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Jij centraal

"Er zijn meerdere wegen die naar dromen leiden."

VOORWOORD
Welkom op het Globe College!
Voor jullie ligt de (mini)schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. Deze schoolgids bevat informatie over o.a. onze organisatie,
onze visie op onderwijs, belangrijke data en schoolvakanties. Bovendien zijn regelingen opgenomen die zijn getroffen voor een
goed verloop van het onderwijs. Mochten jullie meer vragen hebben: over vrijwel alle onderwerpen staat informatie op onze website: www.globecollege.nl.
Het Globe College is gevestigd in een nieuw en eigen schoolgebouw, waar ons onderwijs nóg vernieuwender en mooier gaat
worden. Zo werken we in de klas met meer differentiatie, met daardoor meer oog voor de individuele behoeften van de leerlingen.
Verder werken we eraan om havo t/m het eindexamen mogelijk te maken. Dit laatste doen we in samenwerking met het Sint Gregoriuscollege. Ook start in de loop van dit schooljaar de bouw van onze grote sporthal!
Het vorige schooljaar heeft ons onderwijs nog flink last gehad van het coronavirus. Desalniettemin starten we dit schooljaar met
de wetenschap, dat we het vorige jaar heel goed hebben afgesloten. De (eindexamen)resultaten waren weer prima in orde, met een
fantastisch slagingspercentage van 100% voor de kaderberoepsgerichte leerweg, 100% voor de basisberoepsgerichte leerweg en
99% geslaagden bij de mavo. Dit schooljaar zijn we gestart zonder beperkingen en “last” van het coronavirus. Wel zijn we voorbereid
op het omschakelen naar intensiever digitaal en zelfstandig onderwijs, mocht dat nodig zijn.
Technologische toepassingen en techniek worden steeds belangrijker. Ook vorig schooljaar heeft een deel van onze mavoleerlingen met succes weer eindexamen gedaan in het vak Technologie & Toepassing. Daarnaast werken we mee aan “Sterk 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.
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 en plezierige leeromgeving. Met de kernwaarden Betrokkenheid, Eigenheid,
Vertrouwen en Veiligheid als kompas, koersen we ook dit jaar naar een mooi en succesvol schooljaar.
We zien jullie graag terug op een van onze informatieavonden en natuurlijk op een van onze open dagen.
Tot ziens op het Globe College!
F.G.M. Corneth
Directeur Globe College
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NAMEN EN ADRESSEN
Globe College

Medezeggenschapsraad (MR)

Bontekoelaan 1
3526 RA Utrecht

MR - mr@globecollege.nl
L. Kasteel
T 030 511 20 00

T (030) 511 20 00

Inspectie

info@globecollege.nl
www.globecollege.nl

Directie

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

Directeur - directie@globecollege.nl
Dhr. F.G.M. Corneth

Vragen over onderwijs

Adjunct dir. - mt@globecollege.nl
Mw. I.J. Tanis - Onderbouw
Dhr. J.T. Mulder - Bovenbouw

T 088-6050101
www.oudersonderwijs.nl

Meldpunt vertrouwensinpecteur

Stichtingsbestuur

T 0900-1113111

Willibrord Stichting
Grebbeberglaan 9
3527 VX Utrecht

Social Media
Facebook: www.facebook.com/Globecollege

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
Youtube: zoek naar Globe College

Het College van Bestuur
Dhr. mr. A.W. Mulder
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ONDERWIJS
TAAL

Het Globe College is een vmbo XL school met veel aandacht voor sport, kunst, cultuur en techniek.

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.

We verzorgen passend onderwijs op basis-, kader-, mavoen mavo/havo niveau. Via de TOPhavo klas krijgen leerlingen tijdens het eerste en tweede jaar leerstof op havo-niveau aangeboden. Als je het havo-niveau hebt gehaald,
mag je doorstromen naar onze 3 TOPhavo. Dit aanbod is
voor leerlingen die een mavo/havo-advies hebben gekregen
en voor leerlingen die laten zien havo-niveau aan te kunnen.

Het taalonderwijs op het Globe College is wetenschappelijk effectief bewezen en gebaseerd op de theorie van
taaldeskundige Kees Vernooy. Er is veel aandacht voor
uitbreiding van woordenschat, kennis van de wereld en
begrijpend lezen. Het fictie-onderwijs sluit hierop aan: alle
leerlingen krijgen bij ons in de onderbouw één lesuur per
week extra, om te lezen uit een leesboek. Dit gebeurt aan
de hand van de methode CPS-leeskilometers maken. Het is
vooral bedoeld om het leesplezier van leerlingen te vergroten. Daarnaast ondersteunt het de woordenschatuibreiding.
Uit resultaten blijkt dat dit een positief effect heeft op de
schoolresultaten van de leerlingen.

Daarnaast is er op onze school veel aandacht voor technologische toepassingen en techniek! Iets wat steeds belangrijker wordt in onze samenleving.

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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TALENT

TOEKOMST

Op het Globe College zitten leerlingen met talenten op allerlei gebieden. Om jouw talenten te ontdekken en zo goed
mogelijk naar boven te laten komen, besteden we veel
aandacht aan een brede ontwikkeling.

Als leerling van het Globe College volg je voorbereidend
beroepsonderwijs. Afhankelijk van de gekozen leerweg,
bereid je je via praktijkgericht onderwijs voor op jouw toekomst.

Onze docenten zijn gekwalificeerd om het beste uit jou naar
boven te halen. Als je eenmaal 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.

Er zijn veel mogelijkheden om je te oriënteren op verschillende beroepen. Zo beginnen we al vroeg met onze Loopbaan Oriëntatie en - Begeleiding (LOB). Dit doen we o.a.
tijdens LOB- en mentorlessen.
Het oriënteren op de toekomst begint al in het eerste leerjaar, waar we je vragen om na te denken over jouw toekomstige beroep. Een fotograaf maakt vervolgens een foto in de
outfit die bij het beroep past. Alle foto's en verhalen worden
gebundeld in een prachtig droomboekje.

Wanneer je wat meer moeite hebt met leren, bieden we jou
- in overleg met de vakdocent - maatwerk in de vorm van
individuele uren.

In zowel het eerste als tweede leerjaar ga je op snuffelstage. Je gaat “snuffelen” aan verschillende vakken en beroepen. Het is de ideale manier om erachter te komen of je een
bepaald beroep wel of niet leuk vindt.
Vanaf het derde leerjaar loop je een beroepsstage om werkervaring op te doen bij een bedrijf of overheidsinstelling.

Verder zijn er op het Globe College activiteitenweken, waar
je gaat werken aan verschillende uitdagende projecten op
het gebied van kunst, cultuur, sport en technologie.
Verder organiseert het Globe College loopbaangesprekken, informatie- en ouderavonden. Zo worden jouw ouders
nauw betrokken bij belangrijke keuzes die je moet maken!
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ICT - Blended learning en Bring your
own device!

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 beste van twee werelden
Op het Globe maken de leerlingen gebruik van laptops. Het
gebruiken en toepassen van digitale hulpmiddelen is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving. Scholen, die hun leerlingen voorbereiden op de maatschappij,
houden daar in toenemende mate rekening mee.

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.

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.

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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INRICHTING
MENTOR

TOPHAVO (M/H)

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 wordt in de TOPhavo klas geplaatst met een brugklasadvies vmbo tl-havo. 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.

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.

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.

ACTIVITEITENWEKEN

We zijn gestart met het vak Technologie & Toepassing
(T&T). Leerlingen ontdekken wat de werelden van technologie inhouden, ontwikkelen hun 21-eeuwse vaardigheden
en oriënteren zich op een vervolgstudie en verschillende
beroepen.

Iedere periode eindigt met een activiteitenweek waarin je
met jouw klas gaat werken aan verschillende uitdagende
projecten op het gebied van kunst, cultuur, sport en technologie.Je leert op deze manier te ontdekken waar jouw talenten liggen en welke daarvan je meer zou willen ontwikkelen.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

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.

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.

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.

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL)
Wanneer je een echte doener bent en vooral leert door het
opdoen van ervaringen in de praktijk,is deze leerweg iets
voor jou. Ter voorbereiding op een vervolgopleiding is het

Meer informatie: www.globecollege.nl/school/leerwegen.

09

2
Globe Event!

volgen van stages een belangrijk onderdeel van het aanbod. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 2 van
het mbo.

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.

Leerwerktraject
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.

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!

OOG VOOR INDIVIDU EN TALENTEN

Sportklas

Flexrooster

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.

Op het Globe hebben we een Flexrooster. Aan het einde
van de dag hebben de leerlingen Flexuren in het rooster. Dit
zijn verplichte uren die door de leerlingen, in overleg met de
mentor, zelf ingevuld mogen worden.

Tijdens het schooljaar bieden we een breed scala aan sportieve activiteiten zoals bijvoorbeeld tennis, squash, atletiek,
zelfverdediging en klimmen.

Er zijn 4 soorten Flexuren:
Vak-flex - extra uitleg, bijles voor een vak door de
vakdocent in kleine groepen;

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.

Huiswerk-flex - op school wordt huiswerk gemaakt onder begeleiding van een docent/onderwijsassistent;
Studie-flex - leerlingen worden geholpen met organiseren van hun schoolwerk en leren studeren;
Talent-flex - leerlingen worden uitgedaagd nieuwe
competenties te ontwikkelen anders dan
theorielessen.
Bekijk ons filmpje over flexroosters:
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PROFIELEN
ONDERWIJS OP MAAT

WAT ZIJN JOUW WENSEN?

Het vmbo kent voor de basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
en kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 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.

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:

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.

Zorg & Welzijn (Z&W)
Dienstverlening & Producten (D&P)

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.

Techniek
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

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.

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.
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KWALITEIT
KWALITEIT VAN ONDERWIJS

TEVREDENHEID EN SCHOOLKLIMAAT

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.

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 2021-2022
Tevredenheid leerlingen

ONDERWIJSRESULTAAT
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.

Tevredenheid ouders

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.
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Schoolklimaat en veiligheid
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OUDERS & SCHOOL
Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar verschillende contactavonden:

AANMELDING
Leerlingen met een advies voor vmbo kunnen zich aanmelden bij het Globe College. De aanmelding gaat via de
basisschool. Ouders en leerling worden uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek. Het Globe College plaatst de
leerling op het niveau dat het schooladvies van de basisschool aangeeft.
Het aanmelden van zij-instromers gaat via de VO-school
van herkomst. Leerling en ouders worden uitgenodigd
voor een intakegesprek. Op basis van alle gegevens en het
gesprek besluit de directie over aanname of afwijzing.

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.

Leerlingen van scholen buiten Utrecht (niet aangesloten bij
het samenwerkingsverband Sterk VO) kunnen zich aanmelden via het aanmeldingsformulier dat op de website staat.
Wanneer het dossier compleet is, worden ouders en leerling
uitgenodigd voor een gesprek.
Zie ook: www.globecollege.nl/ouders/aanmelden

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

CONTACTAVONDEN VOOR OUDERS

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

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
bespreken als dat nodig is.
Voor uw kind is het heel belangrijk dat u nauw betrokken
bent bij belangrijke keuzes die uw kind moet maken.
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FINANCIËN
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.

U-PAS
De U-pas is een gratis kortingspas voor inwoners van de
stad Utrecht en omringende gemeenten met een laag inkomen.
Zie voor meer informatie www.u-pas.nl.

VERZEKERING
De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze gelden ook tijdens excursies,
schoolreisjes, stages e.d., georganiseerd door de school.
Schade die leerlingen per ongeluk of opzettelijk aanrichten,
wordt op de ouders verhaald. Het is daarom verstandig om
een WA-verzekering af te sluiten.
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DATUMS
BELANGRIJKE DATA
Open dag 1
Open dag 2

za 12 november
za 21 januari

VRIJE- EN VAKANTIEDAGEN
10:00 - 14:00 uur
10:00 - 15:00 uur

Informatieavonden
do 8 december
vr 20 januari
wo 8 maart

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

Open lesmiddag basisonderwijs
di 1 november, wo 1 februari

13:30 - 16:00 uur

Opgeven via de basisschool of www.globecollege/groep-8

Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie

wo 24 augustus
ma 24 t/m vr 28 oktober
ma 26 dec t/m vr 6 januari
ma 27 februari t/m vr 3 maart

Goede Vrijdag
Pasen

vr 7 april
ma 10 april (2e Paasdag)

Meivakantie

ma 24 april t/m vr 5 mei

Hemelvaartsdag
Vrije dag
2e Pinksterdag

do 18 mei
vr 19 mei
ma 29 mei

Zomervakantie

ma 10 juli t/m wo 23 augustus
Leerlingen zijn vanaf 6 juli roostervrij

Overige vrije dagen zie www.globecollege.nl
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AANMELDEN
AANMELDEN GROEP 8

AANMELDEN ZIJ-INSTROOM

Aanmelding regelt de basisschool

Overstappen binnen of buiten Utrecht

Zit je nu in groep 8 van de basisschool en wil je volgend
schooljaar naar het Globe College? De basisschool maakt
de aanmelding dan samen met jou en je ouders in orde!
Leerlingen worden aangemeld d.m.v. Onderwijs Transparant.
Het Globe College hanteert hierbij de POVO-procedure van
het samenwerkingsverband van Utrecht.
Meer informatie over de procedure:
www.globecollege.nl/pdf/procedure-naar-het-VO-20222023-Utrecht.pdf
Informatie over het aanmelden op onze website:
www.globecollege.nl/ouders/aanmelden

Wanneer je wilt overstappen van een andere VO-school
naar het Globe College, is het belangrijk dat jij en je ouders/
verzorgers een registratieformulier invullen. Dit formulier
vind je op onze website:
www.globecollege.nl/formulieren/globecollege-registratieformulier.pdf
Het ingevulde formulier kun je op één van de volgende manieren aanleveren:
Digitaal versturen naar info@globecollege.nl
Per post versturen naar onze administratie: Globe
College | Bontekoelaan 1 | 3526 RA Utrecht
Na ontvangst van het formulier nemen wij contact op met
jou en je ouders/verzorgers. Ook vragen wij bij je huidige
school informatie op. Het is daarom goed om ook je mentor
van je huidige school in te lichten.

"Ontdek jouw kracht op het Globe!."

Globe College
Bontekoelaan 1
3526 RA Utrecht
T 030 511 20 00
E info@globecollege.nl
www.globecollege.nl
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