team. Op deze (mid-)dagen werkt het
team aan de inhoud van onderwijskundige zaken. De studiedagen zullen zoveel mogelijk gepland worden binnen de uren
dat leerlingen geen les hebben.

H10
SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN

Vrije- en vakantiedagen
Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Vrije dag
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Overige vrije dagen

woensdag 2 september
ma 19 t/m vr 23 oktober
ma 21 december t/m vr 1 januari
ma 22 t/m vr 26 februari
vr 2 april
ma 5 april (2e Paasdag)
ma 26 april t/m vr 7 mei
do 13 mei
vr 14 mei
ma 24 mei
ma 19 juli t/m vr 27 augustus
Leerlingen zijn vanaf 15 juli roostervrij
zie www.globecollege.nl

Belangrijke data
Vmbo Markt bij X11

za 14 november

Open dag
za 16 januari

10:00 - 15:00 uur

Informatieavonden
vr 15 januari
ma 15 februari
ma 29 maart

18:00 - 20:30 uur
18:00 - 20:30 uur
18:00 - 20:30 uur

10:00 - 14:00 uur

Open lesmiddag basisonderwijs
di 26 jan en wo 3 feb 13:30 - 16:00 uur
Opgeven via de basisschool of www.globecollege/groep-8
Voortgangsgesprekken met ouders
wo 9 en do 10 dec
15:30 - 21:00 uur
wo 31 ma en do 1 apr 15:30 - 21:00 uur
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Activiteiten- & toetsweken
ma 23 t/m vr 27 november
ma 15 t/m vr 19 maart
ma 5 juli

Activiteiten- & toetsweek
Activiteiten- & toetsweek
Activiteitenweek LJ1 en LJ2
Energieweek LJ3

Verlof buiten de vakantie
Soms vragen ouders/verzorgers voor hun kind verlof buiten
de schoolvakanties aan, bijvoorbeeld:
om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
om plichten te vervullen, voortvloeiend uit godsdienst of
levensovertuiging;
wegens andere gewichtige omstandigheden.
In bovengenoemde gevallen kunt u (waar mogelijk) 6 weken
van tevoren, een aanvraagformulier voor het verlof invullen
en indienen bij de directeur van de school. De formulieren zijn
verkrijgbaar bij de administratie of u kunt ze downloaden van
op onze website www.globecollege.nl.
Extra verlof is nooit toegestaan voor extra vakantie. Tevens
wordt er voorafgaand en aansluitend aan de zomervakantie
geen extra verlof gegeven. Als de aanvraag voor verlof niet
meer dan tien dagen binnen één schooljaar betreft, beslist
de directeur of het verlof kan worden verleend. Bij meer dan
tien dagen beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.
Op www.globecollege.nl/absentie-verzuim vindt u verdere
informatie rondom verlof en verzuimbeleid.

ROUTEBESCHRIJVING

Met de auto
Komende vanaf richting Den Bosch en Amsterdam
Neem op de A2 afslag 8 centrum. Vervolgens de borden Jaarbeurs volgen. Voorbij het Shell benzinepomp de eerste weg
rechts. Na ongeveer 400 meter - nadat je de Holland Casino
gepasseerd bent - de eerste weg rechts.
Komende vanaf richting Amersfoort, Arnhem en Den Haag
Volg ring Zuid en neem op de A12 (afslag 17, Kanaleneiland)
vervolgens de borden Jaarbeurs volgen. Na het tweede verkeersplein bij de eerstkomende verkeerslichten linksaf, en
meteen na 25 meter weer linksaf.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op de parkeerplaats rechts naast het gebouw.
De slagboom opent automatisch.
Fietsers kunnen gebruikmaken van de fietsenstalling
links naast het gebouw.

Met het openbaar vervoer
Het Globe College ligt op loopafstand van het Centraal
Station Utrecht.
Via de uitgang Jaarbeursplein loopt u naar de hoofdingang
van de Jaarbeurs aan de overzijde van de straat. U vervolgt
uw weg door de Jaarbeurshallen. Aan het eind van de hallen
kunt u met de brug het water oversteken en komt u uit voor
het Holland Casino. Loop dit casino voorbij en steek de weg
over en ga linksaf. U loopt langs sportvelden, neem de 1e weg
rechts en u ziet het gebouw Nieuw Welgelegen voor u.
Looptijd: circa 20 minuten.
U kunt het Globe College ook per bus bereiken.
Op het Centraal Station kunt u bus 7, richting Kanaleneland,
nemen. Uitstappen bij de halte aan de Admiraal Helfrichlaan.
Daarna is het nog 5 minuten lopen.
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