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Op het Mill Hill College maken wij leerlingen graag wereldwijs. Dat betekent dat wij er niet alleen voor 

zorgen dat leerlingen een diploma halen, maar dat zij ook vaardigden leren die belangrijk zijn om als verant-

woordelijk wereldburger een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van de toekomst.

School is ook bij uitstek de plaats waar leerlingen kunnen experimenteren, fouten mogen maken en stukje 

bij beetje steeds meer zelfstandig worden. Daarom is het voor ons ook heel belangrijk dat de school een 

veilige en gezellige omgeving is. Een plaats waar je graag wilt zijn.

Het Mill Hill College biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Wij dagen 

leerlingen niet alleen uit in de lessen, maar ook daarbuiten tijdens onze creatieve en sportieve activiteiten, 

projecten, excursies, kampen en buitenlandse reizen. Samen ontdekken we de wereld en worden we steeds 

meer wereldwijs.

Onze school is een open en modern gebouw dat helemaal is ingesteld op werken met computers en we 

beschikken over de meest uiteenlopende praktijklokalen. De mediatheek, het talenplein en de Agora voor 

zelfstandig werken, zijn hiervan mooie voorbeelden. 

In deze schoolgids geven wij naast algemene gegevens ook informatie over de inhoud en vormgeving van 

ons onderwijs, de leerlingbegeleiding en de buitenlesactiviteiten. Daarnaast verantwoorden wij in deze gids 

de resultaten van ons werk. Deze verantwoording is niet eenzijdig; ouders/verzorgers en school sluiten – 

in het belang van de leerling – een samenwerkingscontract. Dit contract vraagt om gezamenlijke betrokken-

heid, openheid, respect en verantwoordelijkheid. Over vrijwel alle onderwerpen treft u ook meer informatie 

aan op onze website. Mede namens al onze medewerkers wens ik jullie, beste leerlingen, en u ouders/

verzorgers een leerzaam en plezierig schooljaar toe. Wij zullen er met veel genoegen ons steentje aan 

bijdragen. 

Drs. A.C.P.M. (Ard) van Aken

rector

Het Mill Hill College, een wereldschool!

VOORWOORD



Verbonden en Betrokken
Hoe meer ‘connected’ de wereld is, des te meer lijken we 
alleen te staan. Verbonden zijn we tegenwoordig allemaal, 
maar betrokken? Op het Mill Hill College hebben we geen 
WiFi nodig om connectie te maken. We weten niet alleen wat 
er speelt, we doen ook mee en voelen ons verantwoordelijk. 
Samen maken we het verschil. We nemen eigenaarschap. 
Voor ons eigen welzijn en in relatie tot het welzijn van het 
collectief en de wereld. We geven het goede voorbeeld en 
inspireren elkaar en anderen.

Trots
Trots zijn is voldoening voelen over iets uitzonderlijks dat 
je zelf of samen hebt bereikt. Trots is het resultaat van 
succes uit ondernemerschap en van een individuele en/of 
teamprestatie. Trots wordt levend gehouden door steeds 
weer nieuwe en ambitieuze doelen te stellen. Dit leidt tot 
voortdurende verbetering en is de drijfveer van innovatie.
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Bij ons leer je te worden wie je bent. Kijk dus niet alleen 
toe, maar doe mee. Want als je benieuwd bent naar ande-
ren, vergroot jij je wereld en ben je van betekenis. Verlies 
je aandacht niet, maar verleg hem. Je bent er nog lang niet, 
maar wie is dat wel? Blijf jezelf ontwikkelen en kom iedere 
dag een stapje dichterbij.

Kernwaarde
Met de kernwaarden van het Mill Hill College willen 
we dat iedereen in één oogopslag kan zien waar 
onze school voor staat. In het Schoolplan 
2019-2023 worden de kernwaarden 
beschreven: ondernemend, ver-
bonden en betrokken, trots.

Ondernemend
Ondernemen betekent het nemen van eigen 
initiatief, het aangaan van uitdagingen, uitproberen, 
investeren, creatief, veerkrachtig en flexibel zijn. 
Ondernemen gaat om fouten durven maken, van die 
fouten leren en er beter van worden. Het gaat om pres-
teren, kwaliteit leveren en het belang begrijpen van het 
maken van afspraken en je eraan houden. Op het Mill Hill 
College werken we in teams, maar ook met partners van 
buitenaf om onze doelen te bereiken. Niet alleen om de 
school draaiende te houden, maar om duurzame groei te 
bewerkstelligen. 

01.  Versterk Je Wereld

Het Mill Hill College bestaat dit schooljaar 63 jaar. In de 
geschiedenis van de school zijn we twee maal gefuseerd; in 
1989 met mavo St. Jan in Goirle en in 1997 met de St. Jozef 
mavo in Hilvarenbeek. Er zijn inmiddels al de nodige gene-
raties leerlingen bij ons afgestudeerd. Vroeger was het 
Mill Hill College van de kloosterorde “De fathers van 
Mill Hill”. Deze fathers werden opgeleid om te werken
in derdewereld-landen. Nog steeds leven we actief mee met
de mensen die daar wonen.  

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een goede 
huisvesting en een prettige schoolomgeving. Zo beschikken 
we over een moderne mediatheek, een stilteruimte (Agora) 

waar met laptops gewerkt kan worden en een “talenplein”om 
onderwijsvernieuwingen te ondersteunen. Op het prachtige 
schoolplein kunnen leerlingen zich tijdens pauzes en vrije 
uren ontspannen. 

Zo’n 1.500 leerlingen komen elke schooldag vanuit Goirle, 
Riel, Tilburg, Hilvarenbeek, Alphen, Diessen, Esbeek, Biest-
Houtakker, Gilze, Baarle-Nassau en België naar het Mill Hill 
College.

02. Werelds 

V E R S T E R K  J E  W E R E L D
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Brugklas
In het eerste leerjaar van het Mill Hill College wordt gewerkt 
met twee onderwijsconcepten. De “reguliere” stroom en 
Team-X.

Reguliere stroom
In de reguliere stroom worden alle leerlingen geselecteerd 
naar niveau. Dit “voorsorteren” doen we op basis van het 
advies van de leerkracht uit groep 8.

In de reguliere stroom hebben we drie niveaus:
• mavo/havo (noemen we A-stroom);
•  havo/vwo (noemen we B-stroom);
•  vwo (noemen we C-stroom). 

Doubleren
In de brugklas is doubleren niet mogelijk. Aan het einde 
van het eerste leerjaar worden de leerlingen op grond van 
studieresultaten en vaardigheden bevorderd naar mavo-2, 
havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2. Leerlingen van de 
A-stroom die ‘doubleren’, worden verwezen naar een andere 
school met een kaderberoepsgerichte leerweg. 

Oriëntatie op talen
In de reguliere brugklas starten de leerlingen met oriëntatie 
op talen. Leerlingen maken kennis met verschillende moderne 
vreemde talen. Naast Engels krijgen:
• A-stroomleerlingen: oriëntatie op Frans en Duits;
• B-stroomleerlingen: oriëntatie op Frans, Duits en Spaans;
• C-stroomleerlingen: oriëntatie op Frans, Duits, Spaans 
 en Latijn.

Na de brugklas volgen de leerlingen in mavo-2 de lessen Frans 
en Duits. De leerlingen die naar havo-2 en atheneum-2 gaan 
maken een keuze voor 2 van de 3 talen. De gymnasiumleerling 
volgt naast 2 keuzetalen ook het vak klassieke talen en cultuur.
In de C-stroom en in vwo-2 krijgen de leerlingen bèta-
onderwijs ter voorbereiding op de exacte vakken. 

04. Ken Je Wereld: inrichting van de school

V E R S T E R K  J E  W E R E L D
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Rector
De rector, de heer Ard van Aken, is integraal verantwoordelijk
voor het schoolbeleid.

Conrector
De conrector, de heer Wim Smits, draagt samen met de 
rector zorg voor ontwikkeling en uitvoering van beleid. Tevens 
is hij de eindexamensecretaris. 
De aansturing van de afdelingen (brugklas, mavo, havo, 
vwo en Team-X) ligt bij de sectordirecteuren. 

Sectordirecteuren
Binnen het Mill Hill College zijn de volgende sectordirecteuren 
actief:
• mevrouw Carolien Loos, brugklas (A-stroom, B-stroom,
  C-stroom);
• de heer Ralf van Overbruggen, mavo en Team-X (mavo-2, 
 mavo-3, mavo-4 en Team-X klas  1, 2 en 3);
• de heer Ruud Schouten, havo (havo-2, havo-3, havo-4 en
 havo-5);
• mevrouw Franca Peek-Warnars, vwo (vwo-2, vwo-3, vwo-4, 
 vwo-5 en vwo-6).

Coördinatoren leerlingzaken
De sectordirecteuren worden ondersteund door de coördi-
natoren leerlingzaken. Zij zijn verantwoordelijk voor de leer-
lingbegeleiding binnen de afdeling. 

Mentor 
De mentor is in de begeleiding van leerlingen de belangrijk-
ste docent. Mentoren begeleiden gedurende het schooljaar 
een klas of een groep leerlingen. De mentor is het eerste 
aanspreekpunt voor de leerlingen en is de contactpersoon 
tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school. 
De mentoren van de brugklas worden geassisteerd door 
twee bovenbouwleerlingen, de zogenoemde leerling-
mentoren. Deze leerlingen ondersteunen de mentor gedu-
rende het schooljaar met de begeleiding van de klas. 
Uiteraard blijft de mentor verantwoordelijk voor de begelei-
ding van de leerlingen. De vakdocenten zijn verantwoorde-
lijk voor de inhoud van de les en de studiebegeleiding.

03. De Wereld van Mill Hill College

BASISSCHOOL

MAVO / HAVO
A-STROOM

HAVO / VWO
B-STROOM

VWO
C-STROOM

MAVO / HAVO / VWO
TEAM-X

1e jaar

2e jaar

3e jaar

4e jaar

5e jaar

6e jaar

MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM

MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM

MAVO HAVO

HAVO

ATHENEUM GYMNASIUM

ATHENEUM GYMNASIUM

ATHENEUM GYMNASIUM

➜

➜

TEAM-X

TEAM-X

➜ ➜ ➜
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Team-X
Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een nieuw 
onderwijsconcept: Team-X. In het thematisch projectonder-
wijs van Team-X staat de leerling en zijn talenten centraal. 
In Team-X zitten leerlingen, van diverse niveaus (mavo, 
havo en vwo), de eerste drie leerjaren samen. Daarna stromen 
ze door naar mavo-4, havo-4 of vwo-4. Team-X staat voor 
een contextrijke en meer natuurlijke manier van leren waar-
bij leerlingen op eigen tempo kennis en vaardigheden leren 
in relatie tot de omgeving en niet in losse vakken. Bij het 
leerproces wordt de buitenwereld (bedrijfsleven, overheids-
instellingen, vervolgopleidingen, maar ook ouders) bewust 
betrokken. Leerlingen in Team-X krijgen een grote keuze-
vrijheid en het leren is in hoge mate gepersonaliseerd.

Daarnaast is er structureel tijd en aandacht voor studie-
vaardigheden en persoonsvorming. Coaches (mentoren) 
bespreken de door leerlingen gemaakte keuzes om ze te 
helpen reflecteren op hun eigen (leer)proces.

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, dragen 
de profs (vakdocenten) en coaches zorg voor het behalen 
van de kerndoelen die door de overheid wettelijk vastgelegd 
zijn. Alle traditionele schoolvakken komen, geïntegreerd in 
thema’s en projecten, gedurende het schooljaar ongemerkt 
voorbij. De kernvakken (wiskunde, Nederlands en Engels) 
en de moderne vreemde talen worden in de onderbouw 
voor de leerlingen ingeroosterd. Alle drie de leerjaren werken 
met digitale methodes. Deze zijn ondersteunend voor de 
uitvoering van het concept Team-X.

Mavo-2 t/m mavo-4
Het mavo-team begeleidt leerlingen naar het diploma en 
bereidt ze voor op het vervolgonderwijs. Daarbij wordt het 
onderwijs contextrijk aangeboden. Dat betekent dat er naast 
aandacht voor kennis en vaardigheden veel aandacht is 
voor de ontwikkeling van leerlingen (bijvoorbeeld: creativiteit
en samenwerking). Binnen de mavo-afdeling lopen leer-
lingen een beroepsoriënterende stage, maken kennis met
een taaldorp, leren samenwerken, krijgen practische 
opdrachten en vakexcursies en moeten onderzoek doen 
voor het sectorwerkstuk. De koppeling van deze activiteiten
aan de lesstof maakt het leren voor de leerlingen leuker en 
zinvoller.

Met betrekking tot de begeleiding van mavoleerlingen is er 
zowel aandacht voor de resultaten als voor de persoonlijke 
ontwikkeling. Tijdens de schoolloopbaan op de mavo wordt 
leerlingen geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
het eigen leerproces. 

In de lob-lessen (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) ont-
dekken leerlingen hun talenten en interesses. Dat helpt de 
leerlingen om een goede keuze te maken voor hun toekomst.
Na het behalen van het mavodiploma kunnen leerlingen 
doorstromen naar het MBO of naar havo-4. 
Wat de best passende route is, onderzoeken we met de 
leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

Havo-2 t/m havo-5  
Leerlingen op de havo worden vanaf klas 2 stapsgewijs 
begeleid van onderbouw naar bovenbouw. 

In havo-2 en havo-3 wordt van leerlingen verwacht dat ze 
naast kennis ook inzicht en vaardigheden oefenen die ze
in de bovenbouw nodig hebben. In havo-3 doorlopen de
leerlingen in het mentoruur, naast de persoonlijke
begeleiding, een keuzeproces dat ondersteund wordt door
lob (loopbaan-oriëntatie en -begeleiding). De begeleiding is
erop gericht de leerlingen vakken te laten kiezen die zij
in de bovenbouw (havo-4 en havo-5) gaan volgen.

In havo-4 start de bovenbouw. In de bovenbouw leren leer-
lingen zelfstandiger te werken en grotere leerstofeenheden
te plannen en te verwerken. De doelstelling is een brede
algemene vorming en een goede voorbereiding op het
vervolgonderwijs.

Omdat HBO-opleidingen wensen kunnen hebben ten aan-
zien van het vakkenpakket bij toelating, volgt de leerling vanaf
havo-4 onderwijs in een van de profielen die hij/zij gekozen
heeft aan het einde van havo-3:
• Cultuur en maatschappij (C&M);
• Economie en maatschappij (E&M);
• Natuur en gezondheid (N&G);
• Natuur en techniek (N&T).

In havo-5 worden leerlingen voorbereid op het examen en 
het maken van de juiste studiekeuze. Hiermee krijgen leer-
lingen niet alleen voldoende bagage mee voor het HBO, 
maar streven we er ook naar om zoveel mogelijk leerlingen
op de voor hen juiste vervolgopleiding te krijgen. 

Vwo-2 t/m vwo-6
Het vwo-team heeft als doel leerlingen te begeleiden naar 
het hoogste niveau in het voortgezet onderwijs. Van de vwo-
leerlingen wordt verwacht dat zij cognitief uitgedaagd willen 
worden en een onderzoekende en kritische studiehouding 
ontwikkelen.

V E R S T E R K  J E  W E R E L D
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Franca Peek: `In 2010 ben ik hier komen werken omdat het Mill 
Hill College bekend staat om de prettige, laagdrempelige sfeer 
en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 
en medewerkers. Het Mill Hill College is uniek vanwege de onder-
linge betrokkenheid tussen leerlingen en medewerkers; het is 
een school waar je je op je gemak voelt en jezelf kunt zijn.

Sectordirecteur zijn is een veelzijdige functie met een mix van 
veel praktische zaken, van nadenken hoe wij als school onderwijs 
willen geven en van heel veel contact met mensen. Ik ben verant-
woordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van leerlingen in 
vwo-2 t/m 6 en ben daarmee de leidinggevende van een team van 
30 docenten die de leerlingen begeleiden, zoals de mentoren, 
de coördinator leerlingzaken en de coördinator lob. Het is mijn 
taak om ervoor te zorgen dat zij hun werk kunnen doen door het 
onderwijs te organiseren, hun gesprekspartner te zijn voor prakti-
sche zaken en om hen scherp te houden, te sparren of te coachen.

Ik ben sectordirecteur geworden omdat ik graag een centrale 
rol speel in het faciliteren van goed onderwijs. De organisatie 
hiervan spreekt mij enorm aan, evenals de coaching van zowel 
leerlingen als medewerkers. Ik vind het belangrijk om mensen 
te kunnen coachen in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en 
professionaliteit. Graag ben ik mensen tot steun op school; mijn 
deur staat bijna altijd open. Zowel medewerkers als leerlingen 
vinden hun weg naar mijn kamer voor praktische vragen, om te 
sparren of om gewoon hun verhaal kwijt te kunnen. Die open 
deur geldt overigens niet alleen voor mij, je vindt dit terug in 
de hele school. 

Ik ben sectordirecteur van het vwo omdat de ontwikkeling van de 
leerlingen mij boeit; het zijn jongeren met een grote intellectuele 
bagage, die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de toe-
komst. Het is een mooie uitdaging om deze leerlingen onderwijs 
te bieden waarin zij leren hoe zij deze bagage kunnen gebrui-
ken en waarbij zij stap voor stap steeds zelfstandiger worden.

Hun persoonlijke ontwikkeling loopt hier vervlochten als een 
rode draad doorheen. Ik zie het als een maatschappelijke op-
dracht om deze mensen te leren hun talenten te benutten 
zodat zij later hun rol in kunnen nemen in de maatschappij.

Als je vraagt aan leerlingen of ik veel met hen te maken heb, dan 
zullen ze aangeven dat dit niet zo is. Ik werk voor hen vooral
achter de schermen en ik ben op de hoogte van hun ontwikke-
ling en bijzonderheden. Als leerlingen bij mij komen, dan is dat
voor een evaluatie ergens van of voor praktische zaken.

FRANCA PEEK  
SECTORDIRECTEUR VWO

Franca Peek is sinds 2010 
werkzaam op het Mill Hill 
College als sectordirecteur 
vwo. Ook is ze portefeuille-
houder interne organisatie 
en leerlingondersteuning. In 
dit interview vertelt Franca 
waar ze trots op is en waar-
om onze school uniek is.

Hoewel ik geen les geef, vind het ik het belangrijk om de leerlin-
gen te kennen. Ik ga dan ook graag kijken in de lessen; niet alleen 
om te zien hoe de docent het doet, maar ook om te zien waar de 
leerlingen mee bezig zijn en wie zij zijn. Ik ken veel gezichten en 
namen; als ik de leerlingen ontmoet, komt dit tezamen in een 
persoon. Zodra ik de naam van een leerling hoor, weet ik het ge-
zicht bij de verhalen die ik in het leerlingvolgsysteem bijhoud.

Als sectordirecteur ben ik lid van het MT en heb ik de porte-
feuilles interne organisatie en leerlingondersteuning. Interne 
organisatie zie ik als een ‘doe-portefeuille’: ik behoud het over-
zicht over de praktische zaken die geregeld moeten worden 
en bewaak de diverse draaiboeken. Leerlingondersteuning is 
veel meer een ‘denk-portefeuille’: in het kader van passend 
onderwijs is het belangrijk om goed na te denken hoe wij 
leerlingen kunnen ondersteunen, zodat zij het reguliere onder-
wijs kunnen volgen en een diploma kunnen behalen. Ik ben er 
trots op hoe wij onze leerlingen kunnen begeleiden en ben 
steeds op zoek naar de balans tussen de mogelijkheden in de
ondersteuning en de grenzen in de zorg voor onze school. 
 
Waar ik echt trots op ben, is dat onze vwo-leerlingen de ruimte 
krijgen hun talenten te ontwikkelen door te sprokkelen en/of ver-
snellen. Met sprokkelen mogen leerlingen in de bovenbouw van 
het vwo extra vakken bovenop het vakkenpakket kiezen. Deze 
vakken worden echter niet ingeroosterd en de leerlingen ontvan-
gen voor het volgen van deze vakken een zogenaamde ‘sprok-
kelkaart’. Hiermee kunnen ze lessen van andere vakken inruilen 
voor de lessen van het sprokkelvak. Het is een goede methode 
om leerlingen te leren omgaan met hun eigen verantwoordelijk-
heid: ze kiezen de uren in overleg met hun vakdocenten en men-
tor en leren hoe zij het beste hun studie kunnen organiseren.
Naast het sprokkelen kunnen vwo-leerlingen ook versnellen. 
Er zijn immers leerlingen die de herhaling van de stof niet al-
tijd nodig hebben en die zich kunnen gaan vervelen als ze moe-
ten wachten op hun medeleerlingen. Het is heel belangrijk dat 
deze leerlingen niet belemmerd worden in hun ontwikkeling!
Er bestaan twee varianten van het versnelde vwo: een leerling 
kan vanaf de tweede helft van de brugklas alles versnellen, 
waardoor de leerling het vwo uiteindelijk in vijf in plaats van zes 
jaar afrondt. Een andere mogelijkheid is dat een leerling voor 
één of enkele vakken versnelt. Als een leerling hiervoor kiest, 
krijgt hij/zij een ‘sprintkaart’ waarmee er ruimte gemaakt wordt 
in het rooster om aan te sluiten bij een hoger leerjaar of om 
te werken aan het versnellingsvak. Als de leerlingen al examen 
hebben gedaan in één of enkele vakken, kunnen zij de tijd die 
ze over hebben gebruiken om zich te ontwikkelen met extra 
activiteiten; zoals het bijwonen van lessen van andere vakken 
of het volgen van colleges bij de universiteit. Ik vind het echt 
super dat we de vwo-leerlingen op deze manier het maatwerk 
kunnen geven dat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. 
 
Waar ik echt blij van kan worden, zijn de verhalen van oud-
leerlingen. Het is fantastisch om te zien waar zij mee bezig zijn
en hoe zij zich ontwikkelen. Wat ik nou het leukste onderdeel
vind van mijn werk? Ik denk de variatie. Never a dull moment!’
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Het ‘workshadowen’ is bovendien een vast onderdeel van 
het lob-programma, omdat wij het belangrijk vinden dat de 
leerlingen ervaren hoe een beroep er in de praktijk uitziet. 
De leerlingen die meer uitdaging zoeken, kunnen master-
classes bij universiteiten volgen om zodoende te leren of de 
opleidingen daar aansluiten bij hun interesses en mogelijk-
heden. Er bestaan eveneens mogelijkheden om aan work-
shops en wedstrijden buiten school deel te nemen.

Versneld vwo  
Met ingang van schooljaar 2019-2020 biedt het Mill Hill College
het versneld vwo aan.
Vwo-leerlingen die minder tijd nodig hebben om hun leerdoelen 
te behalen, grip hebben op hun studie en initiatief durven 
nemen, hebben daarmee de mogelijkheid om het vwo-diploma
in 5 in plaats van 6 jaar te behalen. Voor leerlingen die dit voor 
het volledige vakkenpakket kunnen, start het versneld vwo 
in de brugklas. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een of 
twee vakken in de bovenbouw te versnellen. 

De mentoren en vakdocenten van het vwo bieden de 
vwo-leerlingen een veilige en uitdagende leeromgeving 
waarin zij de leerlingen begeleiden in het proces van toe-
nemende zelfstandigheid. 
Samen met de leerling wordt gezocht naar de juiste balans 
tussen kansen geven en uitdagingen bieden en er wordt 
gekeken naar wat de leerling nodig heeft om zich te kun-
nen ontwikkelen en uitdaging te vinden. Als leerlingen meer 
aan kunnen dan alleen het reguliere basispakket, wordt er 
gezocht naar mogelijkheden om deze uitdaging te bieden. 

Het vwo-programma biedt een doorlopende leerlijn in het 
verwerven van kennis, inzicht en (academische) vaardig-
heden ter voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. 
Het is ons streven om elk leerjaar projecten aan te bieden 
waar de vwo-leerlingen de vakoverstijgende vaardigheden 
kunnen toepassen en de leerstof vanuit verschillende disci-
plines leren te benaderen.
De vwo-leerling doorloopt bovendien een keuzeproces dat 
start in de vwo-2.
Op het einde van vwo-2 maken de leerlingen de keuze of 
zij of zij naast de reguliere vakken science en informatica 
willen volgen als voorbereiding op de bètavakken. In vwo-3
volgen de leerlingen de reguliere lessentabel met 4 moderne
vreemde talen of zij volgen de bètastroom met het reguliere 
programma, 3 moderne vreemde talen, science en informatica. 

Het Mill Hill College biedt alle leerlingen van de C-stroom 
het gymnasium aan. Dat wil zeggen dat alle C-stroom-leer-
lingen een oriëntatie op klassieke talen en cultuur volgen. 
Aan het einde van het eerste leerjaar kunnen de C-stroom-
leerlingen, met een positief advies van de vakdocenten, hun 
weg vervolgen op het gymnasium. De gymnasiumleerlingen 
volgen in klas 3 bovendien Latijn en Grieks, maar tekenen 
of handvaardigheid behoren niet tot hun reguliere vakken-
pakket. In vwo-3 doorlopen de leerlingen een keuzeproces 
om uiteindelijk het definitieve vakkenpakket voor de boven-
bouw van het vwo te kunnen kiezen. 
Vanaf vwo-4 volgen de leerlingen vakken die al meetellen 
voor de uiteindelijke cijferlijst van vwo-6. 

Het lob-programma (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) 
stimuleert de leerlingen in de bovenbouw van het vwo om 
zich te oriënteren op hun toekomst door hen informatie 
over vervolgopleidingen uit te laten zoeken en op zoek te 
gaan naar de studierichting die hen aanspreekt. Er bestaan 
mogelijkheden om open dagen te bezoeken of om een dag 
mee te lopen met studenten. 

Katja van Geffen is sinds 2009 docent Nederlands op het Mill Hill 
College. Ze geeft les in de brugklas en in de bovenbouw, waar ze 
ook mentor van een aantal leerlingen is. 
Daarnaast is ze op school werkzaam als ondersteuningscoördinator. 
In dit interview vertelt ze wat deze taak inhoudt en dat het zo belang-
rijk is dat leerlingen gezien en gehoord worden binnen onze school.

Katja van Geffen: `Naast mijn werk als docent Nederlands ben ik 
coördinator dyslexie geweest. Bij deze taak coördineerde ik diverse 
zaken voor dyslectische leerlingen, bijvoorbeeld het klaarleggen 
van de juiste toetsen voor schakelweken. Het begeleiden van leer-
lingen vond ik toen al erg leuk om te doen. Na het behalen van mijn 
master SEN (Special Educational Needs) ontstond er een vacature 
voor ondersteuningscoördinator op school en deze taak sloot heel 
mooi aan bij wat ik graag wilde doen.

Samen met mijn collega Veerle de Pijper ondersteun ik leerlingen 
die daar behoefte aan hebben. Veerle is het aanspreekpunt voor de 
havo- en mavoafdeling; ik ben ondersteuningscoördinator voor alle 
brugklassen, Team-X en de afdeling vwo. Als het met een leerling 
niet gaat zoals gewenst, bijvoorbeeld op het gebied van leren, sociale 
contacten of bij andere problemen, dan komen wij in beeld. Wij 
gaan dan met een team van deskundigen kijken hoe de leerling het 
beste geholpen kan worden. Soms hebben we de juiste hulp in 
huis of is het juist nodig om door te verwijzen naar hulpinstanties 
buiten de school. We overleggen dan met de leerling en ouders of 
verzorgers welke hulp nodig is om ervoor te zorgen dat een leerling 
weer beter in zijn of haar vel zit.

In de praktijk is mijn werk heel breed. Ik heb veel overleggen binnen 
de school; met bijvoorbeeld  counselors, begeleiders, jeugdartsen, 
schoolmaatschappelijk werk en de leerplicht. We kijken wat een 
leerling nodig heeft, wie de leerling kan ondersteunen en houden 
in de gaten of de hulp die de leerling krijgt, voldoende is. Wij zijn 
vooral de schakel; de uitvoering van de hulp wordt door anderen 
gedaan. 

Als ondersteuningscoördinator ben ik ook betrokken bij de warme 
overdracht van basisschoolleerlingen. Er wordt in kaart gebracht 
welke leerling een ondersteuningsbehoefte heeft en wie een per-
soonlijk begeleider nodig heeft. Persoonlijk begeleiders zijn docenten 
die een leerling extra begeleiden, bijvoorbeeld met plannen

en organiseren. Voor alle brugklasleerlingen met een persoonlijk 
begeleider is er een extra kennismakingsmiddag voor de zomer-
vakantie, waarbij ze alvast in alle rust door de school kunnen lopen 
en vaak al kennis kunnen maken met hun begeleider. 

Het is belangrijk dat een leerling het gevoel krijgt dat hij of zij ge-
zien en gehoord wordt binnen onze school. Daarom is het van 
belang dat er ondersteuningscoördinatoren zijn; het is fijn dat er 
mensen meekijken als het niet zo lekker gaat met een leerling en 
dat hij of zij de ondersteuning krijgt die nodig is om zich te blijven 
ontwikkelen. Als ondersteuningscoördinator moet je goed kunnen 
luisteren naar de leerling. Ook moet je weten welke professionals 
je in huis hebt en daarnaast moet je nog een netwerk buiten school 
hebben, zodat je kunt schakelen en de leerling kan bieden wat er 
nodig is. We werken veel samen met ouders en diverse hulp-
verleners, zodat je de leerling samen vooruit kunt helpen. Op onze 
school zijn de mentoren heel betrokken, ze signaleren vaak goed 
wat er speelt; zodat we leerlingen soms al preventief kunnen onder-
steunen.

Het leukste aan mijn werk is dat het heel dankbaar werk is. Je 
kunt de ontwikkeling van leerlingen goed volgen en het geeft veel 
voldoening als het met een leerling beter gaat door hulp en onder-
steuning. Je leert leerlingen echt beter kennen. Het is geweldig om 
een leerling binnen te zien komen in de brugklas en dan in het eind-
examenjaar weer in de klas te hebben; mooi om te zien wat er dan 
van iemand terecht gekomen is. Ik ben ook persoonlijk begeleider 
geweest van diverse leerlingen, een mooie herinnering van mij is 
dan ook dat leerlingen die ik zoveel jaren heb begeleid hun diploma 
uiteindelijk halen. Heel tof!
Ook vind ik het erg leuk om met veel mensen in contact te komen 
tijdens mijn werk: leerlingen, collega’s op school en in zorginstellin-
gen; ik vind het interessant om te weten hoe zij aan de slag gaan. 
De samenwerking met mijn collega ondersteuningscoördinator 
verloopt heel prettig. Ik vind het heel leuk dat ik deze taak heb 
naast mijn lessen, de afwisseling bevalt me goed! 
Inmiddels werk ik al ruim tien jaar op het Mill Hill College. Het is 
een hele fijne en warme school, het contact tussen leerlingen en 
docenten is laagdrempelig en ik heb het gevoel dat leerlingen ge-
makkelijk hun weg kunnen vinden binnen de school. Er zijn veel 
fijne en betrokken collega’s die goed zijn in wat ze doen. Als school 
hebben we een klimaat waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen 
en kunnen zijn wie ze zijn. Ze voelen de ruimte om zichzelf te leren 
kennen en wij zijn een veilige school, waarbinnen dat goed kan. 
Iedereen wordt geaccepteerd en gerespecteerd en krijgt ruimte 
om zijn of haar eigen ontwikkeling door te maken. Daarom is het 
Mill Hill zo’n fijne school!’ 

KATJA VAN GEFFEN  
ONDERSTEUNINGSCOÖRDINATOR
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Binnen het Mill Hill College bieden we leerlingen de mogelijk-
heid zich op een vernieuwende manier breed te ontwikkelen 
en hun wereld te versterken.  

Talenplein
Op het talenplein volgen alle leerlingen minimaal een les per 
week Nederlands en de moderne vreemde talen. De overige
lessen vinden plaats in de vaklokalen. De leerlingen ontvangen
per periode een planner van de vakdocent, waarin aange-
geven staat, wat er van hen verwacht wordt. Tijdens de lessen
op het talenplein werken de leerlingen, van verschillende 
leerjaren en afdelingen, zelfstandig aan de opdrachten. 
De opdrachten zijn met name gericht op het oefenen van 
de taalvaardigheid. De leerlingen worden hierbij begeleid 
door de docenten die op het talenplein aanwezig zijn.

Zomerschool
Het Mill Hill College neemt deel aan de zomerschool, een 
landelijk initiatief om het aantal zittenblijvers in het voort-
gezet onderwijs terug te dringen. De zomerschool is bestemd 
voor leerlingen uit mavo-3, havo-3, havo-4, vwo-3, vwo-4 
en vwo-5 met een onvoldoende eindrapport, waarbij de 
leerling het meest gebaat is bij overgang naar het volgende 
leerjaar. In de laatste week van het schooljaar en de eerste 
week van de zomervakantie krijgen zij een intensief pro-
gramma op maat aangeboden om opgelopen achterstanden 
weg te werken. 

Tijdens de zomerschool gaan groepjes van maximaal zes 
leerlingen onder begeleiding van een externe coach aan de 
slag. Door de inzet van externe docenten heeft de leerling 
de kans om met een schone lei te beginnen aan de zomer-
school. De leerlingen worden nadrukkelijk gestimuleerd om 
de regie te nemen over hun eigen leerproces, in een positieve 
sfeer van vertrouwen en rust. Ook ouder(s)/verzorger(s) 
worden betrokken bij de zomerschool, onder meer bij het 
intakegesprek en door regelmatige verslaglegging. Aan het 
einde van de zomerschool maken de leerlingen twee toetsen 
om te kijken of zij alsnog bevorderd kunnen worden.

Maatschappelijke stage
We willen onze leerlingen meer leren dan alleen lesstof 
en opleiden tot wereldburgers (wereldwijs). Daarom is de 
maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het 
curriculum op het Mill Hill College. Dit is uniek voor de regio 
Tilburg. Kenmerkend voor de maatschappelijke stage is 
dat er zowel aandacht is voor het leren van de leerling als 
voor het belang van de samenleving. 
Leerlingen uit mavo-3, mavo-4, havo-4 en vwo-4 voeren 
30 uur vrijwilligerswerk uit buiten de reguliere lestijden, 
onder verantwoordelijkheid van de school. 

Burgerschap en wereldschool
Deelnemen aan onderwijs betekent een actieve houding 
en een open geest voor de wereld om je heen. De behoefte 
om de wereld te vergroten, waar mogelijk te verbeteren 
en je positie te versterken. De drang om van betekenis te 
zijn, wat inhoudt niet alleen toekijken, maar actief meedoen.
Leerlingen op het Mill Hill College willen een verantwoor-
delijke bijdrage leveren aan de wereld waarin ze wonen. 
Een wereld die steeds kleiner wordt. We voelen ons sterk 
verbonden met mensen in de derde wereld en willen dit 
uitdragen.

Cultuurkaart
Het Mill Hill College hecht veel waarde aan culturele vorming 
van leerlingen. Jaarlijks wordt een Cultureel Jongeren Paspoort 
(CJP) aangevraagd. Leerlingen kunnen hiermee korting 
krijgen op allerlei culturele evenementen (zoals: films, 
theatervoorstellingen, musicals en concerten) 
maar ook in winkels en nog veel meer! 
Met het geld van de cultuurkaart worden 
voor ieder leerjaar diverse culturele 
activiteiten georganiseerd. 

05. Verbreed Je Wereld
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BENTHE VAN DER LINDEN 
EN CATHIA BORST  
INTERVIEW LEERLINGMENTOREN

Bente:  ‘Als leerlingmentor help je nieuwe brugklasleerlingen van 
het Mill Hill College met de duizenden vragen die zij hebben, zoals: 
Waar is dit lokaal? Waar moet ik me ziekmelden? Wanneer kan ik 
het beste naar mijn kluisje gaan? Jouw taak als leerlingmentor is 
om ervoor te zorgen dat brugklassers goed starten op het Mill Hill. 
Als leerlingmentor help ik de mentor bij de uitleg, stimuleer ik leer-
lingen om hun best te doen en ook trappen we een beetje lol. Er 
mag namelijk best gelachen worden! Daarnaast probeer ik open te 
zijn naar de leerlingen en ze te laten weten dat ze me altijd mogen 
aanspreken. Dat kan in de gang zijn; maar ze mogen me ook altijd 
een mailtje of een appje sturen in de klassenapp, waar ik ook in zit. 
Ik help graag andere mensen en ik weet nog hoe spannend ik het 
vond toen ik zelf in de brugklas terechtkwam. Alles was nieuw en 
het was superfijn dat er een oudere leerling was om me te hel-
pen. Ik vind het leuk dat je als leerlingmentor contact hebt met 
leerlingen en dat je ziet dat ze ook echt iets aan je hebben. Ook 
vind ik het heel bijzonder om de groei van de leerlingen te zien en 
hoeveel ze al van school weten na een korte periode. Daarnaast is 
het superleuk dat je mee mag doen met bijvoorbeeld de sportdag. 
De sportdag was echt het allerleukste wat we als leerlingmentor 
hebben meegemaakt. Het is heel mooi om te zien hoe de leerlin-
gen op dat moment echt een band gaan vormen. Onze klas was 
superfanatiek en enthousiast! Als leerlingmentor kun je veel beteke-
nen, door kinderen ook aan te moedigen en ervoor te zorgen dat ze 
in zichzelf geloven.
Wat nieuwe leerlingen kunnen verwachten als ze bij ons op school 
komen? De eerste week ga je vast een keer verdwalen. Nu kun 
je meteen gestrest raken, maar er zijn veel mensen die jou gaan 
helpen. Het is handig om bij je klasgenoten te blijven, zij weten 
meestal waar je heen moet. Je kunt het natuurlijk aan iemand anders 
binnen school vragen. Daarnaast ga je lol trappen, want je gaat 
veel nieuwe mensen ontmoeten waarmee je het heel gezellig gaat 
hebben!
Het Mill Hill College is een kleine school met fijne docenten en leuk 
personeel. De sfeer op onze school is heel bijzonder. Daarnaast 
hangen er veel schilderijen in het gebouw, waardoor de sfeer ook 
gezelliger is. In de pauzes en in het talenplein zitten alle klassen 
door elkaar heen, waardoor het nog leuker en leerzamer is. Je kunt 
elkaar goed helpen. Daarnaast zijn de buitenschoolse activiteiten 
van het Mill Hill echt fantastisch. De buitenlandse reis, Unplugged, 
maar natuurlijk ook het fenomenale watersportkamp. Heel veel 
leuke activiteiten die jullie nooit gaan vergeten!
Toen ik zelf in de brugklas zat, vond ik het echt mega-spannend. 
Ik ging weg van mijn oude vertrouwde basisschool en ging bijna 
in m’n eentje naar een nieuwe middelbare school. De eerste dag 
vond ik het heel eng om weg te fietsen, maar het was meteen zo 
gezellig. Je mentor plant activiteiten waardoor je elkaar leert ken-
nen en daardoor weet je bijna meteen met welke mensen je een 
klik hebt. Ik maakte me erg veel zorgen of ik het wel naar mijn zin 
zou hebben, maar iedereen is heel behulpzaam en open. Je men-
tor is een goede steun en helpt jou met alles. Je wordt dus meteen 
heel goed opgevangen en je zult snel een connectie maken met de 
anderen. De eerste week hebben wij de hele tijd achter één jongen 
aangelopen, omdat hij wist waar alle lokalen waren. Veel gaat van-
zelf en je zult heel snel je draai vinden! Als tip voor brugklassers 
wil ik graag meegeven: ga heel erg genieten! Je krijgt huiswerk en 
toetsen, maar dit is zo op elke school. Mill Hill biedt heel veel leuke 
dingen, dus ga op zoek naar dingen die jij interessant en leuk vindt. 
Ben jij muzikaal? Schrijf je eens in voor een auditie van Unplugged! 
Kun jij goed acteren? Doe auditie voor Mill Hill Musicals. Ben je en-
thousiast geraakt over zeilen door het watersportkamp? Doe mee 
aan het zeilinstructiekamp en zorg ervoor dat jij brugklasleerlingen 
de tijd van hun leven kunt geven. Je gaat maar één keer naar de 
middelbare school, zorg dat je er het allerbeste van gaat maken!’ 

Behalve een mentor, hebben alle brugklassen op het Mill Hill College 
ook twee leerlingmentoren. Dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die 
brugklassers wegwijs maken in de school. Vaak vinden leerlingen 
het erg fijn dat er naast een docent als mentor, ook een leeftijds-
genoot is waarbij je terecht kunt met vragen en problemen. Bente 
van der Linden en Cathia Borst vertellen hoe het is om leerlingmentor 
te zijn.

Cathia: ‘Als leerlingmentor ben je eigenlijk een soort hulp van 
de mentor. De leerlingen kunnen met vragen ook bij jou terecht. 
Dat is heel handig als het gaat over dingen die je beter aan een 
leerling kunt vragen, omdat zij ervaringsdeskundige zijn. Ook vin-
den leerlingen het soms makkelijker om problemen aan een leef-
tijdsgenoot te vertellen. Verder is het fijn dat nieuwe leerlingen in 
de gang af en toe een bekend gezicht tegenkomen, waaraan ze 
bijvoorbeeld de weg kunnen vragen als ze op zoek zijn naar een 
lokaal. Als leerlingmentor is het eigenlijk je taak om te zorgen dat 
de nieuwe leerlingen zich op hun gemak voelen. Ik probeer een 
goede leerlingmentor te zijn door tijdens de mentorlessen veel 
met de leerlingen te praten. Gewoon over leuke dingen, zodat ze 
je leren kennen en gaan vertrouwen. Dan krijg je ook een beter 
beeld van de groepsdynamiek.
Ik wilde graag leerlingmentor worden, omdat ik zelf in de brug-
klas erg tegen mijn eigen leerlingmentoren opkeek. Ze hebben me 
goed geholpen met het welkom voelen op school en ik vond het 
leuk als ze bij ons in de lessen waren. Dat wilde ik zelf ook graag 
doen. Het is leuk om als leerlingmentor een onderdeel te zijn van 
de nieuwe lichting leerlingen en om mee te krijgen waar zij mee 
bezig zijn. Ik heb daarom erg genoten van alle mentorlessen. Maar 
het leukste wat ik als leerlingmentor heb meegemaakt, was de 
eerste keer dat de nieuwe leerlingen op school kwamen. Het deed 
me heel erg denken aan toen ik zelf voor het eerst hier op school 
kwam en ik vond het leuk om kennis te maken en een eerste indruk 
van iedereen te krijgen. Natuurlijk is het spannend om voor het 
eerst op een nieuwe school te komen, maar ik denk dat leerlingen 
hier een vrolijke en enthousiaste sfeer zullen vinden, met leraren 
die je altijd willen helpen en waar ze snel vrienden zullen maken. 
Volgens mij ligt de kracht van het Mill Hill college in de enthousi-
aste lessen en de leuke activiteiten die er naast de lessen worden 
georganiseerd. Zelf heb ik altijd erg genoten van de Derdewereld-
rommelmarkt en de schoolmusical. Ik denk dat dat onze school 
bijzonder maakt. Voor de brugklassers is het watersportkamp ook 
een supergave ervaring.
Toen ik zelf brugklasser was, vond ik het zeker wel spannend om 
op een nieuwe school te beginnen. Gelukkig werd ik goed ontvan-
gen en had ik al snel nieuwe vrienden. Sneller dan ik had gedacht, 
wist ik de weg naar de lokalen en ook de lessen waren erg leuk. 
Ook deed ik meteen mee aan Unplugged, wat voor mij een heel 
gave ervaring was. Mijn eerste jaar op het Mill Hill was echt super! 
Ik vond het ook erg fijn dat de allereerste schoolweek een gelei-
delijke opstart was. De eerste dag heb je een introductie van je 
mentor en leer je je klasgenoten alvast een beetje kennen en ook 
later in de week heb je nog wat extra mentorlessen. Je krijgt dan 
ook een rondleiding door de school, zodat je de volgende dag pre-
cies weet waar je moet zijn. Het was heel duidelijk wat we moes-
ten doen en als we een keer te laat waren omdat we de weg niet 
wisten, vonden docenten dat helemaal niet erg. We werden goed 
geholpen en daardoor was ik heel snel gewend.
Mijn tip voor toekomstige Mill Hill-leerlingen is om er vooral van 
te genieten. En om zeker mee te doen aan de activiteiten die bij 
jou passen, zoals de rommelmarkt of musical. Dan wordt het een 
superleuke schooltijd!’
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Klas 1, 2 en 
Team-X-1, -2 en -3

DAGINDELING

Klas 3 en hoger 
mavo, havo en vwo 

Klas 1, 2 en 
Team-X-1, -2 en -3

Klas 3 en hoger 
mavo, havo en vwo 

45-minutenrooster op dinsdag
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VAK

NE
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DU
EN
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GS
AK
WI

WI rv
WA
WB
WC
WD
ST
NA
NLT
SK
AW
BI
EC
BE 
IN

BEO/SC
VZ
LO
LV
MA
MU
TE

CKV
K1
KV
HA
ML
FI

DSO
BGU

Nederlands
Latijnse taal & cultuur
Griekse taal & cultuur

Frans
Duits

Engels
Spaans

geschiedenis
aardrijkskunde

wiskunde
rekenvaardigheid

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
wiskunde D

statistiek
natuurkunde

natuur, leven, techniek
scheikunde

alg. nat. wet.
biologie

economie
bedrijfseconomie

informatica
betaoriëntatie/science

verzorging
gym

levensbeschouwing
maatschappijleer

muziek
tekenen

culturele kuns. Vorm.
kunstvakken M3
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3,75

3,75
3,75
3,5

3,75
3
3

3
3

4
2,75

3

3,75
3,75

3
3

2

2,25

2,25

3

0,75

H5

3,5

3,5
3,5
3

3,5
2,75
2,75

2,75
3,5

3,25
3

2,75

3,5
3,5

2,75
2,75

1
1,5

2,75

V4

3
4
4
3
3
3
3
3
3

3
3,5
3

1
3
1

2,25
2
3
3

2,25
2,25

2

2

3

3

V5

3
4
4
3
3

2,5
3
3
3

3
3,75

3
2
1
3
4
3

3
3
3
3

2
0,5

2,25

1

3

3

V6

2,75
3
3

2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

2

3,25
3,5

2,75
2

2,75
3

2,75

2,75
2,75
2,75
2,75

1
1,5

2,75

2,75

Betaoriëntatie: brugklas A- en B-stroom (in tabel B1A en B1B) blokuur in C-/D-periode. Mavo-2 en havo-2 blokuur in de A-/B-periode      
Bij kleine groepen kan lessenreductie toegepast worden. 
              

KLASSENSSEN:

1e les: 08.30 - 09.15 uur
2e les: 09.15 - 10.00 uur
3e les: 10.00 - 10.45 uur

pauze: 20 minuten

4e les: 11.05 - 11.50 uur
5e les: 11.50 - 12.35 uur
6e les: 12.35 - 13.20 uur

pauze: 30 minuten

7e les: 13.50 - 14.35 uur
8e les: 14.35 - 15.20 uur 
9e les: 15.20 - 16.05 uur

1e les: 08.30 - 09.15 uur
2e les: 09.15 - 10.00 uur

pauze: 20 minuten

3e les: 10.20 - 11.05 uur
4e les: 11.05 - 11.50 uur
5e les: 11.50 - 12.35 uur

pauze: 30 minuten

6e les: 13.05 - 13.50 uur
7e les: 13.50 - 14.35 uur
8e les: 14.35 - 15.20 uur
9e les: 15.20 - 16.05 uur

1e les: 08.30 - 09.20 uur
2e les: 09.20 - 10.10 uur
3e les: 10.10 - 11.00 uur

pauze: 20 minuten

4e les: 11.20 - 12.10 uur
5e les: 12.10 - 13.00 uur

pauze: 35 minuten

6e les: 13.35 - 14.25 uur
7e les: 14.25 - 15.15 uur

pauze: 10 minuten

8e les: 15.25 - 16.15 uur
9e les: 16.15 - 17.05 uur

1e les: 08.30 - 09.20 uur
2e les: 09.20 - 10.10 uur

pauze: 20 minuten

3e les: 10.30 - 11.20 uur
4e les: 11.20 - 12.10 uur

pauze: 35 minuten

5e les: 12.45 - 13.35 uur
6e les: 13.35 - 14.25 uur
7e les: 14.25 - 15.15 uur

pauze: 10 minuten

8e les: 15.25 - 16.15 uur
9e les: 16.15 - 17.05 uur
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Het schooljaar bestaat uit 4 periodes. Iedere periode wordt afgesloten met een schakelweek 
waarin centrale toetsen worden afgenomen en andere activiteiten plaatsvinden

JAARPLANNING 2021-2022
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Buitenlesactiviteiten (BLA)  
Buitenlesactiviteiten vinden regelmatig plaats. Er zijn onder 
andere twee activiteitenweken (in de A- en D-periode) waar 
geen gewone lessen gegeven worden maar er tijd is voor leren 
op een andere manier. Voor ieder leerjaar zijn deze activi-
teiten verschillend en sluiten aan op de thema’s die in de 
lessen aan bod komen. Zo zijn er onder andere: excursies, 
meerdaagse reizen, bezoeken aan theater en concert, sport-
activiteiten etc. 

De uitgangspunten bij het organiseren van de activiteiten zijn 
hoofd, hart en handen.

Hoofd – nieuwe kennis opdoen;
Hart – sociale vaardigheden en samenwerken;
Handen – doe-activiteiten in of buiten de school.
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Verbondenheid en betrokkenheid zijn kernwaarden van het 
Mill Hill College. De betrokkenheid van ouder(s)/verzor-
ger(s) is van groot belang. Samen staan we sterk! 

(ouder)Betrokkenheid en medezeggenschap
De betrokkenheid en ondersteuning van ouders is belangrijk 
om zaken voor elkaar te krijgen. Dat kan op verschillende 
manieren, onder andere door bestuurlijk actief te zijn in de 
ouderpanels of medezeggenschapsraad. Ook in de media-
theek kunnen we hulp goed gebruiken evenals in de werk-
groep derde wereld. 

Ouderpanel
Het Mill Hill College kent vijf ouderpanels (brugklas, mavo, 
havo-/vwo-onderbouw, havo-/vwo-bovenbouw en Team-X). 
Een ouderpanel is een eigentijdse manier om ouderbetrok-
kenheid op school vorm te geven en dient verschillende 
doelen:
• de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) bij de school
 vergroten;
• de inbreng van ouder(s)/verzorger(s) onderdeel uit laten
 maken van het schoolbeleid;
• een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de
 school.

De ouderpanels komen drie keer per jaar bijeen. Tijdens 
elke bijeenkomst wordt er een thema centraal gesteld en 
bediscussieerd. De sectordirecteuren zijn voorzitter van het 
panel. Daarnaast is er per afdeling een leerlingenpanel waar-
in de coördinatoren leerlingzaken met leerlingen spreken over 
zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld: de lessen,
het rooster en andere activiteiten.

De medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) heeft een wettelijke grond-
slag en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het 
personeel (6), de leerlingen (3) en de ouder(s)/verzorger(s) 
(3). De MR kan als instemmend en adviserend orgaan een 
belangrijke invloed uitoefenen op de besluitvorming over 
belangrijke zaken die de school betreffen. Tijdens de bijeen-
komsten komen onderwerpen aan de orde die een veran-
dering of vernieuwing van het schoolbeleid inhouden zoals;
de begroting, het formatieplan of het leerlingenstatuut.

De leerlingenraad
De leerlingenraad (LR) vertegenwoordigt de leerlingen op 
school. De leerlingenraad wordt betrokken bij diverse zaken 
rondom de school en het onderwijs. Jaarlijks wordt, in overleg 
met de schoolleiding, een aantal verbetertrajecten gereali-
seerd. De leerlingenraad probeert de wensen en de klachten 
van de leerlingen te vertalen in oplossingen en voorstellen.

06. Verbind Je Wereld
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Huishoudelijke regels
Rechten, plichten, omgangsvormen en regels om de dage-
lijkse gang van zaken goed te laten verlopen zijn vastgelegd 
in onder andere het leerlingstatuut en diverse reglementen. 
Deze statuten en reglementen kunt u vinden op de website 
van het Mill Hill College; www.millhillcollege.nl. Indien van 
toepassing worden deze met alle betrokkenen bij de start 
van hun (school)carrière doorgesproken. Alle medewerkers 
en leerlingen worden geacht zich te houden aan deze regels.

Van het schoolterrein gaan 
Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 mogen bij tussenuren het school-
terrein niet verlaten. Indien een leerling ziek naar huis wil gaan,
zal er eerst contact opgenomen worden met een van de 
ouder(s)/verzorger(s). U moet toestemming geven om uw 
zoon/dochter naar huis te laten gaan. 

Wegblijven  
Als een leerling in een les afwezig is, noteert de docent dit in 
het leerlingvolgsysteem (Magister). De medewerkers van de 
loge controleren of er een melding is gedaan door een ouder/
verzorger. Is dat niet het geval, dan wordt er telefonisch contact 
gezocht. Bij onrechtmatig verzuim en te laat komen worden 
de gemiste uren ingehaald met corvee. Uiteraard proberen
we eerst met gerichte begeleiding en in overleg met de leer-
ling en ouder(s)/verzorger(s) de oorzaak van het verzuim te 
achterhalen en te voorkomen. Bij herhaald te laat komen of 
spijbelen, nemen we contact op met de leerplichtambtenaar 
en de Inspectie van het Onderwijs. 

Roken  
Roken is op het terrein van het Mill Hill College niet toegestaan.

Studieplaatsen   
Naast de overblijfruimte (Atrium) is er een modern open leer-
centrum (Agora) en een goed uitgeruste mediatheek waar 
leerlingen in fluisteroverleg kunnen samenwerken en in stilte
kunnen studeren. In de Agora en de mediatheek kunnen
leerlingen een laptop lenen. In alle ruimtes is toezicht.

School & veiligheid  
Het Mill Hill College wil alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) 
en personeelsleden een veilig leef- en leerklimaat bieden. 
Daarom is er een schoolveiligheidsplan opgesteld waarin staat 
opgenomen hoe omgegaan wordt met bijvoorbeeld pestge-
drag (anti-pestprotocol), diefstal, drugsbezit etc. De meld-
code huislijk geweld en kindermishandeling maakt deel uit 
van het schoolveiligheidsplan. De veiligheidsfunctionaris op 
het Mill Hill College is de manager facilitair/bedrijfsvoering.

Lesrooster en lesuitval 
Een schooljaar bestaat uit 4 periodes. Elke periode wordt af-
gesloten met een centrale schakelweek (toetsweek). Een les-
rooster verandert na ieder periode. In leerjaar 1 en 2 hebben
de leerlingen in principe geen tussenuren. Wanneer er sprake 
is van onverwachte lesuitval, worden de lessen voor leerlingen
uit klas 1 en 2, indien mogelijk, opgevangen of overgenomen 
door een andere docent. Dit geldt niet voor de zogenaamde 
kop- en staartlessen aan het begin en einde van de dag. Dage-
lijkse wijzigingen worden bekend gemaakt via de monitoren 
in het gebouw, op de website en via de Magister-6-app. 

Onderwijstijd/urennorm
Scholen mogen sinds een aantal jaar zelf hun onderwijstijd 
indelen. Ze zijn niet meer gebonden aan een verplicht aan-
tal lesuren per jaar. De totale onderwijstijd van de opleiding 
mag naar eigen inzicht verspreid worden over alle leerjaren.
Door de wijziging kunnen scholen en leraren de lesroosters 
flexibeler indelen en kunnen ze beter inspelen op de behoeftes
van individuele leerlingen. Uiteindelijk moeten alle leerlingen 
de lesuren wel gevolgd hebben. Leerlingen op de mavo moeten
aan het eind van het examenjaar 3.700 lesuren onderwijs 
hebben gekregen. Voor de havo zijn dat 4.700 uren over vijf 
jaar en het vwo mag 5.700 uren verspreiden over zes jaar. 
Het aantal dagen per jaar dat onderwijs moet worden gegeven,
blijft echter wel overeind. 

08. Ken Je Schoolwereld07. Vergroot Je Wereld
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Meldplicht Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling 
Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling 
is de school verplicht om hier melding van te maken. De zorg-
coördinatoren hanteren hiervoor het protocol van de meld-
code. Na de melding gaan hulpverleners van Het Veilig-
heidshuis bij alle betrokkenen na of er aanleiding is voor 
extra ondersteuning vanuit de jeugdzorg. 

Handle with care
Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waar-
in wij samenwerken met de politie. Het doel van dit project is 
om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishande-
ling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, 
de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. 
Om de leerling ondersteuning te kunnen bieden, informeert 
de politie de ondersteuningscoördinator door middel van een 
‘Handle with Care-signaal’. Bijzonderheden en details over de 
huiselijke situatie deelt de politie niet mee, er wordt slechts 
aangegeven om welke leerling het gaat met de vraag om deze 
leerling op school extra te ondersteunen. Eventuele gegevens
hieromtrent worden in het kader van de AVG niet bewaard.

 

 

Afspraken over gebruik mobiele apparaten 
en sociale media
Sociale media zijn voor veel leerlingen dagelijkse kost. Sociale 
media zijn handig, snel en nagenoeg gratis. Het inzetten van 
sociale media tijdens de les is leuk, motiverend, vernieuwend 
en doeltreffend, want het sluit aan bij de manier waarop leer-
lingen leren. Natuurlijk zijn er ook minder positieve kanten 
aan sociale media, zoals het digitaal pesten, onbetrouwbare 
informatie, onveilige internetomgeving, verslaving en onge-
wenste websites. Reden te meer om leerlingen tijdens de les 
mediavaardiger en mediawijzer te maken. 

De basisafspraak is: ”Zowel online als offline gelden dezelfde 
fatsoensnormen” De afspraken binnen de school zijn:
• de docent beslist of het gebruik van mobiele apparaten is
 toegestaan in de les;
• tijdens en na het maken van toetsen is het gebruik van 
 mobiele apparaten nooit toegestaan;
• het is niet toegestaan om foto’s of audio-/video-opnames
 te maken zonder toestemming van de betrokkenen;
• het is niet toegestaan om foto’s of audio-/video-opnames
  die met school te maken hebben te plaatsen op sociale
 media.
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PTA
De afkorting PTA staat voor het Programma van Toetsing en 
Afsluiting. Wanneer leerlingen te maken hebben met cijfers 
die meetellen voor het diploma, werken ze met een PTA. 
In het PTA staan de formele regels en richtlijnen voor het 
examendossier. 

In het PTA staat onder andere:
• de herkansingsregeling; 
• regeling met betrekking tot de gemiste toetsen; 
• de slaag-/zakregeling. 

Daarnaast staat in het vakken-PTA per vak aangegeven: 
• welke toetsen er zijn; 
• de toetsstof; 
• de weging; 
• het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen.
De klassen die met een PTA werken zijn: mavo-3, mavo-4, 
havo-4, havo-5, vwo-4, vwo-5 en vwo-6.

Digitale communicatie, Magister, 
inlogcodes etc. 
Op het Mill Hill College wordt in veel gevallen gebruik ge-
maakt van digitale communicatiemiddelen. Op deze manier 
is laagdrempelige en efficiënte communicatie mogelijk. 
De website kent een algemeen toegankelijk deel en een 
afgeschermd gedeelte. Op de website worden onder andere; 
roosters, verzonden algemene brieven en overige informatie 
gepubliceerd. 
Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ontvangen bij de start 
van de schoolcarrière een toegangscode om in te loggen op 
het beschermde gedeelte van de website en Magister (het 
leerlingvolgsysteem). We communiceren rechtstreeks naar 
het privé-e-mailadres van de ouder(s)/verzorger(s). 
Dit moet voor 1 oktober 2021 in Magister zijn ingevoerd. 
De digitale nieuwsbrief “Mail Hill”, facturen, brieven etc. 
worden alleen per e-mail verzonden. Beschikt u niet over 
internet dan kunt u de informatie schriftelijk opvragen via de 
administratie van de school.
De resultaten en de aan-/afwezigheid van uw zoon/dochter 
zijn in te zien in Magister.

Informatieavond  
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzor-
ger(s) een uitnodiging voor het bijwonen van een algemene 
informatieavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken 
met de mentor, de coördinator leerlingzaken en de sector-
directeur van uw zoon of dochter en wordt u geïnformeerd 
over allerlei zaken die in de loop van het schooljaar van 
belang zijn. 

Interviewavonden
Ouder(s)/verzorger(s) krijgen een aantal keer per jaar de ge-
legenheid om tijdens een interviewavond te spreken met de 
mentor en/of vakdocenten over de resultaten van de leerling. 
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een 
rapport, tussentijds zijn de resultaten te volgen in Magister.

Kompas
In leerjaar 1, 2 en 3 maken we gebruik van het kompas. In het 
kompas staat de jaarplanning van alle toetsen en opdrachten 
die dat jaar gegeven worden. Bovendien wordt aangegeven 
hoe opdrachten afgerond worden met een cijfer of een andere 
waardering. Het kompas wordt bij de start van elk schooljaar 
gepubliceerd op de website.

9. Informeer Je Wereld
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De prestaties van het Mill Hill College
 
Jaarlijks worden alle middelbare scholen in Nederland vol-
gens een aantal criteria door de Inspectie van het Onderwijs 
beoordeeld. Dit resulteert in de zogenaamde Toezichtkaart. 
De cijfers hiervan haalt de Inspectie van het Onderwijs o.a. 
uit de IDU-cijfers die we jaarlijks insturen; IDU staat voor 
Instroom, Doorstroom en Uitstroom. De toezichtkaarten 
vindt u op onze website.

Op het Mill Hill College relateren we onderwijssucces aan de 
totale ontwikkeling van een leerling. We vinden dat alleen 
globale cijfers en examenresultaten onvoldoende recht doen 
aan een leerling. De leerling verwerft tijdens een schoolloop-
baan niet alleen kennis, maar ook belangrijke waarden en 
normen ten aanzien van omgangsvormen, samenwerken, 
discipline, respect, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Onze 
zorg voor kwaliteit levert een beter resultaat op. 
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In Scholenopdekaart.nl wordt in beeld gebracht hoe de school 
scoort op diverse terreinen, zoals; onderwijs, resultaten, kwali-
teit en bedrijfsvoering. 

Voor het percentage leerlingen dat onze school, zonder diploma 
verlaat (VSV), kunt u terugvinden op www.vsvverkenner.nl.

Inspectie van het Onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen over onderwijs: 0800 - 8051 (gratis)

10. De Wereld in Cijfers
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Hoe zorgt het Mill Hill College ervoor dat brugklassers het snel 
naar hun zin hebben op school?
Nog vóór de zomervakantie is er een introductiemiddag, waarbij de 
brugklassers elkaar al een beetje leren kennen. Ze maken kennis 
met hun mentor en leerlingmentoren en lopen al een rondje door 
het gebouw. Na de zomervakantie is de school dan al een beetje 
bekend en kan het écht beginnen. Het schooljaar start met een 
introductieweek, waarbij het leren kennen van elkaar en de school 
centraal staat. De week wordt afgesloten met een sportdag voor 
alle brugklassen. In die week is er veel contact met de mentor, 
waardoor die band meteen opgebouwd wordt. Verder heeft elke 
brugklas ook twee leerlingmentoren. Dit zijn ouderejaars leerlingen 
die het leuk vinden om een brugklas te begeleiden aan het begin 
van het schooljaar. Zij zijn jong, waardoor ze op sommige vlakken 
makkelijker contact maken met de nieuwe leerlingen en waarbij 
de brugklassers zich vrijer durven te uiten. Leerlingmentoren zijn 
in dat opzicht vaak de spil tussen de leerling en de mentor. Bij de 
verschillende activiteiten van de klas zijn zij ook vaak betrokken; 
ze gaan mee op excursie, helpen bij de sportdag en het school-
feest, noem maar op!

Kun je iets vertellen over jouw rol als coördinator voor de brug-
klas en Team-X?
Als brugklascoördinator regel je veel zaken voor de brugklasmento-
ren, zodat zij direct met hun leerlingen aan de slag kunnen. Er zijn 
regelmatig besprekingen tussen mentor en coördinator om alles 
zo goed mogelijk bij te kunnen houden. Een mentor kan vaak als 
eerste constateren dat er zaken spelen en de coördinator kan daar 
een vervolg aan geven.
Verder is de coördinator eerste aanspreekpunt na de mentor als 
er bijvoorbeeld een keer iemand uit de les is gestuurd of bij het 
aanvragen van verlof en heeft de coördinator met enige regelmaat 
contact met ouders van leerlingen. Naast al deze directe leerling-
zaken heeft de coördinator overleg met de sectordirecteur onder-
bouw en wordt er veel contact onderhouden met de basisscholen 
in de omgeving.
Mijn rol als coördinator van Team-X is wat beperkter dan voor de 
brugklas. Dat komt doordat er bij Team-X nog een coördinator 
betrokken is, die meer de organisatorische kant voor zijn rekening 
neemt. 

Wat vind je het leukst aan jouw werk? 
Ik vind het leuk dat elke dag echt anders is, zoals de slogan ook al 
zegt. Voor mij zat bijvoorbeeld afgelopen jaar echt de uitdaging in 
het zo goed mogelijk organiseren van de online open dag. 
Een totaal nieuw concept waarbij ontzettend veel kwam kijken. 
Het resultaat was super en dan ben ik stiekem wel een beetje trots 
op onze school!
Onze school staat bekend als een veilige school in alle opzichten. 
Je wordt gezien en het contact met de docenten is laagdrempelig. 
Er is veel mogelijk en we zijn steeds in ontwikkeling, wat vorig jaar 
bijvoorbeeld heeft geresulteerd in het instellen van het versneld vwo. 

Wat is zo bijzonder aan Team-X? 
Team-X is constant in ontwikkeling en samen komen we elk 
jaar weer tot nog beter onderwijs, passend bij dit concept. Wat 
Team-X uniek maakt, is dat leerlingen veel op onderzoek uitgaan. 
Zo gaan ze met enige regelmaat bij allerlei bedrijven en instanties 
langs om te kijken hoe er gewerkt wordt en verwerken de leerlin-
gen deze kennis in de verschillende opdrachten binnen de thema’s. 
Vaak wordt ook expertise van buiten naar binnen gehaald. Er is dus 
een directe koppeling tussen de theorie en praktijk.

Wat voor tips heb je voor leerlingen die twijfelen of Team-X of 
regulier beter bij hen past?
Niet elke leerling is gebaat bij het onderwijstype van Team-X. Maar 
beschik je over een onderzoekende houding, kun je goed samen-
werken en kun je ook geconcentreerd en zelfstandig aan de slag? 
Dan zou Team-X zomaar geschikt kunnen zijn! Oh ja, je moet ook 
wel goed kunnen plannen!
Verder is het belangrijk om te weten dat Team-X projectmatig on-
derwijs is, waarbij veel vakken in thema’s verwerkt zijn en je dus 
bijvoorbeeld geen los lesuur aardrijkskunde of biologie krijgt. Heb 
je wat meer structuur nodig, dan zou regulier wellicht toch beter bij 
je passen. Als je zelf wilt ondervinden hoe Team-X werkt en of het 
bij je past, dan kun je je inschrijven voor een themamiddag.

Wat is het leukste dat je ooit hebt meegemaakt met leerlingen?
Nog niet zo lang geleden mocht ik mee achter de schermen bij 
het maken van een promotiefilm voor Team-X. Dit was op een 
unieke locatie in Tilburg, waarbij de leerlingen echt lieten zien waar 
Team-X voor staat. Super leuk om iedereen fanatiek aan de slag te 
zien. En weinig nodig om daar een mooie film van te maken!
Wat ik in het algemeen ook erg leuk vind, is dat brugklasleerlingen 
met name in het begin zo op je aangewezen zijn. Ze zoeken je 
op en je bent hun vraagbaak. Als coördinator ben je dan écht hun 
steun en toeverlaat!
Als docent muziek ben ik ook betrokken bij de organisatie van de 
musical en Unplugged en daar verwonder ik me telkens weer over het 
talent bij ons op school. Schuchtere kinderen in de klas die op een 
podium helemaal opleven. Ik denk dat ik dát echt het mooiste vind!

BART DE GRAAFF  
DOCENT MUZIEK EN COÖRDINATOR 
LEERLINGENZAKEN BRUGKLAS EN TEAM-X

AANTAL GESLAAGDEN (%)  

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

 MAVO      HAVO  VWO

 96 91 90

 98 83 86

 90 86 85

 90 90 93

 99 91 97

 97 86 95

 96 87 92

 88 85 89

 97 89 80

 100 95 100

 97 86 98
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Kerndirectie
Conrector
drs. Wim Smits MEM
E info@millhillcollege.nl

Sectordirecteuren
Sectordirecteur brugklas
Carolien Loos MSc 
E cloos@millhillcollege.nl

Coördinatoren
Coördinator leerlingzaken
brugklas en Team-X
Bart de Graaff
T 013 - 532 42 26
E bdegraaff@millhillcollege.nl

Sectordirecteuren
Sectordirecteur
mavo-2, mavo-3, mavo-4 
en Team X
Ralf van Overbruggen
E rvanoverbruggen@millhillcollege.nl

Coördinatoren
Coördinator leerlingzaken
mavo-2, mavo-3, mavo-4
Esther Schets
T 013 - 532 42 24
E eschets@millhillcollege.nl

LOB-coördinatoren
LOB-coördinator mavo
Bram Aarts
E baarts@millhillcollege.nl

LOB-coördinatoren 
LOB-coördinator havo
Maaike Dingemans
E mdingemans@millhillcollege.nl

Sectordirecteuren
Sectordirecteur
havo-2, havo-3, havo-4, havo-5
drs. Ruud Schouten
E rschouten@millhillcollege.nl

Coördinatoren
Coördinator leerlingzaken
havo-4 en havo-5 
Loes van Kerkhoven MEd
T 013 - 532 42 45
E lvankerkhoven@millhillcollege.nl

Coördinatoren
Coördinator leerlingzaken
havo-2/3 en vwo-2/3
Jeske van Erven
T 013 - 532 42 25
E jvanerven@millhillcollege.nl

Coördinatoren
Coördinator leerlingzaken
vwo-4, vwo-5 en vwo-6
Sabine Geijer MME
T 013 - 532 42 12
E sgeijer@millhillcollege.nl

Sectordirecteuren
Sectordirecteur
vwo-2, vwo-3, vwo-4
vwo-5 en vwo-6
Franca Peek-Warnars MME
E fpeek@millhillcollege.nl

Ondersteuningscoördinator
Katja van Geffen
E kvangeffen@millhillcollege.nl

Ondersteuningscoördinator
Veerle de Pijper
E vdepijper@millhillcollege.nl

Coördinator dyslexie/
dyscalculie
Josine van Gils
E jvangils@millhillcollege.nl

LOB-coördinatoren 
LOB-coördinator vwo
Jean-Pierre de Bont
E jdebont@millhillcollege.nl 

OMO 
(Ons MIddelbaar Onderwijs)

Voorzitter  Spoorlaan 171  Postbus 574
Raad van Bestuur T 013 - 595 55 00 5000 AN Tilburg
J.J.M. Kusters  E info@omo.nl I www.omo.nl
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Coördinator dyslexie/
dyscalculie
Bob Horvers
E bhorvers@millhillcollege.nl

Kerndirectie
Rector
drs. Ard van Aken
E avanaken@millhillcollege.nl
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Coördinator dyslexie/dyscalculie
Hij/zij coördineert de facilitering van leerlingen met leermoei-
lijkheden of leerstoornissen en helpt leerlingen om te gaan 
met hun leerproblemen.

LOB-coördinatoren 
Zij begeleiden leerlingen bij het maken van studiekeuzes binnen 
de school en bij de oriëntatie op vervolgopleidingen en/of 
beroepen. Lob betekent loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Naast de ‘tweedelijnsbegeleiders’ hebben we een aantal 
‘derdelijnsbegeleiders’ binnen de school. Dit zijn externe 
begeleiders die voor een dagdeel of een bepaalde periode 
binnen de school werken. 

Begeleiding
Naast de vakdocenten, mentor(en) en de coördinatoren leer-
lingzaken (de ‘eerstelijnsbegeleiders’) zijn er op diverse onder-
delen de zogenoemde ‘tweedelijnsbegeleiders’ actief. Dit zijn 
docenten die in bepaalde onderdelen van de leerlingonder-
steuning meer gespecialiseerd zijn.

Op het Mill Hill College zijn dat:

Ondersteuningscoördinatoren
De ondersteuningscoördinatoren maken deel uit van het inter-
ne zorgteam en coördineren de interne en externe hulpverle-
ning. Daarnaast bewaken zij de gemaakte afspraken en stem-
men dit af met collega’s binnen het samenwerkingsverband 
Tilburg en met de toegangsfunctionarissen van jeugdzorg. 
Onder andere om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen.

Counselors
Zij begeleiden leerlingen met sociaal-emotionele problemen. 
Zij vervullen tevens de taak van vertrouwenspersoon voor de 
leerlingen.

12. Help Je Wereld
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Daarnaast zijn er leerlingen met leer- en/of gedrags-
problemen die veroorzaakt zijn door een ziekte, lichamelijke 
beperking of door bijvoorbeeld problemen in het autistisch 
spectrum. Zij krijgen een persoonlijk begeleider. Deze bege-
leider geeft extra aandacht en ondersteuning aan de leerling 
en vormt tevens de link tussen de leerling, de ouder(s)/
verzorger(s) en de school. Voor uitgebreidere informatie ver-
wijzen naar de website van de school.

ASS-onderwijsarrangement
Het Mill Hill College verzorgt namens het samenwerkings-
verband PortVolio, het ASS-onderwijsarrangement (AOA).
Het arrangement is een tweejarige schakel tussen het basis-
onderwijs en het reguliere onderwijs voor mavo-/havoleerlin-
gen met kenmerken in het autistisch spectrum. De leerlingen 
die hiervoor in aanmerking komen, dienen een aantoonbare 
ondersteuningsbehoefte te hebben. Om toegelaten te wor-
den tot het arrangement, dient de school van herkomst een 
toekenning bij de Toewijzings- en Adviescommissie (TAC) 
van PortVolio aan te vragen.
Het ASS-onderwijsarrangement biedt plaats aan maximaal 
16 leerlingen. Voor meer informatie over leerlingbegeleiding, 
-ondersteuning en het ondersteuningsprofiel van het Mill Hill 
College zie onze website. Het Mill Hill College maakt deel uit 
van het samenwerkingsverband VO regio Tilburg: PortVolio 
(www.portvolio.nl)
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Op het Mill Hill College zijn dat:

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Hij/zij helpt, door begeleiding en verwijzing naar externe hulp, 
te voorkomen dat leerlingen vanwege sociaalmaatschappelijke
problemen het onderwijs vroegtijdig verlaten of verwezen 
moeten worden naar andere scholen.

GGD: schoolarts en schoolverpleegkundige
Zij voeren onder tweede- en derdejaarsleerlingen een ge-
zondheidsonderzoek uit. Leerlingen kunnen bij hen terecht 
voor vragen over gezondheid en zij voeren gesprekken over 
ziekteverzuim.

Leerplichtambtenaren
Zij controleren mede de aan- en afwezigheid van de leer-
lingen. Daarnaast voeren zij gesprekken met leerlingen die 
vaak te laat komen, spijbelen of van school verwijderd dreigen 
te worden en met de ouder(s)/verzorger(s). Met deze maat-
regelen ondersteunen de leerplichtambtenaren de begelei-
ding van de leerlingen om zo vroegtijdig schoolverlaten te 
voorkomen.

Ambulant begeleiders
Zij begeleiden leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijk-
heden en vormen de schakel tussen thuis en de school, met 
name voor de leerling met een extra ondersteuningsvraag.

Zorgteam
Binnen het Mill Hill College is een speciaal zorgteam actief.
Onder leiding van de eindverantwoordelijke voor de zorg
(mevrouw Franca Peek-Warnars) werken ondersteunings-
coördinatoren, hulpverleners (SMW), counselors en indien
nodig de coördinator dyslexie/dyscalculie samen om een
snelle en daardoor betere afstemming in leerlingonder-
steuning te bewerkstelligen. 

Zo’n zes maal per jaar wordt het interne zorgteam aangevuld 
met externe hulpverleners (zoals; schoolarts, leerplicht-
ambtenaren, GGz Breburg en Sterk Huis) tot het Zorg
Advies Team (ZAT).

Indien er voor zittende leerlingen extra begeleiding nodig is, 
wordt er in het intern zorgteam besproken welke onder-
steuning geboden kan worden. Dat kan zijn binnen de 
school; te denken valt aan begeleiding van de counselors, 
een screening door de coördinator dyslexie/dyscalculie of 
een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.  Het kan ook 
zijn dat ouder(s)/verzorger(s) geadviseerd wordt om onder-
steuning voor hun zoon/dochter bij een externe partner van 
de school aan te vragen. Daarbij kan gedacht worden aan 
bijvoorbeeld het GGz Breburg, de GGD, Sterk Huis enz..
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Kosten

Ouderbijdrage
Het Mill Hill College kent geen jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. 
De bijdrage, die ouder(s)/verzorger(s) betalen, is voor bepaalde 
verplichte educatieve activiteiten behorend bij het leerjaar en/
of vakkenpakket van de leerling. Daarnaast zijn er facultatieve 
activiteiten. Deze zijn geen onderdeel van het gewone lespro-
gramma (bijvoorbeeld: buitenlandse reizen, watersportkamp 
etc.). Hiervoor geldt: ‘de gebruiker betaalt’. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouder(s)/verzor-
ger(s) informatie over de activiteiten en de kosten per leerjaar. 
Medio november/december wordt er, per e-mail, een factuur 
verstuurd vanuit Ons Middelbaar Onderwijs voor de educatieve 
activiteiten. Voor de facultatieve activiteiten wordt later in het 
jaar een factuur verstuurd. 

Stichting leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om kinderen mee 
te laten doen met sportclubs, muziekles enz. Diverse school-
kosten (schoolmateriaal, educatieve reizen, excursies, school-
kamp etc.) zijn voor steeds meer ouder(s)/verzorger(s) niet op 
te brengen. Vaak kan pas achteraf een beroep gedaan worden 
op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Ouder(s)/
verzorger(s) kunnen echter wel rekenen op Stichting Leergeld. 
Wanneer zij een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten)
lesactiviteiten komt een medewerker van de Stichting op be-
zoek om de mogelijkheden te bespreken. 
Stichting Leergeld is bereikbaar voor de bewoners van de ge-
meente Tilburg op 013 - 580 12 11 en voor de bewoners uit 
Goirle/Riel op 06 – 14 11 34 96.

Gratis schoolboeken
Ons Middelbaar Onderwijs heeft, in het kader van verstrek-
ken van gratis schoolboeken, een overeenkomst gesloten met 
boekenleverancier Iddink. De schoolboeken worden door leer-
lingen rechtstreeks bij Iddink besteld. Voor de levering aan huis 
worden geen verzendkosten gerekend, mits op tijd besteld. 

Het overzicht hieronder geeft weer waarvoor het Mill Hill College 
wel of geen kosten in rekening kan brengen:

Mill Hill ondersteunt Leerlingen (MOL -fonds)
Het Mill Hill College heeft een eigen steunfonds, het zoge-
noemde MOL-fonds. Op het MOL-fonds kan een beroep gedaan 
worden voor (een deel van) de kosten voor een- of meerdaagse 
reizen en/of facultatieve buitenlesactiviteiten.
De toetsing gebeurt in overleg met Stichting Leergeld te Goirle 
en Riel en/of Tilburg. 

Verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en zij die 
voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers of bestuurs-
leden) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrecht-
matig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk 
voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activi-
teiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wan-
neer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens 
de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft 
de school deze kosten niet te vergoeden. De school is niet 
aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en 
laten. Het is dus belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. De 
school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke 
eigendommen (kleding, fiets, bril, etc.) of voor verlies of dief-
stal ervan. Ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. 
Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. 

Reisverzekering
Er is een doorlopende schoolgroepsreisverzekering afgesloten. 
Dit betekent dat deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse 
reizen zijn verzekerd tegen personenschade en zaakschade. Wat 
betreft de reisverzekering, raden we u in geval van een school-
reis te allen tijde aan een (aanvullende) reis- en annulerings-
verzekering af te sluiten. De schoolgroepsreisverzekering kent 
een beperkte dekking. 

13. Regel Je Wereld

Maaike Dingemans werkt zo’n twaalf jaar op het Mill Hill College 
als docent maatschappijleer. Verder is ze lid van de medezeggen-
schapsraad van onze school en tevens van de GMR, de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad van OMO. 
Maaike is ook lob-coördinator voor havo-3, -4 en -5. Lob staat voor 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding. In dit interview legt ze uit wat 
dit precies inhoudt en vertelt ze meer over het vak maatschappijleer.

Maaike Dingemans: `Als lob-coördinator help ik leerlingen bij 
het maken van hun profielkeuze en studiekeuze. Dit doe ik met 
name door gesprekken te voeren met leerlingen en eventueel 
hun ouders, lob-lesprogramma’s te ontwikkelen en door activi-
teiten te organiseren op school of elders. Daarnaast ondersteun 
ik de mentoren bij de uitvoering van de lesprogramma’s en het 
begeleiden van hun leerlingen bij lob. Om dit goed te kunnen 
doen, is het belangrijk dat ik goed op de hoogte blijf van alles 
wat er speelt op het gebied van vervolgopleidingen, wetgeving 
en de arbeidsmarkt. 
Waarom het belangrijk is dat een school een lob-coördinator 
heeft? Voor mentoren is het fijn dat ze niet alles rondom lob zelf 
hoeven uit te zoeken voor hun leerlingen. Voor leerlingen is het 
prettig dat er naast hun mentor nog iemand anders is op school 
bij wie ze terechtkunnen voor gesprekken over hun toekomst-
plannen. Daarnaast is het belangrijk dat er een aanspreekpunt 
is binnen de school voor het onderhouden van de externe con-
tacten met vervolgopleidingen. Zo heb ik contact met Fontys 
en Avans over de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar 
het hoger onderwijs en over wat we daarin kunnen verbeteren.
Het komt regelmatig voor dat leerlingen echt niet weten wat 
voor vervolgopleiding ze willen gaan doen, maar ze hebben hier 
toch vaak een beter beeld van dan ze zelf denken. De truc is om 
er dan achter te komen waar de twijfel zit. Soms weten leerlin-
gen wel wat ze niet leuk vinden en lijkt niets wél leuk. Daar zit 
vaak de angst achter om een verkeerde keuze te maken. Mocht 
iemand écht geen idee hebben, raad ik vaak aan om op een 
lijst met opleidingen de sectoren waar je met je vakkenpakket 
niet terecht kunt of die je niet aanspreken weg te strepen en 
vervolgens te kijken wat overblijft. Daarna kunnen ze  informatie 
inwinnen over die opleidingen en bijvoorbeeld open dagen 
bezoeken. 

Opleidingen bezoeken tijdens proefstudeerdagen of open dagen is 
sowieso een heel belangrijk onderdeel van het oriëntatieproces. 
Uit onderzoek blijkt dat een goede voorbereiding op de studie-
keuze de kans op uitval flink verkleint. Ik adviseer vaak om erop 
uit te gaan en verschillende opleidingen te bezoeken. Als je al 
weet welke opleiding je wilt gaan doen, ga dan bij verschillende 
scholen kijken en niet alleen hier in de buurt. 
Als je moeite hebt met het maken van een keuze tussen twee 
studies en je blijft daarover zitten malen, gooi dan eens een 
muntje op om te bepalen welke studie het wordt. Je eerste reactie op 
de uitkomst kan veel duidelijk maken. Ben je opgelucht? 
Of juist teleurgesteld? Ook denken leerlingen vaak dat dit een 
keuze voor de rest van je leven is. Dat maakt de druk erg hoog. 
Ik probeer ze dan duidelijk te maken dat het goed genoeg is als 
de studie ze leuk lijkt en als ze denken dat ze wel een aantal 
jaar in die richting willen werken. Als je om je heen kijkt, zijn er 
veel mensen die iets heel anders doen dan dat waarvoor ze zijn 
opgeleid. 

Verder ben ik ook docent maatschappijleer. Leerlingen leren bij 
maatschappijleer hoe de Nederlandse maatschappij is georgani-
seerd en wordt bestuurd. Ze doen daarmee een basiskennis op, 
waarmee zij actuele vraagstukken in de samenleving kunnen 
analyseren en er een eigen mening over kunnen vormen. 
We maken allemaal deel uit van de maatschappij en we leven in 
een land waar we vanaf ons 18e allemaal mee mogen beslissen 
over hoe ons land bestuurd wordt. Om te kunnen meebeslissen, 
is het wel goed dat je weet hoe je aan voldoende informatie 
komt om je mening te vormen. Daarnaast is het reuze interes-
sant om te zien wat er leeft en speelt in de samenleving en 
om oplossingen te bedenken voor problemen als discriminatie, 
klimaatverandering, armoede of criminaliteit. 
We proberen in de klas altijd actualiteit toe te passen op de on-
derwerpen die aan bod komen. Bij het onderwerp verzorgings-
staat was bijvoorbeeld de toeslagenaffaire vorig schooljaar heel 
actueel, maar ook de marktwerking in de zorg en de aanpak van 
de coronacrisis.

MAAIKE DINGEMANS 
LOB-COÖRDINATOR HAVO-3, -4, -5
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Ongevallenverzekering
De ongevallenverzekering dekt letselscha-
de ten gevolge van een ongeval gedurende 
schooltijden en evenementen in school-
verband. De verzekering geldt ook als 
een leerling onderweg naar school of naar 
huis een ongeluk krijgt. De leerling moet 
dan wel de kortste weg gevolgd hebben. 
Deze verzekering is een aanvulling op de 
eigen verzekering. Materiële schade (kleding, 
fiets, bril etc.) is beperkt gedekt onder 
deze verzekering.

• Leerboeken
• Werkboeken
• Projectboeken en 
 tabellenboeken
• BINAS
• Examentrainingen en -bundels
• Eigen leermateriaal van de   
 school en bijbehorende cd’s 
 en dvd’s
• Gelicentieerd digitaal 
 lesmateriaal

• Atlas
• Woordenboek
• Agenda
• Rekenmachine
• Schrift, multomap,
 pennen e.d.
• Gereedschap
• Sportkleding

• Excursies
• Introductiekamp
• Buitenlandreizen
• Kerstviering
• Laptop/tablet (elektronische 
 informatiedrager)

Categorie I
Wat scholen gratis aan leerlingen 
moeten verstrekken *

Categorie II
Waar scholen kosten 
voor in rekening kunnen 
brengen bij ouders **

Categorie III
Waar scholen kosten voor 
in  rekening kunnen brengen 
bij ouders ***

*     Het moet gaan om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek leerjaar nodig heeft.
**   Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, dient de ouder de aanschaf zelf te doen.
*** Als een ouder deze kosten niet betaalt aan de school, is de school verplicht een kosteloos alternatief aan te bieden.  
       Voor een activiteit geldt deze bepaling als de activiteit onderdeel uitmaakt van de verplichte onderwijstijd.
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Behalve een mentor, hebben alle brugklassen op het Mill Hill 
College ook twee leerlingmentoren. Dit zijn leerlingen uit de 
bovenbouw die brugklassers wegwijs maken in de school. 
Vaak vinden leerlingen het erg fijn dat er naast een docent 
als mentor, ook een leeftijdsgenoot is waarbij je terecht 
kunt met vragen en problemen.

Daphne: “Als leerlingmentor help je brugklassers door het 
eerste jaar heen. Vaak zie je de leerlingen de eerste weken 
het meest, omdat ze elkaar dan beter moeten leren kennen 
en ook de weg in school nog niet helemaal weten. 
De leerlingmentoren helpen hierbij. Brugklassers kunnen je 
ook vragen stellen of ze kunnen iets bij je kwijt als ze iets 
willen vertellen. Een gewone mentor is niet altijd bereik-
baar en een leerlingmentor zie je regelmatig over de gangen 
lopen of kom je tegen in de pauze, dat is fijn voor de brug-
klassers. Ik ben samen met een vriend van mij leerling-
mentor van B1E. Het leek me al eerder leuk om de ervaring 
op te doen om leerlingmentor te zijn, maar heb wel even 
getwijfeld of ik het naast mijn school zou kunnen doen. 
Toch heb ik ervoor gekozen, omdat het echt iets voor mij is. 
Ik heb het goed kunnen combineren met mijn eigen school 
en heb er veel plezier in gehad! 
Als leerlingmentor probeer ik zoveel mogelijk te vragen hoe
het met de leerlingen uit mijn mentorklas gaat wanneer ik
ze tegenkom. Tijdens de introductieweek ben ik ook bij veel 
activiteiten geweest. Ik vond het toen heel leuk om mijn mentor-
klas aan te moedigen tijdens hun sportdag! Iedereen was 
heel fanatiek en je leerde elkaar zo ook beter kennen. Wat ik

leuk vind, is dat ik ook nu nog wel eens contact heb met een 
paar leerlingen over hoe ze het jaar hebben gevonden en 
over hoe alles is gegaan.

Toen ik zelf voor het eerst op school kwam als brugklasleer-
ling, vond ik het best spannend; maar ik had er ook wel heel 
veel zin in! Ik zat met een paar vriendinnen uit de basis-
school in de klas, maar ik heb ook al snel nieuwe vriendinnen 
gemaakt. Als brugklasser is het wel anders dan in groep 8; 
op de basisschool had ik minimaal huiswerk, dat werd op 
de middelbare ineens een stuk meer. Eerst vond ik het ook 
lastig om te plannen, maar daar werd ik bij geholpen door 
mijn mentor en de leerlingmentoren. Later ging plannen 
daardoor een stuk beter!

Ik heb voor het Mill Hill College gekozen, omdat ik me hier 
goed voelde en omdat het een kleinschalige school is. Het 
is fijner dat je daardoor sneller persoonlijke aandacht krijgt. 
Je leert elkaar ook snel kennen en iedereen herkent elkaar 
zeker wel in school. Er hangt een sociale en gezellige sfeer. 
Wat leerlingen kunnen verwachten als ze hier op school komen 
is een fijne, sociale school, waar iedereen altijd wel in is 
voor een praatje. Verder is er afwisseling in lesgeven en zijn 
de docenten altijd in staat om je te helpen, wat voor mij het 
Mill Hill College ook een fijne school maakt. De kracht van 
onze school is ook het Watersportkamp, dit is een onver-
getelijke kampweek aan het einde van de brugklas. Ik denk 
dat veel leerlingen daarnaar uitkijken!”

13. Regel je wereld
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Bob Horvers is sinds 2002 docent Nederlands op het Mill Hill 
College. Daarnaast is hij op school werkzaam als dyslexiecoör-
dinator. In dit interview legt Bob uit wat deze taak inhoudt en 
vertelt hij over bijzondere momenten die hij op school heeft 
meegemaakt.
 
Bob Horvers: `Ik heb altijd graag iets gedaan naast alleen les-
geven. Niet omdat het saai is om voor de klas te staan, maar er 
is meer. Zo ben ik stap voor stap deze richting ingegaan. 
Mijn collega en ik zorgen nu voor de dyslectische leerlingen, 
zodat zij wat extra begeleiding kunnen krijgen als dat nodig is. 
Als coördinator dyslexie doe ik veel administratief en onder-
steunend werk: het organiseren van de schakelweken, omdat 
deze leerlingen extra tijd krijgen voor toetsen. Sommige kinde-
ren werken met een laptop. Verder zorg ik ervoor dat kinderen 
gescreend worden op dyslexie, als dat signaal vanuit docenten 
of de mentor komt. We verwijzen de leerling dan door naar een 
onderzoeker.
Zo’n screening is een soort vooronderzoekje, omdat een test 
op dyslexie buiten school moet plaatsvinden, op kosten van de 
ouders. Dat onderzoek is kostbaar: rond de €1000,-. Je wil dat 
geld natuurlijk niet voor niets uitgeven! Met het vooronderzoek 
kunnen we vaak wel aangeven of het zin heeft om te testen. Die 
diagnose is nodig om extra tijd te mogen verlenen, ook bij het 
centraal examen.
Dyslexie is best lastig: het zegt niets over je slimheid, maar het 
is voor deze leerlingen wel lastig om talige taken binnen een 
normaal tijdsbestek te maken. We vinden dat je daarin moet 
zorgen voor wat extra’s: tijd, laptop of iets anders. Daarom is 
het belangrijk dat de school een coördinator dyslexie heeft.

Voor dyslexie geldt dat leerlingen altijd extra tijd krijgen bij toet-
sen. Daarnaast wordt er in de onderbouw rekening gehouden 
met fouten in het schrijven van woordjes, bij woordjestoetsen 
van de vreemde talen. Leerlingen met dyslexie hoeven niet 
spontaan voor te lezen in de klas. En als de dyslexieverklaring 
daarin voorziet, mag de leerling toetsen maken op de laptop of 
computer en eventueel digitaal meeluisteren. 

De afwisseling vind ik het leukst aan mijn werk: de lessen en 
contacten met leerlingen, het volgen van hun ontwikkeling. 
Maar ook de extra diepgang die de dyslexietaak met zich mee-
brengt. Na 20 jaar Mill Hill is er nog steeds uitdaging en dat is 
mooi. Kritisch blijven en een open blik houden moet onze toe-
komst maken. We hebben een open school, waar contact met 
de leerlingen hoog in het vaandel staat. Ik hoop dat we leerlin-
gen kansen kunnen blijven bieden in hun schoolloopbaan.
 
Mijn mooiste herinnering aan het Mill Hill? Oei, die is moeilijk! 
Ik heb best veel meegemaakt en gedaan, de afgelopen twintig 
jaar. Maar ik denk dat mijn (ongeveer) 10 keer watersportkamp 
toch bovenaan staat. Ik vind zeilen geweldig en dan een week 
met brugklassers op het water mogen vertoeven, is natuurlijk 
fantastisch!’ 

BOB HORVERS
DOCENT NEDERLANDS

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Het Mill Hill College valt onder het bestuur van de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor 
de gang van zaken binnen de school. De kerndirectie van de 
school, rector en conrector, heeft een Raad van Advies. Hierin zit-
ten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt 
mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klank-
bord voor de rector. 
De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit bestuur 
bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid).

U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 595 55 00
omo@omo.nl

Ledenraad Vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO)
De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraak-
orgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samen-
leving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad 
beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van 
de leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast stelt ze de jaar-
rekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door 
de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en 
ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de 
maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 
Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat 
doet.

Missie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, 
is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in 
voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot 
en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere 
leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit 
de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende 
startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot 
de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar 
Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron 
vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van 
de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten 
van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker 
en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren 
onze leerlingen van.

Koers 2023
Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs 
met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het han-
delen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder 
als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft 
om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, 
kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. 
Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren 
begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door 
vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onder-
wijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 
2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook 
het jaarverslag 2020 (https://www.omojaarverslag.nl).

14. Onderdeel van Je Wereld
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Wanneer het Mill Hill College onverhoopt wordt geconfron-
teerd met klachten aangaande leerlingenzaken, dan wordt 
daar zo efficiënt en effectief mogelijk op gereageerd, met als 
doel om het binnen de school op te lossen. Als u een klacht 
hebt, dan kunt u terecht bij de mentor, coördinator leerling-
zaken en daarna nog bij de sectordirecteur van de des-
betreffende afdeling. Algemene klachten dient u schrifte-
lijk te richten aan de rector, de heer A. van Aken. De intentie 
is klachten zo eenvoudig en zo snel mogelijk op te lossen. 

In laatste instantie kunt u ook gebruik maken van de klachten-
regeling van Ons Middelbaar Onderwijs. In dat geval volgt een 
onderzoek van een externe klachtencommissie. 
Hoe deze procedure werkt, kunt u nalezen op de website van 
OMO (www.omo.nl).

Klachtmelding over seksuele intimidatie:
meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

16. Klachten

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken 
Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de 
procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het 
gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en 
de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leer-
lingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, 
agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie 
Ons Middelbaar Onderwijs
De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een 
prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een 
klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten 
daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een 
klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling 
genomen als er op de school zelf geen bevredigende oplos-
sing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klach-
tencommissie zijn te vinden op www.omo.nl. 

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen
integriteits-code opgesteld, die algemeen bindend is voor alle
scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Het Leerlingenstatuut 
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede 
voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge 
verkeer tussen alle betrokkenen vormgeven. 

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar 
Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onder-
wijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de 
medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het Mill Hill College handelt in het kader van privacy conform 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het
Privacy Reglement van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Voor privacy gerelateerde zaken kan met de rector/conrector 
van de school contact gezocht worden.

De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons 
Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende pro-
cessen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken 
zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy 
beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan 
een mail naar fg@omo.nl.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt 
de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector/
algemeen directeur.

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen 
de rector/algemeen directeur en de overige leden van de 
schoolleiding en andere functionarissen.

NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut 
van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en 
aldus in werking is getreden.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar 
Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onder-
wijs regelt de relatie tussen de rector/algemeen directeur en de 
Raad van Advies.

Kledingvoorschrift 
Mensen die werken op het Mill Hill College hebben een re-
presentatieve functie: zij zijn ambassadeurs van onze school.
Dat vraagt om bij die rol passende kleding.
Het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zo-
danig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, of onherken-
baar maakt, is verboden (landelijke wetgeving). Het verbod 
geldt voor alle vormen van gezichtsbedekking, zoals bivak-
mutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen.
Dit geldt voor medewerkers en leerlingen.

U kunt deze documenten downloaden van www.omo.nl. Het 
leerlingenstatuut en het schoolmanagementstatuut van de 
school zijn te vinden via de website www.millhillcollege.nl. 

15. Rechten en plichten ouders, leerlingen 
      en bevoegd gezag
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