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Welkom

Welkom op SintLucas!
Op SintLucas vmbo willen we dat je een fijne en veilige plek hebt waarin je jezelf
goed kunt ontwikkelen. Dat geldt voor het beroep Mediavormgeving en ICT waar
je je creatieve en technische talenten gaat verkennen en ontwikkelen. Maar het is
ook belangrijk dat jij je sociaal goed voelt, fijne vrienden maakt en jezelf goed leert
kennen. Je maakt kennis met de opleidingen en beroepen in de creatieve industrie
binnen het mbo van Sintlucas maar we geven je ook ruimte om je te oriënteren op
doorstroming naar HAVO of andere mbo-opleidingen. De samenwerking met onze
mbo-opleidingen in de creatieve sector geeft jou zeker een flinke voorsprong als
Sint. Je krijgt op het vmbo al les in alle onderdelen van het creatieve proces, van
ideeën ontwikkelen tot het ontwerpen en maken van het eindproduct. Daarnaast
begeleiden we je zo dat je zo goed mogelijk je talenten verder kan ontwikkelen.
In deze schoolgids kun je lezen wat je bij SintLucas leert en hoe je leert. Wat wij
van jou als leerling verwachten en wat je van ons mag verwachten. Kortom, je kunt
er alle informatie in opzoeken voor jouw school- en leertraject.
We wensen je veel succes op SintLucas!
College van Bestuur en directie SintLucas
André Gehring, Ruud Rabelink, Anita Verbeek en Renate van Oosten
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Visie
SintLucas is een creatief vmbo waar we inspringen op technologische
ontwikkelingen en groei voorop staat. We zijn een kleinschalige, veilige school
waar je gezien en gehoord wordt en waar je jezelf mag zijn. In een respectvolle
omgeving ontwikkel je eigenheid en zelfvertrouwen.
We stimuleren een open houding, creatief talent en doorzettingsvermogen.
De kern van het onderwijs is dat onze leerlingen en medewerkers met trots en
plezier werken aan de vervulling van hun passie. We besteden veel aandacht aan
een goede algemene theoretische basis. Ons grootste belang is dat leerlingen
succesvol doorstromen naar passend (creatief/tehnologisch) vervolgonderwijs.
Voor álle leerlingen geldt dat SintLucas hen begeleidt naar de juiste plek.
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Het onderwijs

Een filmpje monteren, een lamp maken, een logo voor een t-shirt ontwerpen,
een foto bewerken en een spelletje programmeren. Dit zijn een aantal
voorbeelden van dingen die je bij het vmbo van SintLucas leert maken. Je
start met het idee, dat werk je uit op de computer of schets je met de hand
op papier. Daarna ga je het maken.
Het materiaal en gereedschap waar je mee werkt, is steeds anders. Een computer
en 3D-printer, verf en een kwast, hout en een hamer. Naast alle creatieve
opdrachten heb je ook theorievakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, natuur/
scheikunde, economie en geschiedenis.
Op het vmbo maak je al kennis met onze mbo-opleidingen. Je volgt keuzevakken
die gericht zijn op de verschillende mbo-opleidingen van SintLucas. Wat je
creatieve talent ook is, bij SintLucas werk je samen aan een mooie toekomst.
SintLucas is dé vakschool naar de creatieve industrie.
We hebben drie verschillende leerwegen, namelijk de kaderberoepsgerichte
leerweg (kb), de gemengde leerweg (gl) en de gemengde leerweg theoretisch (glt),
ofwel de theoretische leerweg met daarnaast één praktijkvak.
Op de basisischool is een advies gegeven welke leerweg waarschijnlijk het beste
bij je zal passen. Aan het einde van het tweede leerjaar sluit je de basisvorming
af. Je hebt dan voldaan aan de landelijk omschreven eisen, de zogenaamde
kerndoelen. Het docententeam adviseert dan welke leerweg je in het derde leerjaar
gaat volgen. Ons advies geven wij op basis van cijfers die je hebt behaald en
op basis van zachte criteria, zoals jouw wens als leerling en die van je ouder(s)/
verzorger(s), het toekomstperspectief en de mening van de docenten.
Het complete document toetsing en overgangsnormen vind je hier.
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Media, Vormgeving en ICT (MVI)
De vmbo-scholen werken in klas 3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte
profielen. In totaal zijn er tien profielen. SintLucas biedt het profiel Media,
Vormgeving en ICT aan (MVI).
Afhankelijk van je prestaties in klas 1 en 2 kom je in de:
• kaderberoepsgerichte leerweg (kb),
• gemengde leerweg (gl)
• gemengde leerweg theoretisch (glt).

Wat het profiel MVI voor jou interessant maakt, is dat je meer keuze- mogelijkheden
en meer kansen krijgt om te onderzoeken welke opleiding en welk beroep bij jou
passen.
Hoe ziet het profiel MVI eruit?
Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen
vormende vakken (avo-vakken), beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte
keuzevakken.
De avo-vakken
Afhankelijk van de leerweg die bij je past, volg je de volgende avo-vakken: voor
alle leerwegen gelden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde,
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 (Culturele en
Kunstzinnige Vorming - CKV).
Bij de gemengde leerweg volg je ook nog kunstvakken 2 - beeldende vakken
(tekenen en kunstgeschiedenis). Dit is een combinatie van theorie en praktijk.
Wanneer je de gemengde leerweg theoretisch volgt, doe jij examen in een extra
theorievak. Hierbij heb je de keuze uit economie of geschiedenis. Je krijgt na het
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succesvol afsluiten van de gemengde leerweg een diploma van SintLucas.

Avo-vakken

Als je bent geslaagd voor de gemengde leerweg theoretisch en dus ook

Kaderberoepsgerichte

voor het extra vak, wordt het diploma theoretische leerweg aangevraagd.

Gemengde leerweg

leerweg

Dit diploma draagt dan niet de naam van SintLucas. De school regelt dit via

Gemengde leerweg
theoretisch

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Engels

wiskunde

wiskunde

wiskunde

Beroepsgerichte profielvakken

natuurkunde (nask1)

natuurkunde (nask1)

natuurkunde (nask1)

De beroepsgerichte profielvakken zijn de verplichte vakken die horen bij

maatschappijleer

maatschappijleer

maatschappijleer

het profiel MVI. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je

lichamelijke opvoeding

lichamelijke opvoeding

lichamelijke opvoeding

kunstvakken 1

kunstvakken 1

kunstvakken 1

kunstvakken 2 (tekenen)

kunstvakken 2 (tekenen)

de staatsexamencommissie waarna dit diploma op een tijdstip in oktober
feestelijk aan de betreffende leerlingen op SintLucas wordt overhandigd.

nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te functioneren.
AVP	Je leert hoe je zelfgemaakte foto’s en films moet bewerken
en hoe je een korte animatie maakt.
IVP	Je leert hoe je digitale interactieve documenten maakt zoals

economie of geschiedenis

websites en nieuwsbrieven.
2D3D	Je leert hoe je 2D- en 3D producten maakt zoals pop-upkaarten

Beroepsgerichte profielvakken

en verpakkingen.
ICT	Tijdens de module ICT ontwerp en programmeer je computer-

Kaderberoepsgerichte

apparatuur en adviseer je mensen in het gebruik ervan.
De onderdelen hierboven worden ondergebracht in pakkettraining en
keuzedelen.

Interactieve vormgeving

en productie

en productie

en productie

ICT

ICT

ICT

2d- en 3d- vormgeving
en productie

De keuzevakken die binnen SintLucas aangeboden worden, sluiten aan
op de richtingen die binnen het mbo van SintLucas aangeboden worden.
Hierdoor word je goed voorbereid op je keuze voor je vervolgopleiding.
De oriëntatie op de keuzevakken krijg je in de onderbouw (klas 1 en 2) in
creatieve projecten tijdens de GO-uren en activiteiten in themaweken.
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theoretisch
Interactieve vormgeving

en productie

De beroepsgerichte keuzevakken bereiden je voor op je vervolgopleiding.

Gemengde leerweg

Interactieve vormgeving

Audiovisuele vormgeving

De beroepsgerichte keuzevakken
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Gemengde leerweg

leerweg

Aanbod keuzevakken V3

Examencommissie

Je kunt in V3 een keuze maken uit 2 van de 6 keuzevakken. Deze

Alle zaken die te maken hebben met schoolexamens, praktische

keuzevakken sluiten aan bij de vervolgopleidingen van het mbo van

en centrale examens (V3 en V4) staan onder verantwoordelijkheid

SintLucas en worden een half jaar lang aangeboden gedurende 3 lesuren

van de examencommissie. Via de mail examencommissie-vmbo@

per week. Daarnaast volg je in V3/V4 nog 1 of 2 verplichte keuzevakken.

sintlucas.nl, kun je terecht met vragen als er onduidelijkheden zijn of

Deze keuzevakken worden klassikaal aangeboden om op- en afstroom

je als extra informatie nodig hebt.

binnen de verschillende leerwegen mogelijk te maken tot eind leerjaar 3.

afronden van de keuzevakken geef je aan welke keuzevakken jij mee laat

Keuzevakken leerjaar 3
Je volgt uit onderstaande keuzevakken 2 keuzevakken naar
keuze.

tellen voor je schoolexamen. Het gemiddelde van deze keuzevakken telt

keuzevak

niveau

mee als schoolexamencijfer.

3D vormgeving en realisatie

KB/GL

Innovatie en prototyping

KB/GL

Wonen en design

KB/GL

Presentatie en styling

KB/GL

Vormgeven en typografie

KB/GL

Robotica

KB/GL

Bij SintLucas volg je meer keuzevakken dan landelijk verplicht is. Na het

Voor de kaderberoepsgerichte leerweg zijn dit 4 keuzevakken. Voor de
gemengde leerweg (theoretisch) zijn dit 2 keuzevakken.

Burgerschapsonderwijs
Op het vmbo van SintLucas wordt er in de lessen, tijdens buitenschoolse activiteiten en in themaweken aandacht geschonken aan
burgerschapsonderwijs. In de onderbouw volgen de leerlingen het vak
personality waar ze hun eigen kwaliteiten en motieven leren kennen,

Keuzevakken leerjaar 3 en 4

oefenen met sociale vaardigheden en leren reflecteren op het eigen

Ook volg je de keuzevakken behorende bij de leerweg waarin je geplaatst bent.

handelen. Thema’s als samenwerken, respect voor elkaar en voor de
omgeving, pesten, verslaving, mediawijsheid en loopbaanoriëntatie zijn
onderdeel van de lessen personality.
In de lessen geschiedenis, economie en maatschappijleer maken de
leerlingen kennis met de politieke, sociale en culturele inrichting van de
Nederlandse samenleving. Diversiteit, de rechtsstaat, vitaal en economisch
burgerschap zijn thema’s die in deze lessen behandeld worden.
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keuzevak

niveau

Tekenen, schilderen en illustreren

KB

Audiovisuele vormgeving en productie

GL

Fotografie

KB/GL

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)
Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, begeleidt onze school je bij het maken
van keuzes; Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Tijdens LOB leer je allerlei
vaardigheden en competenties waardoor je inzicht krijgt in jouw eigen talenten
en hierdoor je eigen identiteit ontwikkelt. Dit doe je door steeds terug te kijken op
zinvolle ervaringen en vooruit te kijken naar nieuwe uitdagingen. Dit reflecteren leer
je in de lessen personality, het mentoruur, tijdens de keuzevakken en in gesprek
met je mentor en je ouder(s)/verzorger(s). Een belangrijk onderdeel van LOB is het
volgen van een stage. Al in de onderbouw kom je in contact met bedrijven door
middel van expedities en bedrijfsbezoeken. Je doet dit samen met je klasgenoten.
In leerjaar 2 loop je een dag mee tijdens een buddystage in samenwerking met het
mbo. In de bovenbouw ga je zelf op zoek naar bedrijven. Je gebruikt daarvoor het
netwerk van de school. Doordat je je steeds bewuster wordt van jouw competenties
en vaardigheden kun je steeds beter keuzes maken voor je loopbaan tijdens en na
SintLucas. Al je LOB-activiteiten, je reflecties en je ontwikkelingen leg je vast in je
loopbaandossier.

Decaan
De decanen geven studievoorlichting, advies en/of hulp bij instroom, doorstroom en
uitstroom naar andere opleidingen binnen SintLucas of naar externe opleidingen.
De decanen helpen jou, samen met je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor, bij het
kiezen van een geschikte vervolgopleiding. Verder kun je bij onze decanen terecht
voor het voeren van persoonlijke gesprekken en het krijgen van informatiemateriaal
om jou zo goed mogelijk te helpen bij je studiekeuze. De decanen kunnen je ook
helpen bij het vinden van bedrijven voor je stages.
Mocht je een gesprek met een van de decanen vmbo willen aanvragen dan doe je
dit via je mentor of je maakt zelf een afspraak met Melanie Leenders (m.leenders@
sintlucas.nl) of Ruben Rump (r.rump@sintlucas.nl).
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Doorstroom
Met een vmbo-diploma van SintLucas ben je toelaatbaar voor alle mbo-opleidingen
van SintLucas.
Aanmelden voor een mbo-opleiding van SintLucas gaat via school en wordt
besproken tijdens het mentoruur. Informatie over onze open dagen en informatieavonden vind je hier op onze website.
Besluit je om je bij een andere mbo-opleiding aan te melden, meld je dan zo snel
mogelijk aan, uiterlijk voor 1 april 2023.

Het VAS (Volg AdviesSysteem CITO)
Met behulp van het VAS monitoren we je vooruitgang op de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde. We starten met een nulmeting aan het begin van leerjaar 1.
De uitkomst ervan geeft ons inzicht in het niveau van de leerling: loop jij achter,
gelijk aan de verwachting of loop jij voor.
Het VAS geeft inzicht in een leerjaar, in een klas en op individueel niveau. Dit biedt
ons de mogelijkheid jouw ontwikkeling te vergelijken met die van je medeleerlingen
en op jaarniveau. Naast de nulmeting in leerjaar 1 (periode 1) wordt het VAS elk
leerjaar (1 t/m 3) in periode 3 afgenomen. De uitkomsten van de VAS-afnames
worden besproken in de betreffende vakgroepen.
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Ondersteuning

Je schooltijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren.
Hiervoor moet je je veilig voelen in een omgeving waar op een fijne manier
met elkaar wordt omgegaan en de leerlingen elkaar respecteren. SintLucas
besteedt veel aandacht aan het begeleiden van leerlingen. Problemen met de
klas, jezelf, je studie of bijvoorbeeld thuis, het is allemaal bespreekbaar op
school. Je kunt altijd bij iemand terecht waar jij je prettig bij voelt.

Mentor
De mentor is je belangrijkste adviseur. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor
het voeren van gesprekken over bijvoorbeeld je gemoedstoestand, voortgang,
motivatie, aanwezigheid, het houden aan afspraken en je studievaardigheden.
Per week voeren we twee mentoruren en één LOB-uur in de onderbouw. In de
bovenbouw is dit één mentoruur en één LOB-uur. Tijdens de mentorles wordt er
o.a. aandacht besteed aan plannen en organiseren. Tijdens het LOB-uur wordt je
loopbaan besproken. Wat zijn je ambities, je kwaliteiten en hoe zie je je verdere
loopbaan voor je? Ieder leerjaar heeft een mentorleerlijn waarin mentor- en LOBactiviteiten beschreven zijn. Tevens hebben ouder(s)/ verzorger(s) samen met jou
minimaal 3x per jaar de mogelijkheid tot een oudergesprek aan het einde van de
periode.

Leerlingbegeleider
Onze leerlingbegeleiders (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw)
zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van het leerlingenbeleid; zij zijn het eerste
aanspreekpunt voor jou wanneer het zaken betreft die mentoroverschrijdend zijn.
Zij bewaken de procedures en processen ten aanzien van leerlingbegeleiding en
zorgen ervoor dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen door docenten en
door jou. Ook zijn zij onder andere verantwoordelijk voor het veiligheidsprotocol en
het faciliteitenbeleid.
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Onderwijsassistent

Orthopedagoog

Onderwijsassistenten worden ingezet om het onderwijsproces in de

De orthopedagoog kan in beeld komen wanneer er sprake is

klas te ondersteunen. Waar nodig geven zij extra instructie of helpen je

van sociaal- emotionele en/of leerproblemen. Afhankelijk van de

bijvoorbeeld bij het opstarten van het maken van je opdrachten.

vraagstelling en problematiek wordt bepaald in hoeverre en wat voor
screeningsonderzoek meerwaarde kan hebben. Denk hierbij aan
observaties in de klas, gesprekken en de afname van vragenlijsten.

OndersteuningscoÖrdinator

Op basis van de beschikbare gegevens uit het screeningsonderzoek

De ondersteuningscoördinator is de voorzitter van het zorg-

adviseert de orthopedagoog jou, je ouder(s)/verzorger(s) en/of

en adviesteam (ZAT; zie verderop) en overziet de volledige

het team met betrekking tot de verdere begeleiding binnen en/of

begeleidingslijn. Overleg en afstemming via externen loopt in de regel

buiten school. De orthopedagoog kan enkel ingezet worden met

via de ondersteuningscoördinator. Zij neemt deel aan het oco-overleg

toestemming van jou en je ouder(s)/verzorger(s).

georganiseerd door het samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland.

ZAT: Zorg- en AdviesTeam

Instructeur

Het zorg- en adviesteam (ZAT) – en met name de ondersteunings-

Bij een aantal creatieve vakken krijg je naast les/ondersteuning van een

coördinator - is de spin in het web als het gaat om het coördineren

docent, ook ondersteuning van een instructeur. Zij worden ingezet om het

van de ondersteuning. Naast de ondersteuningscoördinator zijn

onderwijsproces in de klas te ondersteunen. Waar nodig geven zij extra

de leerlingbegeleiders, de orthopedagoog, schoolmaatschappelijk

instructie of helpen je bijvoorbeeld bij het opstarten van het maken van je

werk, de GGD-arts en leerplicht onderdeel van dit team. Binnen het

opdrachten.

ZAT worden casussen besproken en op basis van multidisciplinair
overleg bepaald welke vervolgstappen gezet moeten en kunnen

Vertrouwenspersoon

worden.

Een vertrouwenspersoon is er voor meldingen of klachten over ongewenst

Studie- en structuurbegeleiding

gedrag binnen SintLucas die je niet kwijt kunt bij je mentor of de
leerlingbegeleider. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je binnen

Je hebt de mogelijkheid om studie- en structuurbegeleiding te

SintLucas te maken hebt met: agressie en geweld, seksuele intimidatie/

volgen. Studie- en structuurbegeleiding is kortdurende individuele

ongewenste intimiteiten of discriminatie.

begeleiding onder lestijd van een onderwijsassistent (1 lesuur
p/w voor een periode van 6-8 weken) op het gebied van plannen/
structureren en voor het aanleren van leerstrategieën.

Schoolgids vmbo 2022-2023

12 van 40

Huiswerkklas

Extra lees- en rekenonderwijs

Voor alle leerlingen van SintLucas is er dagelijks het 7e, 8e en 9e lesuur

In alle leerjaren wordt aan jou rekenonderwijs gegeven. Doel van

(na de reguliere lessen) een huiswerkklas. Je kunt hier onder toezicht/

de lessen is om het benodigde 2F niveau te behalen en in sommige

begeleiding van onderwijsassistenten huiswerk maken. Dit kan op vrijwillige

gevallen ook te kunnen versnellen, en met bijvoorbeeld een 3F

basis of in overleg met je ouder(s)/verzorger(s) ‘verplicht’. Er zijn geen

niveau door te stromen naar een mbo. Dit onderwijs is geïntegreerd

kosten verbonden aan deelname aan de huiswerkklas.

in het vak wiskunde. Binnen de school is tevens geïnvesteerd in een
extra uur lezen op het rooster als onderdeel van het vak Nederlands
in het eerste leerjaar.

Lessen personality
Je hebt in de onderbouw één lesuur per week het vak personality op het
lesrooster staan. Tijdens deze lessen leer je jezelf (beter) kennen en leer

Faciliteiten + faciliteitenpas

je hoe je op een goede manier met anderen omgaat. Je oefent met sociale

Voor leerlingen met (leer-)problemen kunnen faciliteiten

vaardigheden, leert je kwaliteiten, motieven en loopbaan ontdekken en

aangevraagd worden. De precieze procedure en mogelijkheden

reflecteert op jezelf en anderen. Daarnaast komen thema’s aan bod als

hiervan zijn opgenomen in het faciliteitenbeleid. Dit faciliteitenbeleid

samenwerken, respect, pesten, verslaving, mediawijsheid en cultuur. Het

vind je op onze website www. sintlucas.nl en wordt uitgelegd

vak is gekoppeld aan LOB. Tijdens het LOB-gesprek met de mentor komen

middels deze animatie.

de opdrachten/ thema’s die tijdens de lessen personality zijn behandeld
terug.

Aangepast lesmateriaal
De mogelijkheden m.b.t. aangepast lesmateriaal zijn terug te

KWT: Keuzewerktijd

vinden binnen ons faciliteitenbeleid. In principe zijn aanpassingen

In het keuzewerktijduur kun je op vrijwillige basis 2 lesuren per week

in lesmateriaal mogelijk mits je blijft voldoen aan de toetsings- en

creatieve opdrachten afmaken. Tijdens deze uren zijn de creatieve lokalen

exameneisen.

open zodat je daar voor achterstallig werk terecht kunt. Daarnaast kun je
er ook terecht wanneer je je werk wilt perfectioneren of voor activiteiten
zoals Vakkanjers en de Lego League. Tijdens deze uren zijn docenten en/
of instructeurs aanwezig. Ook kun je tijdens KWT deelnemen aan speciale
gymactiviteiten.
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Interne ondersteuningsvoorziening

verzorger(s). Wanneer iedereen het eens is met het OPP, gaan
we volgens dit OPP werken en worden alle betrokkenen op de

Het betreft hier bijvoorbeeld leerlingen die door omstandigheden een

hoogte gesteld van hun rol. Denk hierbij ook aan het delen van

paar weken één bepaald vak missen. Je kunt dan in de IOV (interne

handelingsadviezen met het docententeam. Vervolgens wordt

ondersteuningsvoorziening) aan dat vak werken.

dit OPP minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd en zo nodig

Of leerlingen die de intensiteit van het onderwijs als stressvol ervaren en

aangepast. De nieuwe afspraken worden daarna gedeeld met alle

de IOV wekelijks bezoeken om tot rust te komen en/of gehoord te worden.

betrokkenen.

Daarnaast zitten er leerlingen die een persoonlijk inhaaltraject volgen
vanwege eerdere afwezigheid door bijv. ziekte. Ook leerlingen die een

Structurele individuele begeleiding

time-out krijgen tijdens de les (eruit gestuurd) komen hier terecht. Omdat
er continue een interne coach aanwezig is in de IOV kan je te allen tijde

Deze voorziening is bedoeld voor leerlingen met een

opgevangen worden waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd en direct

ondersteunings- behoefte die structureel extra tijd en begeleiding

opgepakt worden.

vraagt (één uur per week). Een coach wordt ingezet om de leerling
individueel te ondersteunen en om het team te adviseren over

Examenvreestraining

de aanpak in de klas. De wekelijkse individuele begeleiding is
afhankelijk van de hulpvraag/ondersteuningsbehoefte van de

We bieden de leerlingen uit leerjaar 4 op school een aandacht-training

leerling. Leerlingen die in aanmerking komen voor deze voorziening

‘Omgaan met Examenstress’ aan. De training wordt gegeven aan 5-8

krijgen een coach toegewezen die hen ondersteunt in hun

leerlingen per groep door de schoolmaatschappelijk werkster (Lumens).

(schoolse) functioneren. De begeleiding richt zich onder andere

In 3 oefenbijeenkomsten van circa 2 uur leren eindexamenleerlingen

op het plannen en organiseren van schoolwerk en het sociaal

beter omgaan met de spanning, negatieve gedachten en gevoelens rond

emotioneel functioneren van de leerling, maar het is te allen tijde

de eindexamens. Het is een praktische training waarin je veel oefent en

maatwerk. De begeleiding gaat uit van de onderwijsleersituatie en

onderling ervaringen uitwisselt, want van elkaar kun je ook veel leren. Wat

werkt op basis van een ontwikkkelingsperspectiefplan (OPP). In

je leert in de bijeenkomsten pas je toe in de daarop volgende schoolweken.

het OPP worden de doelen en afspraken omtrent de begeleiding

Ook krijg je korte oefeningen mee voor thuis en op school.

vastgelegd in samenspraak met jou, je ouder(s)/verzorger(s), de
coach en SintLucas. Wanneer iedereen akkoord gaat met de inhoud

Ontwikkelperspectiefplan

van het OPP, kan de begeleiding gestart worden.

Als je ondersteuning nodig hebt, wordt er een ontwikkelingsAlle beleidsstukken/protocollen met betrekking tot begeleiding kun

perspectiefplan (OPP) opgesteld in samenspraak met jou en je ouder(s)/

je nalezen op onze website.
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Jeugdgezondheid

Gelukkig gezonde jeugd
Wat kanJeugdgezondheidszorgbetekenen voor jou en je kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder
of verzorger gaje voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een
veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare schoolleeftijd
ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op.
Dan kan Jeugdgezondheidszorg helpen.

Jeugdgezonheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de
GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige
en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ is er voor alle kinderen en hun
ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar.

Wat kan het team JGZ voor jou en je kind betekenen?
Gezondheidsonderzoek
In de eerste en vierde klas vullen alle leerlingen een digitale vragenlijst in
(de Check). Je ontvangt hierover van tevoren informatie. Er worden vragen gesteld
over onder andere gezondheid, leefstijl en sociale contacten. Leerlingen uit klas
1 worden ook gewogen en gemeten. Dit gezondheidsonderzoek is bedoeld om
mogelijke (gezondheids)problemen bij jongeren op tijd te signaleren en als het
nodig is ook hulp te kunnen bieden. Wanneer uit de vragenlijst zorgen of vragen
naar voren komen of wanneer de screening van lengte en gewicht daar aanleiding
toe geeft (klas 1), haalt de jeugdverpleegkundige je zoon of dochter uit de klas
voor een gesprek. Je kind kan ook zelf een gesprek aanvragen. Als het team
Jeugdgezondheidszorg hulp of begeleiding adviseert, dan wordt je hierover
geïnformeerd.
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Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (SENSE)

Het gezondheidsonderzoek is niet verplicht. Jeugdgezondheidszorg houdt
vanuit een wettelijke taak zicht op de gezondheid en ontwikkeling van

Je kan met je vragen over onder andere seksualiteit, anticonceptie,

kinderen en jongeren. Dit om problemen op tijd te signaleren en voorkomen.

zwangerschap, geslachtsziekten (soa’s) en aids, gratis en anoniem,
terecht bij het Sense spreekuur van de GGD website sense.info.

Zorgteam

Extra informatie en advies

JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten aan bij
de zorgoverleggen van de school.

• Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vind je op de

website opvoeden.nl De informatie is door Opvoedinformatie

Vaccinaties

Nederland ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers
en professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige

• Je vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met

infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma

deze app volg je de groei en ontwikkeling van je kind en

(RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een

ontvang je automatisch berichten met info en tips

uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar)

• Jongeren kunnen zelf alle informatie over gezondheid vinden

en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit.

op JouwGGD.nl. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen

Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar en op verschillende locaties

met een jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor

in de regio. Is jouw kind aan de beurt? Dan ontvang je automatisch

jongeren tussen de 13 en 23 jaar.

een uitnodiging van het RIVM. Jongens en meisjes tot 18 jaar die de
HPV-vaccinatie nog niet (volledig) hebben gehad krijgen daarvoor ook
automatisch een uitnodiging in 2022 of 2023. Meer info op www.ggdbzo.nl/
groepsvaccinaties-rvp of www.rijksvaccinatieprogramma.nl

Ziekteverzuimregeling
De school houdt het ziekteverzuim van leerlingen goed in de gaten. Als
wij ons zorgen maken, informeren wij de ouder. We kunnen de leerling
ook aanmelden bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij nodigen jou en je
zoon of dochter daarna uit voor een gesprek. De jeugdarts bespreekt dan
waardoor het verzuim veroorzaakt wordt en hoe verder verzuim beperkt kan
worden. De gezondheid van de jongere staat hierin altijd centraal.
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Altijd welkom
Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheids-

Even praten….

onderzoek of gesprek? Je kunt contact opnemen met het team

Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig

Jeugdgezondheidszorg.

gedraagt? Ik vermoed dat mijn kind experimenteert met drugs.

• Kijk op de website ggdbzo.nl/mijn-kind

Hoe ga ik daarmee om? Is mijn zoon wel zelfstandig genoeg voor

• Bel je liever? Dat kan via: 088 0031 414 op maandag t/m

zijn leeftijd?

vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor dit soort vragen kunje altijd terecht bij het team Jeugd-

De GGD doet meer

gezondheidszorg. Praten met een deskundige biedt vaak nieuwe

• Naast het individuele gezondheidsonderzoek in klas 1

inzichten en helpt je verder. Zij bieden een luisterend oor, geven

en 4 doet de GGD ook anoniem vragenlijstonderzoek naar

hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen

de gezondheid van jongeren. Bijvoorbeeld om inzicht te

ze door.

krijgen in hun alcoholgebruik, beweeggedrag en sociale
contacten. De informatie uit deze Gezondheidsmonitor Jeugd
helpt scholen en gemeenten bij hun beleid en aanpak om
jongeren zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Wanneer
er een onderzoek plaatsvindt wordt u hierover altijd vooraf
geïnformeerd
• De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld

overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
• GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en

cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
• De GGD houdt spreekuren geslachtsziekten en seksualiteit

(Sense) waarbij jongeren met hun vragen over onder andere
seksualiteit, anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten
(soa’s) en aids, gratis en anoniem terecht kunnen. De website
sense.info geeft informatie over seksualiteit en soa’s.
• De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en

opsporen van infectieziekten.
• Meer weten? Lees alle informatie ggdbzo.nl/mijn-kind
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Regels

De regels op school gelden voor zowel leerlingen als medewerkers. We
gebruiken op SintLucas basis- en algemene huisregels. We vinden ze allebei
belangrijk. De basisregels gelden voor iedereen en zorgen er onder meer
voor dat onze school schoon en leefbaar blijft. De algemene huisregels zijn
specifiek voor het vmbo en geven onder andere aan hoe je moet handelen
als je ziek bent of te laat komt.

Basisregels voor het hele instituut
We hebben bij SintLucas vijf basisregels om een prettige leer- en werkomgeving
te realiseren.
1.	Houding
Wij tonen respect voor elkaar en stellen ons professioneel op.
2.	Afspraken
We komen onze afspraken na.
3.	Eten en drinken
Wij eten en drinken alleen in het atrium of in de binnentuin.
4.	Roken
Wij roken niet op school want er geldt een algemeen rookverbod.
5.	Schone omgeving
Wij houden onze werk-, leer- en ontmoetingsplek schoon en opgeruimd
en wij gaan zorgvuldig om met spullen van SintLucas en anderen.
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Algemene huisregels

1.	Kom je te laat op school tijdens jouw eerste lesuur, meld je dan direct bij de

conciërges in het atrium. Kom je drie keer ongeoorloofd te laat in de les, dan
kan de mentor je verplichten om je op een schooldag om 8.00 uur te melden.
Bij tien keer ongeoorloofd te laat komen, wordt er een melding van gemaakt bij
leerplicht.
2.	Jouw fiets moet afgesloten(!) in de fietsenkelder worden geplaatst. In deze

stalling zijn de onderste rekken voor de vmbo-leerlingen. De brommers
hebben een aparte stalling naast het gebouw. Je mag je niet ophouden in de
fietsenkelder. Bij een fietscontrole worden fietsen die niet afgesloten zijn op slot
gezet. Deze fietsen worden dan om 17.00 uur weer van het slot gehaald.
3.	Je mag je niet ophouden bij de hoofdingang; je wacht in het atrium of in de

binnentuin.
4.	Je mag tijdens schooltijden niet buiten het gebouw komen. Als je voor

een opdracht buiten school moet werken, mag je dit alleen met een
toestemmingsbriefje van de docent. Buiten school gedraag je je als
een Sint.
5.	Je bent medeverantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de school.
6.	Je verblijft tijdens pauzes in het atrium of binnentuin, dus niet in lokalen,

gangen of trappenhuizen.
7.	Jouw jas en spullen moet je opbergen in je locker. Het is niet toegestaan om

je jas mee te nemen in de klas. Eventueel kun je hem ook aan de kapstok
ophangen.
8.	In de klas gedraag je je volgens de docentenregels.
9.	We verwachten dat je passende kleding draagt, die niet als aanstootgevend

kan worden beschouwd en waarbij een open communicatie en een goed
oogcontact mogelijk is.
10.	Je stopt je telefoon, voorafgaande aan elke les, in de telefoontas/het

telefoonhotel. De docent beslist wanneer en of de telefoon in de les wordt
gebruikt. Als je weigert je telefoon op te bergen, word je niet tot de les
toegelaten. De docent noteert dan in Magister: ui (uit de klas gestuurd).

Schoolgids vmbo 2022-2023

19 van 40

11.	Een mobiele telefoon en/of andere communicatiemiddelen staan, mits

20.	In geval van een epidemie (als gevolg van een besmettelijke

toegestaan door de docent, op stille stand. Je mag met je mobiel geen

ziekte) kan het College van Bestuur besluiten dat leerlingen,

audio- of filmopname of livestreams maken.

medewerkers en derden verplicht zijn om binnen de gebouwen

12.	Voordat je foto’s/opnames van medewerkers of leerlingen van SintLucas

van SintLucas (in gangen, aula en in die (les)situaties waarin de

maakt, dien je daarvoor toestemming te vragen aan de desbetreffende

1,5m niet kan worden gewaarborgd) en binnen de gebouwen

persoon. Ook vraag je toestemming aan deze persoon als je deze

waar SintLucas gebruik van maakt, een mondkapje te dragen.

foto’s/opnames wilt publiceren. Misbruik hiervan kan verwijdering van

Het College van Bestuur kan sancties treffen bij het overtreden

school betekenen.

van deze regel.

13.	Je dient van 8.00 tot 17.00 uur beschikbaar te zijn voor school.
14.	Leerlingen van het vmbo mogen op en om school niet roken. Dit

geldt ook tijdens buitenschoolse activiteiten. Als je alcohol of drugs
hebt gebruikt voor of tijdens een schoolactiviteit, worden je ouder(s)/
verzorger(s) gebeld en dien je opgehaald te worden.
15.	Het bezit en/of gebruik van soft-, harddrugs en alcohol of het

verhandelen daarvan wordt niet getolereerd tijdens school en evenmin
tijdens school-activiteiten. Dit kan leiden tot verwijdering van school.
16.	De lift wordt uitsluitend door leerlingen met een liftpas gebruikt, die niet

via de trap naar de lokalen kunnen. Bij het niet naleven van de regels
vervalt de toegang tot de lift.
17.	Jouw taalgebruik op SintLucas is fatsoenlijk. Zowel mondeling,

schriftelijk als digitaal. Onfatsoenlijk taalgebruik kan verwijdering van
school betekenen.
18.	Het bezit en/of gebruik van wapens/nepwapens wordt niet getolereerd

tijdens school en evenmin tijdens schoolactiviteiten. Dit kan leiden tot
verwijdering van school.
19.	De schoolleiding behoudt zich het recht voor, met opgave van reden,

samen met de leerling de inhoud van zijn/haar tas, kleding en /of locker
te inspecteren op verboden bezit.
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Social media protocol

Social media maken onderdeel uit van ons leven. We zitten
op Facebook, twitteren en delen ons doen en laten via
Instagram en op Snapchat en TikTok. Social media bieden
veel mogelijkheden om jezelf of je werk online te laten zien,
te netwerken of gewoon voor de fun. Helaas kunnen ze ook
een negatief effect hebben. Zonder dat het je bedoeling is
kunnen anderen een post verkeerd opvatten of kun je anderen
met een bericht kwetsen. Daarom vragen wij jou om bewust
en verstandig met sociale media om te gaan, zodat deze
media voor iedereen bij SintLucas leuk zijn en blijven. Om
handvatten en richting te geven aan social media gedrag
hebben we dit protocol opgezet. Dit heeft betrekking op school
gerelateerde situaties, maar doe er ook in andere situaties
je voordeel mee... Voor vragen, opmerkingen of tips over dit
protocol kan je terecht bij afdeling Marketing & Communicatie
(communicatie@sintlucas.nl).

Wat doe je niet!
Het is niet toegestaan om:
• foto-, film- en/of geluidsopnamen van school gerelateerde

situaties van leerlingen, studenten, medewerkers of andere
betrokkenen bij SintLucas (stagebedrijven, gastsprekers) op
social media te plaatsen, tenzij de betrokkenen uitdrukkelijk
toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
• vertrouwelijke informatie over of van SintLucas of

vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van leerlingen,
studenten of medewerkers van SintLucas op social media te
plaatsen, tenzij de betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor
plaatsing hebben gegeven.

Schoolgids vmbo 2022-2023

21 van 40

De SintLucas social media

• berichten onder een anonieme of fictieve naam te plaatsen die gaan

over of gerelateerd zijn aan SintLucas, leerlingen, medestudenten of

• We zetten social media in met als doel mensen te informeren

medewerkers.

over SintLucas en om nieuws en activiteiten van SintLucas

• berichten of reacties te plaatsen die de fatsoensnormen

(leerlingen, studenten en medewerkers) te delen.

overschrijden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken,

• SintLucas vraagt studenten, wanneer zij duidelijk en

bedreigen, beledigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) of die:

herkenbaar in beeld zijn, nadrukkelijk toestemming voor het

racistisch, discriminerend, beledigend en/of aanstootgevend zijn. Het

plaatsen van foto- film en/of geluidsopnamen op social media.

is belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten en gerespecteerd
wordt. Als fatsoensnormen worden overschreden worden passende
maatregelen genomen. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen en

Wat doen we bij overtreding?

gedragingen volgen er consequenties zoals hierna beschreven.

Procedure
Een leerling, student, medewerker, externe of de afdeling
Marketing & Communicatie signaleert een probleem. Vervolgens

Daarnaast:

gaat de desbetreffende directeur in gesprek met de perso(o)n(en)

• ben jij verantwoordelijk voor wat je plaatst op social media en ben

die verdacht worden van ongepast gedrag op social media. Team

je jezelf ervan bewust dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor

communicatie wordt hierbij betrokken en er volgt een bericht aan de

onbepaalde tijd zichtbaar zijn, ook als je het bericht hebt verwijderd.

LOB’er en indien nodig ouder(s)/verzorger(s). Het directieteam en

• ben jij verantwoordelijk als je een account beheerd waarop posts

College van Bestuur wordt in geval van ernstige overtreding ook op

worden geplaatst die de fatsoensnormen overschrijden ofracistisch,

de hoogte gesteld.

discriminerend, beledigend en/of aanstootgevend zijn.
• neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie of met

Consequenties

je LOB’er als jij zelfonline te maken krijgt met een overschrijding van

Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en

de fatsoensnorm.

gevolgen worden naar studenten toe maatregelen genomen
die kunnen variëren van officiële waarschuwing, schorsing of
verwijdering van school. Indien een strafbaar feit is gepleegd, wordt
aangifte gedaan bij de politie.
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Praktische informatie

Lestijden
40-minuten rooster

Reguliere lestijden
8.30 - 9.20 uur

1e lesuur

8.30 - 9.10 uur

1e lesuur

9.20

- 10.10 uur

2e lesuur

9.10

- 9.50 uur

2e lesuur

10.30 - 11.20 uur

3e lesuur

9.50

- 10.30 uur

3e lesuur

11.20 - 12.10 uur

4e lesuur

10.50 - 11.30 uur

4e lesuur

12.40 - 13.30 uur

5e lesuur

11.30 - 12.10 uur

5e lesuur

13.30 - 14.20 uur

6e lesuur

12.10 - 12.50 uur

6e lesuur

14.35 - 15.25 uur

7e lesuur

13.10 - 13.50 uur

7e lesuur

15.25 - 16.15 uur

8e lesuur

13.50 - 14.30 uur

8e lesuur

16.15 - 17.05 uur

9e lesuur
Pauze 40-minuten rooster

Pauze regulier

10.30 - 10.50 uur

10.10 - 10.30 uur

12.50 - 13.10 uur

12.10 - 12.40 uur
14.20 - 14.35 uur
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Rooster en roosterwijzigingen
Bij aanvang van het schooljaar ontvang je een lesrooster via magister met daarop
de lessen die je gaat volgen, in welke lokalen je moet zijn en van welke docenten
je welk vak krijgt. Je ontvangt aan het begin van het schooljaar het jaarrooster in
de vorm van een digitale kalender. Hierop staan alle vakanties, speciale dagen,
rapportuitreikingen, ouderavonden en dergelijke nog eens extra vermeld. Alle
roosterwijzigingen staan vermeld in Magister. Je bent verplicht om elke middag als
de lessen er op zitten, in Magister te kijken voor de laatste mededelingen. Er is ook
een gratis Magister-app voor je smartphone.

Afwezigheid
De Leerplichtwet verplicht je aanwezig te zijn bij alle lessen die worden gegeven.
Ook bij lesvervangende en lesaanvullende activiteiten moet je aanwezig zijn.
Zie absentieregeling

Huisbezoeken
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet werkt SintLucas nauw samen
met de leerplichtconsulent van de gemeente Eindhoven. Zij leggen uit preventief
oogpunt sinds september 2012 huisbezoeken af bij leerlingen die om onbekende
redenen afwezig zijn op school. Je ouder(s)/verzorger(s) worden altijd eerst door
school gebeld als je niet aanwezig bent.
Als je ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar zijn wordt de leerplicht-consulent
geïnformeerd en zal er door hen een huisbezoek worden afgelegd om de redenen
van afwezigheid te achterhalen.
Afhankelijk van de redenen van afwezigheid kunnen er consequenties volgen.
Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) om samen met school zorg te dragen voor de
aanwezigheid van de leerlingen.
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Lijst van gebruikte afkortingen
Nederlands

ne

Engels

en

Wiskunde

wi

Natuur/scheikunde

nsk1

Economie

ec

Geschiedenis en staatsinrichting

ges

Biologie

bi

Spaans

sp

Lichamelijke opvoeding

lo

Maatschappijleer

ma

Mentoruur

men

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

lob

Personality

pers

Tekenen

2D

3 Dimensionale vormgeving

3D

Kunstvakken 1

kv1

Profielmodules

Begrippen

Audiovisuele vormgeving en productie

avp

Kaderberoepsgerichte leerweg

kb

Interactieve vormgeving en productie

ivp

Gemengde leerweg

gl

2d/3d vormgeving en productie

2d3d

Gemengde leerweg theoretisch

glt

Informatie- en communicatietechnologie

ict

Algemeen vormende vakken

avo-vakken

Projecturen

project

Pakkettraining

pak

Keuzevak

keu

Tekenen, schilderen en illustreren

tsi

3D vormgeving en realisatie

3dvr

2D/3D vormgeving en productie

2d3d

Audiovisuele vormgeving en productie

avp

Vormgeven en typografie

vgtg

bte

Wonen en design

wode

Gerichte oriëntatie keuzevakken (v1/v2)

GO

Innovatie en prototyping

inpt

Media, Vormgeving & ICT

mvic

Presentatie en styling

prst

Beroepsgericht examenprogramma

bgpr

Fotografie

Foto

Keuzewerktijd

kwt

Robotica

robo

Kunstvakken 2,
Beeldende vakken - tekenen
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Magister
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen aan het begin van het eerste schooljaar een
inlogcode voor het programma Magister. Deze code blijft gedurende de gehele
opleiding geldig. Met deze code kun je via internet in Magister inloggen en de
volgende zaken zien: roosterwijzigingen, cijfers, huiswerk, je presentielijst en je
persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer. Verder kunnen ouder(s)/
verzorger(s) daar ook een e-mailadres invullen en wijzigen, zodat school via e-mail
contact met hen kan opnemen. Alle klassikale brieven worden via e-mail naar jouw
e-mailadres en dat van je ouder(s)/verzorger(s) verstuurd. Als we geen e-mailadres
van je ouder(s)/verzorger(s) hebben, verwachten we dat jijzelf de brief aan je
ouder(s)/verzorger(s) laat zien.

Ouderparticipatie en betrokkenheid
Ouderavonden algemeen
Op deze avonden verzorgen wij informatie die voor je ouder(s)/verzorger(s) van
belang is. Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn: hoe werkt ons
onderwijsmodel, hoe ziet ons faciliteitenbeleid er uit, wat kunnen we vertellen over
de wijze van begeleiding, wat houden de GO-projecten in en wat is het doel van de
themaweken.
Ouderavonden naar aanleiding van het rapport
In de week dat het rapport wordt uitgereikt, worden je ouder(s)/ verzorger(s)
ook uitgenodigd voor de ouderavond. Wanneer het naar aanleiding van het
rapport zeer wenselijk is om op de ouderavond te komen, worden zij daarover
geïnformeerd. Wanneer het rapport en de werkhouding goed zijn, krijgen zij
ook een uitnodiging voor de ouderavond. Zij mogen dan natuurlijk komen maar
zijn daar vrij in. Indien nodig kan altijd iemand van het Zorgadviesteam of de
schoolleiding aansluiten bij het gesprek.

Schoolgids vmbo 2022-2023

26 van 40

Betalingswijze

Oudercontact bij een incident
Als je een ernstige overtreding begaat, word je hier op aangesproken.

Voor alle betalingen stuurt de administratie een e-mail met

Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht van het incident

betalingslink.

en eventueel uitgenodigd voor een gesprek op school. Door je ouder(s)/
verzorger(s) erbij te betrekken, hopen we dat je de ernst van de

Vergoeding studiekosten

‘overtreding’ inziet en kunnen we met je ouder(s)/verzorger(s) het incident

Lesgeld kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed door middel van

aanpakken en samen naar oplossingen zoeken om herhaling in de

de regeling: Tegemoetkoming Studiekosten (TS) voor alle leerlingen

toekomst te voorkomen.

van het voortgezet onderwijs ongeacht hun leeftijd. Informatie
hierover vind je op de website: www.ocwduo.nl

Themaweek
We willen de betrokkenheid van je ouder(s)/verzorger(s) bij school vergroten

Verzekering tegen ongevallen en W.A.

door hen in de themaweek uit te nodigen. Zij hebben dan de mogelijkheid

Alle leerlingen betalen voor een collectieve verzekering tegen

om naar de producten die je in de creatieve uren maakt, te komen kijken.

ongevallen en W.A. Dit bedrag is opgenomen in de onkostennota.
Deze verzekering wordt voor iedereen afgesloten. Daardoor ben

Leermiddelen

je verzekerd tegen dokterskosten e.d. als gevolg van ongevallen

Je vindt een bestellijst voor leermiddelen op de website. Je wordt verzocht

(in die gevallen dat de verzekering van je ouder(s)/verzorger(s)

deze leermiddelen aan te schaffen voor aanvang van de opleiding.

niet betaalt). Eigen risico valt hier buiten. De verzekering is van
toepassing op school en schoolterrein, tijdens het reizen naar

Sportkleding

school en huis, excursies en andere schoolactiviteiten. Ook is de
wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden gedekt. In geval

Je dient gymspullen bij je te hebben op de dag dat lichamelijke opvoeding

van ongevallen zijn diverse personen binnen SintLucas opgeleid

wordt gegeven. Het dragen van sieraden, piercings en dergelijke is ten

tot bedrijfshulpverlener en EHBO’er. In de wet is geregeld dat

strengste verboden. Dit in verband met de veiligheid tijdens de gymlessen.

je ouder(s)/ verzorger(s) aansprakelijk zijn voor schade die je

Het gebruik van zaalschoenen is verplicht.

veroorzaakt (tot 16 jaar).

Boeken
Je ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor het bestellen van
boeken bij Iddink, leverancier van school-boeken en lesmateriaal. Op de
website staat vermeld hoe je de boeken kan bestellen.
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Aansprakelijkheid

Is er voor € 5,- geprint, dan is het overige kopieerwerk voor eigen
rekening. Het printtegoed kan worden opgewaardeerd middels Ideal.

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen de directie van de school niet
aansprakelijk stellen voor eigendommen, die op school zoek raken of

Time-out

beschadigd worden.
Dit geldt ook voor spullen in het kluisje. Als je schade toebrengt aan het

Als de docent je tijdens de les vanwege jouw gedrag verwijdert uit de

eigendom van de school wordt de schade op kosten van je ouder(s)/

klas, handel je als volgt:

verzorger(s) hersteld; hiertegen ben je niet collectief verzekerd.

• Je meldt je direct bij de IOV om een time-outbrief op te halen

en het eerste gedeelte in te (laten) vullen.

Locker (kluisje)

• Vervolgens vul jij dan het tweede gedeelte van de brief in.

Daarna geef je deze brief aan de docent en bespreken jullie

Je krijgt aan het begin van het schooljaar een locker toegewezen. Deze

het voorval.

locker is persoonsgebonden en alleen te openen met jouw leerlingenpas

• De docent vult het derde gedeelte in en maakt samen met jou

of app. Jouw locker is alleen voor jouw eigendommen. De schoolleiding

een afspraak over je gedrag en eventuele maatregelen. Je

heeft het recht om je locker te openen voor eventuele controle (door twee

neemt de brief mee om deze door jouw ouder(s)/verzorgers(s)

personen).

te laten ondertekenen.
• Je levert de ondertekende brief de volgende lesdag in bij een

Een gezonde school

medewerker van de IOV.

Bij de catering van SintLucas worden verse producten aangeboden
alsmede gezonde drankjes.

Leerlingenpas
Je krijgt aan het begin van het eerste schooljaar een leerlingenpas.
Deze pas is persoonsgebonden. Mocht je je pas verliezen, dan vraag je
schriftelijk een nieuwe aan bij de conciërge. Een nieuwe pas kost € 8,00.
Na de aanvraag krijg je een tijdelijke pas. Mocht je deze tijdelijke pas ook
verliezen, kost het nogmaals € 8,00.
Voor vragen omtrent de leerlingenpas kun je terecht bij onze conciërge
van het vmbo. Je leerlingenpas mag je niet bekrassen/ bestickeren, je
gegevens en foto dienen te allen tijde zichtbaar te zijn. Aan het begin van
elk schooljaar krijg je op de leerlingenpas een krediet voor € 5,- prints.
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Vakanties en speciale data
Hieronder staan alle vakanties vermeld voor jou als leerling van het vmbo:
Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

17 juli t/m 27 augustus 2023

Themaweken
Twee keer per jaar houden we een themaweek waarin je aan projecten werkt,
inspirerende workshops krijgt en je gemaakte werk presenteert.

Open dag
Zaterdag 28 januari 2023 van 10.00 - 16.00 uur
Iedereen die geïnteresseerd is, is tijdens de open dagen van harte welkom om een
kijkje te komen nemen bij SintLucas. Voor meer informatie kun je onze website
bezoeken: sintlucas.nl.
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Kwaliteitszorg

Inspectie
De inspectie van het onderwijs verzamelt jaarlijks een aantal kerngegevens van
scholen voor voortgezet onderwijs. De meest recente gegevens geven aan dat
de begeleiding, het schoolklimaat en het onderwijsaanbod bij SintLucas vmbo als
goed worden aangemerkt. De examenresultaten zijn voldoende voor zowel de
gemiddelde cijfers als het slagingspercentage.
Meer informatie “waardering” inspectie: scholenopdekaart.nl
Meer informatie “waardering” algemeen: scholenopdekaart.nl
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Activiteiten

Kunstmarkt/veiling
Eenmaal per jaar wordt een kunstmarkt georganiseerd. Tijdens
deze markt worden kunstwerken die door leerlingen zijn gemaakt
tijdens een veiling en markt verkocht. De opbrengst gaat naar een

Iintroductiedagen

goed doel.

Tijdens de eerste schoolweek worden allerlei activiteiten georganiseerd om
je vertrouwd te maken met je medeleerlingen

Schoolreis V4

en de school.

De eindexamenkandidaten gaan na de examenperiode drie dagen
op schoolreis. Dit is op vrijwillige basis (bij voldoende aanmelding).

Schoolkamp

De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Voor de leerlingen van V1 wordt er elk jaar vóór de herfstvakantie
een schoolkamp georganiseerd. Je verblijft dan twee nachten in een

Galafeest

accommodatie in de omgeving van Eindhoven.

De eindexamenkandidaten hebben na het landelijk examen een
galafeest. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Excursies
Gedurende het schooljaar ga je op verschillende excursies. De excursies

Diploma-uitreiking

maken deel uit van het leerplan. We streven ernaar om elke klas minstens

Voor de geslaagden is er een feestelijke diploma-uitreiking waarbij

eenmaal met de creatieve industrie te laten kennismaken.

je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom zijn.

Schoolfeest

Internationalisering

Elk jaar wordt een schoolfeest georganiseerd voor de leerlingen. De

SintLucas stimuleert leerlingen om ervaring op te doen en kennis

organisatie van dit feest is in handen van de leerlingenraad.

te maken met andere culturen. Via fysieke en virtuele internationaliseringsprojecten maken leerlingen van het vmbo kennis met

Jaarafsluiting

leeftijdsgenoten uit andere Europese landen.

Het kalenderjaar wordt in december feestelijk uitgeluid met een activiteit.
Het schooljaar wordt in juli feestelijk afgesloten.
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Inspraak

De ouderraad praat met de onderwijsmanagers over onder meer
• Opstellen klachtenprocedure
• Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)
• Faciliteitenbeleid
• Veiligheid

In 2010 is de wet op de ondernemingsraden ingevoerd binnen het

• Onderwijsvernieuwing

onderwijs. Voor het vmbo betekent dit dat er een ouderraad- en

• Zaken die ouder(s)/verzorger(s) besproken willen hebben op

leerlingenraad is.

bestuurlijk of organisatorisch niveau.

OUDERRAAD VMBO

Nieuwe leden

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouder(s)/verzorger(s), die

De ouderraad verwelkomt graag nieuwe leden! Elke ouder/verzorger

de vinger aan de pols houden. Zij vertegenwoordigen de belangen van

die betrokken is bij zijn/haar kind kan een belangrijke bijdrage leveren

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen op school. Dat doen ze door regelmatig

aan de commissie en daarmee aan de school! Op de informatieavond

te overleggen met de onderwijsmanagers van SintLucas, aanwezig te zijn

aan het begin van het schooljaar staat de ouderraad klaar om u te

bij belangrijke gebeurtenissen zoals informatie- en thema-avonden en

informeren. U kunt zich dan ook opgeven als lid.

vooral een luisterend oor te zijn voor signalen van leerlingen en ouder(s)/
verzorger(s). Die signalen vertalen ze naar algemene bespreekpunten waar

Leerlingenraad

ze oplossingen voor zoeken. De ouderraad wil eigenlijk maar één ding: dat

Acht keer per jaar komen de onderwijsmanagers met afgevaardigden

het je goed gaat op school. De belangrijkste doelstelling van de ouderraad

uit alle klassen bijeen om allerlei zaken te bespreken. Punten die

is dan ook de betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bevorderen bij de
school, maar ook thuis.

aan bod komen zijn onder meer: het onderwijs, de vaklessen,

Doelstellingen ouderraad

zorgen ervoor dat de klas wordt geïnformeerd over hetgeen met de

de docenten, de sfeer in de klas en de aula. De afgevaardigden
leerlingenraad is besproken.

• Betrokkenheid vergroten tussen ouder(s)/verzorger(s) en SintLucas

Ouder(s)/verzorger(s) inzicht laten krijgen in de (nieuwe) leefwereld
van hun kind
• Een positieve bijdrage leveren aan de school
• Signaleren van knelpunten en oplossingen zoeken.
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Medewerkers

Onderwijsmanager vmbo

Onderwijsmanager vmbo

Onderwijsmanager vmbo

Managementassistente

Examensecretaris

Arjan Tielemans

Nellemie Schalken

Rolf Janssen

Wies van Limpt

Anouk Coppelmans

a.tielemans@sintlucas.nl

n.schalken@sintlucas.nl

r.janssen@sintlucas.nl

w.van.limpt@sintlucas.nl

a.coppelmans@sintlucas.nl

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden

• Geeft leiding aan het

•G
 eeft leiding aan het

• Geeft leiding aan het

• Ondersteunt de

• Examensecretaris

team vmbo

team vmbo

team vmbo

onderwijsmanagers, het
kernteam en het team
van het vmbo.
• Aanspreekpunt voor
ouder(s)/verzorger(s)
wanneer zij de
onderwijsmanagers
willen spreken.
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Medewerkers
Leerjaarbegeleider

Leerjaar begeleider

Leerjaar coördinator

Leerjaar coördinator

onderbouw

bovenbouw

onderbouw

bovenbouw

Kirsten Bos

Janneke Smeets

Sjors Troost

Bas van den Hout

Anne Marie van der Vlies

k.bos@sintlucas.nl

j.smeets@sintlucas.nl

s.troost@sintlucas.nl

b.van.den.hout@sintlucas.nl

a.van.der.vlies@sintlucas.nl

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijkheden:

• Begeleidt en ondersteunt

•B
 egeleidt en ondersteunt

• Organiseert en begeleidt

• Organiseert en begeleidt

leerlingen in de

leerlingen in de

dagelijkse processen en

dagelijkse processen en

onderbouw.

bovenbouw

verdiepende activiteiten

verdiepende activiteiten in

in de onderbouw.

de bovenbouw.

• Stemt de begeleiding

•S
 temt de begeleiding

die binnen het vmbo

die binnen het vmbo

geboden wordt af

geboden wordt af
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Onderwijsadviseur

Medewerkers
Orthopedagoog

Ondersteunings

Decanen

coördinator

Marloes van den Hoogenhof

Wiene Meurs

Melanie Leenders

Ruben Rump

m.van.den.hoogenhof@sintlucas.nl

w.meurs@sintlucas.nl

m.leenders@sintlucas.nl

r.rump@sintlucas.nl

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijkheden:

• Het in kaart brengen

•Z
 orgt voor de externe

• Geeft voorlichting, advies en/of hulp bij instroom,

van de didactische en

hulp die leerlingen soms

doorstroom en uitstroom naar andere opleidingen

sociaal emotionele

nodig hebben.

binnen SintLucas of naar externe opleidingen.

problematiek; Adviseren
aan ouder(s)/verzorger(s)

• Contactpersoon voor
externe zorginstanties

en medewerkers.

Schoolgids vmbo 2022-2023

35 van 40

Medewerkers
Vertrouwenspersonen

Robin Hilt

MarieAnne van der Velden

Gloria Karssenboom

r.hilt@sintlucas.nl

m.van.der.velden@sintlucas.nl

g. karssenboom@sintlucas.nl

Verantwoordelijkheden:
• Zij zijn het eerste aanspreekpunt.
• En kennen zowel de in- als externe mogelijkheden.
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Medewerkers

Jeether Antonissen

Mark Becholz

Margot van Bergen – Jaspars

Inge Berkers

Koen Blok

Renée Borg

j.antonissen@sintlucas.nl

m.becholz@sintlucas.nl

m.van.bergen@sintlucas.nl

i.berkers@sintlucas.nl

K.blok@sintlucas.nl

r.borg@sintlucas.nl

Stan Casamento

Lisa Coenen

Anke Cuijpers

Krist den Dekker

Tijs Dijstelbloem

Deniz Demirezen

s.casamento@sintlucas.nl

l.coenen@sintlucas.nl

a.cuijpers@sintlucas.nl

k.den.kekker@sintlucas.nl

t.dijstelbloem@sintlucas.nl

d.demirezen@sintlucas.nl

Jeroen Duijf

Willy van Eck

Nayomi van Engelen

Dominique Fabry

Inge Fransen

Frank Geleijns

j.duijf@sintlucas.nl

w.van.eck@sintlucas.nl

n.van.engelen@sintlucas.nl

d.fabry@sintlucas.nl

i.fransen@sintlucas.nl

f.geleijns@sintlucas.nl
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Medewerkers

Jacqueline van Gerwen

Marlous van der Griendt

Loes Griffioen

Sandra de Haas

Jos van Hal

Mirjam van Hees

j.van.gerwen@sintlucas.nl

m.van.der.griendt@sintlucas.nl

l.griffioen@sintlucas.nl

s.de.haas@sintlucas.nl

j.van.hal@sintlucas.nl

m.van.hees@sintlucas.nl

Linda Heesbeen

Charlotte Hulshof

Lisanne Hutschemaekers

Freek Lamberts

Gino Lokhorst

Hans Meijers

l.heesbeen@sintlucas.nl

c.hulshof@sintlucas.nl

l.hutschemaekers@sintlucas.nl

f.lamberts@sintlucas.nl

g.lokhorst@sintlucas.nl

h.meijers@sintlucas.nl

Jan Ortelee

Louk van Os

Michelle Puts

Nieke Reinders

Isabelle van Roon

j.ortelee@sintlucas.nl

l.van.os@sintlucas.nl

m.puts@sintlucas.nl

n.reinders@sintlucas.nl

i.van.roon@sintlucas.nl

Coen van Moorsel
c.van.moorsel@sintlucas.nl
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Medewerkers

Kelly van der Sande

Theo van Santvoort

Puck Schuur

Rabia Senturk

Igna Spijkerman

Anne van Stralendorff

k.van.der.sande@sintlucas.nl

t.van.santvoort@sintlucas.nl

p.schuur@sintlucas.nl

r.senturk@sintlucas.nl

i.spijkerman@sintlucas.nl

a.van.stralendorff@sintlucas.nl

Timo van Tiel

Michelle Verscheijden

Martine Versluijs

Ivonne Verstappen

Stan Vissers

Jaan Vorst

t.van.tiel@sintlucas.nl

m.verscheijden@sintlucas.nl

m.versluis@sintlucas.nl

i.verstappen@sintlucas.nl

s.vissers@sintlucas.nl

j.vorst@sintlucas.nl

Diana Vos

Iris van Vugt

Else Wijtzes

Judith van der Zande

d.vos@sintlucas.nl

i.van.vugt@sintlucas.nl

e.wijtzesf@sintlucas.nl

j.van.der.zande@sintlucas.nl

Schoolgids vmbo 2022-2023

39 van 40

Medewerkers
College van Bestuur

Directie

Ruud Rabelink

André Gehring

Anita Verbeek

Renate van Oosten

r.rabelink@sintlucas.nl

a.gehring@sintlucas.nl

a.verbeek@sintlucas.nl

r.van.oosten@sintlucas.nl

• Directeur mbo

• Directeur vmbo en mbo

• Bestuurders van SintLucas
• Belast met het bestuur en beheer van school
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