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VOLT! Toekomstmakers is een brede, technologische en sportieve vmbo/havo-school met een blik gericht op de
toekomst en het meenemen van leerlingen in de veranderende wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving
waarin onze leerlingen alle mogelijkheden krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te
ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Daar waar mogelijk volgen leerlingen vakken op hoger niveau als dit
aansluit bij de behoeftes van de leerling. De school is sinds 2019 gevestigd in Vleuten, gelegen aan het bus- en
treinstation. VOLT! Toekomstmakers heeft 450 leerlingen en ruimte om te groeien.

Van oudsher onderscheidt ons vmbo-onderwijs zich van de andere vmbo-scholen in Utrecht doordat wij de
leerlingen van de tl-afdeling een extra beroepsgericht examenvak aanbieden. Op deze manier worden onze
leerlingen goed voorbereid op hun mbo-niveau 4 vervolgopleiding. Het onderwijs is hierdoor meer praktijkgericht.

Bovendien zijn wij een Topsport Talent School. Leerlingen met een door de sportbonden geïndiceerde status,
krijgen bij ons de kans om hun sportcarrière te combineren met school zonder dat hun schoolresultaten
daaronder lijden. Voor sportieve leerlingen zonder topsportstatus, hebben we in elk leerjaar de zogeheten
sportklassen. Leerlingen die vier jaar lang deze sportklas hebben gevolgd kunnen drempelloos overstappen naar
enkele mbo's waar wij een convenant mee hebben afgesloten.

VOLT! biedt als enige school in Utrecht het vak Toekomst aan, waarin leerlingen onderzoeken wat hun interesses
en kwaliteiten zijn. Hierbij leren ze samenwerken, ontwerpen en het omgaan met nieuwe technologieën. Niets is
te gek, denk creatief en out of the box.

Welkom bij VOLT!
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Als school bieden wij een uitgebreid naschools programma. Het programma ‘Move-on!’ bestaat uit verschillende
workshops en activiteiten.

Wij bieden ruimte aan zowel leerlingen vanaf de basisschool als aan zij-instromers. Voor de zij-instromers geldt
dat bij aanmelden voor 1 mei de grootste zekerheid geeft op een plek in leerjaar 2, 3 of 4. Voor het overstappen is
aansluiting van het uitstroom profiel van belang.

Verderop in deze gids gaan we uitgebreid op bovenstaande in. Je vindt, onder andere, informatie over hoe wij
leerlingen begeleiden, welke profielen en beroepsrichtingen er zijn, de onderwijsresultaten en de (vrijwillige)
ouderbijdrage.

Deze schoolgids geeft leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) een indruk hoe het onderwijs op VOLT! is
georganiseerd en vormgegeven. Deze gids is ook bedoeld om leerkrachten en directeuren van de basisscholen te
informeren. Mochten er na het lezen van de inhoud nog vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
Omdat de schoolgids ook geschreven is voor leerlingen kiezen we ervoor om de aanspreektitel je en jij te
gebruiken. Daar waar we praten over hij wordt ook zij bedoeld.

Betreffende corona volgen we als school de RIVM-maatregelen en -adviezen. Tegelijkertijd laten we ons
informeren en adviseren door de onderwijssector en volgen we de regelgeving vanuit het Ministerie van OCW
omtrent de coronasituatie en volgen de richtlijnen op van het NUOVO-crisisteam. Hierdoor kunnen we ervoor
zorgen dat we een gezonde en veilige (leer)omgeving bieden aan onze leerlingen, medewerkers, ouders/
verzorgers en andere bezoekers aan de school.

Door mogelijke ontwikkelingen rondom het virus dan wel regelgeving zou het zo kunnen zijn dat informatie in de
schoolgids op een bepaald moment niet actueel meer is. VOLT! zal u in die situatie zo zorgvuldig mogelijk van
nieuwe informatie voorzien via de gebruikelijke communicatiekanalen.
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Wij hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld van VOLT! heeft gekregen. Belangrijke
informatie kunt u ook op onze website vinden.

Ons motto is:

LIVE IT!
DO IT!
MOVE IT!

Jouw toekomst start bij VOLT! Toekomstmakers.

Namens alle medewerkers,

Sebastian Blanck
Directeur

*Waar in deze schoolgids gesproken wordt over ouder(s), wordt ook bedoeld verzorger(s).
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Adres
VOLT! Toekomstmakers
Oesterzwam 1
3451 HB Vleuten
T: 030 - 670 25 00

www.volt.eu | info@volt.eu

Bestuur
VOLT! Toekomstmakers valt onder het bestuur van NUOVO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht)
Postbus 1415
3500 BK UTRECHT
T: 030 - 296 90 40

www.nuovo.eu | info@nuovo.eu

Contact
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VOLT!
Toekomstmakers



VOLT! is een actieve openbare vmbo/havo school die d.m.v. aantrekkelijk beroepsonderwijs leerlingen uitdaagt
om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen presteren. VOLT! is een unieke leer-
en leefomgeving waarin we samen werken aan onze toekomst.

VOLT! Toekomstmakers
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Onderwijs is voor onze leerlingen de best mogelijke garantie op een succesvolle deelname aan onze complexe
samenleving. Wij stellen daarom aan onszelf en onze leerlingen hoge eisen en realistische doelen die gericht zijn
op succes in onze school en in het vervolgonderwijs. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het
bijzonder oog voor de vier VOLT!- bollen:

Onderwijsvisie
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VOLT! werkt volgens de methode van de Transformatieve school. Hierbij ligt de focus op hoe stedelijke jongeren

Eigenaarschap en autonomie: stem van de leerling, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
keuzemogelijkheden m.b.t. het eigen leerproces.
Leren zichtbaar maken: werken aan de hand van leerdoelen en feedback.
Betekenisvol (in de school) en contextrijk (buiten de school/ in de maatschappij) leren.
Samenwerkend leren: interactie, reflecteren, samenwerkingsvaardigheden, individuele verantwoordelijkheid.
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laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup zoals de straatcultuur en
hun schoolcultuur. We bouwen een brug tussen de leefwerelden van de leerlingen, waarbij zij veerkracht leren
ontwikkelen en het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) hen helpt om te klimmen op de maatschappelijke- en de
schoolladder.
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VOLT! is voortdurend in ontwikkeling om het onderwijs voor de leerlingen te verbeteren:

Ontwikkelingen

De ondersteuningsstructuur wordt steeds verder verbeterd en aangevuld met expertise die nodig is om onze
jongeren beter te begeleiden.
De vakmanschapsroute rondom om PIE wordt samen met het ROC Midden-Nederland verder uitgewerkt en
vormgegeven.
De havo-route wordt steeds verder uitgebouwd, bijvoorbeeld door het havo-project in leerjaar 1. We bouwen
aan een praktijk-havo in de komende jaren.
Op het toekomstplein dagen we leerlingen uit om te onderzoeken en te ervaren waar hun talenten en interesses
liggen.
Op VOLT! werken we samen. Docenten werken in een teamstructuur waarbij ze de principes van leerKRACHT
hanteren.
In de transitie naar een Transformatieve School wordt het team wordt begeleid door trainers, waarbij de
docenten en leerlingen leren om te gaan met verschillende rollen en culturen (straat-, school-, werk- en
thuiscultuur).
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De directeur en twee teamleiders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijsproces op school.
Toine van Hulst is teamleider van de onderbouw (leerjaar 1 & 2) en Halil Kavrayici van de bovenbouw (leerjaar 3 &
4). Sebastian Blanck is de directeur.

thulst@volt.eu
hkavrayici@volt.eu
sblanck@volt.eu

Schoolleiding
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Het onderwijs



Wij bieden onderwijs aan voor leerlingen met een vmbo-advies basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht,
theoretische leerweg (tl), tl-havo en havo. Na de onderbouw gaat de leerling verder met één van de vmbo
profielen: Diensten & Producten (D&P), Produceren, Installeren en Energie (PIE) of Zorg & Welzijn (Z&W). Of de
leerling kiest voor de praktijk-havo. Dat is een havo-profiel gecombineerd met een praktijkvak. Deze leerroute is
nog in ontwikkeling.

Wij werken samen met het mbo en bedrijven om onze leerlingen op de juiste wijze klaar te stomen voor hun
vervolgopleiding. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen veel praktische ervaringen opdoen zodat ze
ontdekken welke vervolgopleiding het beste bij hun kwaliteiten aansluit.

Op VOLT! wordt veel aan sport en bewegen gedaan. Zoals eerder vermeld zijn wij een Topsport Talent School en
hebben we extra faciliteiten voor topsporttalenten (LOOT-leerlingen). Daarnaast kent elk leerjaar één of meerdere
sportklassen (zie website: ‘Aanmelding sportklas’).

Naar welk niveau kun je doorstromen?

VMBO BBL
Met het diploma Basisberoepsgerichte leerweg kan de leerling naar een opleiding op mbo-niveau 2 en soms ook
niveau 3.

VMBO KBL
Het diploma Kaderberoepsgerichte leerweg geeft de leerling toegang tot opleidingen op mbo-niveau 3 en 4.

Leerwegen
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VMBO GL/TL
Met het diploma gemengde- en theoretische leerweg start de leerling op mbo-niveau 4. De leerling doet examen
in 5 algemeen vormende vakken en één beroepsgericht vak. Een leerling die een tl-diploma behaalt, kan ook
doorstromen naar de havo, indien hij voldoet aan de wettelijke eisen.

VMBO TL/HAVO
Afgelopen jaar zijn wij gestart met een tl/havo route. Indien na 2 jaar blijkt dat je het havo-niveau aankunt, bieden
we jou de mogelijkheid door te stromen naar havo-leerjaar 3. Deze route naar een praktijk-havo is nog in
ontwikkeling. Een havo-leerling kan op dit moment na klas 2 of na het vmbo-examen overstappen naar een havo-
school.
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Aannameprocedure leerjaar 1
De basisschool meldt uw kind aan bij onze school via het digitale systeem Onderwijs Transparant (OT). De
leerkracht van groep 8 vult een onderwijskundig rapport in, voorzien van een niveau-advies, de resultaten uit het
leerlingvolgsysteem en aanvullende informatie over de leerling. Door het invullen van het aanmeldformulier wordt
de leerling digitaal aangemeld bij de school van voorkeur. Hiervoor tekenen ouder(s).

VOLT! Toekomstmakers volgt, zoals afgesproken met alle middelbare scholen in Utrecht, de POVO-procedure. De
POVO-procedure, en alle overige informatie over aanmelden en toelating, kunt u terugvinden op de website van
naar het VO; www.naarhetvo.nl.

Aannameprocedure leerjaar 2, 3 en 4
Als de leerling binnen de regio Utrecht naar school gaat, en wil overstappen naar VOLT! dan kan de school van de
leerling hem aanmelden via Onderwijs Transparant (OT) via de VOVO-procedure.

Als de leerling buiten de regio Utrecht naar school gaat, dan kan een aanmeldformulier worden aangevraagd via
info@volt.eu.

In juni besluiten wij welke leerlingen wel of niet aangenomen zullen worden. Dit gebeurt op basis van het aantal
plaatsen dat wij beschikbaar hebben in de verschillende leerwegen, het dossier van de leerling en eventueel een
intakegesprek als wij dat nodig achten.

Aanname nieuwe leerlingen
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Hoe eerder de leerling aangemeld wordt hoe groter de kans is dat hij zal worden aangenomen. Wij raden dan ook
aan om de aanmelding voor 1 mei te doen.

Aanname TopSportTalent-leerlingen
Een TopSportTalent-leerling die bij ons de opleiding wil volgen, moet naast de toelatingseisen van school aan één
van de volgende voorwaarden voldoen:

> In het bezit zijn van een A, B of HP-status van het NOC*NSF

> Door de betreffende sportbond erkend zijn

Zodra de leerling is aangenomen krijgt hij begeleiding van deTopSportTalent-coördinator die overlegt hoe de
studie en sport te combineren zijn.

Aanmelding sportklas
De sportklas staat open voor leerlingen die allerlei sporten willen volgen, uitproberen, beoefenen en zich willen
ontwikkelen in o.a. leidinggeven en/of het geven van training. Tevens is deze uitermate geschikt voor leerlingen
die die na VOLT! een sportopleiding willen volgen. Aanmelden kan tijdens een speciale open-lesmiddag of
via info@volt.eu.
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Onderwijsinhoud



In de onderbouw bieden wij dit schooljaar de volgende vakken aan:

Bij de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat de helft van de lestijd uit praktisch gericht
onderwijs.

Vakken in de onderbouw

Nederlands
Engels
Duits (alleen voor de theoretischeleerweg en havo)
Frans
wiskunde
Toekomst
Innovatie en Prototyping
EHBO
natuur- en scheikunde (nask)
biologie
mens en maatschappij (bestaat uit: maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis eneconomie)
kunst en cultuur (tekenen, handvaardigheid)
sport en bewegen (lichamelijkeopvoeding)
rekenen
drama
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In leerjaar 3 van dit schooljaar worden de volgende vakken aangeboden:

De beroepsgerichte profielen voor de basis- en kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg zijn:

Profielvakken in de
bovenbouw

Nederlands
Engels
wiskunde
biologie
economie
natuur- en scheikunde 1
maatschappijleer 1 en2
CKV
LO
rekenen

Zorg & Welzijn
Produceren, Installeren & Energie
Dienstverlening & Producten
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VOLT! hanteert bevorderingsnormen voor elk leerjaar, deze zijn terug te vinden in de VOLT! app. Als een leerling
niet voldoet aan de gestelde eisen is er geen automatisch recht om het leerjaar over te doen. De school beslist
over wel/niet doubleren en over op- en afstroom van een leerling naar een andere leerweg. Een leerling die
formeel is afgewezen voor zijn eindexamen (gezakt) kan een verzoek indienen om het examenjaar over te doen.
Ook dit is geen automatisch recht.

Bevorderingsnormen
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Lessentabel



BBL/KBL/TL 1 2

NE 4 4

ENG 3 3

WI/RE 4 4

BIO 2 2

FA 2 -

M&M 2 3

K&C 2 2

LO 4 4

Drama 2 1

MENTOR 3 3

Toekomst/I&P 6 4

Nask1 - 2

EHBO - 2

34 34

Lessentabel
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TL/Havo 1 2

NE 4 4

ENG 3 3

WI/RE 4 4

BIO 2 2

DUI - 2

FA 2 2

M&M 2 3

K&C 2 1

Drama 2 1

LO 4 4

MENTOR 3 3

Nask1 - 2

EHBO - 2

Toekomst/I&P 6 2

34 35

Sportklas 4 uur
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Z&W 3 4

NE 4 4

ENG 3 3

MASK 3 4

BIO 3 4

RE 1 1

KV1 1 -

LO 2 2

MENTOR 3 3

MA 2 -

KWT - 3

PRAKTIJK 11 10

- 33 34

D&P 3 4 4 zij-instroom

NE 4 4 3

ENG 3 3 3

ECO 3 4 3

WI/RE 4 4 3
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D&P 3 4 4 zij-instroom

KV1 1 - -

LO 2 2 2

MENTOR 3 3 3

MA 2 - -

PRAKTIJK 11 10 16

KWT - 4 2

33 34 35

Sportklas 2 uur

PIE 3 4

NE 4 4

ENG 3 3

Nask1 3 4

WI 4 4

KV1 1 -

LO 2 2

MENTOR 3 3
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PIE 3 4

MA 2 -

KWT - 4

PRAKTIJK 11 10

33 34

Sportklas 2 uur

TL 3* 4*

NE 4 4

ENG 3 4

WI/RE 4 5

BIO 3 4

MA 2 -

MASK 3 4

KV1 1 -

Of Nsk1 of EC eraf = 35 bij 3
Of Nsk1 of EC eraf = 35 bij 4
*Maximaal 7 vakken
**Afhankelijk van welke route je volgt
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TL 3* 4*

ECO* 3 4

KWT - -

LO 2 2

NSK1* 3 4

MENTOR 3 3

PRAKTIJK* 5 5

36 39

Of Nsk1 of EC eraf = 35 bij 3
Of Nsk1 of EC eraf = 35 bij 4
*Maximaal 7 vakken
**Afhankelijk van welke route je volgt
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Begeleiding
en ondersteuning



De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en zijn ouders. De mentor volgt de leerling intensief en is
op de hoogte van alle aspecten die voor de leerling van belang zijn. Tijdens de mentorlessen wordt er onder
andere aandacht besteed aan sociale vaardigheden, plannen en organiseren, leren leren en loopbaanoriëntatie.
Dit wordt vastgelegd in een portfolio.

De mentor maakt voor de leerling een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP). De inhoud wordt periodiek met de
leerling en ouders besproken zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

De mentor geeft zowel vak- als mentorlessen aan de klas.

Mentoren
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Naast de mentoruren en vaklessen besteden we extra aandacht aan taal en rekenen. Het doel ervan is het
onderhouden en ondersteunen van de taal- en rekenvaardigheden van onze leerlingen.

Tijdens de mentorles wordt er ook ‘vrij gelezen’ met als doel de leesvaardigheid en de woordenschat te vergroten.
Een grote woordenschat en een goede leesvaardigheid vergroten de kans om met succes het diploma te halen.
Wij werken daarom veel samen met de bibliotheek. De leerlingen krijgen een gratis biebpasje en er zijn speciale
bieb- projecten door het jaar heen.

Het is belangrijk dat ouders hun kind zoveel mogelijk stimuleren tot het lezen van (strip)boeken en tijdschriften.

Taal en Rekenen
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Leerlingen kunnen op school met toestemming van de ouder(s) onderzocht worden door onze orthopedagogen.
De uitkomst wordt met de ouders en leerling besproken en geëvalueerd.

Op basis van testgegevens krijgen sommige leerlingen ondersteuning van de remedial teacher. Leerlingen met
dyslexie hebben recht op ondersteunende faciliteiten, zoals gebruik van laptop of extra tijd bij toetsen. Dit staat
vermeld op de kaart die de leerling kan tonen als er toetsen gegeven worden. Zij kunnen begeleid worden door de
dyslexiecoach.

Voor leerlingen die een gediagnosticeerde stoornis hebben (ADHD, ASS, ODD, etc.) of veel problemen hebben
met bijvoorbeeld het plannen en organiseren van hun werk bestaat de mogelijkheid om extra ondersteuning te
krijgen van een van onze basis+coaches. Een van de extra activiteiten is bijvoorbeeld extra begeleiding in de

Extra ondersteuning:
remedial teacher,
dyslexiecoach,
orthopedagoog,
basis+coach
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structuurklas.

Als een leerling (of zijn ouders) denkt in aanmerking te komen voor extra ondersteuning dan wordt dit altijd
besproken met de mentor. Deze kan met de teamleider en ondersteuningscöordinator samen kijken naar wat er
voor extra hulp ingezet kan worden.

De visie op passend onderwijs en de mogelijke ondersteuning die de school kan bieden staat uitbegreid
beschreven in het schoolondersteuningsplan (SOP). Het SOP is te vinden op www.scholenopdekaart.nl,
ondersteuning en op de website: Op VOLT!, regelingen en documenten, SOP.
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De ondersteuningscoördinator zoekt samen met de mentor en teamleider naar een goede aanpak van een
mogelijke belemmering of uitdaging in het leerproces van de leerling. Indien nodig kan de leerling op anonieme
basis bespreken met de kernpartners. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van de jeugdgezondheidsdienst,
leerplicht, de wijkagent en gezinswerkers van buurtteam-VO. Als vervolgstappen nodig zijn dan neemt de
ondersteuningscoördinator contact met de ouders op. Ook de wijkagent kan deel uitmaken van dit
kernpartneroverleg. De ondersteuningscoördinator overlegt regelmatig met de begeleider passend onderwijs van
het samenwerkingsverband Sterk-VO. De begeleider passend onderwijs is wekelijks in school, de overige leden
van de kernpartners meestal tweewekelijks.

Ondersteuningscoördinator
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Voor leerlingen met een cluster 1 of 2 beschikking werken we samen met een ambulant begeleider. Deze
begeleidt de leerlingen individueel en coacht daarnaast de docenten. Zo nodig wordt contact onderhouden met
ouders en eventuele andere betrokkenen. De afspraken staan in het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP).

Ambulante begeleiding
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De decaan biedt ondersteuning bij het loopbaanleren. De mentoren zijn verdeeld in kleine leergemeenschappen.
Samen met de decaan geven zij invulling aan het loopbaanleren.

Voor de leerling is het loopbaangesprek het belangrijkste onderdeel.

Dit gesprek vindt plaats met de mentoren. Waar mogelijk worden ouders, of anderen uit het betreffende werkveld,
uitgenodigd.

Van ouders verwachten wij een actieve rol bij de keuze voor een vervolgstudie. De decaan kan hierbij eventueel
assisteren.

Ondersteuning bij
loopbaanleren
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Stages



(Stages in schooljaar 2021-2022 zijn afhankelijk van de situatie rond COVID-19)

Om een beeld te krijgen van de praktijk en wat eventueel bij hem past, loopt de leerling stage. De stages hebben
een verschillend karakter.

Stage in leerjaar 1 en 2
Zowel in leerjaar 1 als in leerjaar 2 loopt de leerling een zogenaamde ‘bliksemstage’ van een korte tijdsduur. Deze
stages hebben echt het karakter van een kennismaking in een veilige setting.

Stage in leerjaar 3
In leerjaar 3 loopt de leerling drie weken stage. Op deze manier kan de leerling zich een beeld van een bestaand
beroep vormen. Op dit moment onderzoeken we of leerlingen gedurende een langere periode 1 dag in de week
kunnen stagelopen.

Stage in leerjaar 4
De bbl- en kbl-leerlingen van leerjaar 4 lopen twee weken stage volgens het programma van toetsing en afsluiting
(PTA). Leerlingen en ouder(s) zoeken in samenwerking met de stagecoördinator van VOLT! een stageplek.

Leren is doen
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Voortgang
en resultaten



Ouders, leerlingen en mentoren volgen via Magister de studievoortgang zoals de cijfers, de werkhouding, het
gedrag en de aanwezigheid. Elke ouder en leerling krijgt hiervoor een inlogcode. Alle docenten vullen aan het
einde van een periode de stoplichten in (leerlingbespreking.nl) waarin ze de leerlingen voorzien van feedback.
Feedback wordt niet alleen gegeven op je behaalde resultaten, maar ook op de (schoolse)vaardigheden. Hiermee
willen we het leren zichtbaar maken voor leerling, docenten, mentor en ouders. De leerling schrijft een plan van
aanpak over de ontvangen feedback en beschrijft hierin hoe hij gaat werken met de ontvangen feedback van de
docenten. Bij een groen stoplicht gaat de leerling door en bij oranje is er verbetering wenselijk. Bij een rood
stoplicht is verder actie door de leerling nodig. Minimaal drie keer per jaar wordt deze voortgang en andere
schoolse zaken besproken tijdens het portfolio gesprek.

In de onderbouw maakt iedere leerling aan het begin van het schooljaar toetsen (begrijpend lezen, woordenschat
en rekenen) middels het programma Diatoets. Naar aanleiding van de uitslag wordt ondersteuning op maat
geboden.

Stoplichten,
voortgangsgesprekken en
cijferlijsten
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Vanaf 1 oktober is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) op de website van VOLT! te vinden. In dit PTA
staan alle belangrijke gegevens met betrekking tot de schoolexamens beschreven per vak. Het gehele
schoolexamen is verspreid over leerjaar 3 en 4.  

In de bovenbouw worden ouder(s) en leerlingen in de eerste periode uitgenodigd voor een informatieavond over
de belangrijkste zaken betreffende het schoolexamen. Later in het jaar worden ouder(s) en leerlingen van leerjaar
4 uitgenodigd voor een bijeenkomst over het centraal examen.

Het schoolexamenreglement en het examenreglement van NUOVO zijn te vinden op de website van de school.

Programma Toetsing en
Afsluiting (PTA)
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Onderwijs in cijfers



In het schooljaar 2021-2022 telt VOLT! 437 leerlingen. Daarvan zitten er 119 leerlingen in de brugklassen, 101
leerlingen in de tweede klassen, 102 in de derde klassen en 158 leerlingen in de vierde klassen.

Leerlingenaantal
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In het schooljaar 2020-2021 hebben zijn 151 leerlingen voor het examen gegaan. In totaal zijn er 141 leerlingen
geslaagd. Dit is een percentage van 95 %.

Slagingscijfers 2021
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VOLT! onderzoekt elk jaar of de doelen die ten aanzien van de onderwijsactiviteiten gesteld zijn, behaald worden.
Ook doen we regelmatig onderzoek naar de ervaren veiligheid en de tevredenheid van leerlingen, ouder(s) en
medewerkers. Op scholen op de kaart worden gegevens en opbrengsten van VOLT! gepresenteerd
(www.scholenopdekaart.nl).

Kwaliteit
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Hogere doelen
en regels



Bijvoorbeeld: door eigen keuzes te maken, ruimte te krijgen voor eigen ontwikkeling

Bijvoorbeeld: door te luisteren, aandacht bij een taak te houden, instructie op te volgen, te reflecteren op eigen
ontwikkeling, spullen pakken die je nodig hebt en verantwoord hiermee omgaan, onthouden wat je moet doen en
jezelf aanpassen als er iets verandert.

Bijvoorbeeld: met medeleerlingen, medewerkers, de buurt, tijdens stages, excursies, met materiaal, het gebouw
etc.

Hogere doelen

Bij VOLT! Toekomstmakers zijn we zelfleidend en geloven we in ons eigen kunnen (self-efficacy).

Bij VOLT! Toekomstmakers nemen we verantwoordelijkheid voor een effectieve leerhouding.

Bij VOLT! Toekomstmakers onderhouden we een respectvolle relatie met de omgeving.
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De regels die ieder schooljaar, in elke klas, worden opgesteld, zijn bedoeld om iedereen de ruimte te geven
optimaal te leren in een veilige omgeving. Dat uitgangspunt houdt in dat iedereen elkaar met respect tegemoet
treedt en waardering heeft voor elk persoon. Iedereen mag zichzelf zijn, en niemand mag worden be- of
veroordeeld. Handelingen of uitingen die een ander beperken in de ontplooiing van zichzelf, of inbreuk doen op
diens veiligheid mogen op VOLT! niet voorkomen. Het anti-pestprotocol is te vinden op de website van de school.
Deze uitgangspunten gelden ook voor het gebruik van sociale media. Het gebruik van sociale media op een wijze
die personen of zaken schaadt, is uitdrukkelijk in strijd met de uitgangspunten die hiervoor beschreven zijn. Waar
nodig zal de school optreden als deze regels worden overtreden.

Regels op school
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Het gebouw is voorzien van inbraak- en brandalarmeringssensoren. Wanneer iemand opzettelijk en zonder
directe aanleiding het alarm in werking stelt (hand- of rookmelder) kan hem een boete opgelegd worden van
minimaal € 65,- voor het veroorzaken van overlast en het organiseren van de ontruiming en afhandeling van
hulpdiensten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de achtergronden van dit gedrag en wordt gezocht naar
een passende oplossing om herhaling te voorkomen.

(Vals) Alarm
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Afspraken



In het kader van de professionalisering van onze medewerkers worden af en toe filmopnamen in de klas gemaakt
voor scholingsdoeleinden. Deze beelden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en hiervoor zullen wij
geen expliciete toestemming vragen.

Ook kunnen foto’s van leerlingen worden gemaakt voor PR-doeleinden van onze school. Hiervoor zullen wij altijd
toestemming vragen voordat foto’s gebruikt worden.

Op het aanmeldformulier kan precies worden aangeven waarmee ouders (en of leerlingen) akkoord gaan bij
gebruik van beeldmateriaal van de leerling ten behoeve van publicaties voor en over de school, inclusief de
website.

Algemene verordening
gegevensbescherming
(AVG)
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Leerlingen kunnen hun lesrooster (bijvoorbeeld op hun mobiele telefoon) online in Magister zien. Hier staan altijd
de meest recente lesroosters. Ook worden mededelingen en aanwijzingen via Magister gedaan.

Overzicht lestijdentabel onderbouw (leerjaar 1&2)

1. 08.30-9.15

2. 09.15-10.00

Pauze 10.00-10.15

3. 10.15-11.00

4. 11.00-11.45

Pauze 11.45-12.15

5. 12.15-13.00

6. 13.00-1345

Pauze 13.45-14.00

7. 14.00-14.45

8. 14.45-15.30

9. 15.30-16.15

Lestijden
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Overzicht lestijdentabel bovenbouw (leerjaar 3&4)

1. 08.30-9.15

2. 09.15-10.00

3. 10.00-10.45

...
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Overzicht lestijdentabel bovenbouw (leerjaar 3&4)

Pauze 10.45-11.00

4. 11.00-11.45

5. 11.45-12.30

Pauze 12.30-13.00

6. 13.00-1345

7. 13.45-14.30

Pauze 14.30-14.45

8. 14.45-15.30

9. 15.30-16.15
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Alle leerlingen hebben op een volledige schooldag minimaal tweemaal een pauze (korte en een lange pauze).
Deze momenten worden door de leerlingen op school doorgebracht. Leerlingen mogen het schoolplein beslist
niet onbegeleid verlaten tijdens de pauzes of onder schooltijd. Overtreden van deze regel wordt altijd opgevolgd
met een gesprek met ouders, een pedagogische maatregel en kan een schorsing tot gevolg hebben. VOLT! heeft
een kantine met een uitgebreid assortiment van gezonde producten.

Pauzes
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Uitgangspunt is dat leerlingen en medewerkers op VOLT! zich veilig voelen op school, zowel fysiek als sociaal.
Medewerkers van VOLT! zijn alert op conflicten, pesten en schelden. Het anti-pestprotocol is te vinden op onze
site. In deze schoolgids staat onder verschillende kopjes hoe de school omgaat met fysieke en sociale veiligheid.
Bijvoorbeeld de pedagogische en orde maatregelen, beleid t.o.v. verboden middelen, mobiele telefoons etc. Het
volledige veiligheidsplan komt te staan op de website: Op VOLT!, regelingen en documenten, veiligheidsplan.

Veiligheid
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Een leerling die gedurende de dag ziek naar huis wil, meldt zich bij de conciërge. Deze belt de ouder(s) en
overlegt of de leerling naar huis mag. Ouders geven toestemming om de leerling zelfstandig naar huis te laten
gaan of komen hun kind halen. Als een zieke leerling alleen naar huis gaat wordt gevraagd om school even te
bellen om te melden dat de leerling veilig is aangekomen. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim wordt de
schoolarts ingeschakeld om samen met de ouders te zoeken naar een oorzaak en/of aanvullende maatregelen
vanuit de school, om achterstanden te voorkomen.

Ziek naar huis
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Als een leerling een dag of een deel van de dag niet naar school kan omdat hij ziek is of om een andere reden,
dan dienen de ouder(s) dit vooraf te melden. Dit kan door van tevoren, een door ouders ondertekend, briefje mee
te geven, of door dit telefonisch door te geven op de dag zelf voor 08.30 uur. Als de leerling ziek is, belt een
ouder de school. Indien een leerling na een weekend (of vrije dag) alsnog ziek is dan moet hij opnieuw ziekgemeld
worden. Wanneer de leerling weer is hersteld, geeft de ouder dit door aan de school.

Afwezig met reden / Ziek
melden
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Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is tijdens een les, zien wij dit als spijbelen. Een les ongeoorloofd
afwezig, betekent na schooltijd gemiste tijd inhalen. Bij veelvuldig en frequent verzuim kan de schoolleiding
andere disciplinaire maatregelen nemen om dit verzuim terug te dringen. De verzuimcoordinator maakt bij
herhaald ongeoorloofd verzuim melding bij de leerplichtambtenaar. In Magister kunnen ouders de aanwezigheid
van hun kind inzien. Mocht een leerling meerdere keren ongeoorloofd afwezig zijn, wordt altijd contact
opgenomen met de ouders.

Ongeoorloofd afwezig
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Het komt soms voor dat de docent te laat is vanwege bijvoorbeeld een surveillance. In dat geval wachten de
leerlingen (zonder lawaai te maken) maximaal tien minuten. Is de docent er dan nog niet, wordt er met de
schoolleiding overlegd. Bij ziekte of geplande lesuitval treedt het invalrooster in kracht. De klas krijgt dan voor dat
uur een andere docent via het invalrooster. Als er (klas 3 en hoger) sprake is van een tussenuur, werken de
leerlingen in de kantine of op het leerplein. Hetzelfde geldt voor situaties waarin geen vervanger beschikbaar is.

Afwezigheid van de docent
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Voor het aanvragen van bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk) staat er een verlofaanvraagformulier in
de VOLT! app. Dit verlof dient minimaal 10 dagen van tevoren te worden aangevraagd. Bij de toekenning van
verlof buiten de vakanties wordt in geval van twijfel overlegd met de leerplichtambtenaar; er zijn namelijk niet veel
mogelijkheden om buitengewoon verlof toe te kennen. Mocht een leerling zonder reden niet op school zijn dan
wordt dezelfde dag contact opgenomen met ouder(s).

Verlof
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Melden
Leerlingen die te laat in de les verschijnen krijgen een aantekening in Magister. Is het te laat zijn ongeoorloofd,
dan moet de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur melden. Bij meerdere keren ongeoorloofd te laat is wordt
een verzuimprotocol gevolgd. Ouders zullen in ieder geval uitgenodigd worden voor een gesprek op school.

Leerplicht
In samenwerking met Leerplicht Utrecht hebben wij een verzuimprotocol opgesteld. De meest actuele versie
vindt u op onze website.
School meldt veelvuldig ongeoorloofd verzuim direct via Magister bij leerplicht. Leerplicht heeft daarop een
gesprek met de betreffende leerling en de ouder(s)/verzorgers en kan indien van toepassing een HALT-straf
opleggen of proces-verbaal opmaken voor leerling en/of ouder(s).

Te laat-komen
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VOLT! voert een duidelijk alcohol- en drugsbeleid. Dit houdt in de leerlingen geen alcohol mogen nuttigen of in
bezit hebben tijdens schoolactiviteiten, zowel in als rondom de school, op schoolfeesten en tijdens (buitenlandse)
excursies, reizen of uitwisselingen. Hetzelfde geldt voor drugs. Bij overtreding van deze regel zal de school
gepaste maatregelen nemen waarbij een schorsing of verwijdering tot de mogelijkheden behoort.

Alcohol- en drugsbeleid

Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk P.67



Net als fatsoenlijk gedrag tijdens en buiten de lessen geldt, is dit gedrag ook noodzakelijk ten aanzien van het
gebouw. VOLT! heeft een mooi nieuw schoolgebouw, dat iedere dag wordt schoongemaakt en het is in ieders
belang om daar aan mee te werken. Dat betekent dat alles wat tot het gebouw behoort schoon en onbeschadigd
blijft. Ditzelfde geldt voor de omgeving rondom het schoolgebouw. Docenten kunnen als dat nodig is leerlingen
het lokaal laten schoonmaken. Dat kan ook tijdens een pauze of na schooltijd. Bij het bewust vernielen van het
gebouw of andere zaken van de school zullen wij altijd de politie in schakelen en zullen wij de kosten verhalen op
de leerling. Daarnaast zal de schoolleiding beslissen over het nemen van een passende maatregel.

Gebouw
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Agressie jegens medewerkers en medeleerlingen, het bezit en gebruik van wapens en het bezit of gebruik van
dan wel handel in drugs is verboden en zal leiden tot schorsing of verwijdering van school. De schoolleiding zal in
deze gevallen contact opnemen met de politie. Ook andere vormen van ernstig wangedrag kunnen leiden tot
schorsing of verwijdering, dit ter beoordeling van de schoolleiding. De schoolleiding heeft het recht te allen tijde
leerlingen de toegang tot de les of het schoolgebouw te ontzeggen.

Geweld, diefstal en drugs
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Op VOLT! is het belangrijk om op een goede en open manier met elkaar omgaan. Weinig bedekkende kleding of
juist te veel bedekking, kan ervoor zorgen dat we niet meer open met elkaar kunnen communiceren en is om die
reden niet toegestaan.

Kleding
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Gebruik van een mobiele telefoon tijdens de les is niet toegestaan, tenzij de docent ermee instemt. Tijdens
toetsen zijn mobiele telefoons en alle andere (digitale) apparaten (behalve rekenmachines) niet toegestaan in het
lokaal. Indien leerlingen hun mobiel niet opgeborgen hebben (of deze is alsnog storend tijdens de les), kan de
docent de leerlingen verplichten zijn mobiel op te bergen. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het
zorgvuldige beheer van hun telefoon. Docenten zullen in redelijkheid bijdragen aan een zorgvuldig beheer van
mobiele telefoons tijdens de lessen. Mobiele telefoons kunnen worden opgeborgen in de schooltas of in de
kluisjes. Dat laat onverlet dat de school niet aansprakelijk is voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke
eigendommen.

Mobiele telefoons
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VOLT! is een rookvrije school, wat betekent dat er in en rond het schoolgebouw (op het schoolterrein) niet mag
worden gerookt.

Rookvrije school
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Voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers zijn er in het schoolgebouw camera’s geplaatst. De beelden
daarvan worden normaliter maximaal één maand bewaard en daarna vernietigd. Indien nodig worden
camerabeelden door de schoolleiding gebruikt om op te treden tegen personen die zich misdragen. Slechts de
schoolleiding of personen die op haar gezag opereren kunnen camerabeelden zien en gebruiken. Camerabeelden
kunnen worden overgedragen aan de politie.

Videobewaking
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Binnen de school gelden normen en regels, ook voor leerlingen. Wanneer een leerling regels overtreedt, dan kan
de school pedagogische en ordemaatregelen opleggen. In eerste instantie is het aan de docent om te reageren
op ordeverstoring van een individuele leerling of een groep leerlingen. Docenten volgen hierbij een stappenplan
waarbij de leerling eerst aangesproken wordt en een keuze krijgt: je doet mee met het onderwijs of er kan een
pedagogische maatregel opgelegd worden. Een pedagogische maatregel is bijvoorbeeld uit de les sturen,
strafwerk opleggen, corvee doen of een uur terug laten komen. Bij herhaaldelijk storend gedrag kan een informeel
contract met de leerling opgesteld worden waarin deze de mogelijkheid krijgt om verbetering te laten zien.

Als dit allemaal niet helpt, kan de school ordemaatregelen opleggen. Ordemaatregelen kunnen een schriftelijke
waarschuwing, overplaatsing naar een andere klas, schorsing of in extreme vorm verwijdering van school zijn. De
school informeert ouders over opgelegde ordemaatregelen.

Een schorsing wordt maximaal een schoolweek opgelegd. De voortgang van het leerproces wordt door deze
maatregel i.p. niet gehinderd. Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een
schorsing bij het College van Bestuur van NUOVO.

Pedagogische maatregelen
en ordemaatregelen
(schorsing & verwijdering)
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Bij herhaaldelijke en ernstige overtreding van de schoolregels kan de school een verwijderingsprocedure starten.
In afwachting van het vinden van een andere school wordt de leerling extern geschorst. De school informeert de
ouders/verzorgers schriftelijk over de voorgenomen verwijdering. Indien mogelijk is er overleg tussen de
betrokkenen. Zodra een andere school is gevonden (voor de minderjarige leerling) zal de school besluiten tot
definitieve verwijdering. Ouders/verzorgers kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een
verwijderingsbesluit en wel bij het College van Bestuur van NUOVO.
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Rol van de ouder



Voor de ouders is de mentor van de leerling de eerste contactpersoon met school. Daarnaast verwachten we
ouders tijdens ouderavonden en mentorspreekuren. Via Magister kunnen de vorderingen van de leerlingen
gevolgd worden. Ouders krijgen hiervoor een eigen inlog. Indien gewenst kan er altijd een gesprek aanvraagd
worden.

Het is belangrijk dat leerling, ouders en school nauw met elkaar samenwerken. Onderling vertrouwen is dan een
vereiste. Dat vertrouwen wordt in de schoolloopbaan opgebouwd door veelvuldige ontmoetingen. Deze
ontmoetingen worden door school georganiseerd, maar ouders en leerlingen kunnen ook initiatief nemen.

Door het jaar heen worden ouderavonden georganiseerd. Er worden dan thema’s besproken als: huiswerk maken,
omgaan met de agenda, leren plannen, determinatie, studie- en beroepskeuze. Ook het gebruik van sociale media
door leerlingen of het gebruik van Magister door ouders kan een onderwerp zijn.

De ouderavonden kennen vaak een algemeen deel en een mentordeel. De aanwezigheid van ouders bij deze
momenten is essentieel, niet in het minst vanwege de leermogelijkheden die hier ontstaan. Er zijn ook
ouderavonden waar activiteiten plaats vinden die de gehele klas of jaarlaag betreffen. Hieronder vallen ook
ouderavonden waar leerlingen hun werk presenteren bijvoorbeeld na een stage- of themaweek.

Rol van de ouder
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Wij stellen de betrokkenheid en actieve deelname van ouders zeer op prijs. Naast het contact met de mentor, dat
in eerste instantie gericht is op de leerling, zijn er ook mogelijkheden om op een andere manier actief deel te
nemen, onder andere door:

Ouderparticipatie

begeleiden van leerling-activiteiten, bijvoorbeeld sporttoernooien of excursies
participeren in de medezeggenschapsraad
participeren in de ouderarena
deelnemen aan de klankbordgroep
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Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouder(s) en
personeel en waar mogelijk ook leerlingen. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding. De schoolleiding is
verplicht over een groot aantal zaken advies of instemming te vragen aan de MR. De schoolleiding moet de MR
bijvoorbeeld raadplegen over:

De medezeggenschapsraad van VOLT! bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR vergadert op
regelmatige basis, waarbij de schoolleiding is vertegenwoordigd.

Medezeggenschapsraad

Vaststelling of verandering van het leerplan, de taakverdeling binnen de schoolleiding, het gebruik van
financiële middelen van de school, nieuwbouw-/ verbouwings- of fusieplannen.
Instemming van de MR is vereist voor bijvoorbeeld een verandering van de doelstelling van de school,
uitbreiding of krimpen van de school.
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Middels een ouderarena wil VOLT! de betrokkenheid van de ouder(s) binnen de school vergroten door deelname
bij tal van activiteiten. De ouderraad wordt daarbij ondersteund door een teamleider die ook vergaderingen kan
bijwonen. De ouderraad komt ongeveer vijf of zes keer per jaar bij elkaar voor overleg.

Ouderarena
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De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen en overlegt op regelmatige basis met de
schoolleiding. Ook dit schooljaar wordt een leerlingenraad opgestart.

Leerlingenraad
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Praktische zaken



VOLT! heeft een praktische app waar we veel gebruik van maken. Al onze nieuwsberichten zijn hier te lezen, de
jaaragenda in te zien en ook een verlofaanvraag kan via de app. Via een pushbericht kunnen we jullie op de
hoogte stellen van belangrijke informatie. We raden alle leerlingen en ouders aan om de gratis app te downloaden.
De app is te downloaden via de Apple I-store of de Google Play Store; SmartCom. Vul na het downloaden Volt! in.

VOLT! App
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Het streven is dat iedere klas drie keer per week een mentoruur heeft. Op deze manier is er regelmatig contact
tussen mentor en leerling, waardoor de mentor de leerling goed kan leren kennen, volgen en begeleiden. Tijdens
de mentortijd wordt er tijd besteed aan ‘vrij lezen’. De leerling zorgt er zelf voor dat hij ‘leesvoer’ (geen
lesmateriaal) bij zich heeft. Aan elke klas is minimaal één mentor en vaak een co-mentor toegewezen. Zij
bewaken de resultaten en het welzijn van de leerlingen en vormen het eerste aanspreekpunt.

Mentorlessen
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Een les duurt 45 minuten. Voor de praktijkvakken geldt dat de leerlingen vooral ervaringsgericht onderwijs krijgen
voor de ontwikkeling van relevante competenties, zoveel mogelijk in relatie met de werkelijke omgeving.
Praktijkvakken, sportlessen en sommige andere vakken maken gebruik van blokuren of een dagdeel (3-4 lessen
achter elkaar). In het algemeen worden de algemeen vormende vakken volgens het principe van directe instructie
gegeven. Bij langere leseenheden is wordt vaak het principe van het samenwerkend leren toegepast. Alle
onderwijsactiviteiten hebben leerdoelen, meestal over een langere periode. De leerdoelen en wat de leerlingen
hiervoor moeten kennen en kunnen is te vinden in Magister.me.

Lessen en leerdoelen
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De leerlingen kunnen tijdens en na de lestijden werken aan de opdrachten van de vak- en leergebieden volgens
een studiewijzer. De studiewijzers zijn ook in het elektronische leerplatform Magister.me geplaatst. Op de
studiewijzer staat wat er die periode gedaan moet worden voor de verschillende vakken of leergebieden.
Magister.me helpt docenten leerlijnen te arrangeren en daarin eenvoudig te differentiëren. Leerlingen kunnen op
deze wijze op verschillende niveau’s binnen een leergebied bezig zijn. Daarnaast biedt Magister.me de leerling,
docent, mentor en ouders vakoverstijgend overzicht en inzicht in waar de leerling staat zodat coaching steeds
effectiever wordt.

Studiewijzers en
Magister.me
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Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Vaak wordt deze afgesloten door een toetsweek. Twee keer per jaar is
er een VOLT! Week, hierin vinden inhaalmomenten, herkansingen, (vakoverstijgende) projecten of excursies
plaats.

Periodes
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De leerlingen van VOLT! hebben veel bewegingslessen. Alle leerlingen in de onderbouw hebben twee keer in de
week sport. Deze lessen vinden plaats in de sporthal van school of op één van de buitenlocaties (Sportpark de
Paperclip/ Sportcampus). Leerlingen moeten altijd zelfstandig naar de sportlessen toe komen. We gaan ervan uit
dat leerlingen op de fiets naar de accommodaties reizen. Gebruik maken van het openbaar vervoer is niet
mogelijk in de beschikbare tijd die leerlingen hebben om te reizen.

Sport & Bewegen
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(Buitenschoolse activiteiten in schooljaar 2021-2022 zijn afhankelijk van de situatie rond COVID-19)

Het schooljaar begint voor alle leerlingen met een introductieprogramma in de eerste week. Zij volgen daarbij
activiteiten binnen en buiten de school. Aandacht wordt onder andere besteed aan groepsprocessen en
vaardigheden die nodig zijn om succesvol aan de schoolloopbaan te beginnen. De eerste individuele leerdoelen
worden hier bepaald. Vanuit de leergebieden worden excursies en eventueel meerdaagse uitstapjes, die deel
uitmaken van het onderwijsaanbod, georganiseerd. De meeste excursies vinden onder schooltijd plaats en zijn
dan ook verplicht voor alle leerlingen. Voor de buitenschoolse activiteiten die in Utrecht en omgeving
plaatsvinden, dient de leerling zelf voor vervoer te zorgen. In de praktijk gebeurt dit meestal op de fiets.

Daarnaast zijn er ook andere naschoolse activiteiten zoals schoolfeesten en sporttoernooien.

Het examenjaar wordt indien mogelijk afgesloten met een stedenreis. Deze reis is facultatief.

Buitenschoolse activiteiten
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Op VOLT! krijgen de leerlingen huiswerk. Huiswerk maken en thuis leren hoort bij de dagelijkse schoolpraktijk. De
tijd die leerlingen besteden aan huiswerk heeft uiteraard een sterke relatie met de aanleg en belangstelling van de
leerling voor het betreffende vak. Het huiswerk wordt door de docent in Magister geplaatst en is ook voor de
ouders te raadplegen.

In de bovenbouw is het van belang dat de schoolexamens en centrale examens ook thuis goed worden
voorbereid. Een belangrijke hulp hierbij wordt gevormd door het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), dat
vanaf 1 oktober op de website staat.

Huiswerk
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We gebruiken de elektronische leeromgeving van Magister en Magister Me. Daar maken veel docenten gebruik
van de digitale varianten van hun lesmethoden, zetten zij opdrachten klaar voor hun leerlingen en kunnen de
leerlingen het huiswerk vinden.

Elektronische leeromgeving
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Vakantie Datum

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022

Tweede paasdag 18 april 2022

Meivakantie en Koningsdag 23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Dag na hemelvaart 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022

Kijk voor alle studiedagen en de agenda in de VOLT! App.

Vakanties 2021-2022
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We hebben voor iedere leerling een locker. Daarin kunnen belangrijke spullen opgeborgen worden. Het advies is
om zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar school te nemen om verlies te voorkomen. Bij het huren van een
locker hoort ook het krijgen van een digitale pas. Als die pas verloren gaat, bestelt de ouder zelf tegen betaling
een nieuwe pas. Het is belangrijk om te weten dat de lockers van de school zijn en dat de schoolleiding altijd in de
lockers mag kijken als daar een reden voor is. Om de veiligheid van eenieder te waarborgen, kan de politie een
locker- en tassencontrole uitvoeren.

Ook is het belangrijk om te weten dat de school niet verantwoordelijk is voor verlies of diefstal van spullen uit een
locker. Een locker is geen kluisje maar slechts een opbergkastje dat afgesloten kan worden.

Locker
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Elke leerling krijgt een schoolpas met daarop zijn foto die voor verschillende doeleinden gebruikt wordt, zoals
toegang het gebruik van de locker, bij schoolfeesten of het lenen van schoolboeken. De leerling heeft de
schoolpas op school altijd bij zich. Bij verlies van de pas kan een nieuwe worden gekocht voor € 10, 30.

Schoolpas
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In de eerste periode van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school om pasfoto’s en klassenfoto’s te
maken. Mocht je hiertegen bezwaar hebben, dan dienen ouders dit schriftelijk kenbaar te maken aan de
betreffende teamleider voordat de foto’s gemaakt worden. Je ontvangt de schoolfoto’s rechtstreeks van de
fotograaf. De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. Je kunt dus kiezen welke foto’s je wel of niet wilt behouden.
Je betaalt rechtstreeks aan de fotograaf. Indien je de foto’s niet wenst te behouden, dien je deze in de daarvoor
bijgevoegde retourenvelop terug te sturen. Wij gebruiken de schoolfoto’s op je schoolpas en in Magister.

Schoolfotograaf
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Bij VOLT! Toekomstmakers nemen we verantwoordelijkheid voor een effectieve leerhouding. Bijvoorbeeld: door te
luisteren, aandacht bij een taak te houden, instructie op te volgen, te reflecteren op eigen ontwikkeling, voor
aanvang les spullen (denk aan Chromebook, pen en papier etc.) pakken die je nodig hebt en verantwoord hiermee
omgaan, onthouden wat je moet doen en jezelf aanpassen als er iets verandert. Leerlingen die herhaaldelijk hun
spullen niet in orde hebben, kunnen daar op aangesproken en/of er kunnen maatregelen volgen.

Schoolspullen

Vorige hoofdstuk Volgende hoofdstuk P.98



Indien de leerling in bezit is van een U-pas komt hij door het inleveren van een kopie van deze pas in aanmerking
voor een eenmalige tegemoetkoming op de ouderbijdrage van € 125, 00. Via de financiële administratie van de
school krijgt de ouder deze € 125,00 op de eigen rekening gestort. Onder voorbehoud van het niet wijzigen van
deze regelgeving door de gemeente Utrecht.

U-pas
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De school is in het bezit van een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de
ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen tijdens een schoolactiviteit verzekerd (inclusief stages). De
aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de instelling als de werknemers dekking tegen schadeclaims.

Schadevergoeding wordt alleen uitgekeerd als er sprake is van een verwijtbare fout van de school. De instelling
kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij onrechtmatig gedrag van de leerling. Het is dan ook belangrijk dat alle
ouder(s) zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ouder(s) van leerlingen die de eigendommen van de
school beschadigen, worden aansprakelijk gesteld voor de kosten.

Verzekering/aansprakelijkheid
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De school heeft geen verzekering tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen en is
hiervoor niet aansprakelijk te stellen. We adviseren leerlingen daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk op te
bergen of af te sluiten en te voorzien van hun naam of een ander herkenningsteken. Daarnaast is het verstandig
om kostbare persoonlijke eigendommen thuis te laten. Het in bewaring geven van eigendommen bij een
medewerker van de school vindt plaats op eigen risico.

Verlies, diefstal of
vernieling van
eigendommen van
leerlingen
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Ook dit schooljaar hoeven ouder(s) niet te betalen voor lesmateriaal. De school krijgt dit geld van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit onder voorbehoud dat het ministerie deze regeling niet tussentijds
wijzigt. Op VOLT! werken we met licenties en folio (LiFo). Leerlingen krijgen boeken en licenties voor digitale
boeken. De leerlingen ontvangen ook echte boeken (folio). Ouder(s) bestellen zelf de boeken via VanDijk. VanDijk
heeft daarover al gecommuniceerd. In de folder en op de site van het boekenverhuurbedrijf VanDijk wordt stap
voor stap uitgelegd wat de ouders moeten doen om werk- en huurboeken te bestellen. De meeste boeken die
nodig zijn komen in het individuele pakket. Dit pakket wordt eind augustus naar de leerling gestuurd. Een aantal
vakken werkt met klassensets. Deze boeken worden naar school gestuurd.

Daarnaast werken we op school met Chromebooks. Dat betekent dat er naast boeken ook een device nodig is.
We werken samen met The Rent Company, een bedrijf waar Chromebooks gehuurd of gekocht kunnen worden.
Deze kosten zijn voor de ouders, school geeft slechts een stimuleringsbijdrage. Leerlingen kunnen in principe ook
met een eigen device werken (deze moet voldoen aan basiseisen). We adviseren echter om met de The Rent
Company in zee te gaan omdat deze een vervangingsservice biedt bij eventuele schade aan het Chromebook.

Chromebook, boekenlijst en
boekenhuur
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Als school vragen wij ouder(s) een vrijwillige financiële bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten zoals een
schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone les- programma
behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald. Voor het
vragen van deze ouderbijdrage moet met de ouder(s) een overeenkomst afgesloten worden. Deze overeenkomst
heeft altijd een geldigheid van één schooljaar. Zijn de voorwaarden geaccepteerd dan is de overeenkomst geldig
en geldt uiteraard de verplichting om de ouderbijdrage te betalen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is
door de ouder-geleding MR goedgekeurd. De ouderbijdrage is voor 2021-2022 vastgesteld op € 50,00 voor de
leerjaren 1, 3 en 4. Voor leerjaar 2 is dat € 90,00 inclusief kamp. Of het kamp dit schooljaar kan plaatsvinden is
afhankelijk van de situatie rondom corona.

Vrijwillige ouderbijdrage
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Klachten



Vanzelfsprekend proberen wij alles zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat leerlingen, ouder(s) of
verzorgers of medewerkers ontevreden zijn of klachten hebben. Wij willen dat zij deze klacht zo snel mogelijk
bespreken. Klachten kunnen gaan over verschillende onderwerpen: school organisatorische zaken,
onderwijskundige maatregelen zoals de begeleiding, het straffen en beoordeling van leerlingen. En ook over
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, discriminatie en geweld.

Bij wie kunt u voor welke klacht terecht?

In eerste instantie bij de mentor. Als een gesprek met de mentor niet het gewenste resultaat oplevert, kan
(mondeling of schriftelijk) contact met de teamleider worden opgenomen. Deze zal proberen het probleem alsnog
zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Mocht er nog steeds onvrede zijn, dan kan contact worden
opgenomen met de directeur.

Met betrekking tot sociale veiligheid heeft de school voor medewerkers en leerlingen twee contactpersonen. Bij
de contactpersonen kan men terecht integriteitsvraagstukken, bijvoorbeeld als iemand zich unfair of oneerlijk
behandeld voelt door een medeleerling of medewerker en het niet mogelijk is de bovenstaande weg via de
mentor etc. te bewandelen. De contactpersonen toetsen de klacht en zorgen ervoor dat deze juist wordt wordt
ontvangen intern of extern. De contactpersonen zijn Anne Houtman (ahoutman@volt.eu) en Robert Jongbloed
(rjongbloed@volt.eu).

In laatste instantie bestaat er de mogelijkheid van beroep bij het College van Bestuur. Dit moet schriftelijk

Klachtenafhandeling
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gebeuren.

Voor uitgebreide informatie zie onze website: Op VOLT!, regelingen en documenten, klachtenprocedure.
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Het doel van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is snel passende hulp te bieden aan jeugdigen
die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling zodat een einde komt aan de (bedreigende)
situatie.

VOLT! volgt het stappenplan van de scholen van de NUOVO scholengroep (zie onder).

Meldcode
kindermishandeling en
huiselijk geweld
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Strategisch
beleidskader
NUOVO



Totstandkoming van het strategisch beleidskader
Om een gedragen strategie te ontwikkelen hebben we ervoor gekozen om hier én de tijd voor te nemen én dit
samen vorm te geven. Er zijn bijeenkomsten geweest met bestuur, schoolleiders, het middenkader en ook met
stakeholders. Dwars door de organisatie heen en samen met de stakeholders zijn er werkateliers gevormd met
ieder een eigen thema. Door elkaar regelmatig te ontmoeten hebben we uitkomsten verder kunnen verdiepen en
bespreken. Dit heeft geresulteerd in een rijke opbrengst voor onze strategie. Gezamenlijk is daarmee de basis
gelegd voor dit strategisch beleidskader. Daar de fusie van NUOVO Scholengroep en OSG Schoonoord op stapel
stond, is de schoolleiding van onze regioscholen vanaf november 2018 gaan participeren in het strategietraject.
Een belangrijk neveneffect daarvan was dat we elkaar al werkend hebben leren kennen.

Strategisch Beleidskader NUOVO 2024
VOLT! maakt deel uit van NUOVO Scholengroep. NUOVO Scholengroep is verantwoordelijk voor onderwijs aan
zo’n negenduizend leerlingen, die voor een groot deel uit de gemeenten Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist
komen. De vijftien openbare scholen bieden samen een breed, pluriform aanbod van praktijkonderwijs, vmbo,
mavo, havo, vwo en gymnasium, onderwijs aan anderstaligen en interregionaal onderwijs.

Wij willen als scholengroep een actieve rol spelen binnen de stad en regio door verbinding te maken met de lokale
gemeenschap van bewoners, organisaties en bedrijven. Elke dag opnieuw spannen alle medewerkers zich in om

Strategisch beleidskader
NUOVO
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in samenwerking te zorgen voor adequaat, duurzaam en goed onderwijs voor de leerlingen, die ons zijn
toevertrouwd. Elke dag opnieuw zoeken we naar manieren om het nog beter te doen. Onderwijs is nooit af. De
leerlingen en het onderwijs vormen de kern van onze organisatie. Met doelen geven we richting, met structuren
geven we vorm, met processen stimuleren we ontwikkeling en in de uitvoering maken we het waar.

Onze missie
Bij NUOVO Scholengroep bereiden we iedere leerling zo goed mogelijk voor op actieve deelname aan een
duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we door te zorgen voor en veilige
leeromgeving, waarbinnen leerlingen samenwerkend leren, experimenteren en zich autonoom ontwikkelen. Voor
iedere leerling bieden wij een onderwijsvorm, die het beste bij hem of haar past, op een zo uitdagend mogelijk
niveau en binnen een zo effectief mogelijk tijdsbestek. Ons motto hierbij is: Eigenwijs samen, méér dan een
diploma.

Onze visie
Onze ambitie is leerlingen toekomstgericht op te leiden; voor de samenleving van morgen. We doen dat vanuit
een visie waarbinnen onze kernwaarden centraal staan: verbinden, zelf leiden, lef, genieten en moreel. We
hanteren deze vijf kernwaarden, die samen een kompas vormen en leidend zijn voor ons handelen. Gedeelde
waarden creëren verbinding en zorgen voor consistentie en synergie. We streven ernaar onze waarden
herkenbaar en zichtbaar te maken in ons dagelijks handelen. We dragen onze waarden uit naar elkaar en in onze
(maatschappelijke) omgeving. Door de waarden blijven we met elkaar in gesprek en kunnen we onze keuzen,
doelen, activiteiten en gedrag voortdurend toetsen aan richting en doel. Door de waarden zijn we herkenbaar,
aanspreekbaar en onderscheiden we ons.

Op de website van NUOVO Scholengroep vindt u het Strategisch Beleidskader 2024, of zie onze online versie:
https://online.flippingbook.com/view/870122/
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van
de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. Meer info over de RvT is te vinden op de site
van NUOVO.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad
van NUOVO Scholengroep, die UniC, Leidsche Rijn College, Pouwer College, X11, Utrechts Stedelijk Gymnasium,
Ithaka – internationale schakelklassen, ACADEMIE TIEN, VOLT!, International School Utrecht, Trajectum College,
NXT Doorn, NXT Maarsbergen, Anna van Rijn College, Openbaar Lyceum Zeist en Openbaar vmbo/mavo Zeist
omvat. Iedere school vaardigt één of meerdere vertegenwoordigers af. Dit kan een docent, een ouder of een
leerling zijn. Meer info over de GMR is te vinden op de site van NUOVO.
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