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Voorwoord 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
Beste leerlingen, 
 
Van harte welkom op onze website. Fijn dat u interesse toont in onze schoolgids. 
We willen u, via deze uitgebreide digitale gids, graag informeren over onze school. 
Naast deze gids bestaat het 'Grotiaantje'. Daarin vermelden we alleen de belangrijkste zaken, die u dagelijks 
nodig hebt.  
In de schoolgids daarentegen vindt u alle informatie. Beide gidsen zijn met de grootste zorg samengesteld; zijn 
er echter zaken toch niet helemaal duidelijk, schroom dan niet om contact op te nemen. 
 
Om helemaal bij te blijven is het goed om onze website regelmatig te raadplegen; u blijft dan op de hoogte van 
het reilen en zeilen van onze school. 
Voor de reguliere klassen kunt u de resultaten van uw kind inzien in SomToday. Voor GPL treft u alles aan in de 
portal van uw kind; alleen de aanwezigheid wordt voorlopig nog geregistreerd via SomToday 
De coach van uw kind is de aangewezen persoon om contact mee op te nemen als het gaat over het 
functioneren van uw kind. Voor meer algemene zaken kunt u de teamleider raadplegen. 
 
Met het gepersonaliseerd leren (GPL) zijn we een geheel nieuwe en innovatieve weg ingeslagen. We maken 
hierbij gebruik van de moderne ICT middelen en we haken in op een geheel andere leerstrategie bij onze 
leerlingen. Ook proberen we met deze  benadering leerlingen beter voor te bereiden op de snel veranderende 
wereld om ons heen. Met ons geschoold team hebben we alle vertrouwen in een degelijke voorbereiding van 
onze leerlingen op vervolgopleidingen en de verdere toekomst.  
 
We wensen al onze leerlingen en hun ouder(s) /verzorger(s) een heel goed schooljaar 2022-2023 toe! 
 
Drs. Minke Knol 
rector 
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1 Algemene informatie 
  

Grotiuscollege 
 
School voor Atheneum, Havo en Mavo 
 
Bezoekadres    Postadres 
Akerstraat 117    Postbus 2780 
6417 BM Heerlen   6401 DG Heerlen 
 
Telefoon: 045-5713952 
Mail: info@grotius-lvo.nl 
 
Website: www.grotius-lvo.nl 
 
Bankgegevens: 
IBAN: NL18 INGB 0657 8244 02 
BIC: INGBNL2A 
 

Dagelijkse leiding 
 
Rector 
Mw. M. Knol (m.knol@stichtinglvo.nl)   
 
Teamleiders 
Leerjaar 1, 2 en 3 (onderbouw) dhr. H. van Daelen (h.vandaelen@stichtinglvo.nl)  
en 4 Mavo  
Leerjaar 4, 5 en 6 (bovenbouw) dhr. J. Luesink (j.luesink@stichtinglvo.nl) 
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2 Karakteristiek van de school 
 
Hugo en de boekenkist 
Onze school is genoemd naar Hugo de Groot (1583-1645), schrijver, internationaal bekend 
rechtsgeleerde en grondlegger van het volkenrecht. Dat schept verplichtingen. Standaardonderwijs 
past niet bij zo’n naam. Wel onderwijs dat naar buiten kijkt, dat verbindt en dat mensen en zaken in 
beweging zet. Ons mooiste doel is dat leerlingen later het gevoel hebben dat hun leven is beïnvloed 
bij ons. We pakken daartoe de ruimte om onderwijs te ontwikkelen. Dat kán in een tijd waarin de 
regering ons ruimte geeft. Hugo de Groot moest om zijn opvattingen nog vluchten in een boekenkist. 
Wij leven in vrijheid en hoeven dat niet meer. Het belang van die vrijheid willen we in de school 
actief uitdragen.  
 
Openbaar onderwijs 
In een wijde omgeving zijn we de enige openbare middelbare school. Ook dat schept verplichtingen. 
We willen een plek zijn waar ruimte is voor veel ideeën. Bij ons mag je jezelf zijn en je ideeën 
omzetten in creativiteit. Daarnaast willen we graag dat alle leerlingen en medewerkers begrip 
hebben voor elkaars opvattingen en levensstijl en erover in debat durven te gaan. Om dat echt te 
kunnen, is kennis nodig van veel maatschappelijke culturele, politieke en religieuze stromingen. 
         
Onze uitgangspunten 
Grotius wil eigen zijn. Daartoe hanteren we onze eigen 9 principes: 
   

1. We zijn samen de school, gebaseerd op verscheidenheid in opvattingen en levensstijl. Onze 
leerlingen leren we om de meningen van anderen te begrijpen en te respecteren.  

2. We bieden een doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar ons en van ons naar het 
vervolgonderwijs. 

3. We werken ontwikkelingsgericht en laten de leerlingen hun talenten ontdekken en er 
gericht mee aan de slag gaan.  

4. We leren onze leerlingen kritisch denken en bereiden ze actief voor op een dynamische 
arbeidsmarkt. 

5. Ons onderwijs speelt zich niet alleen af binnen de muren. We halen de wereld naar binnen 
en gaan zelf naar buiten, ook over de grens. 

6. Onze school biedt kennis aan én vaardigheden en creativiteit. 
7. We hebben extra aandacht voor taal, algemene ontwikkeling en expressie. 
8. Onze didactiek is gebaseerd op diversiteit, waarbij vorm inhoud volgt. 
9. We zijn een zorgzame en veilige school.  

 
Ontwikkelingsgericht werken 
We willen dat leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan als persoon sterk ontwikkelen. We kiezen 
daarom voor een gerichte opbouw van het programma. Zo ontstaat een curriculum dat:   

• Ontwikkelingsgericht is, zodat de leerling en zijn ontwikkeling tot een sterke persoonlijkheid 
centraal staan. 

• Leerlingen laat ontdekken waar ze goed in zijn en waarin niet. 

• Leerlingen inzicht geeft en ze bewuster aan hun toekomst laat werken. 

• Leerlingen de buitenwereld leren kennen. 

• Hoge eisen stelt aan taligheid en algemene ontwikkeling. De leerling moet hier in klas 1 en 2 
net zo lang aan werken, totdat hij voldoende basis heeft.  

• Ook kansen biedt voor opstroom.  

• Het doubleren beperkt tot situaties waarbij doorstroom niet meer kan leiden tot succes. 
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Het model van ontwikkelingsgericht werken, wordt ook in het vervolgonderwijs met succes 
toegepast. Een keuze voor een ontwikkelingsgerichte aanpak is een bewuste keuze die richting 
geeft. De leerling maakt een ontwikkeling door tot een krachtige en bewuste persoonlijkheid. Hij is 
zich bewust van eigen kunnen, kan doelen formuleren, werkt daarnaartoe en kan anderen 
overtuigen. We streven nadrukkelijk niet naar deze ontwikkeling als doel op zich. Het doel is dat de 
leerling beter presteert en gerichter naar zijn toekomst toe werkt. 
Hoewel er uiteraard grote verschillen zijn tussen leerlingen, laat zich de grote lijn wel goed 
uitwerken. Daarbij merken we op dat het puberbrein nog volop in ontwikkeling is. Leerlingen zijn 
nog niet in staat het heft zelf in handen te nemen en zelf alles te plannen. Dit betekent dat de rol 
van de docenten als coaches erg belangrijk is. De leerling krijgt daarbij stapsgewijze meer eigen 
verantwoordelijkheid. We verwachten dat de leerling die dan ook pakt. Meer ambitie en meer inzet 
en resultaat zijn een nadrukkelijk doel.  
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3 Praktische informatie 
 

Schoolvakanties 

 
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld: 
 
Herfstvakantie    maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 
Kerstvakantie    maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 
Carnavalsvakantie   maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 
Meivakantie    maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 
Zomervakantie    maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 
 
Lesvrij voor leerlingen   vrijdag 23 december 

vrijdag 14 juli 
Pasen     maandag 10 april 
Hemelvaart    donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 
Pinksteren    maandag 29 mei 

 

Lestijden 

 

 Aanvang Eind 

Lesuur 1 08.40 09.25 

Lesuur 2 09.30 10.15 

Pauze 10.15 10.35 

Lesuur 3 10.35 11.20 

Lesuur 4 11.25 12.10 

Pauze 12.10 12.40 

Lesuur 5 12.40 13.25 

Lesuur 6 13.35 14.20 

Pauze 14.20 14.35 

Lesuur 7 14.35 15.20 

Lesuur 8 15.25 16.10 

Lesuur 9 16.15 17.00 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
 
De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die 
aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” 
genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet 
betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school 
gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, 
wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door 
de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige 
ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand 
gekomen.  
 
U ontvangt per mail een keuzefactuur. Middels deze mail kunt u kiezen of, en zo ja, welke bijdrage u 
wenst te voldoen, te weten:  
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• Schoolkosten (€ 25,- voor niet gesubsidieerde leermiddelen en diensten zoals bijvoorbeeld 
drukwerk en gebruik van de mediatheek buiten lesroosters om). 

• Vrijwillige ouderbijdrage ( € 75,- of een ander bedrag naar keuze voor niet gesubsidieerde 
onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld ééndaagse excursies, schoolfeest, 
voorlichtingsavonden). 

 

Aanmelden 
 
Aanmelding en toelating in de brugklas (algemeen) 
 We bieden de leerlingen na de basisschool een zo passend mogelijke leerweg binnen Persoonlijk 
Leren. 
 
De toelatingsprocedure is als volgt: 

• Ouders melden via de basisschool hun kind aan voor de brugklas (Mavo/Havo/VWO). De 
leerlingen worden aangemeld na overleg met de docent van groep 8. Ouders kunnen voor 
een oriënterend gesprek of voor aanmelding contact opnemen met de school; 

• De toelatingscommissie gaat voor een juiste plaatsing uit van het advies basisschool 
(minimaal Mavo of vmbo-t);  

• Elke aangemelde leerling wordt besproken met de leerkracht van de basisschool. 
 
Wanneer de leerling behoort tot de categorie risico-/zorgleerlingen zal in de toelatingscommissie 
nader onderzocht worden of Grotiuscollege de benodigde begeleiding kan bieden. Pas wanneer er 
vastgesteld is dat dit het geval is, kan de leerling geplaatst kan worden op het Grotiuscollege.  
 
Aanmelding en toelating in de overige klassen (algemeen) 
Een aanmelding voor hogere leerjaren en aanmeldingen na de start van het schooljaar verlopen via 
de teamleider van de betreffende afdeling en wordt bij twijfel intern besproken met bijv. het 
ondersteuningsteam. Voor toelating moet positief geadviseerd worden door de toeleverende 
school. Bovendien moeten de vakkenpakketten aansluiten dan wel hetzelfde zijn. Voor leerlingen 
van andere scholen geldt dat ze bij gebleken geschiktheid alleen geplaatst worden als er plaats is in 
de desbetreffende klas.  
 

Leerlingenstatuut 
Het leerlingenstatuut is opvraagbaar bij de heer J. Essers (j.essers@stichtinglvo.nl), voorzitter van de 
medezeggenschapsraad. 
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4 Onderwijs 
 

Inrichting van het onderwijs 

 
Het onderwijs op Grotiuscollege is gebaseerd op het principe van persoonlijk leren waarbij  
leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Wát er geleerd wordt staat vast. Hoe, waar en 
wanneer de leerling leert, bepaalt een leerling steeds meer zelf. Deze bijzondere manier van leren 
helpt om flinke stappen te maken, in een tempo en naar het niveau dat bij een individuele leerling 
past. Binnen een weekstructuur worden de leerlingen begeleid door een persoonlijke coach en een 
docententeam, om steeds zelfstandiger te leren en plannen. 
 
Leren leren gebeurt samen met de coach. Er wordt gedacht en gewerkt vanuit leerdoelen die 
wettelijk zijn vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Van de coach en de docenten leert de 
leerling hoe hij of zij leerdoelen vertaalt naar werkdoelen. Vervolgens wordt er een weekplanning 
gemaakt, met de activiteiten die elke dag gedaan of gemaakt moeten worden om de gewenste 
werkdoelen op tijd te realiseren. Dit wordt allemaal vastgelegd in de persoonlijke planning van de 
leerling. Regelmatig vindt er een coachgesprek plaats over de vooruitgang en de plannen. Ook wordt 
er kritisch gekeken naar het persoonlijke leerproces. Samen met de coach ontdekt de leerling wat 
beter of anders kan, maar ook wat al heel goed gaat. Drie tot vier keer per jaar overlegt de coach in 
een LOC-gesprek (Leerling-Ouder-Coachgesprek) samen met de ouders en de leerling over de 
persoonlijke vooruitgang, het leerproces en de doelen.  Langzaam wordt de rol van de coach 
gedurende onderbouwjaren iets afgebouwd om eigenaarschap van leerlingen te vergroten. De coach 
blijft een grote rol spelen gedurende schoolcarrière maar de leerling is steeds meer in staat de regie 
te voeren over het eigen leerproces. 
 
Naast de individuele coachgesprekken komt wekelijks de basisgroep (leerlingen die dezelfde coach 
hebben) bijeen, samen hun coach. De coach monitort op deze manier hoe het met de leerlingen gaat 
in de groep en geeft aan wat er verwacht wordt. Tijdens ontwikkelweken/projectweken kan de 
leerling achterstanden inhalen, verdiepen en/of aan projecten meewerken. 

 

Lessentabel en periodes 

 
Het schooljaar bestaat uit een viertal periodes. Voor ieder leerjaar is er een lessentabel 
vastgesteld waarop het lesrooster gebaseerd is. In onderstaande lessentabellen is het 
gemiddeld aantal lesuren per vak op jaarbasis opgenomen.  
 

Vak lrjr. 1 lrjr. 2 3hv 3tl 4tl 

ak 1,5 1,5 1 2 3 

basis 1 1 1 1 1 

bi 1,5 1,5 1 2 4 

bte         3 

du 1,5 1,5 2 2 3 

ec   1 1 2 3,75 

en 3 3 3 3 4 

Enc (extra vak)   3 1     

Fa    2 2     

gs 1,5 1,5 1 2 3 

kckv         1 

kmu     1     
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kubv 1,5 1,5 1 1   

lo 3 3 2 2 2 

ma         2 

mu 1,5 1,5   1   

na   2 2     

ne 3 3 3 4 4 

nsk1       4 5 

nsk2       3 3 

r2f         1 

rek 1,5         

tnt 2         

wi 3  3  3  4 4 

      
      
      
Vak 4hv 4v 5h 5v 6v 
ak 2 3 2 2 3 
beco 2 2 3 3 2 
biol 3,5 3,5 3,5 3,5 3 

bsm 4 4 4 4  
ckv 1 1 1 1 1 
dutl 2 2 2 2 2 
econ 2 2 3 3 3 

enc 1 1    
entl 3 3 3 3 3 
fatl 2 2 3 3 2 
ges 2 2 3 2 3 

in 2 2 2 2  
kua 2 2 2 2 2 

kubv 2 2 2 2  

kumu 2 2 2 2  
lo 2 2 2 2 1 

ltc    3 3 

maat 2 2    
nat 3 3 3 3 3 

ne      
netl 3 3 3 2 2 

nlt 2 2 1 2 1 
pwsm 0,5  0,5 0,5 0,5 

pwsn 0,5  0,5 0,5 0,5 

r2f      

r3f 1     

schk 3,5 3,5 3,5 3,5 3 

sp      

sptl 2 2 2 2 2 

wisa 3 3 3 3 3 

wisb 4 3 4 4 3 
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Leerlingbegeleiding 

 
Op Grotiuscollege kennen we verschillende leerlingbegeleiders die leerlingen vanuit hun expertise 
begeleidt. 
 
Coach  
De coach is de begeleider van een groep leerlingen. Hij is geïnformeerd over de dagelijkse gang van 
zaken in de klas en de studieresultaten; hij voert gesprekken met de leerling over zijn welbevinden 
en de studievoortgang en onderhoudt contacten met de ouders op ouderavonden, via spreekuren, 
LOC-gesprekken of individuele gesprekken. Aan het begin van het schooljaar hoort u wie de coach is 
van uw zoon of dochter. 
 
Ondersteunngscoördinator 
De ondersteuningscoördinator coördineert de zorg en ziet erop toe dat elke leerling die hulp krijgt 
die hij of zij nodig heeft, voorziet docenten, coaches van advies en onderhoudt de contacten met de 
externe hulpverleners. 
De ondersteuningscoördinator is mw. N. Colangeli 
 
Leerlingbegeleiding 
De leerlingbegeleider wordt ingeschakeld wanneer de problematiek van een leerling zodanig is dat 
specifieke begeleiding nodig is. Zij kan zich richten op leerproblemen, sociale en/of emotionele 
problemen ter ondersteuning van psychisch en lichamelijk welbevinden. 
Mw. M. v. Breukelen en mw. M. van der Ven zijn leerlingbegeleiders. 
 
Leerlingcoördinator 
De leerlingcoördinator ondersteunt de ondersteuningscoördinator in haar taken. 
Ze onderhoudt contacten met teamleiders coaches, ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, 
docenten en ouders. De leerlingcoördinator is mw. B. Creusen. 
 
Verzuimcoördinator 
De verzuimcoördinator signaleert veelvuldig en langdurig verzuim. Zij vraagt bij leerlingen de 
absentieredenen op en legt bij ongeoorloofd verzuim sancties op conform de geldende afspraken. 
Mw. V. Kockelkoren is de verzuimcoördinator van de bovenbouw en mw. A. Klein is de 
verzuimcoördinator van de onderbouw. Wanneer nodig nemen zij elkaars werkzaamheden waar en 
overleggen zij met de leerplichtambtenaar. 
 
Decaan 
De decaan geeft voorlichting en informatie over vervolgopleidingen en ondersteunt/adviseert in dit 
licht bij het maken van keuzes met betrekking tot profiel en vakkenpakket. De decaan is de heer R. 
Snijders. 
 
Externe begeleiders 
Als school werken we ook samen met externe begeleiders en hulpverleners zoals 
schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, bureau VSV (voortijdig schoolverlaten), de 
schoolagent, etc.  
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Vormen van leerlingbegeleiding 

 
We onderscheiden de volgende vormen van leerlingbegeleiding: 

• Coaching; 

• Studie- en leervaardigheden; 

• Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB); 

• Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie; 

• Faalangstreductietraining; 

• Sociaal-emotionele begeleiding. 
 

Coaching 
Iedere leerling heeft een eigen coach. Deze coach voert regelmatig coachgesprekken over de 
studievoortgang en het welbevinden van de leerling. De coach is ook het eerste aanspreekpunt voor 
zowel leerling als ouders. Wanneer nodig kan de coach verwijzen naar andere begeleiders. 
 
Studie- en leervaardigheden    
Leerlingen kunnen gebruik maken van diverse trainingen en arrangementen zoals “leren leren”,  
leerarrangementen, plannen & organiseren, bijlessen gericht op de kernvakken en 
maatwerktrajecten. Deze trainingen en arrangementen worden verzorgd door leden van het 
ondersteuningsteam en door docenten. 
 
Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
De schooldecaan verzorgt bij ons op school de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB).  Hij zorgt 
ervoor dat iedere leerling tijdens de hele schoolloopbaan steeds verantwoorde keuzes maakt. De 
heer R. Snijders (r.snijders@stichtinglvo.nl) is de schooldecaan voor onze school. 
  

Vermoeden van dyslexie of dyscalculie 
RT-coördinator, mevrouw E. Brouns, organiseert (interne) onderzoeken bij taalproblemen (zoals 
dyslexie) en bij vermoeden van dyscalculie. 
 
Faalangstreductietraining 
Kinderen die last hebben van faalangst kunnen deelnemen aan een cursus faalangstreductietraining. 
Deze training wordt verzorgd door mevrouw B. Creusen en/of mevrouw M. van Breukelen.  
 
Sociaal-emotionele begeleiding 
We gaan ervan uit dat een leerling pas dan optimaal kan functioneren als hij “lekker in zijn vel zit”. 
We hechten als school dan ook veel belang aan een goede onderlinge sfeer zowel tussen docenten 
onderling, leerlingen onderling als tussen docenten en leerlingen. We vinden het van groot belang 
dat iedereen mag zijn zoals hij wil zijn zonder de vrijheden van anderen aan te tasten. 
In het kader van de sociaal-emotionele begeleiding besteden we veel aandacht aan deze aspecten.  
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Stage 

 
Ieder schooljaar staat voor alle derdejaars leerlingen de Profiel Voorbereidende Stage (PVS) op het 
programma. PVS is een vorm van buitenschools leren, waarbij onze leerlingen gedurende een volle 
werkweek een kijkje gaan nemen in de wereld van arbeid. Tijdens de BVS worden de leerlingen 
voorbereid op het werken in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt. Hierdoor ontwikkelen ze al 
heel vroeg een goede werkhouding, men doet specifieke werkervaring op en de leerling oefent 
wellicht bepaalde vaardigheden die op school is geleerd. Dit draagt wellicht bij aan een juiste 
studiekeuze. Deze PVS is daarom een belangrijk onderdeel van loopbaanoriëntatie.   
Het is van belang, dat ouders samen met hun kind proberen een stageplek te vinden, die aansluit bij 
zijn/ haar interesse. We hebben de ervaring dat een fijne en nuttige plek te vinden is, als men maar 
tijdig op zoek gaat. Problemen ontstaan meestal, wanneer leerlingen deze zoekactie voor zich 
uitschuiven.   
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5 Onderwijsresultaten 
 

Examenresultaten 

 
In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages van de voorgaande schooljaren 
weergegeven. 
 

 Mavo Havo VWO 
 
2007 88% 82% 90% 
2008 92% 79% 100% 
2009 94% 94% 92%   Waarvan Gymnasium 100% 
2010 90% 90% 95%  Waarvan Gymnasium 100% 
2011 92% 94% 97%  Waarvan Gymnasium 95% 
2012 84% 88% 93%  Waarvan Gymnasium 89% en Atheneum 94% 
2013 93% 80% 97% 
2014 92% 75% 92%  Waarvan Gymnasium 100% en 1 Atheneum- 
     leerling doet gespreid examen 
2015 90% 75% 86%  Inclusief 1 leerling van het VAVO; 
     waarvan Atheneum 88% en Gymnasium 79% 
2016 80% 84% 82% 
2017 88% 70% 78%  Gymnasium 89% en Atheneum 74% geslaagd 
2018 82% 62% 84%  Gymnasium 80% en Atheneum 84% geslaagd 
2019 86% 72% 80%  Gymnasium 60% en Atheneum 83% geslaagd 
2020 99% 97% 89%  Gymnasium 83% en Atheneum 91% geslaagd 
2021 100% 79% 93%  Gymnasium 83% en Atheneum 96% geslaagd 
2022 89% 83% 100% 

 
 

Doorstroomcijfers 
 
De doorstroomcijfers van het schooljaar 2022 zien er als volgt uit (absolute aantallen): 
 
Leerjaar 1 
Totaal aantal leerlingen  93 
Bevorderd naar leerjaar 2 90 
Uitstroom   3 
 
 
Leerjaar 2 
Totaal aantal leerling  136 
Bevorderd naar gpl3m  23 
Bevorderd naar gpl3h/v  109 
Uitstroom   3 
Gedoubleerd   1 
 
3 Mavo 
Totaal aantal leerlingen  37     
Bevorderd naar 4 Mavo  36   
Gedoubleerd   1     
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3 Havo/VWO 
Totaal aantal leerlingen  99    
Bevorderd naar 4 Havo  47 
Bevorderd naar 4 VWO  41 
Gedoubleerd   2     
Afstroom naar 4 Mavo  6      
Uitstroom   3 
 
4 Mavo 
Totaal aantal leerlingen  38   
Geslaagd uitstroom  28 
Geslaagd – doorstroom Havo 6 
Gezakt, 4 Mavo   3 
Geen volledig examen, 4 Mavo 1     
 
4 Havo     
Totaal aantal leerlingen  53      
Bevorderd naar H5   42    
Gedoubleerd   10 
Uitstroom   1     
 
4 VWO 
Totaal aantal leerlingen  24     
Bevorderd naar V5  19 
Gedoubleerd   3 
Afstroom naar 4 Havo  2 
 
5 Havo 
Totaal aantal leerlingen  48    
Geslaagd   40     
Gezakt    8 
 
5 VWO  
Totaal aantal leerlingen  27     
Bevorderd naar V6  25  
Gedoubleerd   1 
Uitstroom   1   
 
6 VWO  
Totaal aantal leerlingen  13    
Geslaagd   13 
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6 Buitenschoolse activiteiten 
 
Als school organiseren we diverse buitenschoolse activiteiten. In dit hoofdstuk passeert een 
aantal activiteiten de revue. 
 

Cambridge English: once passed, it will always last!  

Naast onze reguliere lessen Engels biedt het Grotiuscollege, vanaf de tweede klas binnen een aparte 
leerlijn, Cambridge English aan.  

Waarom Cambridge English?    
Veel van onze leerlingen komen later op plaatsen terecht waar Engels de voertaal is. Al tijdens stages 
en studies in het buitenland ervaren ze dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd 
genoeg is. Wie in een wereld van internationalisering ook na zijn middelbareschooltijd mee wil 
kunnen, heeft meer nodig. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten 
neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Colleges worden steeds vaker in het Engels gegeven 
en scripties en proefschriften worden in toenemende mate in het Engels geschreven. Voor 
presentaties geldt hetzelfde. Het spreekt voor zich dat vaardigheid in Engels op hoog niveau daarbij 
een groot voordeel is. 

De universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse taalvaardigheid 
ontwikkeld die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cambridge 
Certificates genoemd.  

De twee bekendste diploma’s zijn het zogenaamde Cambridge English: First (FCE) en het Cambridge 
English: Advanced (CAE).  

Cambridge English: First (FCE) 
Dit examen wordt over de hele wereld het meest afgenomen. Het diploma is erkend in handel en 
industrie en in beroepsopleidingen. 
Het examen bestaat uit 4 onderdelen: Lezen/taalgebruik, schrijven, luisteren, spreken. 
 
Cambridge English: Advanced (CAE) 
Dit diploma heeft een zeer hoog niveau en is belangrijk voor toegang tot buitenlandse universiteiten 
en hbo-opleidingen. 
Het examen bestaat uit 4 onderdelen: Lezen/taalgebruik, schrijven, luisteren, spreken. 
Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende vwo-eindtermen overstijgt, vormen de 
Cambridge-certificaten een waardevolle aanvulling op het schooldiploma. Cambridge University en 
de British Council nemen zelf de correctie en beoordeling van deze internationaal erkende 
certificaten voor hun rekening.  
De bijbehorende diploma’s zijn in meer dan 130 landen erkend als officieel certificaat. De 
Universiteit van Cambridge bepaalt de cijfers. Native speakers (docenten die van oorsprong 
Engelstalig zijn) nemen de examens in Eindhoven of Maastricht af en zorgen voor de correctie. Door 
deze constructie is de kwaliteit gewaarborgd. 
 
Kosten Cambridge Certificate (2022) 
Het FCE examengeld     : € 225,- 
Het CAE examengeld    : € 245,- 
 
Het traject is als volgt: 
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In de brugklas wordt bepaald of leerlingen mogen deelnemen. Dit is afhankelijk van zowel de 
prestaties (aan het einde van leerjaar 1 moet een leerling alle tredes van Engels op niveau wit of 
blauw overtuigend hebben afgesloten) voor het vak Engels als de beoordeling door de docent. 
 
Meer informatie v.w.b. het Cambridge-programma is te vinden op de schoolwebsite. 
 

Eurregionale projecten 

 
Het Grotiuscollege ligt binnen de Euregio Maas Rijn (EMR); een bijzondere ligging binnen een regio 
met drie officiële landstalen. Dit gegeven maakt het niet alleen nodig maar vooral ook mogelijk om 
leerlingen al vanaf jonge leeftijd op natuurlijke wijze met de buurtalen in contact te brengen maar 
ook te leren verbinden met leeftijdgenoten uit de Euregio met als doel interculturele verschillen te 
verkleinen. Wij zijn er als school van overtuigd dat voldoende aandacht voor deze regio onze 
leerlingen betere kansen kan bieden op de euregionale studie- en arbeidsmarkt. 
 
Het Grotiuscollege heeft een aantal partnerscholen in de EMR. Elk jaar worden, in samenwerking 
met scholen uit België en Duitsland, documentaires gemaakt met een actueel thema. Ook is er 
aandacht voor excursies naar bijvoorbeeld de historische stad Trier die we elk jaar voorbereiden met 
onze partnerschool uit Hückelhoven. Of we bezoeken andere interessante “Lernorte”. We zijn 
kartrekker voor diverse euregionale projecten zoals het Project Vrij Zijn uit 2022, dat resulteerde in 
het winnen van de Limburgse Onderwijsprijs. Komend schooljaar organiseert onze school het 
Euregio Klimaatdebat in het Provinciehuis te Maastricht. Kortom, actief burgerschap start in de eigen 
omgeving.  

 

Cultuureducatie 

 
 Op het Grotiuscollege wordt veel aandacht besteed aan kunst en cultuur. Zowel in het curriculum 
als in het buitenschoolse programma. In de onderbouw staat Kunst en Cultuur binnen het 
lesprogramma centraal met steeds meer aandacht voor keuzemogelijkheden. In de bovenbouw is er 
ook aandacht voor cultureel erfgoed, vaak middels projecten. De leerling kan in de bovenbouw een 
keuze maken tussen de examenvakken Kunst Beeldend en Kunst Muziek.  
 
Wij zijn een officiële vooropleidingsschool voor het Conservatorium van Maastricht. Wij zorgen voor 
een programma dat aansluit bij de toelatingseisen van het conservatorium. Naast extra 
theorielessen in de muziekplusstroom komen ook regelmatig docenten van het conservatorium 
gastlessen geven. 
Ook begeleiden we leerlingen die zich zelfstandig willen voorbereiden voor een toelating op de 
Academie voor Beeldende Kunsten. 
 
We streven naar een kunstaanbod op hoog niveau, zowel in het lesprogramma als bij de excursies en 
projecten en werken derhalve veel samen met gastdocenten en culturele partners uit de regio, zoals 
o.a.: Schunck Glaspaleis, Parkstad Limburg Theaters, Nieuwe Nor, Theater Laagland en Opera Zuid. 
Wil je gewoon lekker muziek maken na schooltijd? Meld je dan aan als lid van het koor, orkest of 
band. Iedere jaar is er een concertreis naar het buitenland. Zo waren we o.a. al in Manchester, 
London, Graz, Trento, Venetië en Lyon. 
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Stichting Global Exploration 

 
Stichting Global Exploration (SGE) stelt zich tot doel Nederlandse jongeren de wereld, in het 
bijzonder ontwikkelingslanden, te laten ontdekken en op die manier een gedragsverandering bij 
deze jongeren te bewerkstelligen. Zodoende organiseert SGE voor het onderwijs projecten in 
ontwikkelingslanden. Voor scholen bieden we de Global Challenge aan. Diverse 
wereldburgerprojecten die leerlingen de wereld laten zien. Leuk, leerzaam en inhoudelijk. 
Komend jaar zal Stichting Global Exploration een stage organiseren naar India. De voorbereiding en 
stage zullen in het teken staan van wereldburgerschap en interculturaliteit. De jongeren leren niet 
alleen hun eigen kwaliteiten ontdekken, maar werken ook aan vaardigheden die belangrijk zijn in de 
21ste eeuw.   

 

Overige onderwijsactiviteiten 

 
Naast bovengenoemde activiteiten biedt elke vakgroep activiteiten aan, zoals (internationale) 
uitwisselingen, theater- en museumbezoek, muziekavonden, sportactiviteiten, schaakclub, 
debatgroep, onderzoeksopdrachten, excursies etc. 

 

Algemene regels voor activiteiten 

 
Voor alle (meerdaagse) excursies geldt dat de (school)leiding uitdrukkelijk het recht heeft om 
leerlingen die zich op school niet of slechts met de grootste moeite aan de regels houden van 
deelname uit te sluiten. Het spreekt vanzelf dat wangedrag tijdens een van de kampen of excursies 
leidt tot uitsluiting van de volgende kampen en/of excursies. 
 
Aanvullende bepalingen: 

• Er is een (doorlopende) schoolreis- en excursieverzekering (inclusief annuleringsclausule) 
afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor activiteiten die onder verantwoordelijkheid 
van de school worden uitgevoerd, op basis van nader omschreven polisvoorwaarden. 

• Leerlingen die deelnemen aan een excursie, reis en/of kamp conformeren zich aan de 
gemaakte afspraken betreffende de financiën. 

• Tijdens reizen gelden dezelfde regels als op school. Als leerlingen zich niet houden aan deze 
regels kan de leiding deze leerlingen voor een of meerdere onderdelen van de excursie 
uitsluiten. Dan is het niet mogelijk om een gedeelte van de reissom (bijv. entreegelden) 
terug te vragen. 

• Leerlingen die zich in het verleden excessief misdragen hebben bij excursies kunnen worden 
uitgesloten van deelname aan de volgende excursies. 

• Voor buitenlandse reizen dienen de ouders een formulier ‘Toestemming voor reizen met een 
minderjarige naar het buitenland’  in te vullen en te ondertekenen. De formulieren zijn te 
verkrijgen bij de administratie van de school. 

• Voor buitenlandse reizen is een protocol opgesteld 

• Wanneer er niet voldoende betalende deelnemers zijn, kan besloten worden om de 
activiteit te annuleren. 

• Uiteraard is e.e.a. altijd afhankelijk van de dan geldende wet- en regelgeving alsmede 
actuele (Corona-)maatregelen. 
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7 Medewerkers en organisatie 
 

Medezeggenschapsraad 
 

Ten aanzien van het voorgenomen beleid van de school heeft de MR adviesbevoegdheid en/of 
instemmingsrecht. In de raad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. 
 
Het bestuur van de MR bestaat uit: 
Voorzitter, dhr. J. Essers 
Secretaris, mw. S. Mulders 
MR-lid namens de ouders, dhr. B. Paulissen 
 
Meer informatie over de MR zie “algemene deel” van de schoolgids. 

 
 

Wijze van communiceren 

 
Met leerlingen wordt gecommuniceerd via het schoolmailadres, via Somtoday en/of via It’s learning. 
Leerlingen dienen deze communicatiekanalen met regelmaat te raadplegen. 
 
Ouders/verzorgers worden geïnformeerd via het mailadres dat zij aan ons hebben doorgegeven. 
Markeert u ons mailadres (no-reply@grotius-lvo.nl) als betrouwbaar om te voorkomen dat deze in 
uw “ongewenste mail” terecht komt. Ouders/verzorgers ontvangen ook een ouderaccount van 
Somtoday waar zij het rooster en de resultaten van hun zoon/dochter kunnen raadplegen. 
 
Belangrijke nieuwsberichten en documenten kunt u ook raadplegen via onze website:  
www.grotius-lvo.nl.  

 
 

Namen en emailadressen 
 
Coaches en vakdocenten zijn via hun school-emailadres bereikbaar. U kunt bij gebruik van het 
emailadres uiteraard aangeven of u teruggebeld wil worden. In dat geval, gelieve uw 
telefoonnummer in de e-mail vermelden. 
Uiteraard kunt u, indien u een docent wil spreken, dit ook via het algemene nummer (045-5713952) 
proberen tussen 08.30 uur en 16.30 uur. 

 
Docenten   
Ackermann, mw. J. ACJ Spaans j.ackermann@stichtinglvo.nl 

Augustin, mw. J. AUJ geschiedenis j.augustin@stichtinglvo.nl 

Bik, A. BIA kunst beeldend, tekenen a.bik@ stichtinglvo.nl 

Bras, M. ten BRM economie m.tenbras@stichtinglvo.nl 

Brouwers, mw. P. BRP kunst beeldend, muziek, ckv puck.brouwers@stichtinglvo.nl 

Corbeij, mw. S. COS Duits s.corbeij@stichtinglvo.nl 

Crombag, mw. C. CRC wiskunde c.crombag@stichtinglvo.nl 

Daelen van, H. DAH Nederlands h.vandaelen@stichtinglvo.nl 

Essers, J. ESJ maatschappijleer, geschiedenis j.essers@stichtinglvo.nl 

Floris, mw. K. FLK Engels, geschiedenis k.floris@stichtinglvo.nl 

Frank, S. FRS lichamelijke opvoeding s.frank@stichtinglvo.nl 

Gillissen, T. GIT wiskunde t.gillissen@stichtinglvo.nl 

Greve, mw. E. GRE lichamelijke opvoeding e.greve@stichtinglvo.nl 

Hanssen, mw. V. HAV Engels v.hanssen@stichtinglvo.nl 

mailto:no-reply@grotius-lvo.nl
http://www.grotius-lvo.nl/
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Henz, mw. K. HEK economie k.henz@stichtinglvo.nl 

Iven, mw. W. IVW Frans w.iven@stichtinglvo.nl 

Jacobs, A. JAA geschiedenis a.jacobs@stichtinglvo.nl 

Kimble, J. KIJ economie, wiskunde j.kimble@stichtinglvo.nl 

Kirkels, mw. T. KIT Engels t.kirkels@stichtinglvo.nl 

Klein, mw. A. KLA Engels a.klein@stichtinglvo.nl 

Kockelkoren, mw. V. KOV Nederlands v.kockelkoren@ stichtinglvo.nl 

Laan, L. van der LAL Engels l.vanderlaan@stichtinglvo.nl 

Laven, H. LAH wiskunde h.laven@stichtinglvo.nl 

Logister, mw. N. LON Nederlands n.logister@stichtinglvo.nl 

Luesink, J. LUJ kunst muziek j.luesink@stichtinglvo.nl 

Martens, mw. D. MAD natuurkunde, scheikunde d.martens@stichtinglvo.nl 

Mensinga, R. MER biologie, scheikunde r.mensinga@stichtinglvo.nl 

Mulders, mw. S. MUS scheikunde, nlt s.mulders@stichtinglvo.nl 

Nieuwhof, J. NIJ geschiedenis j.nieuwhof@stichtinglvo.nl 

Out, P. OUP natuurkunde p.out@stichtinglvo.nl 

Pasmans, mw. P. PAP biologie, nlt p.pasmans@tichtinglvo.nl 

Pasmans, D. PAD biologie d.pasmans@stichtinglvo.nl 

Paulissen, T. PAT aardrijkskunde t.paulissen@stichtinglvo.nl 

Rassin, M. RAM Nederlands m.rassin@stichtinglvo.nl 

Schaik, V. SCV biologie v.schaik@stichtinglvo.nl 

Senden, mw. S. SES wiskunde s.senden@stichtinglvo.nl 

Sijstermans, mw. N. SIN kunst beeldend, tekenen n.sijstermans@stichtinglvo.nl 

Smeets, N. SMN Duits noel.smeets@stichtinglvo.nl 

Snijders, R. SNR Nederlands r.snijders@stichtinglvo.nl 

Soogelée, S. SOS klassieke talen s.soogelee@stichtinglvo.nl 

Verschuren, mw. J. VEJ Nederlands j.verschuren@stichtinglvo.nl 

Vliet, mw. M.L. van       VLL kunst beeldend, ckv l.vanvliet@stichtinglvo.nl 

Voss, M. VOM Duits m.voss@stichtinglvo.nl 

Vroemen, mw. M. VRM Frans m.vroemen@stichtinglvo.nl 

Willems, V. WIV wiskunde v.willems@stichtinglvo.nl 

Wolters, P. WOP aardrijkskunde p.wolters@stichtinglvo.nl 

 
 
Anti pestcoördinator 
Mw. J. Ackermann  a.ackermann@stichtinglvo.nl 
Mw. N. Logister  n.logister@stichtinglvo.nl  
 
Roosterplanner 
Mw. V. Eggen v.eggen@stichtinglvo.nl 
Mw. J. Koch j.koch@stichtinglvo.nl 
 
Facilitaire dienst 
Dhr. J. Dinjens (hoofdconciërge)  j.dinjens@stichtinglvo.nl  
 
Leerlingbegeleider 
Mw. M. van Breukelen m.vanbreukelen@stichtinglvo.nl 
Mw. M. van der Ven m.vanderven@stichtinglvo.nl 
 
RT-coördinator 
Vacature 
   
Mamagementassistent 
Mw. A. Vrenken a.vrenken@stichtinglvo.nl 
 
Examensecretaris 
Dhr. S. Frank s.frank@stichtinglvo.nl 
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Schooldecaan 
Dhr. R. Snijders r.snijders@stichtinglvo.nl 
 
Leerlingcoördinator 
Mw. B. Creusen  b.creusen@stichtinglvo.nl 
 
Verzuimcoördinatoren 
Mw. A. Klein (onderbouw)  a.klein@stichtinglvo.nl 
Mw. V. Kockelkoren (bovenbouw)  v.kockelkoren@stichtinglvo.nl 
 
Ondersteuningscoördinator 
Mw. N. Colangeli n.colangeli@stichtinglvo.nl 
   

 
 
 

 


