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Welkom op het Carolus Clusius College

De wereld houdt niet op bij de landsgrens… Sterker nog: de grenzen lijken steeds meer te verdwijnen. Werken 
in het buitenland, verre reizen maken, functies met internationale contacten en natuurlijk het gemak van het 
gebruik van communicatiemiddelen waardoor afstand nauwelijks nog een rol speelt in het onderhouden van 
relaties. In de geest van de naamgever van onze school, Carolus Clusius, willen wij een wereldschool zijn. Een 
school die je helpt wereldwijs te worden.

De wereld verkennen of leren op school: in beide gevallen gaat het om het verleggen van grenzen, om  
het ontdekken van nieuwe gebieden, het verkrijgen van meer inzicht en het vergaren van nieuwe kennis. 
Het Carolus Clusius College is een school die de deur open zet voor andere invloeden, die geïnteresseerd is in  
andere mensen en bruggen slaat tussen verschillende culturen. 

Ons doel is jongeren op eigen benen te leren staan, zodat ze op een respectvolle manier omgaan met de 
wereld om hen heen. Deze doelen vertalen wij op praktische wijze in onze manier van lesgeven en de manier 
waarop we met elkaar omgaan.

We zijn een protestants-christelijke school waar wij respectvol met elkaar omgaan. Ook zijn er heldere regels 
en afspraken, die onze school tot een veilige school maken. Dynamisch zijn wij in de manier waarop wij ons 
onderwijs verzorgen en waarbij we niet bang zijn te vernieuwen. Omdat het in een school niet gaat om leren 
alleen, is er veel aandacht voor culturele activiteiten en internationale contacten. 

Deze schoolgids geeft informatie voor leerlingen en ouders over de manier waarop wij ons onderwijs en  
de leerlingbegeleiding vormgeven en hoe ouders op de hoogte worden gehouden. Mochten er vragen of  
opmerkingen zijn, laat het ons dan gerust weten!

Directie CCC
Mevr.  Jacqueline Drok



School en leiding

Carolus Clusius (1526-1609) was een breed georiënteerd  
geleerde met een universele geest. Hij blonk uit in talen  
en in ‘Bèta-wetenschappen’, en dan vooral in biologie. De 
aardappel en de tulp zijn door hem geïntroduceerd in de 
Lage Landen. Carolus Clusius werkte onder meer als hoog- 
leraar aan de Leidse universiteit en was ook directeur van 
de Hortus Botanicus. Om die reden draagt een van de tuinen 
van de Hortus in die stad nog steeds zijn naam. Hij was de 
auteur van vele innovatieve en internationaal beroemde 
botanische publicaties en daarnaast de centrale figuur in 
een uitgebreid Europees netwerk van uitwisselingen.

School
Carolus Clusius College

Hoofdlocatie  
Prinses Julianastraat 66
8019 AX Zwolle
Telefoon: 088-850 75 00
Fax: 088-850 75 05
E-mail: info@hetccc.nl
Website: www.hetccc.nl

Twitter: @hetccc
Facebook: HetCCCzwolle
Instagram: hetCCC

Directie
Mevrouw Jacqueline Drok
E-mail: jdrok@hetccc.nl

Teamleider vmbo 
Mevrouw Ellen Ensing
E-mail: eensing@hetccc.nl

Teamleider havo 1, 2, 3

De heer Niels Roffel
E-mail: nroffel@hetccc.nl

Teamleider havo 4, 5 
De heer Peter Oskam
E-mail: poskam@hetccc.nl 

Teamleider atheneum 1, 2, 3 en internationaal 
gymnasium Orfeo
Mevrouw  Annemarie de Jong-Eertink
E-mail: jmdejong@hetccc.nl

Teamleider gymnasium en atheneum 4, 5, 6
De heer Wim Moleman
E-mail: wmoleman@hetccc.nl

Teamleider Onderwijsondersteunend Personeel
De heer Hans van Benthem
E-mail: hvanbenthem@hetccc.nl

CAROLUS CLUSIUS CLARISS. BOTANICUS PROFESS. HONOR.
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Visie en identiteit

Vanuit de christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en  
medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als 
mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:

-  het ontwikkelen van ieders talent
-  respect voor de eigenheid van alle mensen
-  ontmoeting met elkaar
-  aandacht voor zingeving
-  verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving

Visie op leren
Leren is een continu proces. Voordat informatie ook echt kennis is, moet er volgens ons aan een paar voor-
waarden worden voldaan: autonomie, samenwerken en competentie.
•  Autonomie betekent: zelf dingen (willen) doen.
•   Samenwerken is belangrijk, omdat leren een sociaal proces is met je docenten of met je medeleerlingen 

en soms met mensen van buiten de school.
•   Competentie is datgene wat je weet en kunt. Wij helpen je prettig te voelen bij wat je doet en je zelf- 

vertrouwen te vergroten. Wij willen een leuke en uitdagende leeromgeving bieden waar je kunt groeien 
en jezelf kunt ontplooien.

Christelijke identiteit
We zijn een school met een christelijke identiteit. Dat is vooral terug te zien in de dagelijkse bezinning en 
in de viering van christelijke feesten. Tegelijkertijd zijn we een ‘pluriforme’ school, die ook volop ruimte 
biedt aan mensen met andere overtuigingen. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijk-
waardig accepteert en elkaars levensovertuiging erkent. Daar hoort bij dat je geïnteresseerd bent in de 
bron waaruit de ander put en in de denkbeelden die de ander in de praktijk probeert te brengen.



Inrichting van ons onderwijs

Op het Carolus Clusius College kun je terecht voor gymnasium (Orfeo), atheneum, havo en vmbo-tl. Wij bieden 
regulier, tweetalig en Engelstalig onderwijs. Wat ons onderscheidt van veel scholen is onze internationale 
oriëntatie. Ook laten we leerlingen binnen ons onderwijs kennismaken met ondernemerschap. Hiernaast be-
schrijven we het eerste leerjaar en de Tweede Fase (vanaf leerjaar 4). 

Leeroutes
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren op een manier die bij hen past. Daarom is ons onder-
wijs ingericht in leerroutes. In elke leerroute staat de ontwikkeling van de leerling centraal.

Wij bieden de volgende leerroutes aan:
-  Collegeroute: vmbo-tl en havo
-  Academische route: internationaal gymnasium Orfeo en atheneum
-  Internationale route: Engelstalige samengestelde route op International School Zwolle

In elke leerroute laten we je al vanaf de brugklas nadenken over je toekomst. Dit betekent dat je op zoek 
gaat naar jouw interesses en talenten. In de leerroute wen je langzaam maar zeker aan de manier van 
 leren op het mbo, hbo of de universiteit. We leren je zelfstandig te werken, goed te plannen en overzicht te 
houden. Zo ben je beter voorbereid op je vervolgopleiding. Met deze leerroutes creëren we een doorgaan-
de leerlijn naar het mbo, hbo en wo. Hiervoor werken we samen met diverse andere scholen. Op het CCC
kies je overigens niet voor een leerroute. Leerlingen gaan naar het gymnasium, atheneum, havo of vmbo-
tl, alleen vallen deze niveaus onder een leerroute. Zo kun jij het beste uit jezelf halen.



De brugklassen
In het eerste leerjaar werken we voor een deel met dakpanklassen, waarin twee naastliggende niveaus elkaar 
overlappen. Dit betreft voor het schooljaar 2017-2018 vmbo-tl/havo en havo/atheneum. Leerlingen met een 
vmbo-tl-advies kunnen instromen in twee verschillende klassen: vmbo-tl of vmbo-tl/havo. 
Leerlingen met een havo-advies starten in de dakplanklas havo/atheneum. Leerlingen met een vwo-advies en 
-wens kunnen kiezen uit atheneum of het internationaal gymnasium Orfeo (tweetalig). Daarnaast is het 
mogelijk om te kiezen voor tweetalig atheneum, havo of vmbo-tl. Je volgt het tweetalig onderwijs binnen onze 
internationale leerroute op International School Zwolle.
Alle eerstejaarsleerlingen die les krijgen in de dakpanklassen krijgen in april van hun docenten een advies voor 
het verdere leertraject. We streven ernaar iedereen in het tweede leerjaar op de juiste plek te hebben, al is het 
nog steeds mogelijk om over te stappen. De overgangsnormen zijn vastgelegd in het normenboekje dat 
gepubliceerd is op de website en verkrijgbaar is bij de administratie. 

Vmbo-tl
Ga je vmbo-tl doen? Dan kun je instromen in de vmbo-tl of de vmbo-tl/havo-klas. In de vmbo-tl-klassen zitten de 
leerlingen voor wie het vmbo-tl het beste bij hun mogelijkheden past en die soms wat extra studiebegeleiding 
nodig hebben om vmbo-tl te doen. In grote lijnen is het programma gelijk aan dat van de vmbo-tl/havo-klassen. 
In de vmbo-tl-klas krijg je als extra: een mentor die veel les geeft in jouw klas en gespecialiseerd is in studie- en 
leerlingbegeleiding, je hebt een eigen lokaal voor jouw klas op de vmbo-tl-afde ling, je krijgt twee uren extra 
studiebegeleiding in de week en je hebt de keuze of je wel of geen Frans wilt volgen.

Vmbo-tl/havo
Er zijn leerlingen van wie het niet duidelijk is of zij beter havo- of vmbo-tl-niveau kunnen volgen. Voor deze 
leerlingen bieden wij de vmbo-tl/havo-stroom aan. Hiermee wordt het mogelijk juist deze groep leerlingen 
goed te begeleiden bij hun ontwikkeling. Op het vmbo-tl volg je onderwijs volgens 20-80learning. Vier dagen in 
de week volg je het vaste programma en krijg je alle vakken en stof die je nodig hebt voor je opleiding. Een dag 
in de week krijg je een eigen programma waarin je kunt kiezen uit vakken, ondersteuning of verrijking. Voor 
deze dag heb je geen huiswerk, wel bouw je een portfolio op van alle dingen die jij gedaan hebt en leer je 
netwerken, samenwerken en presenteren. Dat helpt je om te ontdekken wie jij bent en wat jij wilt bij je latere 
studiekeuze. In zowel het eerste als het twee jaar kun je bij goede prestaties gemakkelijk doorstromen naar de 
havo. Blijf je op het vmbo-tl, dan krijg je een mooi studietraject met veel keuzevakken en uitdaging aangeboden. 
Na de bovenbouw kun je door naar het mbo of naar de havo van het CCC.  
Het CCC biedt naast het regulier vmbo-tl, ook het tweetalig vmbo-tl aan. Je volgt tweetalig onderwijs binnen de 
internationale leerroute van het CCC.

Havo
De havo-leerling is er één die houdt van denken en van doen. Wij zorgen dat jij, als havo-leerling, op de juiste 
manier wordt gemotiveerd, zodat je alles uit jezelf kunt halen. Naast de lessen kun je rekenen op interessante 
projecten waarin verschillende vakken samenkomen en je jouw opgedane kennis in de praktijk brengt. Als je 
havo gaat doen, begin je in een havo/atheneumklas. In het eerste jaar proberen we zo goed mogelijk het niveau 
van de leerlingen te bepalen. Dit doen we aan de hand van cijfers, maar natuurlijk ook door inzet, inzicht en 
motivatie in de gaten te houden. In de tweede helft van het schooljaar komt er een advies van de docenten over 
het niveau. Aan het eind van het jaar bepalen cijfers én het advies van de docenten of leerlingen doorstromen 
naar 2 havo of 2 atheneum. Havisten worden op het CCC in de lessen uitgedaagd met verschillende werkvormen.
Het CCC biedt naast de reguliere havo, ook tweetalig havo aan. Je volgt tweetalig onderwijs binnen de 
internationale leerroute van het CCC.
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Atheneum
Leerlingen die uitdaging kunnen gebruiken kunnen in het eerste leerjaar starten op het atheneum. Binnen 
deze klas wordt er meer gewerkt met projecten en vakoverstijgende opdrachten. Leerlingen worden door 
de docenten extra uitgedaagd om er alles uit te halen wat erin zit. Naast kennis ligt de nadruk op het 
aanleren van vaardigheden, zoals: creativiteit, samenwerken, ICT, kritisch denken en presenteren. Het 
atheneumonderwijs is gebaseerd op de 21st Century Skills. 
Het CCC biedt naast regulier atheneum ook tweetalig atheneum aan. Je volgt tweetalig onderwijs binnen 
de internationale leerroute van het CCC. 

Gymnasium (Orfeo)
Orfeo is ons unieke en uitdagende internationale gymnasium. Uiteraard is er op het gymnasium aandacht 
voor de klassieke taal en cultuur. Maar Orfeo is meer dan alleen vwo met Grieks en Latijn. Orfeoleerlingen 
volgen tweetalig onderwijs. Je krijgt ongeveer de helft van de lessen in het Engels. Orfeoleerlingen maken 
kennis met de InterStudies Languages (Chinees of Spaans), Science and Technology en Philosophy. Ook  
voor sport en kunst is veel ruimte in het lesrooster. Tijdens de lessen Arts krijgen tekenen, handvaardigheid, 
kunstbeschouwing en drama aandacht. Ook op Orfeo werken de leerlingen met een iPad.

Internationale leerroute: tweetalig onderwijs
Op ‘International School Zwolle’ is de internationale leerroute van het CCC gevestigd. Je volgt het atheneum, 
havo of vmbo-tl volgens het internationaal erkend onderwijsprogramma International Middle Years 
Curriculum (IMYC). Dit betekent dat je op een interactieve en praktische manier met de theorie uit de lessen 
aan het werk gaat. Elke zes weken leer je, op je eigen niveau, binnen een nieuw thema, ook wel Big Idea 
genoemd. Binnen het Big Idea volg je, naast de reguliere vakken, basisvakken die hieraan gekoppeld zijn 
(onder andere Science, Art, ICT, History, Design & Technology, Physical Education, Geography, English, Dutch 
en Religious Education). Het voordeel hiervan is dat je leert verbanden te leggen tussen de vakken, zodat je 
de lesstof beter begrijpt.
Je volgt het onderwijs tweetalig. Je klasgenoten, jij en de docenten spreken Engels en Nederlands. De 
boeken zijn Engelstalig. 
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De Tweede Fase
De Tweede Fase is de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en hoger). In de Tweede Fase spelen zelfstandigheid, 
zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces een grote rol. De school is als het ware 
jouw werkplaats, waarbij je naast het volgen van de lessen, ook zelf aan de slag gaat. Dit doe je  individueel 
of groepsgewijs, binnen of buiten het lokaal met opdrachten, werkstukken, proeven en zelf studie. Je kunt 
in alle lessen en daarbuiten gebruikmaken van je eigen laptop.

20-80learning
Het CCC biedt 20-80learning aan op het International Business College in 
havo 4 en in alle klassen van vmbo-tl. Binnen 20-80learning volg je het 
onderwijs in vier dagen. Op de dag die overblijft leer je op de havo binnen 
het International Business College. Op vmbo-tl leer je in de bovenbouw 
binnen vmbo Business of vmbo FlexDay. Leerlingen ontvangen   bovenop het reguliere diploma een 
20-80learning  diploma, erkend door het ministerie van Economische Zaken.

International Business College
Binnen het International Business College ligt de focus op ondernemen. We leren je ondernemers-
vaardigheden en -kennis aan én je start al je eigen bedrijf. Het doel is dat jouw ondernemerszin wordt 
vergroot. In de derde klas van de havo kun je solliciteren om toegelaten te worden tot 20-80learning. 

Vmbo Business
Bij vmbo Business leer je alles over ondernemen. Je volgt een ondernemersprogramma van Jong 
Ondernemen en zet je eigen bedrijf op. Daarnaast loop je stage en oriënteer je je op een vervolgstudie op 
het mbo of havo. Bij vmbo Business wordt jouw ondernemerszin vergroot en dagen wij je uit om beter te 
presteren.

Vmbo FlexDay
Bij vmbo FlexDay ga je aan de slag met vakgebieden en beroepen waarin je je wilt specialiseren en 
verdiepen. Door keuzevakken, vakoverstijgende modules en stages bepaal je deels zelf wat je leert en 
oriënteer je je op een vervolgstudie op het mbo of havo. Voor vakken waar je meer moeite mee hebt, zijn 
er extra lessen voor het ontwikkelen van je studievaardigheden voor dat vak.

Binnen vmbo Business en vmbo FlexDay volg je ook een specialisatie. Je kunt kiezen uit Kunst en 
Ontwerpen, Sport en Gezondheid, Cambridge Engels of Technologie en Toepassing. Bij elke specialisatie 
staat onderzoeken, ontwerpen en ondernemen centraal.

TOA-toetsen
Alle leerlingen hebben in groep 8 een eindtoets gemaakt. De eindtoets en het leerlingvolgsysteem geven 
een beeld van waar je goed en minder goed in bent. Op het CCC maken we voor wiskunde, Engels en 
Nederlands naast de gewone toetsen ook TOA-toetsen. Deze laten zien in welke onderdelen je bij deze 
kernvakken groeit en waar je nog aan moet werken.

OLC (Open Leer Centrum) en STIP (Studie Informatie Punt)
In het OLC (voor onderbouwleerlingen) en STIP (voor bovenbouwleerlingen) vind je een compleet ingerichte 
studieruimte waar je kunt werken aan onder andere opdrachten en werkstukken. In het OLC en STIP zijn de 
werkruimtes onder beheer van een team onderwijsassistenten. Het STIP is een centraal loket waar de 



bovenbouwleerlingen terecht kunnen met al hun vragen omtrent leren en begeleiding. Ze kunnen daar 
direct geholpen worden of worden doorverwezen naar andere voorzieningen. Leerlingen kunnen er 
dagelijks terecht met vragen over bijvoorbeeld toetsen en reglementen, advies en begeleiding, de 
schoolpas en wachtwoorden, huiswerkbegeleiding, bijles en zelfstandig studeren. 

Wereldschool 
Het Carolus Clusius College is een wereldschool. Met het wereldschool-concept willen we leerlingen 
voorbereiden op het leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, 
maar evengoed binnen een internationaal bedrijf in Nederland.
We willen alle leerlingen wereldwijs maken, zodat ze goed voorbereid zijn op onze internationaal 
georiënteerde maatschappij en op een respectvolle manier kunnen omgaan met de wereld om hen heen. 
Het concept loopt als een rode draad door ons volledige leerplan en door alle vakken. Dit komt tot uiting 
in onder andere aandacht voor:
•   culturele achtergronden en gewoontes van andere landen;
•   het goed beheersen van vreemde talen d.m.v. versterkt Engels, Duits en Frans;
•   het bevorderen van contacten met buitenlandse jongeren d.m.v. internationale uitwisselingen, Erasmus 

projecten en e-twinning (e-mailen via een eigen leerplek op internet).

Dit doen we op verschillende manieren:
•   Met themaprojecten en -opdrachten waarin je, onder andere, met buitenlandse jongeren aan een 

werkstuk werkt. Daarnaast doen we mee aan internationale wedstrijden en conferenties.
•   Mogelijkheden tot het behalen van internationaal erkende certificaten bij de moderne talen, zoals  

Cambridge, Delf scolaire en Goethe.
•   Er lopen voortdurend buitenlandse leerlingen rond in onze school, waardoor de drempel om kennis  

te maken met andere mensen en culturen erg laag wordt.
 
Verschillende werelden in onze Wereldvakken en InterStudies
In klas 1 en 2 van vmbo-tl, havo en atheneum volg je een aantal speciale lessen in een ‘wereld’: Media, 
World of Arts, TechnoScience of Sports. Dat noemen wij Wereldvakken. Natuurlijk ontwikkel jij je in de 
wereld die je zelf leuk vindt! De Wereldvakken zijn echte doevakken.  Op Orfeo volg je InterStudies.
Je maakt samen met de andere leerlingen een product en leert jezelf en wat je maakt te presenteren.  
Je gaat regelmatig op excursie buiten de school en verdiept je in de wereld om je heen. Alles wat je doet 
bewaar je in een map. Als je na het CCC naar een andere school gaat, kun je met dit portfolio laten zien wat 
je allemaal gedaan en geleerd hebt. 



Lestijden onderbouw Lestijden bovenbouw
Lesuur Tijd

1 08.15 - 09.00 uur

2 09.00 - 09.50 uur

3 09.50 - 10.40 uur

Pauze:  10.40 - 11.05 uur

4 11.05 - 11.50 uur

5 11.50 - 12.40 uur

6 12.40 - 13.30 uur

Pauze:  13.30 - 13.55 uur

7 13.55 - 14.40 uur

8 14.40 - 15.30 uur

9 15.30 - 16.20 uur

Lesuur Tijd

1 08.15 - 09.00 uur

2 09.00 - 09.50 uur

3 09.50 - 10.40 uur

Pauze 1A: 09.50 - 10.15 uur

Pauze 1B: 10.40 - 11.05 uur

4 11.05 - 11.50 uur

5 11.50 - 12.40 uur

6 12.40 - 13.30 uur

Pauze 2A: 12.40 - 13.05 uur

Pauze 2B: 13.30 - 13.55 uur

7 13.55 - 14.40 uur

8 14.40 - 15.30 uur

9 15.30 - 16.20 uur

Pauzetijden
Om vooral voor brugklassers de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken, heeft het CCC een 
aantal maatregelen genomen. Naast een aparte ingang voor de onderbouw, worden ook de pauzes voor de onderbouw gesplitst.  
De brugklassers hebben hun pauze na het tweede en vijfde uur. De tweedeklassers hebben hun pauze na het derde- en zesde uur. 
Op die manier is het voor alle onderbouwleerlingen prettig vertoeven in de aula.
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Begeleiding

Je kunt als leerling rekenen op goede begeleiding. Behalve hulp bij het leren (studiebegeleiding) helpen we je 
ook bij het kiezen van de studierichting en beroep (keuzebegeleiding), het ontwikkelen van je persoonlijkheid 
(ontwikkelingsbegeleiding) en doen we er alles aan om je thuis te laten voelen in de groep (sociaal-emotionele 
begeleiding). Deze begeleiding verzorgen we op verschillende manieren.

De vakdocent
Leerlingbegeleiding begint bij de vakdocent. De vakdocent heeft als taak de leerstof aan de leerlingen aan 
te bieden en hen te helpen deze zo goed mogelijk te verwerken. Daarnaast helpt elke docent leerlingen hun 
capaciteiten en hun persoonlijkheid te ontplooien. Als de docent problemen bij een leerling of een klas 
signaleert, dan neemt hij of zij contact op met de mentor. Als leerling kun je altijd naar je docent gaan voor 
hulp of uitleg over het desbetreffende vak.

De mentor
Elke klas heeft een vaste mentor en deze is de belangrijkste persoon op het gebied van begeleiding. Bij je 
mentor kun je altijd aankloppen met vragen en problemen, ook als het iets betreft wat niet direct met 
school te maken heeft. Alles gebeurt natuurlijk in vertrouwen. De mentor komt in klas 1 ook bij jou op 
huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt op een informele manier kennis met elkaar gemaakt. De mentor 
begeleidt daarnaast de studie van zijn leerlingen en houdt de behaalde resultaten in het oog. Twee uur per 
week wordt in klas 1 en 2 aandacht besteed aan positieve groepsvorming en studievaardigheden.



Leerling-mentoren
De brugklassen havo en vwo hebben leerling-mentoren. Dit zijn leerlingen uit hogere klassen die jou hel-
pen (kleine) problemen op te lossen, of jou helpen sneller te wennen aan je nieuwe school. Leerling- 
mentoren assisteren de mentor bij de introductie van de nieuwe brugklassers en bij het wegwijs maken in 
het begin van de cursus. Ook helpen ze bij onder andere het brugklaskamp, de Sinterklaasviering en de 
klassenavond(en). De ouders kunnen kennismaken met de leerlingmentoren tijdens de eerste ouderavond. 
De vmbo-brugklassen worden ondersteund door onderwijsassistenten in opleiding.

De teamleider
De teamleider is de eindverantwoordelijke voor zijn of haar afdeling.

School- en beroepskeuzetest
Ouders kunnen hun kind via een loopbaanadviseur laten testen op hun interesses en beroepsmogelijkhe-
den. De kosten daarvan zijn voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Voor inlichtingen kan men terecht 
bij de teamleider.
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Passend Onderwijs
Het vormgeven van Passend Onderwijs is een gezamenlijke taak van docenten, leerlingbegeleiders en 
zorgspecialisten, waarbij we afstemmen met de leerling en zijn/haar ouders. Voor alle leerlingen is er in de 
mentorlessen en de vaklessen aandacht voor het ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’. Veel aanpassingen 
voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften zijn zinvol en bieden hulp voor alle leerlingen. Waar mo-
gelijk proberen we deze aanpassingen binnen de reguliere lessen vorm te geven.

Om iedere leerling aan een passende plek te helpen, werken we samen met de andere scholen voor voort-
gezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio, zoals de Ambelt en De Twijn. Het samenwer-
kingsverband waarmee het CCC samenwerkt is het samenwerkingsverband 25-05 IJssel Vecht in de regio 
Zwolle.

De ondersteuning op weg naar een passend diploma noemen we op het CCC Route 66. Route 66 is de 
verbindingsroute voor leerlingen die een passend diploma willen halen en daar (tijdelijk) extra ondersteu-
ning en begeleiding bij nodig hebben. Binnen Route 66 bieden wij verschillende vormen en ondersteuning 
aan, zoals remedial teaching en bijlessen door ouderejaars, maar ook training op het gebied van sociale 

vaardigheden, faalangstreductietraining of rouwverwer-
king. Verwijzing naar deze vormen van extra hulp ver-
loopt altijd via de mentor en de zorgcoördinator.

Dyslexie- en dyscalculiebegeleiding
Alle leerlingen met een dyslexie- en dyscalculieverkla-
ring ontvangen een uitnodiging bij de start van het 
schooljaar, om deel te nemen aan de lessen dyslexie/ 
dyscalculievaardig (DyVa). Daarnaast bestaat, voor leer-
lingen met een dyslexieverklaring, de mogelijkheid om 
met voorleessoftware Sprint Plus te werken. Bij de start 
van de lessen DyVa word je hierover geïnformeerd.

Vertrouwenspersonen 
Heb je problemen waarover je in vertrouwen met ie-
mand wilt spreken, dan kun je contact opnemen met de 
vertrouwenspersonen. Zij helpen je bij conflicten thuis, 
ruzies met anderen, gevoelens van depressiviteit, gepest 
worden, gebrek aan zelfvertrouwen en noem maar op. Je 
kunt zelf een afspraak maken, maar dit kan ook via je 
mentor of je ouders. Je mentor overlegt met de zorgcoör-
dinator welke vertrouwenspersoon het beste bij jou past. 
Je mentor of de vertrouwenspersoon kan je na een aan-
tal gesprekken doorverwijzen naar de jeugdhulpverlener. 
Dat gaat altijd in overleg met je ouders. Ook heeft de 
school een (anti) pestcoördinator, dit is mevrouw Poiesz. 
De zorgcoördinator is mevrouw Haan.
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Hulpverleners buiten de school
Sommige problemen vragen om specialistische hulp van externe deskundigen,  zoals schoolmaatschappelijk 
werk. Zij bieden kortdurende hulp wanneer er thuis of op school problemen zijn of wanneer een leerling niet 
lekker in zijn vel zit. Zij kunnen eventueel verwijzen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

We kunnen een beroep doen op de expertise van het Onderwijskundig en Pedagogisch Didactisch 
Centrum ‘DOC 93’. Er is een orthopedagoog bereikbaar voor leerlingen en docenten met specifieke vragen 
over dyslexie, dyscalculie en andere (leer)problemen. De orthopedagoog werkt nauw samen met onze 
remedial teacher. Aanmeldingen gaan altijd via de zorgcoördinator.

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
In klas 2 en 4 krijg je van de jeugdarts en jeugdverpleegkundige een vragenlijst over onder andere je ge-
zondheid en vrijetijdsbesteding. Hierover krijgen je ouders vooraf bericht. Zij kunnen dan ook eventueel 
informatie die zij belangrijk vinden aan de jeugdverpleegkundige door geven. De jeugdverpleegkundige is 
er ook voor vragen op het gebied van lichamelijke klachten of andere persoonlijke vragen of problemen. 
Via de administratie zijn gegevens over de diverse contactpersonen verkrijgbaar.

Zorg- en AdviesTeam
Om de verschillende onderdelen van de leerlingenzorg goed op elkaar af te stemmen, vindt er onder leiding  
van de zorgcoördinator geregeld overleg plaats waaraan wordt deelgenomen door alle externe hulp- 
verleners. Naast de orthopedagoog, en de schoolmaatschappelijk werker, maken ook de leerplichtambte-
naar en de jeugdarts deel uit van dit Zorg- en Advies Team. Bij dit overleg sluiten vertrouwenspersonen, 
mentoren en betrokken teamleiders aan.

Bij wie klop je aan?
Het is natuurlijk heel goed mogelijk en soms ook wel begrijpelijk, dat je in bepaalde situaties aarzelt  
over de vraag of je met iemand contact zult opnemen en bij wie je moet zijn. Weet dan dat je bij de mentor 
of bij elke docent terecht kunt voor een luisterend oor. Hij of zij kan je verder helpen.



Communicatie en meepraten

Wij brengen u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen van uw kind en andere 
 ontwikkelingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over 
belangrijke zaken. We willen de drempel daarbij zo laag mogelijk houden. Heeft u vragen of signaleert u  
problemen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind, docenten of schoolleiding. U kunt hiervoor 
bellen of mailen en/of via de administratie een afspraak maken, zodat we zeker weten dat we tijd voor u  hebben.

Rapportage
In magister staan de cijfers van de leerlingen vermeld, hierdoor heeft u gedurende het schooljaar inzicht 
in de voortgang van uw zoon/dochter. In magister is voor elk vak een voortschrijdend gemiddelde vermeld. 
De eindlijst van het schooljaar, is bepalend voor de overgang. Aan het begin van het schooljaar publiceren 
we het normenoverzicht, met de berekeningswijze van de cijfers voor de onderbouw en de overgangsrege-
ling. De leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo ontvangen na elke toetsperiode een cijferoverzicht. 
De berekeningswijze van de vakcijfers staat vermeld in de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) per 
vak. De overgangsregeling staat in het Algemeen Deel van de PTA’s. Zie hiervoor ook hetccc.nl.
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Ouderspreekuren
Er zijn gedurende het schooljaar verschillende momenten om met mentoren of docenten te spreken. Bij 
vragen en/of problemen kunt u ook buiten deze tijdstippen contact met hen opnemen, per telefoon of 
e-mail. U ontvangt digitaal een uitnodiging voor de ouderspreekuren. Daarop kunt u aangeven wie u wilt 
spreken.

Voorlichtingsavonden
Er zijn regelmatig voorlichtingsavonden, onder andere voor:
•  ouders van de nieuwe brugklasleerlingen
•  de ouders van de leerlingen in klas 2 en 4
•  ouders van leerlingen die aan projecten deelnemen
•  ouders en voor leerlingen die een vakkenpakket moeten kiezen
•  examenleerlingen en hun ouders
•  ouders van leerlingen met dyslexie
•  ouders van leerlingen met faalangst
De avonden worden ruim op tijd per e-mail aangekondigd.

Contactavonden
De ouderraad belegt in oktober en maart speciale contactavonden voor ouders van brugklasleerlingen. 
Daarnaast organiseert de raad themaouderavonden voor alle ouders.

Afspraken
Wilt u de directie, teamleiders, mentoren en/of vertrouwenspersonen spreken? Dat kan per telefoon of via 
e-mail. Docenten en mentoren zijn onder schooltijd vaak moeilijk bereikbaar. In dringende gevallen kunt u 
ze in pauzes op school bellen via 088-850 75 00.

Ouderraad
De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school. De raad denkt over veel zaken mee en is 
een belangrijke gesprekspartner voor de schoolleiding om het beleid te toetsen. Daarnaast probeert de 
ouderraad ouders meer bij de school te betrekken. Ouders kunnen via cccouderraad@gmail.com of via 
info@hetccc.nl in contact komen met de ouderraad.

Leerlingenraad
Deze raad bestaat uit leerlingen die gekozen worden uit de jaarlagen van de verschillende afdelingen. De 
leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Leerlingen kunnen met vragen en kritiek over het 
schoolgebeuren bij deze raad terecht. Het dagelijks bestuur van de leerlingenraad heeft intensief contact 
met de schoolleiding. Volg de leerlingenraad ook op Facebook en Instagram via ‘Leerlingenraad Carolus 
Clusius College’.

Responsgroep
De responsgroep is een soort cliëntenraad van de leerlingen. Vertegenwoordigers uit alle klassen bespre-
ken onder leiding van een teamleider de gang van zaken in de organisatie en denken mee over het oplos-
sen ervan. 



Deelraad
De deelraad bestaat uit 5 leden namens het personeel en 5 leden namens ouders en leerlingen en  
bespreekt plannen en voorgenomen besluiten van het bestuur en de schoolleiding. De raad heeft advies- 
of instemmingsrecht (vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement). De directie is adviseur van de 
deelraad. De deelraad vergadert eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor  
personeelsleden, leerlingen en ouders.

Digitale nieuwsbrief
Diverse keren per schooljaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief voor ouders. In de nieuwsbrief staan be-
langrijke data van ouderavonden, excursiedagen en voorstellingen. Daarnaast blikken we terug op een 
voorgaande periode en vertellen we meer over komende activiteiten.

Klachtenregeling
Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat lukt helaas niet altijd. Ouders en leerlingen 
kunnen zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen. 

Interne klachtenafhandeling
We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze school op te lossen. We hebben bij de klachtafhande-
ling de volgende uitgangspunten voor ogen:
•   Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat 

het feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
•   De klacht heeft betrekking op schoolaangelegenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over bege-

leiding van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling 
van leerlingen.

•  Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit.

De klachtenprocedure staat op www.hetccc.nl. Wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met het 
klachtenmeldpunt via: klachtenmeldpunthetccc@landstede.nl

Kom je niet tot een goede oplossing, dan kun je naar een commissie buiten Landstede Groep. De klachten-
procedure en wijze van afhandeling is te lezen op www.hetccc.nl.
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Succesvol bevorderd naar het volgende leerjaar:

Van Naar Percentage
klas 1 klas 2 97,6%
klas 2 klas 3 96,9%
klas 3 vmbo-tl klas 4 vmbo-tl 95%
klas 3 havo klas 4 havo 84%
klas 3 vwo klas 4 vwo 95%
klas 4 havo klas 5 havo 83%
klas 4 vwo klas 5 vwo 82%
klas 5 vwo klas 6 vwo 90%

vmbo-tl havo vwo
98% 93% 87%

Resultaten
Doorstroomgegevens schooljaar 2016-2017: Slagingspercentages schooljaar 2016-2017:

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2017 
Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018 
Goede Vrijdag 30 maart 2018
Pasen 2 april 2018 
Koningsdag      27 april 2018
Meivakantie     30 april t/m 11 mei 2018 
Bevrijdingsdag 5 mei 2018
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei 2018 
Pinksteren 21 mei 2018 
Zomervakantie 23 juli t/m 31 augustus 2018

Extra vakantie
Wij hebben te maken met de leerplicht en daarom gelden voor het krijgen van extra vakantiedagen strenge 
voorwaarden. Zie het kopje Leerplichtwet in het hoofdstuk Afspraken en regels.

Huiswerkvrij
De dag na de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is huiswerkvrij, behalve in een toetsweek of repe-
titieweek.

Tussenuren en lesuitval
Als een docent afwezig is dan werk je in klas 1 en 2 tijdens een stipuur onder toezicht van een vervanger.  
Bij tussenuren of lesuitval ben je soms verplicht in het studiecentrum aan het werk te 
gaan waar begeleiding en toezicht aanwezig is.



Afspraken en regels

Leerplichtwet
Ben je opvallend veel afwezig of ongeoorloofd afwezig, dan zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te 
schakelen. Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. De school kan extra verlof 
verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals:
•  huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
•  verhuizing
•  gezinsuitbreiding
•  medische redenen
•  kennelijke onredelijkheid
•  vakantie

Belangrijk is dat de vrijstelling voor vakantie, voor maximaal 10 dagen, alleen verleend kan worden als de 
ouders niet tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen en dat kunnen aantonen door bijvoorbeeld een 
werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. 



Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen toestemming voor extra verlof op basis van boven- 
genoemde redenen gegeven kan worden. Vooral het belang van de leerling wordt hierbij in ogenschouw 
genomen. 

Procedure:
1.  Ouders dienen het verzoek vooraf, of indien dat onmogelijk is, uiterlijk binnen twee dagen na het ont-

staan van de verhindering schriftelijk, in bij de teamleider. De teamleider neemt een beslissing en 
meldt het besluit schriftelijk.

2.  Bij een negatief besluit kunnen ouders beroep aantekenen.
3.  De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een vaste procedure. Ouders dienen eerst een  

bezwaarschrift in bij de teamleider. Als dat niet tot een oplossing leidt, leggen ze het bezwaar voor aan 
het bestuur. 

4.  Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kan in beroep worden gegaan bij de (arrondissements-) recht-
bank.

Spijbelen
Bij spijbelen geldt de simpele regel dat de gespijbelde uren dubbel worden ingehaald. De ouders stellen 
we hiervan op de hoogte. Bij veelvuldig of langdurig spijbelen wordt ook de leerplichtambtenaar op de 
hoogte gebracht. Met deze ambtenaren hebben we ook afspraken gemaakt voor het geval een leerling 
veelvuldig te laat komt. In de eerste plaats vinden gesprekken plaats met de leerling en de ouders. Leidt dit 
niet tot verbetering dan nodigt de leerplichtambtenaar de leerling uit voor een gesprek.

Afspraken met leerlingen 
Voor een goede gang van zaken op school en een goede sfeer zijn afspraken en regels nodig. We maken 
daarbij onderscheid tussen omgangsregels en huisregels. De gouden regel op onze school is: op deze 
school moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Daar doen we alles aan. Je hebt het recht en de plicht te 
vertellen als er gepest wordt of als er geweld wordt gebruikt: dit is géén klikken!

De basis voor alle regelgeving is gelegen in het leerlingstatuut, waarin de rechten en plichten van de leer-
lingen zijn beschreven. Het leerlingstatuut kan via de website gedownload worden.

Omgangsregels 
Onder omgangsregels verstaan we afspraken over de manier waarop leerlingen met elkaar, met elkaars 
spullen en met de spullen van de school omgaan. En afspraken over de manier waarop leerlingen en  
personeelsleden met elkaar omgaan. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. 
De omgang met elkaar dient gebaseerd te zijn op onderling respect. Dat betekent dat niemand inbreuk 
mag maken op de persoonlijke sfeer van een ander.
•   Handtastelijkheden en intimidaties - van welke aard ook - zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor  

intimiteiten die niet gewenst zijn.
•   Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het schoolgebouw en het school- 

terrein schoon blijven.
•   Je blijft van andermans spullen af. Diefstal en vernieling van eigendommen wordt bestraft.
•   Voor de financiële gevolgen van diefstal, vernieling of vervuiling kunnen de dader(s) of zijn/haar  

ouders/verzorgers aansprakelijk worden gesteld. Soms doen we aangifte bij de politie. 
•   Over de wijze waarop we met elkaar omgaan in de digitale wereld (sociale media) is een apart protocol  

opgesteld. Kijk voor meer informatie op hetccc.nl.
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Huisregels

Onder huisregels verstaan we regels die niet op afspraken berusten, maar die door de school aan alle leerlin-
gen worden opgelegd. In deze gids zijn alleen de belangrijkste huisregels opgenomen. Een volledig overzicht 
van alle huis- en verblijfregels wordt bij de start van de cursus uitgereikt. 

Ziekte
Wanneer je ziek bent, dient dit ‘s ochtends vóór 8:00 uur telefonisch aan de school doorgegeven te wor-
den. Als je onder schooltijd ziek wordt, meld je je af bij de teamleider of conciërge. Hierna ga je direct naar 
huis en laat je opbellen dat je (veilig) aangekomen bent. In alle gevallen van ziekte moet je bij terugkomst 
op school een briefje van je ouders/verzorgers meenemen. Meerderjarige leerlingen (als zij een 18+ verkla-
ring hebben getekend) zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Bij opvallend ziekteverzuim kan de teamleider 
een Ziekteverzuim Als Signaal (ZAS) melding doen bij de GGD. De leerling wordt dan samen met zijn/haar 
ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen om met de jeugdarts in gesprek te gaan over de achterliggende proble-
matiek van het ziekteverzuim.

Huiswerkvrij
Ben je door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) echt niet in staat geweest je huiswerk te leren of te 
maken, dan neem je een door je ouders/verzorgers ondertekend briefje mee waarin dit duidelijk staat  
vermeld. Verjaardagen of (andere) festiviteiten zijn geen reden. Houd dus altijd rekening met gebeurtenissen 
die van tevoren bekend zijn. Als je in aanmerking denkt te komen voor een huiswerkvrijbriefje, meld je je 
voor je eerste lesuur met een briefje van je ouders/verzorgers bij de conciërge.

Te laat komen
Wanneer je te laat komt, haal je, voordat je naar je lokaal gaat, een te laatbriefje bij de conciërge. Je naam 
wordt dan geregistreerd. Alleen als je van je teamleider een ‘gele kaart’ krijgt (in verband met bus- of trein-
tijden), mag je het 1e uur te laat komen en/of het 7e, 8e of 9e uur de les eerder verlaten. Wie zonder geldige 
reden te laat komt, moet zich de volgende morgen om 7.45 uur melden bij de conciërge.

Uit de les gestuurd
Ben je uit de les gestuurd, meld je dan zo snel mogelijk bij je teamleider, ook als de docent dit niet uitdruk-
kelijk tegen je heeft gezegd. Wanneer je de teamleider of onderwijsassistent niet kunt vinden, ga dan direct 
naar de studieruimte. Er wordt een aantekening van het gebeurde gemaakt en je wordt, nadat je het uit-
stuurformulier (het zogenaamde blauwe briefje) hebt ingevuld, voor de rest van het uur aan het werk gezet.

Inhaaltoetsen
Toetsen worden, wat klas 1 t/m 3 betreft, ingehaald op een vast tijdstip: in principe op donderdag. Je neemt 
zelf de eerste les na je afwezigheid contact op met de docent. Je bent verplicht op dat moment te verschijnen. 
Sanctie bij niet verschijnen zonder reden: voor het niet gemaakte werk geldt het cijfer 1.

Beschikbaarheid
Door roosterwijzigingen, buitenschoolse lessen (zoals excursies) en toetsperiodes kunnen de lestijden 
aangepast worden. Houd hier rekening mee wanneer je andere afspraken maakt, bijv. wat betreft muziekles, 
sport of een (bij)baantje. Klas 1,2 en 3 moeten dagelijks beschikbaar zijn van 08.00 tot 15.15 uur (einde 8e 
uur) in verband met inhaaltoetsen. In de bovenbouw moet je de hele week beschikbaar zijn van 08.00 tot 
16.30 uur.



Lesuitval
We beperken lesuitval tot een minimum en  
vangen afwezigheid van een docent zoveel mo-
gelijk op, door o.a. de telefoonketen en kleine 
roosterwijzigingen. In klas 1 en 2 worden lessen 
van een afwezige docent overgenomen door 
een andere docent. De leerlingen van klas 3 
gaan onder toezicht aan het werk in hun eigen  
studieruimte, deze regeling geldt ook voor klas 
4. Je moet dus altijd je boeken en andere spullen 
van het vak van de niet aanwezige docent bij  
je hebben, zodat het lesprogramma normaal 
door kan gaan. De leerlingen uit de bovenbouw 
kunnen altijd terecht in het Studie Informatie 
Punt (STIP) of in hun eigen studie- en werk- 
ruimtes. De teamleider bepaalt in hoeverre je 
hiertoe wordt verplicht.

Gezond schoolbeleid
Het CCC is een gezonde school. In verband met 
het gezonde schoolbeleid zijn grote verpak-
kingen snoep, chips, koek of frisdrank en ener-
giedrankjes dan ook niet toegestaan. Bij over-
treding van deze regel worden de etenswaren 
ingenomen.

Kluisjes
In de kluisjes kunnen spullen veilig worden opgeborgen. Via de ouderbijdrage kan worden aangeven of de 
leerling een kluisje gaat gebruiken. Vink hiervoor het kopje ‘huur kluisje €15,-’ aan. Voor de sleutel of kaart 
betaal je €5,- borg, maar die krijg je bij inlevering ervan terug. De school heeft het recht je kluisje te controle-
ren als we vermoeden dat dit gebruikt wordt voor het bewaren van gestolen of verboden goederen.

Mobiele telefoon
Het is niet toegestaan zonder toestemming opnames te maken met je mobiel in de school. Overig gebruik 
is in het klaslokaal alleen toegestaan in overleg met de docent. Daarnaast kun je gebruik maken van je 
kluisje om je mobiel in te bewaren. 

Activiteiten
Activiteiten, zoals klassenavonden vinden op school en onder leiding van een docent plaats. Avonden die 
buiten de school georganiseerd worden, vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school.

Film, video en foto’s
Ten behoeve van onze schoolgids en andere vormen van public relations worden er foto’s gemaakt van 
leerlingen in diverse onderwijssituaties. Wij gebruiken dit foto- en filmmateriaal voor communicatiemid-
delen en gaan daar zorgvuldig mee om. Mochten jij of je ouders bezwaar hebben tegen het gebruik van 
dergelijke foto’s voor PR-doeleinden van de school, dan kan dit, voorafgaand aan het schooljaar, schriftelijk 
worden gemeld bij de  directie. 23



Leermiddelen
Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de overheid geld voor leerboeken, werkboeken en  
digitaal leermateriaal. De leerlingen zorgen zelf voor de overige leermiddelen die zij thuis en op school 
gebruiken, zoals een agenda, rekenmachine, tekenetuis, schriften, pennen, sportkleding en woordenboe-
ken. Voor de boeken die de school ter beschikking stelt gelden de volgende voorwaarden voor de ouders:
•   De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige 

behandeling door de leerling, waaronder ook valt het kaften van de boeken, en verplicht zich tot betaling 
van eventuele schade, indien die door de schoolleiding wordt vastgesteld.

•   De lener controleert zelf de boeken op gebreken of onvolkomenheden. Leerlingen hebben tot twee  
weken na de zomervakantie de gelegenheid een boek om te ruilen, mits voorradig.

•   De lener draagt zorg voor inlevering van de boeken door de leerling, op de door de schoolleiding vast- 
gestelde tijden.

Ouderbijdrage
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan leerlingen ter  
beschikking stelt. Toch zijn er een paar voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die 
wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. De school vraagt daarom aan de ouders een vrijwillige bijdrage. 
Ook zonder het betalen van deze bijdrage kan iedereen bij ons op school onderwijs volgen. Maar met de 
vrijwillige bijdrage kunnen wij een aantal waardevolle extra zaken blijven aanbieden aan onze leerlingen. 
De ouderbijdrage-overeenkomst, met daarin alle diensten en activiteiten, kunt u vinden op onze website. 

Landstede Groep, waar het Carolus Clusius College onderdeel van is, werkt voor de facturering van school-
kosten met het online facturatiesysteem “WIS Collect”. Dit werkt als volgt:
 
-          U ontvangt een email (https://hetccc.wiscollect.nl) met daarin de link naar de factuur. De factuur  
 kunt u verder afhandelen en betalen met iDEAL.
-          Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen blijft online beschikbaar.
 
Als het voor u lastig is om te betalen dan is het meestal mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U 
kunt hiervoor contact opnemen met info@hetccc.nl. Wij willen u er op wijzen dat de gemeente waarin u 
woont, een “scholierenregeling” aanbiedt. Deze is bedoeld voor een tegemoetkoming bij diverse school-
kosten. Informatie kunt u vinden op de website van uw gemeente. Ook kunt u een beroep doen op de 
“Stichting Meedoen” (dit is de Zwolse benaming, www.meedoenzwolle.nl). In Hattem e.o. is dit de Stich-
ting Leergeld, (www.leergeldnoordveluwe.nl). In iedere gemeente is er een dergelijke stichting met hier-
voor een eigen benaming.

Laptop en iPad
De hele school is voorzien van een wifi-netwerk. In havo 4 en 5, 4, 5 en 6 vwo en in klas 2 en 3 Orfeo 
werken alle leerlingen met een laptop. Leerlingen kiezen zelf welke moderne laptop zij aanschaffen. Alle 
brugklassen vmbo-tl, havo, atheneum, Orfeo en de brugklassen van de internationale leerroute werken 
met een iPad. Met de inzet van de laptop en iPad verrijken we het onderwijs niet alleen in de les, maar 

Praktische zaken
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ook daarbuiten. Opdrachten en extra leermaterialen zijn terug te vinden in de elo, de elektronische 
leeromgeving van het CCC. Kijk voor meer informatie over werken met de iPad op www.hetccc.nl.

Verzekeringen
De school sluit elk jaar een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen af. Het is een aanvullende 
verzekering die de schade dekt die niet door de eigen verzekering wordt vergoed. Materiële schade aan 
fietsen, kleding, brillen etc. valt daarbuiten. Toch verzoeken wij u deze schade te melden. De ongevallen-
verzekering geldt: 
•  voor de weg van huis naar school en terug;
•  voor het verblijf op school;
•  voor alle activiteiten in schoolverband;
•  alleen op schooldagen gedurende bepaalde uren.
Bij een ongeval kunt u het beste bij de school informeren of de gevolgen door de verzekering gedekt worden.

Huisvesting
Het is de ambitie van onze school om uit te groeien naar een CCC campus in 2020 aan de Prinses Juliana-
straat/Koningin Wilhelminastraat. Onze locatie aan de Koningin Wilhelminastraat staat aan de andere 
kant van ons sportveld en de tennisbaan aan de Prinses Julianastraat.
Voor de leerlingen uit klas 1 en 2 van atheneum, Orfeo en de internationale leerroute vindt een groot deel 
van de lessen plaats op deze kleinschalige locatie op loopafstand van het hoofdgebouw. Het uitgangspunt 
is het bieden van passend en vernieuwend internationaal onderwijs op een prachtige onderwijsplek. Op 
deze kleinschalige locatie zijn wij in staat om een vaste groep docenten aan deze klassen te koppelen 
waardoor we nog beter zicht hebben op de leerlingen. De leerlingen volgen ook lessen in het hoofd gebouw 
aan de Prinses Julianastraat. Dit schooljaar realiseren we een uitbreiding van de faciliteiten van het  Carolus 
Clusius College met de verbouwing van onze hoofdlocatie. 



Buitenschoolse activiteiten

School is meer dan leren alleen. Ook buiten de gewone lessen om zijn er verschillende leuke activiteiten. Het 
zijn vaak precies die activiteiten die jou het langst zullen bijblijven!

Buitenschoolse Educatie
Onder BuitenSchoolse Educatie (BSE) vallen alle leeractiviteiten waarbij van het normale lesrooster wordt 
afgeweken. Vaak zijn die activiteiten ook buiten je leslokaal of zelfs buiten de school. Je kunt daarbij den-
ken aan excursies, projecten, onderzoek, film-, theater- of muziekvoorstellingen en sportdagen. In de BSE 
komen vaak verschillende vakken samen. Een paar voorbeelden van BSE:
•   Klas 1 Orfeo en atheneum-tto maken een dagtrip naar Xanten in Duitsland.
•   In klas havo 2 en atheneum 2 is er een beperkt aanbod aan uitwisselingen. Klas 2 vmbo-tl gaat naar Ber-

lijn. Klas 2 Orfeo en atheneum-tto gaan op uitwisseling.
•   In de klassen havo en atheneum 3 gaan de leerlingen op studiereis naar Duitsland of Frankrijk.
•   In vmbo-tl 3, havo 4 en atheneum 4 is er een beperkt aanbod aan uitwisselingen. De leerlingen van Orfeo 

3 en atheneum-tto 3 maken een studiereis naar Wrexham Wales.
•   In Orfeo 4 ga je op uitwisseling naar Rome. 
•   In atheneum 5 kun je deelnemen aan een uitwisselingsprogramma met China.
•   Eénmaal per jaar is er een voorstelling op het gebied van muziek, toneel of dans voor de onderbouw. 

Deze wordt onder schooltijd gepresenteerd.
•   Voor de Tweede Fase, waarin het vak CKV (Culturele Kunstzinning Vorming) onderdeel uitmaakt van het 

curriculum, bezoeken we regelmatig musea en/of voorstellingen. Dit geldt ook voor gymnasiumleer- 
lingen, die het vak Culturele Klassieke Vorming volgen als onderdeel van Latijn en/of Grieks.



Andere niet lesgebonden activiteiten
•   Het brugklaskamp van havo en vwo in september: met je klasgenoten en mentor drie dagen op stap!
•    De feestcommissie (BAM) organiseert feestavonden (film, toneel, disco, bandjes, cabaret) met als hoogte-

punt de Podiumavond in schouwburg Odeon.
•    De sectie bewegingsonderwijs organiseert toernooien binnen school en landelijke scholen competities 

zoals soft-, basketbal en andere activiteiten zoals trampolinespringen.

Vieringen
We besteden speciale aandacht aan de grote christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Er is een werkgroep 
die vieringen in de grote aula of in de klassen voorbereidt. Zo’n viering is steeds weer een indrukwekkend 
gebeuren, waar veel mensen aan meewerken. De boodschap van een viering heeft telkens weer andere 
accenten. De vieringen zijn hoogtepunten van het schooljaar!

27





Samenwerking
Op het CCC werken we in diverse netwerken samen met scholen over de hele wereld. 

- Elos: scholen in Europa die veel aandacht besteden aan internationalisering. Op het CCC betekent dit dat 
we extra aandacht geven aan moderne vreemde talen, dat je veel leert over andere landen en culturen 
(Europese Internationale Oriëntatie) en dat we veel samenwerken met leerlingen uit andere landen, onder 
andere tijdens eTwinningprojecten en uitwisselingen.

-UNESCO: Het CCC is een UNESCO-school. Daarmee maakt de school met de andere UNESCO-scholen over 
de hele wereld deel uit van een enorm netwerk. In dit netwerk staan vier thema’s centraal: vrede en men-
senrechten, burgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid. Wij koppelen onderwijsprojecten waar 
mogelijk aan speciale dagen of jaren van de UNESCO en de Verenigde Naties.

- TTO: Als school zijn we aangesloten bij het TTO-netwerk voor tweetalig onderwijs. Je kunt bij ons tweeta-
lig gymnasium Orfeo en atheneum volgen. Een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. 

- IMYC: binnen onze internationale leerroute bieden wij het Engelstalig onderwijs aan volgens het inter-
nationaal erkende onderwijsprogramma International Middle Years Curriculum. Je kunt vmbo-tl, havo en 
atheneum volgens dit programma volgen. Alle lessen worden in het Engels gegeven.

- 20-80learning: wij zijn member van het Center for 20-80learning. 20-80learning bieden wij aan op het 
vmbo-tl en in de bovenbouw van de havo binnen het International Business College. Vier dagen in de week 
volgen de leerlingen het reguliere vmbo-tl of de bovenbouw van de havo. Op de dag die overblijft leren zij 
binnen het International Business College, vmbo Business of vmbo FlexDay.

- 10 voor Europa: het CCC is een ‘European Parliament Ambassador School’. Elk jaar nemen alle tweede-
klassers deel aan het project ’10 voor Europa’. Tijdens dit project wordt ingegaan op de geschiedenis en 
werking van de Europese Unie.

- Worldschool: op het CCC kun je een profielwerkstuk maken op basis van een onderzoeksvraag uit een der-
de wereldland. Leerlingen werken daarbij nauw samen met NGO’s. De oplossingen die bedacht worden, 
worden meestal ook uitgevoerd in dat land. 
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Lokaal verankerd, groot en verbonden

Om van betekenis te zijn is onze school kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Tegelijk zijn we onder-
deel van een grote organisatie - Landstede Groep - die juist daardoor dingen tot stand kan brengen die  
anders buiten bereik blijven. De samenwerking met andere scholen geeft alle kansen voor dialoog en  
verdieping. Wij delen met elkaar onze onderwijsvisie en onze protestants-christelijke of katholieke achter-
grond.

o=onderbouw  b=bovenbouw

Onze scholen bieden ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Landstede Voortgezet onderwijs

Vmbo 
bb / kb

Vmbo 
gl / tl

Havo Atheneum Gymnasium Praktijk- 
onderwijs

Agnieten College
Nieuwleusen

0 0 b o o

Agnieten College
Wezep

o o b o o

Agnieten College
Zwartsluis

o b o b o o

Carolus Clusius College Zwolle
(ook Orfeo, internationaal
gymnasium)

o b o b o b o b

Centre for Sports &
Education, Zwolle

o b o b o b o b o b

Morgen College,
Harderwijk

o b o b

Oriënt, Zeewolde o

Ichthus College Kampen o b o b o b o b o b o b

Ichthus College, Dronten 
(ook aanbod voor  
hoogbegaafde leerlingen)

o b o b o b o b o b

JenaXL met Thomas a  
Kempis College, Zwolle

ob o b o b o b o b

Meander College, Zwolle o b o b o b

TalentStad Beroepscollege, 
Zwolle

o b

TalentStad Praktijkonderwijs, 
Zwolle

o b

Thomas a Kempis College, 
Zwolle

o b o b ob o b
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’n wereldschool!

Carolus Clusius College
Prinses Julianastraat 66
8019 AX Zwolle
Telefoon: 088-850 75 00
Fax: 088-850 75 05
info@hetccc.nl
www.hetccc.nl

Volg ons ook op:


