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Digitale schoolgids

Inloggen portaal
Wanneer u kinderen bij ons op school hebt, dan 
bent u bekend met het ouderportaal. Voor uw kind 
dat dit jaar voor het eerst bij ons op school komt, 
staat er sinds begin juli 2019 een tab met de naam 
van het kind in uw portaal. Vanaf de eerste school-
dag is deze pagina gevuld met leerlingspecifieke
informatie zoals rooster, contactgegevens docenten, 
etc.

Wanneer u nog niet bekend bent met het ouderpor-
taal, omdat uw kind voor het eerst bij ons op school 
komt, dan hebt u voor de zomervakantie informatie 
gekregen over de werking van het ouderportaal. 

In het kort: wanneer u zich voor het eerst aanmeldt 
dient u eerst een wachtwoord aan te maken. Dit 
doet u via uw.greijdanus.nl/eersteaanmelding. Met 
uw e-mail en wachtwoord kunt u vervolgens in-
loggen. Een uitgebreide handleiding voor de eerste 
aanmelding en de meest gestelde vragen vindt u 
op: www.greijdanus.nl/ouderportaal. Vragen kunt u 
sturen naar portalen@greijdanus.nl.

http://uw.greijdanus.nl/eersteaanmelding
http://www.greijdanus.nl/ouderportaal
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‘Schitteren in Zijn licht’ bij Greijdanus

Welkom

Het komende jaar gaat uw kind naar Greijdanus. Een christelijke school die werk wil maken van gereformeerd on-
derwijs. Wij hebben daaraan de belofte gekoppeld van ‘schitteren in Zijn licht’. Onder Gods zegen willen wij eraan 
bijdragen dat uw kind ook iets kan laten zien van de grootheid, de liefde, de genade van God. Wij zijn daarvan 
onder de indruk. En dat willen we graag delen.

Greijdanus realiseert zich dat de wereld, en de wereld van christenen, sterk verandert. Dat motiveert ons om 
eigentijds onderwijs te geven. Onderwijs dat kwalitatief goed is. Dat in vorm en inhoud onze waarden ‘Christus 
volgen, groeien, verschil, samen, dienstbaar, verantwoordelijk en genieten’ zichtbaar maakt. Dat heeft gevolgen 
voor de inrichting van ons onderwijs waarin de klas waarmee u groot geworden bent steeds meer zal verdwijnen. 
Daar zult u beslist iets van merken.

Ondertussen werken we ook hard aan onderwijs waarin ‘Christus volgen’ steeds meer zichtbaar en merkbaar 
wordt. Door er nog nadrukkelijker aandacht aan te geven in de vakken, door naar de ‘hele mens’ te kijken (en niet 
alleen naar cijfers), door maatschappelijke verbindingen te maken, enz. Dat heet in het jargon: brede christelijke 
vorming.

Dit alles hebben we nu ook een (merk)naam gegeven: GO - geloven in onderwijs. We hebben de wens dat meer 
scholen zich met ons aan dit merk willen verbinden in een tijd waarin we zoekend zijn naar nieuwe vormen en 
betekenissen van de rijkdom die we vanuit onze historie meedragen.

Met de Vriendenstichting van Greijdanus verbinden we ons met uw mogelijkheden - kapitaal noemen we dat - en 
delen van ons kapitaal. Ook maken we het mogelijk dat voor leerlingen de school fysiek en financieel goed be-
reikbaar is. Als we de lasten daarvan delen maken we ook daarmee de waarde ‘dienstbaar’ waar. Doet u mee?

Ik wens u en uw kind een gezegende tijd bij ons op school.

Martin Jan de Jong
voorzitter College van Bestuur
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Voorwoord 

Met veel plezier mag ik aan u de schoolgids van het 
Greijdanus in Hardenberg presenteren!
Een veilige, vertrouwde en prettige omgeving is 
voorwaardelijk om te groeien. Greijdanus hecht hier 
veel waarde aan en wil zich verbinden met uw kind om 
zijn/haar talenten te ontplooien. Samen verbonden (in 
Christus) willen wij ook oog hebben voor elk individu, 
wat kan betekenen dat het tempo en het aanbod 
verschillend is om elke leerling op maat te bedienen.

Deze schoolgids informeert u over wie wij zijn. We 
beseffen dan ook de rijkdom van goed onderwijs 
vanuit herkenbare waarden. Daarover leest u meer in 
deze schoolgids. Ook vindt u een scala aan praktische 
informatie. Over data, activiteiten, kosten en andere 
zaken. Uit al deze informatie kunt u opmaken dat het 
onderwijs volop in beweging is. Graag nemen wij u mee 
in die beweging, omdat we ervan overtuigd zijn dat we 
elkaar iets te bieden hebben. We nodigen u dan ook uit 
tot betrokkenheid op ons onderwijs. 

We hoeven dat gelukkig niet alleen te doen. We zouden 
dat ook niet kunnen. We mogen bouwen op een vast 
fundament. De Bijbel is daarbij onze belangrijkste 
wegwijzer. Daaruit mogen we leren dat groei en 
ontwikkeling niet gericht zijn op onszelf, maar op de 
eer van onze God. Vanuit dat perspectief willen we 
schitteren en Zijn licht laten schijnen in deze wereld. 
Een goed en gezegend schooljaar toegewenst!

Chris van der Meulen
Vestigingsdirecteur
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1. Onderwijs

Het Greijdanus te Hardenberg biedt gereformeerd voort-
gezet onderwijs voor alle leerjaren vmbo, havo en vwo. 
Het vmbo is onderverdeeld in de basisberoepsgerichte 
leerweg (bb), de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en 
de theoretische leerweg (tl). In de bovenbouw van de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in Harden-
berg kan worden gekozen voor 4 uitstroomprofielen, dit 
zijn: 
• Dienstverlening en producten (D & P)
En voor het profiel techniek in samenwerking met het 
Vechtdal College:
• Bouw, wonen en interieur (BWI)
• Produceren, installeren en energie (PIE)
• Mobiliteit en transport (M & T)

In de bovenbouw tl kunnen de leerlingen de keuze ma-
ken uit de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie 
of landbouw. De bovenbouwleerlingen havo/vwo kiezen 
een profiel: natuur en gezondheid (ng), natuur en tech-
niek (nt), economie en maatschappij (em) of cultuur en 
maatschappij (cm).

De gebouwen zijn onderverdeeld in verschillende 
vleugels. Vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoeps-
gerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo/vwo 
1 en 2 en bovenbouw havo/vwo hebben elk een eigen 
deel van de school tot hun beschikking. Hierdoor is de 
vestiging overzichtelijk en veilig opgezet. Achter in deze 
gids vindt u een plattegrond. 

Rapport
Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Na 
de eerste cijferperiode zal vanaf rapport twee ook het 
voortschrijdend gemiddelde eindcijfer op het rapport 
worden vermeld.

Vmbo 3 + 4
In de theoretische leerweg en in de basis- en kader-
beroepsgericht leerweg (afdeling Techniek – Breed, 
afdeling Diensten en Producten) wordt in leerjaar 3 
begonnen met het schoolexamen.

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar 
een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit 
PTA geeft een overzicht van de toetsen en de opdrach-
ten die meetellen voor het schoolexamen. Het cijfer 
voor het schoolexamen wordt opgebouwd in zeven 
perioden: vier perioden in leerjaar 3 en drie perioden in 
leerjaar 4. Uw zoon of dochter ontvangt na elke perio-
de een cijferoverzicht. Het gemiddelde na 4 perioden is 
bepalend voor de overgang naar het vierde leerjaar.

Diploma’s en cijferlijsten
Leerlingen die zijn geslaagd, ontvangen eenmalig een 
diploma en cijferlijst en een gewaarmerkte kopie hier-
van. Als uw kind voor vervolgopleidingen, sollicitaties 
en dergelijke meer exemplaren nodig heeft, moeten de 
kopieën zelf gemaakt worden. Het Greijdanus verstrekt 
geen duplicaten van diploma’s, certificaten, vrijstel-
lingsbewijzen en cijferlijsten. Wij kunnen wel extra 
kopieën waarmerken. Uw kind moet dan met de te 
waarmerken kopie naar school komen. Uitsluitend de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan een schriftelij-
ke verklaring verstrekken dat een van bovengenoemde 
documenten is afgeven. Deze verklaring heeft dezelfde 
waarde als dat document zelf.

Contact
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie
Postbus 30157, 9700 LJ Groningen
T 050 - 599 80 36
E ks.dw@duo.nl

Overgangsnormen
De overgangsnormen voor de klassen 1 t/m 3 worden 
jaarlijks vastgesteld door de normencommissie. 
U vindt deze normen op het ouderportaal.
> Overgangsnormen   
> Informatie over examens  

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Onderwijs/Overgangsnormen
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Overig/Examens 
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Kwaliteit
Greijdanus hecht veel waarde aan een goede kwaliteit 
van onderwijs en organisatie en alles wat daarbij nodig 
is om goed onderwijs te kunnen geven. Kwaliteit is na 
identiteit ons tweede speerpunt. Greijdanus gebruikt voor 
het borgen van kwaliteit de volgende instrumenten:
•  Kwaliteitsbeleid op basis van het INK-model.  

Ondersteunend daarin is de PDCA-cyclus. 
•  Een strategisch beleidsplan van de organisatie en 

een planningssysteem.
•  Sturing op prestatie-indicatoren zoals slagingsper-

centages, de gemiddelde cijfers op de examenvak-
ken, het verschil school- en centrale examens en de 
doorstroom.

•  Een onderwijsteam dat visie- en datagestuurd het 
onderwijs ondersteunt en scherp houdt.

•  Tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen 
en personeel.

•  Sturing op kwaliteit van docenten door onderwijs-
bevoegdheid en personeelsbeleid Professie & Passie, 
met de focus op professionalisering door het voeren 
van zelfevaluatiegesprekken met medewerkers,  
waarbij evaluaties door collega’s, leerlingen en  
ouders betrokken worden.

•  Audits en visitaties
•  Het lerende gesprek

De inspectie heeft onze vestigingen breed met een 
voldoende niveau van kwaliteit beoordeeld en sommige 
afdelingen en onderdelen als goed. Elsevier gebruik-
te voor een paar (onderdelen van) vestigingen de term 
superschool.

Onderwijsresultaten van de school kunt u vinden op 
www.scholenopdekaart.nl.
 

http://www.scholenopdekaart.nl
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2. Identiteit
Missie/visie: ‘Schitteren in Zijn licht’
Greijdanus is een gereformeerde school voor voortge-
zet onderwijs. We geloven in de God van de Bijbel. We 
geloven dat God van ons vraagt Hem groot te maken 
en om Hem en de mensen naast ons lief te hebben. We 
geloven dat we mogen en moeten ‘schitteren in Zijn 
licht’. Dat kunnen we alleen als we in Christus, de Zoon 
van God, ontdekken wie we zijn en mogen worden. Dan 
zien we onze tekortkomingen en onze afhankelijkheid, 
met aan de andere kant unieke gaven en talenten die 
ons door God gegeven zijn. 

We zien een wereld die Zijn licht nodig heeft. Greijda-
nus ziet ‘Schitteren in Zijn licht’ dan ook als een belof-
te en een opdracht. Om dit te symboliseren gebruiken 
we het beeld van een diamant. De school, leerlingen en 
medewerkers weerkaatsen het Licht. Geïnspireerd door 
zijn Geest maken ze het in allerlei facetten zichtbaar. 
In de diamant maakt het licht kleuren zichtbaar. Deze 
staan voor de waarden van onze school: ‘groeien’, ‘ver-
schil’, ‘samen’, ‘dienstbaar’ en ‘verantwoordelijk’,
met als mengkleur ‘genieten’. Zo vertalen we het Licht 
op onze school en kleuren we ons onderwijs.

In de spiegeling van het Licht mogen we zien hoe mooi 
we al zijn. Door reflectie willen we leren hoe we voor 
en dankzij andere mensen, binnen en buiten de school, 
steeds meer kunnen stralen. ‘Schitteren in Zijn licht’ is 
Gods belofte aan ons en ons antwoord aan onze Vader, 
die naar ons omziet. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het 
identiteitsdocument van Greijdanus, welke ook te vin-
den is op het ouderportaal. Hierin beschrijven we wat 
u van ons als gereformeerde school mag verwachten. 
Elke dag werken wij er aan om dit waar te maken. We 
willen hierin blijven groeien en roepen u op om ons 
daarbij te helpen.

Onderwijsvisie
Met ingang van het schooljaar 2017 -2018 werken we 

vanuit een vernieuwde onderwijsvisie:
Om jongeren te laten schitteren in Zijn licht geven we 
persoonlijk onderwijs, dat we samen als christenen 
vormgeven.

Hierbij leggen we het accent op:
• (zelf)verantwoordelijkheid,
• verschil
• samenhang en,
• (christelijke) vorming.

Daardoor kunnen jongeren groeien als verantwoorde-
lijke christenen om, in en voor de wereld, Christus te 
volgen. 

Identiteit in de praktijk
We willen actief aan de slag met ons motto. Bij alles 
wat we doen vragen we ons af: hoe draagt het bij aan 
‘Schitteren in Zijn licht’? Daarmee geeft het richting 
voor ons doen en laten in en om de school. Voor leer-
lingen, personeel en onze relatie met ouders. Identiteit 
brengen we in praktijk in al onze ontmoetingen, zoals 
mentor-, ouderavonden en teamvergaderingen en de 
onderwijsontmoetingen, tijdens de leertijd, in de klas 
en met de docent. In activiteiten zoals dagopeningen 
en vieringen, identiteitsavonden maar bijvoorbeeld ook 
tijdens de kennismakingsgesprekken met ouders bij 
inschrijving van nieuwe brugklasleerlingen en voorlich-
tingen.

De waarden die in het identiteitsdocument staan 
hebben een plek gekregen in bijvoorbeeld onze on-
derwijsvisie, strategisch beleid en het leerlingstatuut. 
‘Schitteren in Zijn licht’ komt ook tot uiting in onze 
zorg, mentoraat, programma’s voor talentontwikkeling 
en projecten voor leerlingen. We maken daarbij gebruik 
van verantwoord lesmateriaal.

We werken steeds meer gestructureerd aan een aanbod 
voor christelijke vorming van, met en door jongeren. 
Jongeren reflecteren op hun groei op het gebied van 

http://www.greijdanus.nl/schitteren
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identiteit, geloofsvorming, levens- en loopbaanoriën-
tatie, en houden dit bij in een digitaal portfolio. Dit 
noemen we het ID*CV. Hiervoor hebben we 32 vor-
mingsdoelen geformuleerd die de basis vormen voor 
ervaringen die we aanbieden. Als landelijke voorloper 
in dit proces merken we daarin ook de weerbarstigheid.

Medewerkers bezinnen zich regelmatig op de wijze 
waarop ze vorm en inhoud geven aan onze identiteit, 
in de rollen zoals benoemd in het identiteitsdocument: 
rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon. Zo doen 
ze bijvoorbeeld de opleiding om inhoud te kunnen 
geven aan de vorm van onderwijs waar we als Greijda-
nus voor staan: CV-GO. We stimuleren bij personeel het 
voeren van identiteitsgesprekken en is er in de functi-
oneringsgesprekken veel aandacht voor identiteit. Ook 
werken we met andere scholen aan de identiteit van 
onze gereformeerde scholen. Onder andere door kennis 
en ‘best practices’ uit te wisselen.

We werken bewust in het netwerk van ouders (onder 
andere met de Vriendenstichting), toeleverende scholen 
en kerkelijke gemeenschappen. Het Greijdanus stimu-
leert maatschappelijke betrokkenheid. Naast kerken, 
ouders en basisschooldocenten, willen we ons als 
school ook maatschappelijk positioneren en samen-
werken met (christelijke) organisaties. Zo willen we 
voortbouwen op het fundament dat alle betrokkenen 
gezamenlijk hebben gelegd. Samen willen we ‘schitte-
ren in Zijn licht’.

Inschrijving van leerlingen
Als u als ouders bewust kiest voor het Greijdanus, 
willen wij uiteraard aan uw verwachting voldoen dat 
het onderwijs op onze school vorm krijgt volgens onze 
gereformeerde identiteit, zoals het Identiteitsdocument 
dit beschrijft. Wij als school maar ook u als ouders zijn 
hierop, vanuit een verschillende verantwoordelijkheid, 
aanspreekbaar. Zo geven wij samen invulling aan on-
derwijs dat aansluit bij de opvoeding bij u thuis en in 
de kerk. De inschrijving van leerlingen is daarom geen 
automatisme. 

Gang van zaken bij de aanmelding
Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden, 
hebben wij een kennismakingsgesprek. Doel van dit ge-
sprek is dat onze school en u als ouders kennis maken 
met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars 
drijfveren. Het is immers heel belangrijk dat zeker op 
gebied van identiteit uw kind en u als ouders passen bij 
de school en omgekeerd. Daarom hebben beide partijen 
het recht om (enige tijd) na afloop van het gesprek aan 
te geven dat ze toch niet met elkaar verder willen. Dat 
is belangrijk, want het gaat immers om de juiste keuze 
voor een school.

Voor alle kinderen die bij onze school worden inge-
schreven stellen wij een verklaring op die zowel door u 
als ouders als door het Greijdanus zal worden onder-
tekend. Daarmee maken we aan elkaar duidelijk wat 
we van elkaar mogen verwachten op het gebied van 
gereformeerde identiteit.

Als u uw kind aanmeldt en er moet volgens voornoem-
de richtlijn een gesprek plaatsvinden, dan nodigen wij u 
hiervoor uit. Dit gesprek vindt plaats bij het Greijdanus 
in de periode april/mei en duurt ongeveer een half uur. 
Informatie over de procedure en inhoud van het gesprek 
vindt u op: www.greijdanus.nl/inschrijving. Mocht u nog 
vragen hebben over het inschrijvingsbeleid dan kunt u 
contact opnemen met de betreffende vestiging.

Leerlingstatuut
Het Greijdanus staat voor zijn identiteit. Dat willen we 
met alle mensen in de school laten zien: medewerkers, 
de schoolleiding en ook de leerlingen. Hoe we dat wil-
len laten zien beschrijven we op verschillende manie-
ren. Ten eerste hebben we het voorgaand beschreven 
identiteitsdocument.

Voor medewerkers is er daarnaast een medewerkersta-
tuut. Voor onze leerlingen beschrijven we een aantal 
aandachtspunten in het leerlingstatuut. In dit docu-
ment staat wat we van leerlingen verwachten en wat 
leerlingen van hun school mogen verwachten. Een 
aantal zaken vloeit rechtstreeks voort uit het feit dat 

http://www.greijdanus.nl/inschrijving
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we een gereformeerde school willen zijn. Andere zaken hebben te maken met ons streven een goede en veilige 
school te zijn.

De basis is Christus volgen. We willen leven met de God van de Bijbel. Christus laat zien hoe God van ons houdt. 
Daarom mogen we in geloof leven uit genade. In het volgen van Christus laten we onze liefde voor andere men-
sen zien. In de Tien Woorden van Gods verbond staan daarvoor heel beknopt richtlijnen: hoe we met God om-
gaan, hoe we over God spreken, over eerlijkheid, over dat we zelfs niet verlangen naar iets wat van een ander 
is, over hoe we praten over en omgaan met andere mensen en over hoe man en vrouw met elkaar omgaan. Dan 
werken we de kernwaarden ‘groeien’, ‘verschil’, ‘samen’, ´dienstbaar’, ´verantwoordelijk´ en ´genieten´ uit. U kunt 
deze ook terugvinden in het identiteitsdocument van onze school.  

De kern van het leerlingstatuut met een aantal specifieke schoolregels voor de vestiging, wordt aan het begin van 
het schooljaar aan alle leerlingen uitgereikt door de mentor. De volledige tekst kunt u hier lezen. 

https://www.greijdanus.nl/Media/download/20052/ID_document_230119.pdf?
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Identiteit/Leerlingstatuut 
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3. Begeleiding 

Passend onderwijs
Het Greijdanus kijkt naar wat een leerling wél kan, het 
liefst in het regulier onderwijs. De school werkt daartoe 
samen met scholen in de regio om alle leerlingen de 
beste onderwijsplek te bieden. Het speciaal onderwijs 
blijft in het Passend Onderwijs overigens gewoon be-
staan voor leerlingen die dat echt nodig hebben.

Bij het schoolwerk worden de leerlingen op verschillende 
manieren ondersteund. In de lessen doen allereerst de 
docenten dit. Daarnaast is de mentor erg belangrijk. Hij 
of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouder. 
De mentor verzorgt de dagelijkse ondersteuning. Er wordt 
ook extra begeleiding geboden door de leerlingbegeleider 
of door andere specialisten. Op school hebben we het 
Steunpunt, een ruimte binnen de school waar leerlingen 
geholpen worden die een bijzondere ondersteuningsbe-
hoefte hebben. Verder geven we ook hulp bij de studie-
keuze (in de vorm van decanaat) en onder andere bij 
dyslexie, dyscalculie, faalangst, sociale vaardigheid etc. 
Het doel van iedere ondersteuning is dat de leerling zich 
zo goed als mogelijk kan ontwikkelen. 

Informatie over alle begeleiding die we bieden staat op 
het ouderportaal:
Steunpunt
Schoolarts
Decanaat 

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Passend_onderwijs/Het_Steunpunt
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Passend_onderwijs/Schoolarts
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Passend_onderwijs/Decanaat
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4. Faciliteiten en activiteiten

Schoolband 
Op onze school is een schoolband actief. Leerlingen die 
een muziekinstrument bespelen of willen zingen kun-
nen zich aanmelden bij de heer van den Berg of de heer 
Koops. De repetities vinden buiten lestijden plaats op 
aangeven van de bandleiders. De schoolband verzorgt 
de muzikale ondersteuning bij de vieringen die wij re-
gelmatig op school houden. Het repertoire van de band 
bestaat voor het overgrote deel uit muziek met een 
christelijk karakter. Ook in de stijl van de band willen 
we aansluiten bij de identiteit van onze school. 

Grote Avond
Een van de hoogtepunten is de Grote Avond. Maanden-
lang bereiden docenten en leerlingen zich voor op een 
geweldige toneel- en muziekavond. De voorbereidin-
gen bestaan uit audities, oefenmomenten en een grote 
generale. De Grote Avond wordt eens in de twee jaar 
gehouden in Theater de Voorveghter. Het is een prach-
tige gelegenheid voor ouders, docenten en leerlingen 
om zoveel talenten te zien schitteren.

Greijdanus in concert 
Op onze school loopt heel wat muzikaal talent rond: 
zowel leerlingen als leraren. Elk jaar krijgen zij de mo-
gelijkheid om zich te presenteren tijdens een concert. 
Muziek is op school een volwaardig examenvak voor 
vmbo-tl, havo en vwo. De examenkandidaten geven 
tijdens dit concert hun einduitvoering. Hun prestatie 
wordt becijferd. Dit bijzondere concert vindt in het 
voorjaar plaats, meestal op een vrijdagavond.

Excursie en werkweken 
Gedurende de schoolperiode worden er diverse uiteen-
lopende excursies en werkweken georganiseerd. Voor de 
leerlingen is dit een mogelijkheid om andere culturen 
te leren kennen, of kennis te maken met een bepaald 
vakgebied. Meer informatie over het programma van dit 
jaar kunt u lezen op het ouderportaal.

Mediatheek  
De mediatheek heeft een uitgebreide collectie informa-
tieve- en leesboeken zowel in het Nederlands, Engels, 
Duits en Frans. Deze mogen leerlingen gratis drie weken 
lenen. We maken gebruik van een online catalogus 
zodat de leerling het geleende boek via het Chrome-
book of de app op een mobiele telefoon kan verlengen 
of reserveren. Deskundige medewerkers geven leerlingen 
persoonlijk advies over welk boek op de leeslijst van de 
docent staat en of dat past bij hun interesse.
 
Vanuit de mediatheek worden er allerlei activiteiten 
georganiseerd om het lezen te bevorderen. Zo doen we 
mee met de voorleeswedstrijd Read2Me en nodigen we 
elk jaar meerdere schrijvers uit.

Omdat de mediathecaris een opleiding mediacoach 
heeft gevolgd geeft zij lessen mediawijsheid: hoe ben je 
als jongere veilig online (brugklas), wat zijn de gevaren 
bij het sturen van een naaktfoto en wees je bewust dat 
dit strafbaar als jij deze foto doorstuurt (klas 2).
Ook geeft zij lessen om leerlingen informatievaardiger 
te maken; zoals hoe zoek je betrouwbare bronnen via 
internet, hoe vermeld je de bron en wat staat waar in 
een werkstuk. In de mediatheek zijn werkplekken en 
kunnen er verslagen ingebonden worden.

ICT-diensten
Alle leerlingen maken op school gebruik van een 
Chromebook. Deze zijn van school en hebben de leer-
lingen in bruikleen. Verder staan er in de mediatheek, 
ook een aantal computers om te gebruiken. Ook zijn er, 
bij een paar afdelingen, laptops in gebruik. We maken 
steeds meer gebruik van ICT voor schoolzaken. Op onze 
website kunt u meer informatie vinden over ICT op het 
Greijdanus.

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Activiteiten/Excursies_en_werkweken
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5. Data en planning 

Dagindeling
vmbo
Les 1:   08:45 -    09:45
Les 2:   09:45  -    10:45
Les 3:   10:45 -    11:45
Pauze:   11:45  -    12:15
Les 4:   12:15  -    13:15
Les 5:   13:15 -    14:15
Pauze:   14:15  -    14:30
Les 6:   14:30  -    15:30
Les 7:  15:30  -    16:30*

hv
Les 1:   08:45  -    09:45
Les 2:   09:45  -    10:45
Pauze:   10:45  -    11:00
Les 3:   11:00  -    12:00
Les 4:   12:00  -    13:00
Pauze:   13:00  -    13:30
Les 5:   13:30  -    14:30
Les 6:   14:30  -    15:30
Les 7:   15:30  -    16:30*

*Opmerking: les 7 alleen in bovenbouw en HV.

De schooltijden zijn van 8.45 - 16.30 uur. Binnen deze tijden roosteren wij de lessen in. We willen u er als ouder/
verzorger op wijzen dat er door wijzigingen in het rooster, binnen deze tijden lessen kunnen worden verschoven. 
Vaste afspraken onder schooltijd zijn dus niet mogelijk.

Roosterwijzigingen
Het rooster is online thuis te bekijken via het leerlingportaal of de mijngreijdanus app. Voor ouders wordt het 
rooster van de kinderen die bij ons op school zitten op het ouderportaal getoond. Er wordt geprobeerd om uiter-
lijk 7:15 uur de wijzigingen van de lopende dag online te plaatsen.

Onderwijstijd
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs is geregeld hoeveel uren onderwijs in een opleiding moeten worden aan-
geboden. Voor het vmbo zijn dit 3700 uren, voor het havo 4700 uren en voor het vwo 5700 uren. Gemiddeld is 
het, behalve voor de examenklassen, 1000 uren per jaar. Per jaar worden er 55 vakantiedagen, 4 feestdagen en 
maximaal 12 roostervrije dagen voor de leerlingen gepland. Deze vrije dagen kunt u vinden op onze site.
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Anders dan voorheen geeft het ministerie de scholen de vrijheid hoe deze onderwijstijd wordt ingevuld. De aan-
dacht van het ministerie en de inspectie is gericht op de kwaliteit van het onderwijs. De school is verantwoor-
delijk voor de manier waarop die kwaliteit wordt geleverd. Mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, kan 
de school naast de gebruikelijke lessen ook andere schoolactiviteiten meetellen in de onderwijstijd. Eén van de 
voorwaarden is dat de MR vooraf instemt met de plannen. Binnen Greijdanus wordt verkend welke activiteiten 
het beste aansluiten op de leerdoelen van een afdeling. Voor onderbouw en bovenbouw of per soort onderwijs – 
bb, kb, tl, havo of vwo – kunnen de activiteiten en werkvormen dus verschillen.

Belangrijke data en activiteiten
In de jaarplanning op het ouderportaal vindt u een overzicht met de belangrijkste data op een rijtje. Denk hierbij 
aan wanneer spreekavonden gepland staan, werkweken, studiedagen, etc.

Vakanties 2019-2020 
Herfstvakantie   maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 
   
Kerstvakantie    maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
    
Voorjaarsvakantie maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020 
   
Goede Vrijdag   vrijdag 10 april 2020    
Pasen    maandag 13 april 2020    
Meivakantie   donderdag 23 april t/m maandag 4 mei 2020    
Bevrijdingsdag   dinsdag 5 mei 2020    
Hemelvaart   donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020    
Pinksteren   maandag 1 juni 2020    
Lesvrij (leerlingen) maandag 29 juni t/m vrijdag 3 juli 2020
Zomervakantie   maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

https://uw.greijdanus.nl/hardenberg/Praktische_zaken/Jaarplanning
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6. Praktische zaken

Even Afstemmen 
Wekelijks verschijnt de Even Afstemmen via het ouder-
portaal. Dit is een digitale nieuwsbrief speciaal voor u 
als ouder/verzorger waarin u onder andere informatie 
vindt over diverse activiteiten en een agenda. 

Ziekmelding 
Als uw zoon of dochter door ziekte of om een ande-
re reden niet op school kan komen, bent u als ouder/
verzorger verplicht vóór 9.00 uur ’s ochtends de school 
hierover te informeren. Hiervoor kunt u een digitaal ab-
sentieformulier invullen op het ouderportaal of bellen 
met de administratie, T 038-469 8500. 
Als uw kind de volgende dag nog ziek is, graag weer 
een (digitale) ziekmelding. Het is de bedoeling dat u 
op de dag dat uw kind weer op school komt, weer een 
digitaal absentieformulier invult op het ouderportaal 
met daarop de datum van ziek melding en beter mel-
ding. Lees over ziekmelding, absentie en leerplicht op 
het ouderportaal.

Blessures gymnastiek
Het ouderportaal is niet bedoeld voor het afmelden van 
uw kind bij gym i.v.m. blessures. De aanwezigheid van 
uw kind is gewenst in de les LO. Mocht er een blessure 
zijn, wilt u dan een briefje meegeven als uw kind naar 
de gymles gaat? De gymdocent kan dan in overleg met 
uw kind kijken welke taken wel gedaan kunnen worden. 
In het geval van langdurige blessures wordt in overleg 
gekeken naar een ander invulling van de gymlessen.

Adreswijziging
Wilt u bij verhuizing tijdig uw nieuwe adres aan de 
school doorgeven? Dit kan op drie manieren:
•  per e-mail: onderwijsadministratie@greijdanus.nl 

telefonisch: aan mw. W. ter Haar via  
T 038 - 469 8618

• ouderportaal: uw.greijdanus.nl.

Wij verzoeken u, behalve het nieuwe adres, ook het 

oude adres, de verhuisdatum, uw telefoonnummer en 
de naam en geboortedatum van uw zoon of dochter te 
vermelden.
Bij verhuizing vanwege echtscheiding verzoeken wij u 
aan te geven bij welke ouder uw kind officieel woont.

Huiswerk en toetsen
Als uw kind wegens onvoorziene omstandigheden geen 
huiswerk heeft kunnen maken, moet hij/zij een briefje 
meenemen. Wij verwachten dat u als ouder/verzorgen-
de in dit briefje schrijft waarom uw kind geen huiswerk 
kon maken of leren. Aan het begin van de les moet de 
leerling het briefje aan de docent laten lezen. Als het 
gaat om omstandigheden die wel te voorzien waren, 
moet uw kind het huiswerk gewoon maken of leren. 
Voor het vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
geldt dat de dag na de herfst-, kerst-, voorjaars- en 
meivakantie toetsvrij is. Voor vmbo theoretische leer-
weg en havo/vwo geldt op die dagen dat er toetsvrij is. 
Dat geldt ook voor de dag na bid- en dankdag, Pasen, 
Hemelvaart, Pinksteren en Sinterklaas.

Inspectie van het onderwijs
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de 
inspectie in het bijzonder, kunt u contact opnemen 
met: 

Inspectie van het onderwijs
T 1400 (Informatie Rijksoverheid)
E Via het contactformulier
www.onderwijsinspectie.nl
Twitter: @onderwijsinsp

Hoe om te gaan met ongewenst gedrag
Wanneer uw kind te maken heeft met ongewenst ge-
drag dan kan hij/zij een aantal stappen ondernemen. 
Deze vindt u op het ouderportaal (voor leerlingen is 
deze informatie te lezen
op het leerlingportaal). 

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Onderwijs/Even_Afstemmen
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Praktische_zaken/Absentie
http://uw.greijdanus.nl
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Praktische_zaken/Ongewenst_gedrag
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Vertrouwenspersoon
Intern vertrouwenspersoon (voor leerlingen)
Op elke vestiging van Greijdanus zijn er vertrouwens-
personen die leerlingen kunnen helpen in geval van 
ongewenste omgangsvormen op school, zoals seksuele 
intimidatie, discriminatie, racisme, pesten, agressie en 
geweld. Klik hier voor de gegevens.

Externe vertrouwenspersonen (voor leerlingen en ou-
ders)
U kunt bij eerder genoemde situaties ook een beroep 
doen op de ondersteuning van de externe vertrouwens-
personen. Zij bezitten de deskundigheid om uw zoon 
of dochter, maar ook u als ouder te ondersteunen en 
verder te helpen.

Mevrouw Jeanet Drost | T 06 33 14 13 56
Mevrouw Joanne Coes | T 06 33 14 13 32

Landelijke Christelijke Schoolbegeleidingsdienst  
Centraal Nederland
Hoofdkantoor
Galvaniweg 13
8071SC Nunspeet
Postbus 233
8070AE Nunspeet
T 085-8330330

Klachten
Als ouder/verzorger heeft u veel verschillende contac-
ten met onze school. U heeft te maken met docenten, 
mentoren, adjuncten, decanen en de directie. Nu kan 
het voorkomen dat u door de bomen even het bos niet 
meer ziet. Of misschien heeft een contact niet tot het 
gewenste resultaat geleid. 

Is uw vraag niet naar tevredenheid beantwoord? Heeft 
u een geschil of een klacht waar u met de verantwoor-
delijke adjunct-directeur niet uitkomt? Klik hier voor 
meer informatie.

Privacyreglement
Het Greijdanus kent een privacyreglement. Binnen de 

kaders van het privacyreglement worden gegevens 
gebruikt voor de organisatie van Greijdanus en voor het 
geven van onderwijs en begeleiding aan de leerling. 
Meer informatie hierover kunt u vinden in het Privacy-
reglement.

Informatie wanneer ouders gescheiden leven
Het Greijdanus communiceert op diverse manieren 
met u als ouder/verzorger. Informatie vindt u bijvoor-
beeld op het portaal, in (nieuws)brieven en rapporten. 
Daarnaast zijn er informatie- of spreekavonden, andere 
ontmoetingen of er vindt overleg plaats per telefoon of 
e-mail. Mocht u als ouder van een leerling gescheiden 
zijn of gescheiden leven, dan zijn we als school wette-
lijk verplicht (wetboek 1 artikel 377*) alleen de verzor-
gende ouder van informatie te voorzien. Het Greijdanus 
is echter van mening dat ook de vader of moeder die 
niet voor de leerling kan of mag zorgen of ervoor
gekozen heeft niet de zorg op zich te nemen, recht 
heeft op informatie. Op het portaal staat meer informa-
tie over hoe wij dit hebben geregeld op school.

* Let op: het is de taak van de ouders om de school als 
partner in de opvoeding in te lichten over de gang van 
zaken bij de echtscheiding voor wat betreft bijvoor-
beeld de omgangsregeling en het adres van de niet-ver-
zorgende ouder.

Gebruik beeldmateriaal 
Het Greijdanus wil zich graag profileren. Daarbij 
maakt ze gebruik van de website, Instagram, Face-
book, nieuwsbrieven, enzovoorts. Om de informatie 
aantrekkelijker en toegankelijker te maken, maken wij 
mogelijk foto’s of filmbeelden. Voor intern gebruik van 
foto’s en filmbeelden binnen het Greijdanus vragen 
wij uw toestemming via het ouderportaal. Bij foto’s en 
filmbeelden die wij gebruiken voor profilering van het 
Greijdanus wordt u altijd persoonlijk benaderd om uw 
toestemming voor het gebruik hiervan te vragen.

Bij activiteiten waar meer dan 100 personen aanwezig 
zijn wordt geen toestemming gevraagd voor gebruik 
van foto’s en film omdat dit praktisch voor ons niet 

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Praktische_zaken/Ongewenst_gedrag
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Praktische_zaken/Ongewenst_gedrag
https://www.greijdanus.nl/Home/Organisatie/Privacy
https://www.greijdanus.nl/Home/Organisatie/Privacy
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werkbaar is. U kunt bijvoorbeeld denken aan een Open 
Dag. In alle gevallen heeft u en heeft de leerling recht 
om een foto te laten verwijderen, dit is het recht van 
vergeten worden. Wij nemen de privacy van de leer-
lingen zeer serieus, dus bij vragen hierover kunt u altijd 
contact opnemen met ons hoofd Communicatie. Bij 
deze grote activiteiten zal u geïnformeerd worden als er 
foto’s genomen worden.

Video Interactie Begeleiding
Video Interactie Begeleiding (VIB) is een instrument 
voor de professionalisering van docenten en studenten. 
VIB kan bijvoorbeeld ingezet worden in het kader van 
het vergroten van de effectiviteit van lessen, het beant-
woorden van vragen over het gedrag van leerlingen 
bij ordeproblemen, verbeteren van het pedagogisch 
klimaat in de klassen en het maken van lesverslagen 
voor studenten.

Het gebruik van VIB binnen onze school betekent con-
creet dat er opnames worden gemaakt in lessen waar 
mogelijk uw kind aanwezig is. De school wil de privacy 
van leerlingen waarborgen en daarom zullen de ge-
maakte opnames niet voor andere doeleinden worden 
gebruikt. 

Het beeldmateriaal van de docent zal niet zonder uit-
drukkelijke toestemming van de betrokken docent aan 
anderen worden vertoond. Als de methodiek wordt in-
gezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meer 
leerlingen, dan brengen wij de leerlingen zelf en/of hun 
ouders/verzorgers hiervan op de hoogte en zullen wij 
om toestemming vragen.

Bewakingscamera’s
In belang van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn van de leerlingen en medewerkers is er op het 
Greijdanus cameratoezicht. Met het cameratoezicht 
worden de volgende doelen nagestreefd:

•  Bewaking in verband met toegang, schade door 
vandalisme en diefstal.

•  Herkenning of identificatie van personen die bij 
gebeurtenissen betrokken zijn geweest.

•  Preventief, ter voorkoming van onwenselijk gedrag.
• Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten.

Toestemming voor het bekijken van deze opgeslagen 
beelden camerabeelden kan alleen gegeven worden 
door een lid van het managementteam.
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7. Leermiddelen

De boeken worden besteld door school en thuis afgele-
verd. Als ouder hoeft u daar zelf dus niets aan te doen 
behalve het controleren van de inhoud van het pakket. 
Er wordt voor de boeken ook geen bijdrage gevraagd. 

Chromebooks
Veel klassen werken met Chromebooks. In de eerste 
schoolweek worden de Chromebooks uitgedeeld aan de 
nieuwe leerlingen. Wilt u zorgen dat uw kind oordopjes/
een koptelefoon meeneemt. Voor de Chromebook dient 
een bruikleenovereenkomst ondertekend te worden die 
u op de eerste schooldag aan uw kind meegeeft. Deze 
overeenkomst, inclusief brief met instructies (over kos-
ten, gebruik, schade etc), krijg u voor de zomervakantie 
thuisgestuurd.
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8. Vervoer

Elke dag komen uit de gehele oostelijke regio van Nederland leerlingen naar het Greijdanus om goed gereformeerd 
voortgezet onderwijs te volgen. Sommigen komen op de fiets, anderen wonen verder weg en komen met het 
openbaar vervoer. Voor Greijdanus als regionale school is vervoer dus een belangrijk aspect van het ‘naar school 
gaan’. Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk leerlingen gereformeerd onderwijs te kunnen aanbieden.

De kosten die het reizen met het openbaar vervoer met zich meebrengt, kunnen hoog oplopen. Voor de leerlingen 
die verder weg wonen, proberen we daarom de financiële ongemakken wat te verzachten. Op de website informe-
ren wij u over de vervoersregelingen die het Greijdanus biedt voor leerlingen die met het openbaar vervoer reizen.

https://www.greijdanus.nl/vriendenstichting/vervoer
https://www.greijdanus.nl/vriendenstichting/vervoer
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9. Financiën

Het ontvangen van onderwijs is een recht van iedere jon-
ge burger van Nederland. De overheid stelt daarvoor een 
afgesproken bedrag beschikbaar aan de scholen. Het on-
derwijs dat de scholen hiervoor geven moet voldoen aan 
de landelijk vastgestelde normen en moet een erkend 
diploma opleveren. Scholen bepalen zelf wat zij daarnaast 
aan meerwaarde op gebied van zorg, identiteit, educatie 
en sociale-maatschappelijke betrokkenheid, ICT, et cetera 
willen toevoegen aan hun school. Dit zijn vaak de aspecten 
waar ouders naar kijken en die meewegen bij het maken van 
hun schoolkeuze. Deze extra’s worden echter niet door de 
overheid bekostigd! Per gezin en per leerling worden bijdra-
gen gevraagd voor deze extra’s. Het Greijdanus probeert de 
hoogte van deze bijdragen tot een minimum te beperken. 
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. De leden van de MR kijken 
jaarlijks kritisch mee bij het vaststellen van de bijdrage ove-
rige schoolkosten. Op het portaal geven we helder en open 
uitleg over deze noodzakelijke financiële bijdragen. Ook is 
informatie opgenomen over financiële ondersteuningsmoge-
lijkheden en verzekeringen.  

10. 
Organisatie en contact

https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Financieel/Ouderbijdrage
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Financieel/Financiele_ondersteuning
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Financieel/Financiele_ondersteuning
https://uw.greijdanus.nl/Hardenberg/Financieel/Verzekeringen
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Kostenoverzicht 
2019-2020

 VMBO basis kader  VMBO TL 
1 2 3 4 1

Algemeen
School bijdrage identiteit 25 25 25 25 25
Schoolbijdrage *1 50 50 50 50 50
Gebruik Chromebook 30 30 30 30 30
Kluishuur 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Aanvullend
Introductie 1e week 30 30
Rekenmachine
Werkkleding/ schoenen 95*2
Gereedschap 25*2
Materiaal 25*2 15*2

Excursie 10 65 20
15duits

Reizen 300

155,5 180,5 135,5 415,5 145,5

*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen
*2 Bijdrage als uw kind Techniek lessen volgt op het Vechtdal
*3 Optioneel en indien er ruimte is in de bus
*4 Internationale uitwisseling, kun je je voor opgeven
*5 optioneel

 HAVO 
2 3 4 1 2 3 4 5

25 25 25 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 30 30

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

30
100

45 17,5 20 frans*3 65 45 30 20frans 10 ha/te
20frans 10 ha/te 12gr/la 12gr/la 20frans*3
15duits

300 265*4 400gr/la 300
400gr/la

160,5 133 415,5 210,5 160,5 145,5 215,5 415,5

*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen

VWO
1 2 3 4 5 6

25 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

30
100

65 45 30 20frans 20frans*3 10ha/te
12gr/la 12gr/la

400gr/la 300 100*5
400gr/la

210,5 160,5 145,5 215,5 415,5 115,5

Kostenoverzicht 
2019-2020

 VMBO basis kader  VMBO TL 
1 2 3 4 1

Algemeen
School bijdrage identiteit 25 25 25 25 25
Schoolbijdrage *1 50 50 50 50 50
Gebruik Chromebook 30 30 30 30 30
Kluishuur 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Aanvullend
Introductie 1e week 30 30
Rekenmachine
Werkkleding/ schoenen 95*2
Gereedschap 25*2
Materiaal 25*2 15*2

Excursie 10 65 20
15duits

Reizen 300

155,5 180,5 135,5 415,5 145,5

*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen
*2 Bijdrage als uw kind Techniek lessen volgt op het Vechtdal
*3 Optioneel en indien er ruimte is in de bus
*4 Internationale uitwisseling, kun je je voor opgeven
*5 optioneel

 HAVO 
2 3 4 1 2 3 4 5

25 25 25 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30 30 30

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

30
100

45 17,5 20 frans*3 65 45 30 20frans 10 ha/te
20frans 10 ha/te 12gr/la 12gr/la 20frans*3
15duits

300 265*4 400gr/la 300
400gr/la

160,5 133 415,5 210,5 160,5 145,5 215,5 415,5

*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen

VWO
1 2 3 4 5 6

25 25 25 25 25 25
50 50 50 50 50 50
30 30 30 30 30 30

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

30
100

65 45 30 20frans 20frans*3 10ha/te
12gr/la 12gr/la

400gr/la 300 100*5
400gr/la

210,5 160,5 145,5 215,5 415,5 115,5

Kostenoverzicht 
2019-2020

 VMBO basis kader  VMBO TL 
1 2 3 4 1
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Excursie 10 65 20
15duits
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155,5 180,5 135,5 415,5 145,5

*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen
*2 Bijdrage als uw kind Techniek lessen volgt op het Vechtdal
*3 Optioneel en indien er ruimte is in de bus
*4 Internationale uitwisseling, kun je je voor opgeven
*5 optioneel
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*1 Bestaat uit: bijdrage voor creatieve vakken, activiteiten, tikken printen, mediatheek, ICT, testen en materialen
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Kostenoverzicht 2019-2020
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Vriendenstichting

Greijdanus is een bijzondere school. Misschien heeft 
u er zelf op school gezeten, werkt u op Greijdanus of 
gaan uw (klein)kinderen er naar school. Voor iedereen 
die zich betrokken voelt bij Greijdanus is er de Vrien-
denstichting. Samen ondersteunen we de school. We 
werken samen, delen kennis en ontmoeten elkaar. Dat 
doen we ook online via onze Facebookgroep waar we 
ervaringen en (school)spullen met elkaar delen.

‘Schitteren in Zijn licht’ is het motto van Greijda-
nus. Als Vrienden van Greijdanus is het onze missie 
dat mogelijk te maken. We willen dat zoveel mogelijk 
jongeren onderwijs op Greijdanus kunnen volgen. Daar 
dragen we aan bij door ouders met hoge reiskosten een 
financieel steuntje in de rug te bieden. Daarnaast on-
dersteunt de Vriendenstichting ‘eigen’ busvervoer voor 
leerlingen uit de Flevopolder en hebben we dit school-
jaar voor het een e-bike leaseplan. Word Vriend en 
help ons het onderwijs op Greijdanus te ondersteunen!

Contact
Mathilde Tempelman-Lam 
Rentmeester Vrienden van Greijdanus
Postbus 393, 8000 AJ Zwolle
E-mail: vrienden@greijdanus.nl
Website: www.greijdanus.nl/vrienden
Facebook: facebook.com/vriendenvangreijdanus 

Stichting
Het Greijdanus met vestigingen in Zwolle, Hardenberg, 
Meppel en Enschede gaat uit van de ‘Stichting Gerefor-
meerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland’ te Zwolle. 
De stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als 
het onfeilbare Woord van God; daarbij onderschrijft zij 
de Drie Formulieren van Enigheid.  

De stichting kent twee organen:
• het College van Bestuur;
• de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit het College 
van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. 
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor 
het Greijdanus.

Contact
Drs. M.J. de Jong (jgm)
Voorzitter College van Bestuur
T 038 - 469 8620
E m.j.dejong@greijdanus.nl

Secretariaat College van Bestuur
T 038 - 469 8620
E secretariaat@greijdanus.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid 
van het College van Bestuur en op de gang van zaken 
binnen de stichting. De leden van de Raad van Toezicht 
worden benoemd door de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Mw. drs. D.G. Rots; voorzitter
Prof. dr. J.P. van Buuren RA
Prof. dr. J. Dekker
Mw. drs. J.A. van Drieënhuizen-Kok
Mw. G. Groen-Baas MSci
Mw. drs. S.H. Koning-Klapwijk

Contact
Raad van Toezicht
T 038 - 469 8620
E raadvantoezicht@greijdanus.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben binnen 
de school steeds meer invloed gekregen. 
Met de doorgaande wijzigingen binnen het onderwijs 
krijgen besturen van scholen meer ruimte om eigen 
keuzes te maken. Daar hoort bij dat ook de medezeg-
genschapsmogelijkheden worden vergroot, en dat is de 

http://www.greijdanus.nl/vrienden 
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laatste jaren dan ook gebeurd. 
De drie geledingen (ouders, leerlingen en personeel) 
hebben allemaal een plek in de MR. 
Zij vertegenwoordigen hun achterban. Er wordt ge-
streefd naar openheid en onderling overleg met de 
achterban. Meedenken met de MR wordt dan ook van 
harte op prijs gesteld.

De medezeggenschapsraden zijn voor het bestuur en de 
directies van onze scholen een belangrijke gespreks-
partner. In een open dialoog wordt gezocht naar draag-
vlak voor beleidsontwikkeling en naar mogelijkheden 
voor kwalitatief goed onderwijs. De medezeggenschaps-
raden geven verder door middel van eigen initiatief en 
het proactief en vroegtijdig meedenken vorm aan het 
dragen van medeverantwoordelijkheid voor het beleid. 
Leden van de raden ontvangen de faciliteiten die nodig 
zijn om deze taak te kunnen uitvoeren.

De bovenschoolse MR bespreekt de onderwerpen en 
zaken die op meer dan twee vestigingen spelen. De 
VMR-Enschede, - Meppel, -Hardenberg en -Zwolle 
behandelen die onderwerpen die de betreffende school 
aangaan en worden ook wel de deel- of vestigingsraden 
genoemd.
Voor het Greijdanus zijn dus onderstaande medezeg-
genschapsraden actief:
• De bovenschoolse medezeggenschapsraad (MR);
• De 4 vestigingsmedezeggenschapsraden (VMR).

MR
Ouders, leerlingen en personeelsleden die actief zijn in 
de MR:

Barbara Doornbos (leerling), Ian Witten (leerling),
Donna Nissink-Potkamp (ouder) en Klaas Limburg 
(ouder), Piet Staal (personeel), Harmen voor de Poorte 
(personeel), Roelof Pol (personeel), Hannie van Om-
men-Pansier (personeel).

VMR-Hardenberg
Ouders, leerlingen en personeelsleden die actief zijn in 
de VMR Hardenberg: 
Sem Eilander (leerling), Joel Gritter (leerling), 
Gerrit Ribberink (ouder), Ineke Van der Veen-Soepen-
berg (ouder), Jack Breukelman (personeel), Annemarie 
van Dalfzen-Lourens (personeel), Freddy Otten (perso-
neel), Linda Smit-Rodenboog (personeel, secretaris).

Meer informatie over de (V)MR zoals reglementen en 
statuten vindt u op onze website. 

Contact
Secretariaat MR
Postbus 393 8000 AJ Zwolle
E mr@greijdanus.nl

Secretariaat VMR-Hardenberg
Postbus 61 7770 AB  Hardenberg
E vrmhardenberg@greijdanus.nl

De ambtelijk secretaris, mevrouw M. Landlust-van der 
Beek, ondersteunt de (V)MR op organisatorisch en op 
beleidsmatig gebied. U kunt met haar contact opnemen 
via
E. m.landlust@greijdanus.nl. 

http://www.greijdanus.nl/organisatie/mr
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GO|ON
De verenigingen voor primair onderwijs Florion en 
De Oosthoek en het Greijdanus voor voortgezet 
onderwijs werken sinds 2009 intensief samen. De 
gereformeerde organisaties delen dezelfde identiteit 
en zetten zich samen in voor kwalitatief goed on-
derwijs voor leerlingen van 0 tot 18 jaar in de regio 
Oost Nederland.

Contact
Mathilde Tempelman-Lam
projectsecretaris
T 038 – 4698 662
E mathilde.tempelman@greijdanus.nl

GO
Sinds 9 oktober 2018 heeft Greijdanus een eigen 
keurmerk: GO. GO is het resultaat van een jarenlang 
proces waarbij de christelijke identiteit op verschil-
lende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in 
het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie 
van jongeren en medewerkers, de inrichting van 
gebouwen en de betekenis van de school voor het 
welbevinden van de jongeren. Die samenhang van-
uit verschillende onderwerpen en de brede door-
werking van de christelijke missie, maakt GO ook 
onderscheidend ten opzichte van andere VO-scho-
len. GO staat voor christelijk voortgezet onderwijs 
en geeft beweging en groei aan, want de school 
wil de identiteit van de school blijven ontwikkelen. 
Lees meer over GO op onze website. 

https://www.greijdanus.nl/Home/Greijdanus/GO-school
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Contactgegevens

Directie Hardenberg
Chris van der Meulen (gmnc)
vestigingsdirecteur Hardenberg
T 038 - 469 85 01
E c.vandermeulen@greijdanus.nl

L.G. van ’t Hof (hfl)
Adjunct directeur vmbo bb/kb
T 038 - 4 698 502
T 06 – 41542754 
E l.g.vanthof@greijdanus.nl

A.G. Reinders (rsb)
Adjunct directeur vmbo ktl
T 038 - 4698 515
T 06 - 41 542 753
E a.g.reinders@greijdanus.nl

K. Vreugdenhil (vak)
Adjunct directeur havo/vwo 1, 2 en 3
T 038 - 4698 503
T 06 - 14 848 843
E k.vreugdenhil@greijdanus.nl

H.J. Tempelman (tmh)
Adjunct directeur havo 4/5, vwo 4, 5 en 6
T 038 - 4698 521
T 06 - 41 542 752
E h.j.tempelman@greijdanus.nl
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Plattegrond Greijdanus Hardenberg
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Burg. Schuitestraat 7a
7772 BS Hardenberg

038 - 469 8500
hardenberg@greijdanus.nl 

www.greijdanus.nl/hardenberg


