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Op Broklede staat de leerling centraal. Wij stimuleren en volgen de ontwikkeling 

van leerlingen op drie gebieden: 

•  Cognitief: leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en 

behalen het diploma dat bij hen past.

•  Persoonlijk: leerlingen ontwikkelen hun kwaliteiten en talenten en zetten deze 

bewust in.

•  Sociaal-emotioneel: leerlingen nemen bewust hun positie in ten opzichte van de 

omgeving en weten hoe zij betekenisvol kunnen zijn.

Ons doel is dat leerlingen zelfstandig en zelfbewust, met een diploma, de school 

verlaten en voldoende toegerust zijn om een waardevolle bijdrage te leveren aan 

de samenleving. 

Ook de medewerkers worden gestimuleerd om zich te blijven ontwikkelen. Op RSG 

Broklede spelen we in op veranderingen in de wereld om ons heen en zorgen we 

voor een passend aanbod van lessen en activiteiten. We helpen onze leerlingen 

bij het oplossen van uitdagende vraagstukken. De medewerkers van RSG Broklede 

bieden leerlingen zowel binnen als buiten hun lessen ruimte om hun kwaliteiten te 

ontdekken en hun vaardigheden te verfijnen. 

Nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, creativiteit, analytisch vermogen, humor, 

geduld, eerlijkheid, lef, ondernemerschap, zorgzaamheid, flexibiliteit... wij helpen 

onze leerlingen om hun sterke punten en talenten optimaal te ontplooien en in te 

zetten. 

RSG Broklede is een school met veel mogelijkheden. In deze schoolgids lees je wie 

wij zijn en wat wij willen bereiken. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om 

de school beter te leren kennen. Bekijk bijvoorbeeld onze website en social media, 

bezoek onze jaarlijkse open dag in januari of maak een afspraak voor een nadere 

kennismaking. Wij zijn ook benieuwd naar wie jij bent! 

Dick Frantzen 

Rector-bestuurder RSG Broklede 
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E UITGANGSPUNTEN
RSG Broklede verzorgt openbaar onderwijs. Iedereen voelt zich er thuis. Ons uitgangspunt is 

respect voor de opvattingen van de ander en betrokkenheid bij de ander: dat zorgt voor een 

veilig en prettig schoolklimaat. Juist de verschillen in opvattingen en achtergrond maken het 

samenleven boeiend. 

DE SCHOOL
RSG Broklede, opgericht in 1964, is een scholengemeenschap voor havo, thavo (tweetalig havo), 

vwo en tvwo (tweetalig vwo). Leerlingen uit de wijde omtrek komen naar onze school: Breukelen, 

Maarssen, Maarssenbroek, Vleuten-De Meern, Nieuwer ter Aa, Vinkeveen, Nieuwersluis, 

Tienhoven, Kockengen, Loenen a/d Vecht, Vreeland, Loenersloot, Ronde Venen, Utrecht, 

Baambrugge en Abcoude. Bij de klassenindeling in de onderbouw houden we daar rekening 

mee. RSG Broklede heeft een ruim gebouw, een grote aula, een studiecentrum met goede ICT-

faciliteiten, individuele en groepswerkplekken en een rechtstreekse verbinding met de openbare 

bibliotheek. Achter de school is een groot eigen terrein waar leerlingen en medewerkers kunnen 

picknicken, tafeltennissen, sporten in de voetbal- en basketbalkooi, etc.

VISIE OP ONDERWIJS
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen hun mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Vanuit 

die overtuiging zijn we erop gericht om leerlingen reële kansen te bieden. Dit wordt zichtbaar 

door het grote aantal leerlingen dat binnen de school vanuit de brugklas succesvol doorstroomt 

naar een hoger onderwijsniveau. Daarnaast maken veel leerlingen een overstap van onze 

partnerschool, de Rientjes Mavo, naar de havo. Wij zien ook dat relatief veel leerlingen na het 

behalen van het havo-diploma succesvol het vwo op Broklede afronden. 

Daarnaast biedt de school veel ontwikkelmogelijkheden: zowel in de tweetalige afdeling als 

in de reguliere klassen is er in de loop der jaren een sterk programma voor brede vorming 

ontwikkeld en wordt de blik naar buiten gericht. Internationalisering en wereldburgerschap zijn 

dan ook belangrijke thema’s binnen ons onderwijs. Niet alleen in de vaklessen, maar ook in de 

activiteiten- en reisprogramma’s geven we hier invulling aan.

H1
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LEERWEGEN
De eerste klassers beginnen in een havo-, thavo-, havo/vwo-, vwo- of een tvwo-klas. Leerlingen 

worden ingedeeld in een klas op grond van het advies van de basisschool en eventueel 

aanvullende informatie uit de eindtoets. Leerlingen van het tweetalige onderwijs hebben 

daarnaast een toelatingsgesprek en -toets. 

Aan het eind van het tweede jaar havo/vwo wordt duidelijk wat de best passende leerroute voor 

de leerlingen is: havo 3 of vwo 3. Aan het eind van het derde leerjaar maken de leerlingen hun 

profielkeuze voor de bovenbouw. Na het behalen van het havodiploma is een overstap naar vwo 

5 mogelijk. Op RSG Broklede maken veel leerlingen gebruik van deze mogelijkheid. 

Leerlingen met een mavo/havoadvies van de basisschool kunnen starten in een mavo/havo-klas 

op de Rientjes Mavo in Maarssen. Na bevordering naar havo 2 kunnen deze leerlingen instromen 

in het tweede leerjaar havo op RSG Broklede.

Bekijk hier de mogelijke leerwegen in een schematisch overzicht

ONDERWIJSKUNDIG BELEID
De wereld om ons heen verandert continu en RSG Broklede is voortdurend in beweging om bij 

nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. We stimuleren een cultuur van leren en verbeteren. Door 

te werken volgens een vastgestelde kwaliteitsjaaragenda evalueren we op gezette tijden ons 

onderwijs en de resultaten. Onze datacoaches ondersteunen de docenten en schoolleiding bij het 

doen van onderzoek. Sinds enkele jaren hebben we daarnaast vijf gecertificeerde beeldcoaches 

waardoor het mogelijk is ons onderwijs te evalueren, elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

Wil je meer weten over de huidige koers van RSG Broklede? 

BREDE ONTWIKKELING 
Om onze leerlingen te stimuleren zich optimaal te ontwikkelen, werken we o.a. met een portfolio 

waarin leerlingen hun eigen kwaliteiten in beeld brengen en per periode een persoonlijk 

ontwikkelplan opstellen. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van drie pijlers: persoonlijke 

ontwikkeling, leren & studeren en werk & loopbaan.

De mentor begeleidt de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en bespreekt deze twee keer 

per jaar met de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers in een driekhoeksgesprek. 

Zowel op havo als vwo bieden we voor de leerlingen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken 

het tweetalig onderwijs. Daarnaast verzorgen we voor alle leerlingen in het eerste leerjaar een 

carrousel van diverse extra programma’s waarmee zij hun horizon kunnen verbreden. In het 

tweede en derde leerjaar biedt de school de mogelijkheid om een vervolgprogramma te kiezen. 

Voorbeelden hiervan zijn filosofie, robotica, journalistiek, csi, theater en muziek.

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit een breed scala aan vakken voor hun pakketkeuze. 

RSG Broklede biedt als extra keuzemogelijkheden de vakken Natuur, Leven en Techniek (NLT), 

wiskunde D, informatica, maatschappijwetenschappen, beeldende vorming en bedrijfseconomie. 

Bovendien wordt er bij de moderne vreemde talen veelvuldig gebruikgemaakt van de 

O
N

D
ER

W
IJ

S
H2

mogelijkheid om internationaal erkende taalcertificaten te halen zoals Anglia, Delf en Goethe.

Voor een selecte groep leerlingen is er tot slot de mogelijkheid om deel te nemen aan Pre University 

College aan de Vrije Universiteit in Amsterdam of kan het profielwerkstuk geschreven worden met 

begeleiding van experts van Nyenrode Business Universiteit.

RECHTEN EN PLICHTEN
Het spreekt voor zich dat er op Broklede bepaalde afspraken gelden en dat de school verwachtingen  

heeft van elke leerling. Daar staat tegenover dat leerlingen ook mogen verwachten dat alle medewerkers 

van de school zich houden aan afspraken. De rechten en plichten hebben wij vastgelegd in ons 

leerlingenstatuut               en in het huishoudelijk reglement.

STUDIEVOORTGANG EN OVERGANGSNORMEN
De studievoortgang van leerlingen wordt gemonitord door middel van verschillende soorten metingen. Dit 

kunnen proefwerken zijn, maar ook opdrachten, vlogs, werkstukken of presentaties. De resultaten worden 

door de docenten genoteerd in Magister. Ouders kunnen op deze manier de voortgang van hun kind 

volgen.

Op RSG Broklede zijn normen geformuleerd op basis waarvan de school beslist of een leerling overgaat 

naar het volgende leerjaar. Uitgangspunt is altijd om een passende leerroute voor de leerlingen te vinden.

Bekijk hier de huidige overgangsnormen  

https://broklede.nl/onderwijsaanbod/
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Broklede-koersplan-2020-2024.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Huishoudelijk-Reglement-22-09-2020.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Leerlingenstatuut-29-10-2020.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Overgangsnormen-2022-2023-DEF-na-MR.pdf
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SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES
Van de leerlingen wordt verwacht dat ze van 08.30 uur tot 16.30 uur beschikbaar zijn voor lessen 

en andere (les)activiteiten. 

Bij het maken van afspraken voor activiteiten buiten schooltijd is het handig om te weten dat er 

in de loop van het schooljaar nog roosterwijzigingen kunnen plaatsvinden. 

Bekijk hier de lestijden en schoolvakanties van RSG Broklede:

Lestijden

Schoolvakanties

ABSENTIE  
Als ouders weten dat hun kind door bijv. tandartsbezoek afwezig zal zijn, vragen wij dit uiterlijk 

één dag van tevoren te melden bij de verzuimcoördinator via een mail onder vermelding van 

naam leerling, klas, datum, uur en de reden van afwezigheid. Het mailadres is verzuim@broklede.nl. 

Een verzoek voor bijzonder verlof wegens bepaalde omstandigheden kan via ditzelfde mailadres 

worden ingediend. Wij vragen ouders om dit zo snel mogelijk vooraf aan ons door te geven.

Als een leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan verzoeken wij de ouders/

verzorgers dit voor 08.30 uur telefonisch te melden bij een van de conciërges (0346-258060) en 

dagelijks te herhalen zolang de leerling ziek blijft. 

Bij ongeoorloofd verzuim spreekt de verzuimcoördinator de leerling aan en worden de ouders op 

de hoogte gesteld van de mogelijke maatregelen.

De procedure ziekmelden of afmelden voor schoolexamenonderdelen voor leerlingen uit 4h, 5h, 

4v, 5v en 6v staat op de website:

LEERLINGEN VANAF 18 JAAR
Ook voor leerlingen vanaf 18 jaar ziet RSG Broklede graag dat ouder(s)/verzorger(s) 

verantwoordelijkheid nemen voor de aanwezigheid van hun kinderen en eventuele absentie 

volgens de afspraken aan de school melden. We willen graag dat ouder(s)/verzorger(s) op de 

hoogte blijven van de vorderingen van hun zoon/dochter en de toegang tot Magister behouden. 

Vanaf 18 jaar is hiervoor toestemming van de leerling nodig.  We vragen aan het begin van elk 

schooljaar via Magister aan leerling en ouder(s)/verzorger(s) om deze toestemming aan ons door 

te geven.

LESUITVAL
RSG Broklede probeert lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Uitgevallen lesuren in het 

eerste en tweede leerjaar worden in principe overgenomen door andere docenten of door 

een onderwijsassistent. Oudere leerlingen mogen het vrijgekomen uur zelfstandig invullen, 

bijvoorbeeld met behulp van een studiewijzer. 

STUDIECENTRUM  
In het studiecentrum kunnen leerlingen in een rustige omgeving onder begeleiding van 

onderwijsassistenten werken. Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van de aparte stilteruimte.

Het studiecentrum is dagelijks open van 08.30 tot 16.00 uur (op dinsdag tot 13.50 uur) en werkt nauw 

samen met de openbare bibliotheek van Breukelen. Alle leerlingen krijgen een gratis bibliotheekpas 

waarmee ze materialen voor drie weken kunnen lenen. Verlengen is altijd mogelijk, ook via internet. De 

pas is in de hele provincie Utrecht geldig.   

VEILIGHEID
Een veilig leer- en leefklimaat en een respectvolle omgang met elkaar vormen de basis om van en met 

elkaar te kunnen leren. Op RSG Broklede gaan docenten en leerlingen op een ongedwongen manier met 

elkaar om en krijgt de leerling ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Hoe wij dit vormgeven, staat 

beschreven in ons schoolveiligheidsplan.

Bekijk hier het schoolveiligheidsplan: 

Ons pestprotocol helpt om problemen snel te signaleren en op te lossen: 

PRIVACY
Wij hebben de privacy van onze leerlingen en medewerkers hoog in het vaandel. Om de privacy zo goed 

mogelijk te waarborgen, werken we met duidelijke afspraken. Deze zijn te vinden op: 
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mailto:verzuim%40broklede.nl?subject=
https://broklede.nl/lestijden/
https://broklede.nl/vakanties/
https://broklede.nl/ziekmelden/
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/digitaal-veiligheidsplan-9-12-2021.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/Protocol-pesten-nov.-2020-versie-website.pdf
https://vodevechtstreek.nl/privacy/
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ALGEMEEN  
Onze leerlingen worden tijdens hun schoolloopbaan op verschillende momenten en door 

diverse mensen begeleid. Als er extra begeleiding nodig is, kunnen we een beroep doen op een 

gespecialiseerd team. Dit zijn zowel medewerkers van de school als specialisten van buiten 

de school zoals schoolmaatschappelijk werk, een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, de 

leerplichtambtenaar en de begeleider passend onderwijs vanuit Samenwerkingsverband Sterk 

VO Utrecht en Stichtse Vecht. 

AFDELINGS- EN SCHOOLLEIDING
De vier afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun team. Zij 

hebben regelmatig overleg met de ondersteuners m.b.t. leerlingzaken, mentoren, de conrector, 

de schoolleiding en met het interne zorg- en begeleidingsteam of de vertrouwenspersonen.

MENTOR
Elke klas in de onderbouw en vwo 4 heeft een mentor. In havo 4/5 en vwo 5/6 zijn de leerlingen 

ingedeeld in mentorgroepen. De taak van de mentor is enerzijds de begeleiding bij de brede 

ontwikkeling van de individuele leerling en anderzijds de begeleiding van het groepsproces in de 

klas. 

COÖRDINATOR LOOPBAANBEGELEIDING/DECAAN
De decaan/LOB-coördinator geeft mede vorm aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen 

en coacht de mentoren hierin. Vanaf het tweede leerjaar bereidt de decaan de leerlingen 

samen met de mentoren voor op hun profielkeuze en vervolgopleiding. De decaan voert 

gesprekken met leerlingen, verstrekt adviezen, stimuleert het bezoek aan informatiedagen 

van vervolgopleidingen en reikt up-to-date informatie aan. De decaan onderhoudt daarnaast 

contacten met vervolgopleidingen.

Meer informatie vind je op: 

BEGELEIDING EN VERDIEPING 
Naast de reguliere lessen is extra ondersteuning mogelijk in de vorm van maatwerk of vakhulp. 

Maatwerk vindt plaats op individuele basis of in een kleine groep en is gericht op ondersteuning 

bij persoonlijke ontwikkeling of leren & studeren voor een periode van circa acht weken. Vakhulp 

is incidentele hulp op afspraak met de eigen vakdocent. Dit vindt op vaste momenten in het 

rooster plaats.

Leerlingen in de onderbouw die extra ondersteuning bij een vak nodig hebben, kunnen tegen een 

geringe vergoeding gebruikmaken van tutorhulp: bijles door een ouderejaars die excelleert in dat 

vak. We noemen dit Peer2Peer-ondersteuning. De school verzorgt de match tussen de leerlingen. 

De Peer2Peer-coördinator is te bereiken via P2P@broklede.nl.

 

Voor huiswerkbegeleiding werken we samen met verschillende partners zoals Lyceo en 

Breinbrekers. 

 

VERTROUWENSPERSONEN 
De vertrouwenspersonen zijn contactpersoon bij klachten over ongewenste omgangsvormen. Zij 

fungeren als contactpersoon tussen leerling, ouders, school en externe instanties en verwijzen door. 

De Regeling Vertrouwenspersonen vind je hier: 

Bij verdenking van huiselijk geweld kan gebruikgemaakt worden van de Meldcode  

huiselijk geweld: 

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN
Indien ouders/verzorgers leerbelemmeringen signaleren bij hun kind, kunnen zij contact opnemen 

met de mentor of de afdelingsleider. Deze bespreekt samen met de zorgcoördinator of extra zorg en 

begeleiding kan worden geboden en hoe deze er dan uit moet zien.

De wijze waarop wij passend onderwijs bieden staat beschreven in het schoolondersteuningsplan:  
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https://broklede.nl/decanaat/  
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Regeling-vertrouwenspersoon-2020.pdf
https://nvs-nvl.nl/images/Website_2017/documenten/AfwegingskaderTotaal.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/POS-Ouderrapport-2019-2020_RSG-Broklede-oktober-2020.pdf
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FACILITEITEN BIJ LEERBELEMMERINGEN
Leerlingen met een gediagnostiseerde leerbelemmering komen met deze diagnose in aanmerking voor 

ondersteunende faciliteiten zoals verlenging van toetstijd, gebruik van laptop met Kurzweil of een 

rustige werkplek buiten de klas. Afhankelijk van de eisen gesteld in de diagnose verstrekt Broklede deze 

faciliteiten.

Leerlingen en ouders werken in het geval van toegekende faciliteiten altijd samen met de mentor 

en met een van de ondersteuningsteamleden. Leerlingen met dyslexie krijgen aan het begin van 

hun schoolcarrière een startgesprek dyslexie met één van onze remedial teachers. Leerlingen met 

overige leerbelemmeringen, zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, PDD-NOS, krijgen een startgesprek met de 

zorgcoördinator. De mentor van de leerling wordt hierbij betrokken.

Informatie over faciliteiten voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, NT2-problematiek en andere 

beperkingen (zoals bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of TOS) vind je hier:  

RSG Broklede benadert dyslexie, dyscalculie en andere belemmeringen in de ontwikkeling van het 

leerproces vanuit de visie en procedures zoals opgesteld door Sterk VO.

PASSEND ONDERWIJS
RSG Broklede is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht. Binnen 

dit samenwerkingsverband trekken scholen gezamenlijk op om onderwijs en ondersteuning goed te 

organiseren. Indien leerlingen met fysieke- of gedragsmatige leerbelemmeringen extra ondersteuning 

nodig hebben en de school onvoldoende middelen heeft om deze ondersteuning te verstrekken, vraagt de 

school in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) advies en ondersteuning aan bij gespecialiseerde scholen/

instanties. Bij goedkeuring van alle partijen wordt een samenwerkingsrelatie aangegaan met ouder(s)/

verzorger(s), kind en school.

Meer informatie over passend onderwijs:

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING 
Leerlingen met een cluster 1 of 2 indicatie 

ontvangen ambulante begeleiding. Bij deze clusters 

kun je denken aan leerlingen met een auditieve of 

visuele beperking. Aanvragen gaan in overleg met 

begeleidend specialisten, ondersteuning wordt 

gegeven vanuit betrokken instanties (m.n. cluster 2 

via Koninklijke Kentalis).

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Iedere VO-school in de gemeente Stichtse Vecht 

heeft een schoolmaatschappelijk werker. Via 

Kwadraad Maatschappelijk Werk is maatschappelijk 

werker Marianne van Voorthuizen verbonden aan 

RSG Broklede. Zij is deelnemer van het Zorg Advies 

Team (ZAT) op school en kan ingeschakeld worden 

wanneer het met een leerling niet goed gaat. Het 

kan zijn dat een jongere bijvoorbeeld onzeker is, 

problemen thuis heeft of om een andere reden niet 

lekker in zijn vel zit. Maar ook ouder(s)/verzorger(s) 

kunnen met vragen bij haar terecht, bijvoorbeeld 

over spanningen thuis en het omgaan met een 

opgroeiend kind. Bovendien kan de maatschappelijk 

werker met medewerkers van RSG Broklede in 

gesprek gaan over een leerling. Het streven is dat 

een leerling zich op alle levensgebieden goed 

kan ontwikkelen en met plezier naar school gaat. 

De maatschappelijk werker brengt in kaart wat er 

aan de hand is en kan kortdurende hulp bieden. 

Wanneer dat nodig is, verwijst de maatschappelijk 

werker door naar passende hulpverlening, 

bijvoorbeeld naar een training beter omgaan met 

faalangst (eventueel in overleg met de huisarts) of 

een sociale vaardigheidstraining (in overleg met 

Jeugdpunt).

Onze schoolmaatschappelijk werkster is telefonisch 

bereikbaar via Broklede (0346-258060) of 

Kwadraad Maatschappelijk Werk (088-9004000) of 

per mail op m.van.voorthuizen@broklede.nl

Meer informatie over Kwadraad: 

https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Faciliteitenprotocol-2021-2022-23-6-2022.pdf
https://www.sterkvo.nl/
https://www.kwadraad.nl/
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Het onderwijs in Nederland is voor ouders gratis. Als wij een bijdrage vragen aan ouders, 

is deze altijd vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het 

uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage wordt jaarlijks met de Medezeggenschaps-

raad vastgesteld. Naast deze vrijwillige bijdrage betalen ouders jaarlijks voor materialen 

die centraal door de school worden aangeschaft.

Meer informatie: 

Aan het tweetalig onderwijs zijn extra kosten verbonden voor projecten, excursies, 

lesmateriaal, activiteiten, extra personeelsinzet etc. Wij vragen alle betreffende ouders 

om deze bijdrage op vrijwillige basis te voldoen. Niet betalen van de bijdrage mag niet 

leiden tot uitsluiting van activiteiten.

Meer informatie: 

In augustus ontvangen alle ouder(s)/verzorgeer(s) een mail met algemene informatie 

waarin ook een overzicht staat van alle kosten. De rekening volgt eind september/begin 

oktober.

Onze leerlingen kunnen hun leerboeken gratis huren bij Van Dijk Educatie. Ouder(s)/

verzorger(s) kunnen de boeken voor hun kind via internet bestellen.

Meer informatie: 

Wij verwachten van nieuwe leerlingen dat zij de beschikking hebben over een laptop. 

Deze laptop valt niet onder de gratis lesmiddelen. Bij financiële problemen kunnen 

ouders contact opnemen met de schoolleiding, dan zoeken we samen naar een geschikte 

oplossing. RSG Broklede werkt samen met een particulier bedrijf om de aanschaf van 

laptops voor ouders te vergemakkelijken. Uiteraard kunnen ouders ook zelf een laptop 

aanschaffen, volgens de voorwaarden die de school daaraan stelt.

Meer informatie: 
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VERWIJSINDEX
Jongeren hebben recht op bescherming, een goede opvoeding en een adequate opleiding. Als dat in gevaar komt, 

vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met deze jongeren te maken hebben. Sommige 

jongeren hebben even hulp nodig en daarvoor is een soepele samenwerking nodig tussen school, hulpverleners 

en instanties. Het is belangrijk dat we jongeren die risico’s lopen of met problemen kampen in beeld krijgen en 

houden. De Verwijsindex zorgt daarvoor. 

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren 

van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie, 

maar maakt duidelijk welke hulpverleners zich met de situatie van deze jongere bezighouden. De Verwijsindex 

brengt het netwerk rondom een jongere in beeld. Het zorgt ervoor dat hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Ook via de zorgcoördinator of de afdelingsleiders van RSG Broklede kan een jongere geregistreerd worden bij de 

Verwijsindex. Voorafgaand aan deze registratie nemen we contact op met de ouder(s)/verzorger(s).

Meer informatie over de Verwijsindex: 

MEDISCH 

De jeugdarts verbonden aan de GGD Midden Nederland geeft algemeen advies bij plotselinge problemen. 

Jaarlijks onderzoekt een jeugdverpleegkundige ogen, oren, lichaamshouding en algemene conditie van de 

leerlingen van het tweede en het vierde leerjaar. Het onderzoek vindt op school plaats. Ouders worden van 

tevoren geïnformeerd en mogen daarbij aanwezig zijn.
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https://multisignaal.nl/verwijsindex-midden-nederland/ 
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/Vrijwillige-ouderbijdrag-2021-2022.pdf
https://broklede.nl/ouderbijdrage-tweetalig-onderwijs/
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Boeken.pdf
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Laptop-webite-juni-2022.pdf
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Om de kwaliteit van RSG Broklede te 

vergelijken of resultaten te bekijken, verwijzen 

we naar de website van Scholen op de Kaart. 

Hier is alle relevante en up-to-date informatie 

te vinden:  

De kwaliteitsagenda van RSG Broklede vind  

je hier:
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CONTACT MET OUDERS  
RSG Broklede stelt betrokkenheid van ouders bij 

de school bijzonder op prijs. Via de Ouderraad en 

de Medezeggenschapsraad hebben ouders hun 

inbreng als het gaat om beleid. Informatie over 

de vorderingen van leerlingen kunnen ouders 

krijgen door contact op te nemen met de mentor. 

Voor een gesprek met een lid van de 

schoolleiding, decaan, afdelingsleider, mentor of 

docent kunnen ouder(s)/verzorger(s) telefonisch 

een afspraak maken. Een gesprek kan ook 

plaatsvinden tijdens het driehoeksgesprek met 

de mentor of tijdens de docentenspreekavond. 

Bij dringende zaken is het mogelijk de 

medewerkers per mail te bereiken.

Voor alle leerjaren organiseert de school één 

of meerdere ouderavonden, de meeste in 

september. Veelal is er voor de pauze sprake 

van een gezamenlijk programma in de aula. Na 

de pauze ontmoeten de ouders de mentor voor 

een gesprek over de klas, actuele ontwikkelingen en onderwerpen die ouders zelf inbrengen. 

Uitnodigingen worden ongeveer tien dagen van tevoren per mail verstuurd. 

Op de website van RSG Broklede staan de actuele mededelingen en de agenda.  Brieven worden 

per mail rechtstreeks aan de ouder(s)/verzorger(s) gestuurd. Hiervoor is het van belang dat de 

mailadressen en telefoonnummers in Magister up-to-date zijn.

OUDERRAAD  
De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders van Broklede-leerlingen en vergadert 

één keer per twee maanden. Op de agenda staan onderwerpen die te maken hebben met de 

dagelijkse gang van zaken op school en met de ontwikkeling van de leerlingen. Tijdens de 

vergaderingen is een afgevaardigde van de schoolleiding aanwezig en de ouderraad adviseert de 

schoolleiding gevraagd en ongevraagd over verschillende schoolzaken. De ouderraad organiseert 

zelf activiteiten en ondersteunt activiteiten die op Broklede voor leerlingen en ouders worden 

georganiseerd. 

Meer informatie over de OR:  

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle geledingen in de school: 

leerlingen, ouders en medewerkers. Heel veel zaken in school kunnen alleen geregeld worden 

als ze de instemming hebben van de MR. Over alle andere zaken kan de MR het bevoegd gezag 

adviseren. 

Voor meer informatie en het reglement van de MR:
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https://scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/breukelen/2769/regionale-scholengemeenschap-broklede-voor-atheneum-en-havo/
https://broklede.nl/kwaliteitszorg/
https://broklede.nl/ouderraad/ 
https://broklede.nl/medezeggenschapsraad/
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LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad speelt een actieve rol binnen de school. Naast de organisatie van activiteiten, heeft de 

leerlingenraad ook een bestuurlijke functie. Bij veel belangrijke beslissingen wordt hun mening gevraagd, 

zoals o.a. bij het vormen van het schoolplan, gebouwinrichting en communicatie/pr-activiteiten. Ook heeft 

de leerlingenraad veel contact met de leerlingen in de medezeggenschapsraad en bespreken zij projecten 

met de schoolleiding.

Meer informatie over de leerlingenraad: 

KLACHTENREGELING
Het Bevoegd Gezag heeft voor RSG Broklede een klachtenregeling vastgesteld. Daarnaast is de school 

aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Openbaar Onderwijs in Utrecht. Beide regelingen liggen 

op het secretariaat ter inzage en zijn hier te raadplegen: 

SCHOOLLEIDING

R ector - bestuurder

•  De heer Dick Frantzen    

Conrector onderwijs & kwaliteit / plv. rector 

•  Mevrouw Monique Hoogduin 

Directeur bedrijfsvoering 

• De heer Frank van de Kamp

AFDELINGSLEIDERS

 Afdelingsleider 1/2/3  

(t)havo, 1/2/3 havo/vwo  

• Mevrouw Christel Wets (a.i.)

Afdelingsleider 4/5 havo 

• Mevrouw Annie Noltes

Afdelingsleider 1/2/3 (t )vwo 

•  De heer Martijn van Veldhuizen        

Afdelingsleider 4/5/6 (t)vwo 

• Mevrouw Hester Neppelenbroek

Decanaat 

• Mevrouw Anita Damkot 

Zorgcoördinator

•  Mevrouw Corine van den Broek   

VERTROUWENSPERSONEN

leerlingen 

•  De heer Sander Bongers

•  Mevrouw Brigitte Leegerstee

•  De heer Lars van Otterlo

voor personeel  

• Mevrouw Francis Kosterman

Inspecteur 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs - 

Tel. 0900-1113111

LEERLINGENSECRETARIAAT  

leerlingenadministratie@broklede.nl

APPLICATIEBEHEER MAGISTER

•  De heer Dennis van Tol 

d.van.tol@broklede.nl

INSPECTIE 

Inspectie van het onderwijs, Postbus 2730, 

3500 GS Utrecht, 

info@owinsp.nl, 

www.onderwijsinspectie.nl  

Tel. 088-6696060 (gratis)
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mailto:leerlingenadministratie%40broklede.nl%0D?subject=
mailto:d.van.tol%40broklede.nl?subject=
mailto:info%40owinsp.nl?subject=
https://broklede.nl/leerlingenraad/
https://broklede.nl/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Klachtenregeling-VO-De-Vechtstreek-juli-2021.pdf


RSG Broklede 
Correspondentieadres:  
Postbus 246, 3620 AE Breukelen

Bezoekadres: Schepersweg 6a,  
3621 JK Breukelen

Telefoon: 0346 258060
E-mail:  info@broklede.nl
Website: www.broklede.nl


