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Voorwoord 
 
  
Voor u ligt de schoolgids 2019 – 2020 van het Kei College. Inmiddels zijn we na twee jaar goed 
bekend in de regio als samenwerkingsschool voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen 
van het Bornego College en OSG Sevenwolden.  
 
Het Kei College is vooral bekend om de keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod. Met maar 
liefst zeven uitstroomprofielen is er bij ons op school voor vrijwel iedereen wel iets te kiezen. De 
school staat ook voor goede begeleiding in de schoolloopbaan en ontwikkeling van leerlingen als 
persoon en deelnemer aan de maatschappij. Zo bereiden wij onze leerlingen goed voor op het 
vervolgonderwijs en een toekomst in de beroepspraktijk. Tijdens de opleiding wordt ook volop 
aandacht besteed aan die toekomst door onder meer samenwerking met mbo-scholen en bedrijven 
in de regio.  
 
Leerlingen die in hun leer- of ontwikkelingsproces ondersteuning nodig hebben kunnen daar bij ons 
op rekenen. Met een duidelijke ondersteuningsstructuur en een speciaal team dat zich concentreert 
rond de schoolloopbaan van leerlingen is er vrijwel altijd een mogelijkheid om net een stapje 
verder te komen. Dat is wat we voor onze leerlingen maar ook als school willen bereiken. Iedere 
dag een beetje beter worden. Daarmee vragen we iets van de leerlingen, maar ook van ons 
personeel. De docenten zijn niet alleen aangesteld om kennis of vaardigheden bij te brengen, maar 
vooral om leerlingen te coachen in hun leerproces op weg naar zelfstandigheid.  
 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen na hun opleiding op het Kei College worden herkend 
aan hun zelfstandige, nieuwsgierige, onderzoekende houding en het vermogen om in 
samenwerking met anderen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.  
 
Door gebruik te maken van nieuwe technologieën willen we ons onderwijsaanbod modern en 
uitdagend houden. Daarbij houden we nauw contact met het bedrijfsleven om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de ontwikkelingen buiten de school. Ons onderwijs krijgt dit jaar bovendien een extra 
impuls doordat we alle profielen vanaf nu aanbieden vanaf één locatie: de Kei College Campus. 
 
In grote lijnen hoop ik hiermee een beeld te schetsen van het aanbod van het Kei College, onze 
ambitie en de ontwikkeling die we onze leerlingen mee willen geven. Uiteraard vindt u in deze 
schoolgids veel praktische informatie met betrekking tot bijvoorbeeld lestijden, lesvrije dagen, 
contactgegevens en schoolregels. Tot slot wens ik onze leerlingen en hun ouders/verzorgers 
namens alle betrokken bij ons onderwijs een fijne, leerzame en succesvolle tijd toe op het Kei 
College.  
 
Peter van Tuinen 
Directeur Kei College 
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Over het Kei College 
 
Samenwerkingsschool 
Het Kei College is een samenwerkingsschool van: 
 
 Bornego College 

 
&  OSG Sevenwolden 

- BRIN: 25CV02  - BRIN: 14 FW 

 • Dienstverlening & Producten 
• Economie & Ondernemen 

  • Zorg & Welzijn 

   - BRIN: 05AC 
• Horeca, Bakkerij & Recreatie 
• Produceren, Installeren & 

Energie 
• Bouwen, Wonen & Interieur 
• Mobiliteit & Tansport 

 
 
Kei College Campus 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal al het onderwijs van het Kei College worden gegeven op de Kei 
College Campus aan de Ds. Kingweg 8 & 10 in Heerenveen. Door van twee naar één locatie te 
gaan, kunnen we onze krachten nog beter bundelen, bijvoorbeeld op het gebied van 
ondersteuning. Bovendien wordt het door de campus eenvoudiger om verbinding tussen de 
profielen te leggen.  
 
De profielen Dienstverlening & Producten (D&P) en Economie & Ondernemen (E&O) krijgen 
onderdak op Ds. Kingweg 10. De andere profielen zijn al gehuisvest op Ds. Kingweg 8, waarbij 
moet worden opgemerkt dat leerlingen Zorg & Welzijn soms ook les volgen op nummer 10.  
 
Kijk op pagina 8 voor een korte omschrijving per profiel. 
 
Administratieve inschrijving 
Omdat het onderwijs in de profielen D&P en E&O valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Bornego College worden leerlingen die kiezen voor deze profielen ook ingeschreven bij het Bornego 
College. Leerlingen die een van de andere profielen kiezen worden administratief ingeschreven bij 
OSG Sevenwolden. Een leerling die bijvoorbeeld kiest voor Zorg & Welzijn wordt ingeschreven bij 
OSG Sevenwolden en een leerling die gaat voor Dienstverlening & Producten schrijft zich in bij het 
Bornego College. 
  
Kei: de naam 
We noemen onze school het Kei College omdat we geloven in de talenten van onze leerlingen die 
zich voorbereiden op het middelbaar beroepsonderwijs. Zij leren vooral door te doen. En dat kan 
op het Kei College waar we de slogan hanteren: hier maak je het! 
 
Identiteit 
Het Kei College is een school waar leerlingen met verschillende achtergronden en levens- en 
geloofsovertuigingen welkom zijn. Iedere leerling is uniek en krijgt waardering. Door ontmoeting 
en dialoog leren leerlingen respectvol met elkaar omgaan en meningsverschillen en conflicten zelf 
op te lossen. De school functioneert als een gemeenschap waar leerlingen en docenten elkaar 
ontmoeten en waar iedereen van elkaar leert. Een lesdag op het Kei College begint met een 
overdenking/ontmoeting die door docenten en leerlingen vanuit de eigen geloofs- of 
levensovertuiging kan worden ingevuld. Op beide scholen wordt het vak levensbeschouwelijke 
vorming aangeboden als onderdeel van het curriculum. 
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Organisatie 
Het Kei College wordt aangestuurd door een directeur die bij zowel het Bornego College als bij OSG 
Sevenwolden in dienst is.  
 
De directeur wordt ondersteund door drie deelschoolleiders. De deelschoolleiders zijn alle drie 
verantwoordelijk voor een team docenten, het onderwijs dat zij geven en de ondersteuning die zij 
bieden. Wij werken in teams omdat goed onderwijs en ons onderwijsconcept in het bijzonder 
vragen om teamwerk. In teams wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. 
 
Directeur       Peter van Tuinen 
Deelschoolleider E&O, D&P     Bareld Bijma 
Deelschoolleider onderbouw, Z&W en HBR   Peter Overbeek 
Deelschoolleider Techniek en Oriëntatie beroepswereld Arjan Verseput 
 
Toezicht 
De directeur van het Kei College legt verantwoordelijkheid af aan de bestuurders van beide 
scholen. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht van OSG Sevenwolden en het Bornego 
College houdt als ‘Brugcommissie’ toezicht en ziet erop toe dat de school goed wordt bestuurd. 
 
Medezeggenschap 
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de medezeggenschap van het personeel, de 
ouders en de leerlingen geregeld. De medezeggenschap is geregeld per bestuur. Voor het Kei 
College is een Bovenbestuurlijke Raad ingesteld waar een vertegenwoordiging van ouders, 
docenten en leerlingen instemming- of adviesrecht hebben op thema’s die voor het gehele Kei 
College van belang zijn.  
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Ons onderwijs 
 
Het Kei College biedt onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen van het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs. 
 
Onderbouw (leerjaar 1 en 2) 
De eerste twee leerjaren in het vmbo worden de onderbouw genoemd. We gebruiken het eerste 
jaar op het Kei College voor alle leerlingen om kennis te maken met elkaar, de school en om zich 
te oriënteren op de eigen mogelijkheden.  
 
In de onderbouw op het Kei College volgen leerlingen de algemeen vormende vakken, avo-vakken. 
Daarnaast oriënteren zij zich op de verschillende beroepsgerichte profielen. Na anderhalf jaar 
kiezen leerlingen een profielmodule of een beroepsgericht keuzevak (zie pagina 8). 
 
Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 
Leerjaar drie en vier vormen samen de bovenbouw van de opleiding. Hierin staan de 
beroepsgerichte profielen, beroepsgerichte keuzevakken en profielgebonden vakken centraal 
(pagina 8/9).  
 
Gedurende leerjaar drie en vier worden de afzonderlijke vakken geheel of ten dele geëxamineerd 
door schoolexamens (SE) en/of door middel van Centraal Schriftelijk en Praktisch Examens (CSPE). 
De wijze van examinering staat beschreven in het Plan van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
 
Na Kei: vervolgonderwijs 
Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) 
Leerlingen die graag praktisch bezig zijn kiezen voor de beroepsgerichte leerweg. Na de 
beroepsgerichte leerweg kunnen zij instromen in niveau 2 van het mbo. 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) 
Leerlingen die praktisch zijn ingesteld, maar een hoger niveau aan kunnen, gaan naar de 
kaderberoepsgerichte leerweg. Na de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen instromen in 
niveau 3/4 van het mbo.  
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Hieronder een doorstroomschema vervolgonderwijs 
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Kei-profielen en vakken 
 
Op het Kei College kunnen leerlingen zeven verschillende profielen volgen. Een profiel is altijd een 
combinatie tussen theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken, 
profielgebonden verplichte vakken en/of keuzevakken, de beroepsgerichte profielmodulen en 
beroepsgerichte keuzevakken. 
 
Avo-vakken 
Welk profiel een leerling ook kiest, hij krijgt altijd Nederlands, Engels, mens en maatschappij 
(leerjaar 1 en 2) of maatschappijleer (klas 3 en 4), lichamelijke opvoeding en een kunstvak. 
Daarbij krijgt een leerling in de bovenbouw altijd twee profielgebonden vakken die, zoals de 
benaming al aangeeft, samenhangen met het gekozen profiel. Voor een volledig overzicht, kunt u 
kijken naar de lessentabellen op pagina 13. 
 
Beroepsgerichte profielmodulen 
De beroepsgerichte profielmodulen zijn vaste delen die iedere leerling binnen een profiel moet 
volgen. Leerlingen leren aan de hand van die modulen de basiskennis en –vaardigheden die zij 
nodig hebben om in een beroep of werkveld goed te functioneren. 
 
Beroepsgerichte keuzevakken 
Leerlingen kiezen vier beroepsgerichte keuzevakken. Die kunnen bij het gekozen profiel horen, 
maar ook bij andere werkvelden. Een combinatie van vakken waarbij leerlingen zich verdiepen 
binnen hun eigen profiel noemen we een uitstroomprofiel. Hiervan zijn er twee of drie per profiel. 
Leerlingen kunnen zich ook verbreden door voor een combinatie van vakken te kiezen bij een 
ander profiel. Dit noemen we een arrangement en hiervan zijn er dertien.  
 
We werken met uitstroomprofielen en arrangementen om beter aan te sluiten bij het mbo en de 
voorkeuren van onze leerlingen. Het aanbod van de beroepsgerichte keuzevakken bepalen we in 
overleg met het bedrijfsleven in de regio. Binnen het vernieuwde vmbo zijn de beroepsgerichte 
keuzevakken bedoeld om sneller in te kunnen spelen op trends in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt. Hierdoor moet de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren.  
 
De profielen 
 
Economie en Ondernemen (E&O) – Bornego College  
Dit is een breed profiel waarin leerlingen kennismaken met veel werkzaamheden en beroepen in de 
wereld van handel/commercie en administratie, bijvoorbeeld als administrateur, verkoper of 
receptiemedewerker. Basisberoepsgerichte leerlingen die dit profiel volgen doen in ieder geval 
examen in economie en wiskunde. Kaderberoepsgerichte leerlingen hebben naast economie keuze 
tussen Duits en wiskunde. 
 
Produceren Installeren en Energie (PIE) – OSG Sevenwolden 
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Leerlingen leren 
onder andere hoe installaties werken en producten in elkaar zitten aan de hand van tekeningen. Bij 
PIE doe je in ieder geval examen in wiskunde en natuur- en scheikunde. 
 
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) – OSG Sevenwolden 
In dit profiel gaan leerlingen aan de slag met koken, maaltijden serveren, brood en taart bakken 
en activiteiten organiseren voor mensen die bijvoorbeeld op vakantie zijn. Basisberoepsgerichte 
leerlingen die dit profiel volgen doen in ieder geval examen in economie en 
wiskunde. Kaderberoepsgerichte leerlingen hebben naast economie keuze tussen Duits en 
wiskunde. 
 
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) – OSG Sevenwolden 
In dit profiel maken leerlingen kennis met alle onderdelen van het bouwproces: van ontwerp tot 
product, van fundering tot dak. Leerlingen leren de basisvaardigheden en de basiskennis 
van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Bij dit profiel doe je verplicht examen in 
wiskunde en natuur- en scheikunde. 
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Zorg en Welzijn (Z&W) – OSG Sevenwolden 
Dit profiel bereid leerlingen voor op een vervolgopleiding in de zorgsector, in het welzijnswerk, in 
de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire dienstverlening, toerisme en in de sport of 
laboratoriumtechniek. Leerlingen doen in ieder geval examen in biologie en één van de volgende 
vakken: wiskunde of maatschappijkunde.  
 
Mobiliteit en Transport (M&T) – OSG Sevenwolden  
Bij dit profiel leer je alles wat met vervoer te maken heeft. Leerlingen leren werken met twee- en 
vierwielers, met dieselmotoren en elektrische auto’s. Zij doen bij dit profiel in ieder geval examen 
in wiskunde en natuur- en scheikunde.  
 
Dienstverlening en Producten (D&P) – Bornego College  
Het profiel Dienstverlening en Producten is een breed oriënterend profiel. Dit profiel geeft 
leerlingen de mogelijkheid om hun keuze langer uit te stellen en zich breed te oriënteren op 
verschillende beroepen. D&P is niet aan een sector of richting gebonden. Leerlingen die D&P 
kiezen, moeten examen doen in de vakken wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie of economie. 
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Kei-kenmerken op een rij 
 
Specifieke kenmerken van ons onderwijs: 
 
- Op het Kei College wordt het schooljaar opgedeeld in blokken van 10 weken.  

 
- In die tien weken gaan leerlingen vooral veel doen. Natuurlijk is er ook altijd theorie. Het 

belangrijkste vinden wij dat leerlingen leren door te doen in een levensechte setting. De theorie 
gebruik je om wat je doet nog beter te begrijpen. 
 

- We proberen in ons onderwijs zoveel mogelijk aan te sluiten bij en verbinding te maken met de 
praktijk. Zo proberen we de opdrachten van de algemeen vormende vakken aan te laten sluiten 
bij de thema’s en onderwerpen in de profielen. Een krachtenberekening bij een vak als 
natuurkunde staat op deze manier nooit meer op zichzelf, maar kan direct bij techniek worden 
toegepast.  
 

- Het Kei College staat voor eigentijds onderwijs. In ons e-lab, maar ook tijdens de gewone lessen, 
hebben we aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
technologie en ict. 
 

- De coach heeft een belangrijke rol bij ons op school. Regelmatig worden er gesprekken gevoerd 
tussen de leerling en zijn of haar coach over hoe het ging en hoe de volgende stap gaat. Daarbij 
worden ook meerdere keren per jaar ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd. De coach is voor 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen het eerste aanspreekpunt. In overleg met de coach wordt 
bijvoorbeeld ook bepaald voor welk onderdeel extra aandacht of verdieping nodig is. 
 

- Extra aandacht of verdieping vindt wekelijks plaats tijdens de maatwerk lessen. Maatwerk is een 
vast onderdeel van iedere schoolweek. Omdat per leerling wordt gekeken naar wat nodig is, kan 
de invulling van maatwerk per leerling verschillen.  

- In alle profielen en bij alle vakken werken we zoveel mogelijk met opdrachten en leermiddelen of 
methodes waarbij leerlingen zelfstandig of met behulp van de coach keuzes kunnen maken om te 
versnellen of juist iets meer tijd te nemen voor hun opdrachten.  
 

- De lesdagen van de leerlingen beginnen in principe de hele week om 08:30 uur. Drie dagen per 
week zal eerst aandacht worden besteed aan het LOB-programma en twee dagen per week zal de 
coach bekijken welke leerlingen extra individuele begeleiding nodig hebben. Voor de leerlingen 
die geen extra individuele begeleiding nodig hebben starten de lessen dan om 09:00 uur.  
 

- Met een goede werkhouding op school hebben leerlingen thuis nauwelijks huiswerk. Uiteraard zal 
er voor een toets zo nu en dan wel geleerd moeten worden.  
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Burgerschapsvorming 
 
Leerlingen worden naast hun beroepsgerichte opleiding op het Kei College ook voorbereid om actief 
deel te nemen aan onze maatschappij en om daaraan een positieve bijdrage te leveren.  
 
Burgerschap is geen vak, maar een algemene taak van ons als scholen. Actief burgerschap draagt 
bij aan meer begrip en respect voor elkaar als medemens. Wij letten vooral op houding en 
vaardigheden. Dit doen wij onder andere door: 
 
- De lessen levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer. Tijdens deze lessen wordt onder 

andere aandacht besteedt aan levensbeschouwelijke stromingen, het leren kennen, respecteren 
en waarderen van jezelf en van de ander, vooroordelen, samenleven en ethiek.  

 
- De LOB-lessen die gericht zijn op het verzamelen van kennis en ervaringen over hoe je zelf leert, 

over waar je interesses en waar je kwaliteiten liggen. Daarnaast is er aandacht voor sociale 
vaardigheden en studievaardigheden.  

 
- De startmomenten die elke dag tijdens het eerste uur plaatsvinden. Er is dan even aandacht voor 

de actualiteit en er is ruimte voor stil te staan bij de belevingswereld van de leerlingen. 
 
- Het vak natuur en gezondheid waarbij we stilstaan bij het thema seksualiteit en gezond leven. 

Dat laatste onderwerp komt ook aan de orde bij het vak lichamelijke opvoeding.   
 
- De beroepsvoorbereidende stages waarbij leerlingen ervaren hoe het is om te functioneren in een 

team, met klanten en collega’s, enz.  
 
- De maatschappelijke stage. Van iedere leerling vragen we dat ze voordat ze in de 4e klas komen 

20 uur aan vrijwilligerswerk gedaan te hebben. Dit doen we omdat de maatschappelijke stage 
bijdraagt aan het leren over vrijwilligerswerk en het actief deelnemen aan de samenleving.  
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Onderwijstijd  
 
Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). De overheid heeft hiervoor 
normuren vastgesteld en de inspectie ziet erop toe dat leerlingen die uren maken. Onder 
onderwijstijd vallen de reguliere lessen, maar ook andere activiteiten zoals een excursie onder 
begeleiding van docenten. 
 
Voldoende onderwijstijd 
Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen moeten volgens de wet tenminste 
3.700 klokuren onderwijs volgen, verdeeld over de gehele opleiding van vier jaar. Op het Kei 
College plannen wij jaarlijks ongeveer 37 lesweken à 32 lessen van 45 minuten en 90 minuten 
contacttijd met de coach per week. Omgerekend bieden we dan bijna 1.000 klokuren onderwijstijd 
per schooljaar aan. Daarmee voldoen we aan de wettelijke norm en houden we ook rekening met 
uitzonderlijke situaties waaronder extreme weersomstandigheden en bijzondere activiteiten als 
open dagen en examenperioden. Daarnaast is er in de wet Modernisering Onderwijstijd meer 
ruimte voor scholen toegekend om per leerling van de urennormen af te wijken. De ene leerling 
heeft minder onderwijstijd nodig dan de ander en de school heeft meer vrijheid in de keuze welke 
programmadelen of activiteiten tot onderwijstijd worden gerekend.  
 
Lesuitval- en opvang 
Uiteraard kan het voorkomen dat docenten ziek worden. Bij dreigende langdurige uitval van 
docenten gaan we zo snel mogelijk over tot vervanging. In alle andere gevallen zullen we trachten 
de lessen zoveel mogelijk tijdelijk te laten opvangen door andere docenten en/of 
onderwijsassistenten waardoor we eventuele uitval tot een minimum willen beperken.  
 
Lessentabellen  
In een lessentabel staat hoe de lestijd wordt ingedeeld per vak per week. De lessentabellen op de 
volgende pagina’s laten zien hoe onze onderwijstijd wordt aangeboden. Het gaat daarbij om een 
gemiddeld aantal lessen verspreid over de aangegeven leerjaren. De lessen worden meestal in 
blokken van twee lesuren ingeroosterd. Dat betekent dat in onderstaand schema, waar bij 
sommige vakken één of drie lesuren staat, deze vakken in een bepaalde periode met meer of 
minder lessen ingeroosterd worden om op het gemiddelde aantal lessen uit te komen.   
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Lessentabel onderbouw 
 

Leerjaar 2, Periode 1 & 2 BB KB 
Lessen 

Nederlands 2 
Engels 2 
Wiskunde + rekenen 3 
Duits alleen Kader 0 2 
  
Kunst & Cultuur 1 
LO 3 
  
Nask (Maakplein) 2 
Techniek (Maakplein) 2 
Natuur & gezondheid (Leefplein) 4 
  
ICT (Marktplein) 2 
  
Mens & Maatschappij (Wereldplein) 1 
Levensbeschouwelijke vorming (wereldpl) 1 
  
Kennismaking beroepen 4 
  

LOB / begeleiding 
Maatwerk flexibel 3 
LOB / coachtijd 2 
  
Totaal 33 35 

 
Leerjaar 2, Periode 3 & 4 BB KB 

Lessen 
Nederlands 2 
Engels 2 
Wiskunde + rekenen 3 
Duits alleen Kader 0 2 
  
Kunst & Cultuur 1 
LO 3 
  
Nask (Maakplein) 2 
Biologie (Leefplein) 2 
  
ICT (Marktplein) 2 
  
Mens & Maatschappij (Wereldplein) 1 
Levensbeschouwelijke vorming (wereldpl) 1 
  
Beroepsgericht keuzevak periode 8 
  

LOB / begeleiding 
Maatwerk flexibel 3 
LOB / coachtijd 2 
  
Totaal 32 34 

 
 
 
 

Leerjaar 1 
Lessen 

Nederlands 3 
Engels 2 
Wiskunde + rekenen 3 
  
  
Kunst & Cultuur 2 
LO 3 
  
Nask (Maakplein) 2 
Techniek (Maakplein) 2 
Natuur & gezondheid (Leefplein) 4 
  
ICT (Marktplein) 2 
  
Mens & Maatschappij (Wereldplein) 1 
Levensbeschouwelijke vorming (wereldpl) 1 
  
Kennismaking beroepen 2 
  

LOB / begeleiding 
Maatwerk flexibel 3 
LOB / coachtijd 2 
  
Totaal 33 
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Lessentabel bovenbouw 
 

 
 
 
* Toelichting: 

- In leerjaar 2 maken de leerlingen een keuze in welk profiel zij zich (voorlopig) willen 
verdiepen en welke profielgebonden sectorvakken zij moeten en willen volgen. 

- Gedurende leerjaar 3 maken de leerlingen een definitieve keuze voor een bepaald profiel, 
welke beroepsgerichte keuzevakken zij willen volgen naast de aangeboden profielmodulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leerjaar 3 
Lessen 

Nederlands 3 
Engels 3 
  
Profielgebonden sectorvak verplicht 3 
Profielgebonden sectorvak keuze 3 
  
Maatschappijleer 1 1 
CKV 1 
LO 2 
  
4 Profielmodulen/1 beroeps keuzevak 10 
Buitenschoolsleren profiel/keuzevak mbo 4 
  
  

LOB / Begeleiding 
Maatwerk flexibel  3 
LOB / coachtijd 2 
  
Totaal 35 

Leerjaar 4 
Lessen 

Nederlands 3 
Engels 3 
  
Profielgebonden sectorvak verplicht 3 
Profielgebonden sectorvak keuze 3 
  
Maatschappijleer 1 1 
  
LO 2 
  
2 beroeps keuzevakken 12 
Examentraining 2 
  

LOB / Begeleiding 
Maatwerk flexibel 3 
LOB / coachtijd 2 
  
Totaal 34 
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Vakanties 2019-2020 
Herfstvakantie 21  oktober t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie 23  december 2018 t/m 03 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 
Pasen 10  april   13 april 2020 
Koningsdag 27 april 2020    
Meivakantie 27  april t/m 05 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei En 22 mei 2020 
Pinksteren 1  Juni 2020     
Zomervakantie 6  juli t/m 14 augustus 2020 
 
Lesvrijedagen 2019-2020  
Naast de reguliere vakanties hebben we op het Kei College, net als op andere scholen, 
zogenaamde organisatiedagen. Dit zijn doorgaans lesvrije dagen of dagdelen die docenten 
bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor bijscholing, teamoverleg en het ontwikkelen van leertaken. 
Soms worden leerlingen toch op school verwacht, om bijvoorbeeld achterstanden weg te werken. 
 
In de agenda op de website zijn de data van deze organisatiedagen te vinden.  
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Leerplicht: verlof & verzuim 
 
Ieder kind van 5 tot 18 jaar is leerplichtig: een kind moet naar school als er onderwijs wordt 
gegeven. Wij vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen alle lessen volgen. Zij mogen nooit zomaar 
van school wegblijven. Regels rond naar school gaan en verlof zijn vastgelegd in de leerplichtwet.  
 
Verlof 
Soms kan een kind vanwege een geldige reden toch niet naar school. Hiervoor dient u verlof aan te 
vragen. Er bestaan twee soorten verlof die u kunt aanvragen voor uw kind. Het eerste is verlof 
vanwege het bezoek aan een arts of specialist. We vragen u om dit zoveel mogelijk buiten de 
lessen om te plannen, maar we snappen dat dit soms niet lukt. Dan gaat het vaak om een enkel 
lesuur of in het geval van een ziekenhuisbezoek om een dag.  
 
Het tweede soort verlof heet bijzonder verlof en kan van toepassing zijn als zich een bijzondere 
situatie voordoet. Voorbeelden van zo’n bijzonder verlof zijn: 
- vakantieverlof buiten schoolvakantie; 
- een viering van een feest, vanwege godsdienst of levensovertuiging; 
- een verhuizing van uw gezin; 
- het bijwonen van een huwelijk van iemand uit uw gezin of familie; 
- ernstige ziekte van iemand uit uw gezin of familie; 
- overlijden van iemand uit uw gezin of familie; 
- viering van 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig  

(huwelijks-) jubileum van iemand uit uw gezin of familie.  
 
Verlofaanvraag indienen  
Voor het aanvragen van verlof of bijzonder verlof dient u gebruik te maken van een formulier dat 
op de website van het Kei College kunt downloaden.  
 
Formulier verlofaanvraag  
Indien een leerling enkele uren of een dag niet op school kan zijn vanwege bijvoorbeeld een 
bezoek aan een specialist, verzoeken wij u dit te melden via het formulier verlofaanvraag. Dit 
formulier dient voor het verlof te worden ingeleverd op de eigen locatie.  
 
Formulier bijzonder verlof  
Wilt u bijzonder verlof (meerdere dagen) aanvragen dan kan dit via het formulier aanvraag 
bijzonder verlof. Op het formulier vindt u tevens een toelichting op bijzonder verlof en de 
aanvraagprocedure. Beide formulieren kunt u downloaden van onze website. Graag wijzen wij u 
erop dat voor iedere leerling afzonderlijk een formulier dient te worden ingevuld.  
 
Ongeoorloofd verzuim  
Als uw kind zonder geldige reden afwezig is, wordt dit gezien als ‘ongeoorloofd verzuim’. De 
directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden via het landelijke, digitale 
Verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar beslist of een proces-verbaal wordt opgemaakt. 
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het reglement ‘Melding ongeoorloofd verzuim’ op 
de website.  
 
Meer informatie  
Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de school gevestigd is.  
 
Leerplichtambtenaar  
Bij veel spijbelen of ernstige gedragsproblemen komt de leerplichtambtenaar in beeld. De 
leerplichtambtenaar zoekt met de leerling en de school naar een passende oplossing voor diens 
situatie. Leerplichtambtenaren zijn te bereiken via de gemeente. Joure en Heerenveen staan 
hieronder vermeld:  
 
- Gemeente Heerenveen: mevrouw I. Koning (0513) 617 5 11  
- Gemeente De Fryske Marren: mevrouw R. Rengelink-Groen (r.rengelink@defryskemarren.nl) 
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Aandacht voor ondersteuning  
 
Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en moeten eventuele ondersteuning zoveel mogelijk 
krijgen binnen het reguliere onderwijs (Wet op Passend Onderwijs). Op het Kei College doen we er 
alles aan om onze leerlingen een fijne en leerzame schoolperiode te bieden. We werken bij 
voorkeur preventief en helpen om hen regisseur te maken van hun eigen schoolloopbaan.  
 
Basisondersteuning 
Iedere leerling krijgt basisondersteuning. Deze ondersteuning wordt geboden door de coach en 
vakdocenten. Daarnaast kunnen leerlingen binnen de basisondersteuning hulp krijgen van 
docenten met een specifieke taak, zoals hulp bij dyslexie en extra taal- en rekenondersteuning. We 
doen ons best om leerlingen zoveel mogelijk te begeleiden tijdens de lessen. Wekelijks is er in 
‘maatwerk’ of ‘individuele begeleiding’ tijd voor extra aandacht of verdieping. 
 
Maatwerk 
Maatwerk is een vast onderdeel van de schoolweek op het Kei College en is bedoeld voor extra 
aandacht of verdieping. Omdat per leerling wordt gekeken naar wat nodig is, kan de invulling per 
leerling verschillen.  
 
Taal en rekenen 
De focus bij maatwerk ligt op taal en rekenen. Taal- en rekenvaardigheden zijn heel belangrijk. Het 
helpt om de leerstof goed te kunnen maken en begrijpen. Daarnaast komt een goede beheersing 
van de Nederlandse taal en rekeninzicht ook in het dagelijks leven van pas.  
 
Rekenvaardigheden worden onderhouden bij wiskunde. In de examenklas legt elke leerling een 
rekentoets af. Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie bestaat er een 
mogelijkheid voor extra ondersteuning.  
 
Volgtoetsen 
Van klas 1 t/m 3 maken leerlingen ieder jaar een diagnostische toets. Deze toets geeft een beeld 
van de beheersing van Nederlandse- en Engelse taal op verschillende onderdelen. Zo kan de 
ondersteuning daarop worden aangepast. Op deze wijze worden ook de rekenvaardigheden 
getoetst.  
 
Dyslexie en dyscalculie 
Bij aanmelding voor klas 1 kijken wij in het dossier van de basisschool of er sprake is van dyslexie. 
Bij twijfel nemen wij contact op met de basisschool of er mogelijk sprake is van dyslexie en wat de 
acties zijn geweest tijdens de basisschool periode. Ook docenten van het Kei College letten erop of 
leerlingen fouten maken die kunnen wijzen op dyslexie. Mocht dat zo zijn, dan volgen enkele 
onderzoekjes door de dyslexiecoach en mogelijk de orthopedagoog. Op grond van de resultaten 
wordt besloten of ondersteuning nodig is of dat een leerling wordt door verwezen naar een externe 
partij voor een dyslexieonderzoek.  
 
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen op maat gesneden faciliteiten krijgen. Op basis van 
deze verklaring beslist de dyslexiecoach in overleg met de leerling welke faciliteiten worden 
ingezet.  
 
Sociale vaardigheden 
Leerlingen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om sociale vaardigheden 
komen in overleg met de coach in aanmerking voor een sociale vaardigheidstraining. Deze 
trainingen worden aangeboden in de maatwerkuren of na schooltijd. 
 
Extra ondersteuning  
Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Daarnaast bieden we in bepaalde 
gevallen extra ondersteuning. In het schoolondersteuningsplan van het Kei College is meer 
informatie te vinden. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze 
school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing. Uiteindelijk is de school 
verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan iedere leerling. Die plek kan 
op de eigen school zijn of op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal 
onderwijs. 
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Wie kun je nog meer tegen komen op school? 
De school werkt samen met de gemeente als het gaat om een gezonde ontwikkeling van jongeren. 
Ook ziet de gemeente toe op aanwezigheid op school vanuit het recht op onderwijs, maar ook 
vanuit de onderwijsplicht.  
 
Orthopedagoog 
Op het Kei College maakt de orthopedagoog deel uit van het zorgteam. Vooral bij 
gedragsproblemen kan een beroep worden gedaan op de orthopedagoog. Zij kan leerlingen zo 
nodig handvaten geven om bij te sturen. De orthopedagogen van het Kei College zijn: Luutske 
Dotinga en Reinou Engbers.  
 
Schoolarts 
De GGD onderzoekt in het voortgezet onderwijs de leerling in de eerste klas. Dit wordt gedaan 
door de schoolverpleegkundige en de schoolarts. Zij besteden aandacht aan groei, gezondheid, 
gedrag en leefstijl. Voor het onderzoek ontvangen de jongere en zijn/haar ouders/verzorgers 
vooraf een uitnodiging. Het onderzoek bestaat onder andere uit het invullen van een digitale 
vragenlijst door de leerling. Daarnaast wordt de leerling gemeten en gewogen. 
De ouders/verzorgers hoeven bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar ze mogen het wel. Na 
afloop van het onderzoek krijgt de leerling een brief mee, waarin eventuele bijzonderheden 
vermeld zijn. 
Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker – afhankelijk van de bevindingen – het 
volgende doen: 
- Gericht advies en/of begeleiding geven aan jongeren (en soms ouders/verzorgers) bij 

bijvoorbeeld gezondheidsvragen of gedragsproblemen; 
- Een jongere na verloop van tijd oproepen voor een vervolgonderzoek; 
- Het kind (en de ouders/verzorgers) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar 

een andere hulpverleningsinstelling. 
Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers. 
 
Jongerenteam in de School (Jids) 
Jongerenteam in de School” is een preventieve werkwijze die de verbinding legt tussen school, 
preventie, hulpverlening en ouders/jongere, met als doel het goed doorlopen van de 
schoolloopbaan.  
 
De preventiewerkers zijn onderdeel van het team op de vestiging en hebben korte lijnen met 
hulpverleningsinstanties. Ze proberen laagdrempelig, samen met de leerlingen en/of leerkrachten 
en ouders een antwoord te zoeken op een vraag of probleem.  
  
 

GGD-team 
Jeugdverpleegkundige: 
Anna Brandsma 
T (088) 22 99 528 
E a.brandsma@ggdfryslan.nl  
 
Jeugdarts: 
Dieke Benedictus 
T (088) 22 99 509 

      E dbenedictus@ggdfryslan.nl 
 
 

Samenwerkingsverband 
Het Kei College is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Het 
samenwerkingsverband helpt de aangesloten scholen om zoveel mogelijk leerlingen in de regio 
passend onderwijs te bieden. Wij kunnen als school een beroep doen op de expertise van het 
samenwerkingsverband. Aanvragen voor een beschikking of toelaatbaarheidsverklaring kunnen bij 
de toewijzingscommissie van het samenwerkingsverband worden ingediend. 
 
 
Leerplichtambtenaar 
Word een leerling ziek en lukt het niet om op school te komen, waardoor hij of zij veel mist, dan 
heeft de leerling in eerste instantie contact met de coach. Afhankelijk van hoe lang een leerling niet 
op school is of hoe vaak hij of zij lessen mist of te laat komt wordt de leerplichtambtenaar 
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betrokken om samen een plan te maken.  
 
In het schoolondersteuningsplan staat beschreven met wie de school samenwerkt, welke 
ondersteuning de school kan bieden en welke medewerker of externe deskundige daarbij betrokken 
wordt.   
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Onderwijskwaliteit 
 
Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van onze beleidsplannen. Hieronder valt bijvoorbeeld 
kwalitatief goed onderwijs, examenresultaten en tevredenheid van leerlingen, ouders en 
medewerkers. 
 
Goed onderwijs 
Op het Kei College werken we vanuit de volgende missie: 
 
Binnen het Kei College ontdekken leerlingen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen door 
vooral praktisch bezig te zijn in een uitdagende, veilige en beroepsgerichte leeromgeving. De 
leerlingen leren samenwerken, samen leven en samen leren. De leerlingen kiezen een leerroute die 
het beste past bij hun ambities en mogelijkheden en stromen naadloos door naar het mbo.  
 
Kiezen 
Het onderwijsprogramma van het Kei College is zo ingericht dat leerlingen in leerjaar twee een 
keuze maken voor een profiel dat aanspreekt of waar hun talenten liggen. Door een intensief 
oriëntatieprogramma in de onderbouw en onder begeleiding van de coach kunnen de leerlingen 
een goede keuze maken. Mocht toch blijken dat ze bij aanvang van leerjaar drie liever een ander 
profiel zouden willen volgen, dan vindt er overleg plaats met de coach, decanen/LOB-experts om te 
bepalen wat de beste keuze is. 
 
Breed aanbod 
Om in de regio Heerenveen een zo breed mogelijk aanbod van profielen te kunnen bieden zijn er 
afspraken gemaakt over de profielen die beide scholen onder de naam Kei College voor de basis- 
en kaderberoepsgerichte leerwegen aanbieden. Door deze samenwerking kan uit zeven profielen 
worden gekozen en bestaat de mogelijkheid voor leerlingen van het Kei College in de volle breedte 
van dit aanbod keuzevakken te volgen.  
 
Voorbereidend mbo 
Naast het garanderen van een breed onderwijsaanbod voor basis- en kaderleerlingen is ook een 
goede voorbereiding op de vervolgopleiding en een intensieve begeleiding bij het maken van 
keuzes tijdens de vmbo-opleiding een belangrijke doelstelling van het Kei College.  
 
Resultaten van ons onderwijs 
De aanleiding om met het Kei College van start te gaan, waarbij twee scholen die ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs hebben onder de naam Kei College, staat 
hiervoor omschreven. De resultaten die we daarmee verwachten te bereiken zijn: 
 
- Goed onderwijs binnen de kaders van het vernieuwde vmbo (profielen en keuzevakken).  
- Een ruime keuzemogelijkheid voor de leerlingen; keuze uit een van de zeven profielen: Z&W, 

HBR, E&O, PIE, MT, BWI en D&P. 
- Een ruim aanbod van keuzevakken, deels te kiezen uit de keuzevakken die bij het gekozen profiel 

horen en daarnaast ook de mogelijkheid om keuzevakken van andere profielen te volgen.  
- Een goede voorbereiding op de vervolgopleiding waarbij er zowel inhoudelijk een goede 

aansluiting is met de vervolg mbo-opleiding als ook een weloverwogen keuze door de leerling 
voor een vervolgopleiding is gemaakt. Het keuzeproces wordt begeleid door het vak 
Loopbaanleren dat gedurende de gehele opleiding wordt aangeboden. 

 
Omdat het Kei College onderdeel is van twee verschillende scholen worden de examenresultaten en 
doorstroomcijfers vermeld bij het Bornego College (D&P en E&O), en OSG Sevenwolden (BWI, 
HBR, M&T, PIE en Z&W) op scholenopdekaart.nl en op onderwijsinspectie.nl. Volledigheidshalve 
staan hieronder de examenresultaten van 2017/2018. 
 
Schooljaar 2017/2018 Geslaagd in % (landelijk gemiddelde) 
Bornego College  
Vmbo-basis 100 (97,8) 
Vmbo-kader 91,9 (95,2) 
OSG Sevenwolden  
Vmbo-basis 100 (97,8) 
Vmbo-kader 96,4 (95,2) 
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Tevredenheidsonderzoeken 
De opbrengsten van ons onderwijs monitoren we voortdurend. We doen systematisch onderzoek 
naar de kwaliteit van ons onderwijs, met het doel die te borgen en te verbeteren. We vragen 
ouders, leerlingen en docenten regelmatig hun mening te geven over de kwaliteit van de lessen en 
andere activiteiten die te maken hebben met het primaire proces. De resultaten van onze 
tevredenheidsonderzoeken en de gesprekken die in leerlingen- en ouderpanels gevoerd worden, 
vormen mede de basis voor de onderwijsontwikkelingen binnen de school.  
 
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en de opbrengsten van het Kei College zijn op 
termijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl, als onderdeel van het Bornego College (de 
profielen D&P en E&O) en OSG Sevenwolden (de profielen BWI, HBR, M&T, PIE en Z&W). 
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Toelating en plaatsing 
 
Toelating & plaatsing in leerjaar 1 
Het Kei College is toegankelijk voor alle leerlingen met een vmbo-basisberoepsgericht of een 
vmbo-kaderberoepsgericht advies van de basisschool. Het advies van de basisschool is leidend 
voor de plaatsing in klas 1. Het advies wordt gebaseerd op de Plaatsingswijzer en de meerjarige 
ontwikkeling van de leerling. De toelatingscommissie van het Kei College behandelt de 
aanmeldingen en neemt een plaatsingsbesluit. De leerling kan aangemeld worden middels het 
aanmeldingsformulier (te verkrijgen via onze administraties). De leerkracht van groep 8 vult dit 
formulier samen met de ouders in en stuurt deze naar ons toe.  
 
Startgesprek 
Na aanmelding volgt een startgesprek waarbij we kijken naar verwachtingen, wensen en 
mogelijkheden van zowel de school, de leerling als de ouder(s) of verzorger(s). Bij het plaatsen 
van de leerlingen op een locatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
voorkeursrichting voor een bepaald profiel wat aan het einde van het tweede leerjaar gekozen kan 
worden. 
 
Aanmelden voor een hoger leerjaar (zij-instroom) 
Ook bij aanmelden voor een hoger leerjaar wordt de aanmelding door de toelatingscommissie 
beoordeeld. Neemt u contact met de school op voor aanvullende informatie of een 
kennismakingsgesprek.  
  
Passend onderwijs 
Sinds 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs voor alle scholen in Nederland en dus 
ook voor het Kei College. Met de invoering van Passend Onderwijs krijgt de school waar een 
leerling met een ondersteuningsvraag wordt aangemeld de zorgplicht en moet de school een 
passend voorstel doen voor een ondersteuningsaanbod bij de eigen school of bij een andere school, 
regulier of speciaal.  
 
De ondersteuning die het Kei College kan bieden staat beschreven in het 
schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel wordt aan het begin van het schooljaar gepubliceerd op de 
website van de school.  
  
Leerwegondersteuning (lwoo) 
Om in aanmerking te komen voor lwoo moet een leerling aan onderstaande criteria voldoen: 
 
1. Leerachterstand van 1,5 – 3 jaar op tenminste twee van de vier gebieden: technisch  

lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen. 
2. IQ tussen 75 – 90 punten, óf 
3. IQ tussen 91 – 120 punten in combinatie met sociaal-emotionele problematiek die de 

leerprestaties beïnvloedt. 
 
Via een aparte intakeprocedure kijken we of leerwegondersteuning van toepassing is. Zo nodig 
vinden er extra onderzoeken plaats.  
  
LOOT 
OSG Sevenwolden is een van de drie Topsport Talentscholen in Noord-Nederland. Leerlingen met 
een LOOT- status bieden we ook binnen het Kei College extra begeleiding, faciliteiten en 
vrijstellingen. Zie de website van OSG Sevenwolden voor verdere informatie of neemt u contact op 
met de LOOT-coördinator van het Kei College.  
  
  



23 
Schoolgids Kei College 2019 - 2020 

Kei & ouders/verzorgers 
 
Voor een school, en zeker voor het onderwijsconcept van het Kei College is een goed contact met 
ouders en verzorgers heel belangrijk. Wij doen ons best om ouders en verzorgers zo optimaal 
mogelijk te informeren over actuele zaken en de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Daarvoor 
gebruiken we de middelen die hieronder staan. Van ouders verwachten we dat zij ons informeren 
over belangrijke gebeurtenissen of zaken die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties van 
hun kind.  
 
Coach 
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen 
met de school. De coach is het eerste aanspreekpunt voor zowel de leerlingen als hun 
ouders/verzorgers.  
 
Regelmatig heeft de coach een informeel gesprekje met iedere leerling of met een coachgroep. 
Iedere periode staat er een officieel gesprek gepland en daarbij kan ook een bijdrage van de 
ouders en verzorgers worden gevraagd. Dat kan zijn in de voorbereiding op het gesprek of door 
aanwezigheid tijdens het gesprek.  
 
E-mail 
De meeste communicatie naar ouders/verzorgers verloopt via e-mail. Daarbij kunt u denken aan 
informatie over ouderavonden, excursies en actuele ontwikkelingen. We sturen alle informatie naar 
het e-mailadres dat in onze leerlingenadministratie is vermeld. Wijzigt een e-mailadres, dan 
verzoeken wij u de wijziging door te geven via het e-mailadres info@kei.college (met als 
onderwerp e-mailwijziging). 
 
Nieuwsbrief 
Om te voorkomen dat er veel losse mails worden gestuurd, zullen we de informatie zoveel als 
mogelijk is, bundelen in een digitale nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief dienen ouders zich zelf in te 
schrijven via de knop op de home-pagina van onze website. 
 
SOMtoday 
Op het Kei College maken we gebruik van het onderwijsportaal SOMtoday. Hierin kunnen ouders 
en verzorgers alle studieresultaten, maar ook zaken als absentie en verzuim zien. Inloggegevens 
voor SOMtoday ontvangen alle ouders en verzorgers bij aanvang van het schooljaar. 
 
Ouderavonden 
Regelmatig nodigen wij ouders en verzorgers uit bij ons op school. Dat kan zijn voor een 
informatieavond over bijvoorbeeld profielkeuze of examen. Daarnaast zijn er spreekavonden 
waarbij wij ouders en verzorgers in de gelegenheid stellen om met docenten te spreken. 
 
Meedenken? 
We zijn altijd op zoek naar ouders die met ons meedenken via de Bovenbestuurlijke Raad via 
bijvoorbeeld de ouderklankbordgroep. Heeft u belangstelling? Dan kunt u dit bij een van de 
deelschoolleiders op de locatie van uw zoon of dochter kenbaar maken. 
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Schoolkosten  
 
Schoolbenodigdheden en vrijwillige ouderbijdragen 
Het volgen van onderwijs op het Kei College is, zoals de wet voorschrijft, kosteloos. Dit betekent 
dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de 
schoolboeken/leermiddelen. Het Kei College vraagt geen enkele verplichte bijdrage aan ouders. 
 
Als school ontvangen wij onvoldoende middelen om extra activiteiten te organiseren. Wij vragen 
daarom van ouders een vrijwillige bijdrage om deze extra activiteiten te kunnen organiseren. 
 
Schoolbenodigdheden 
Voor sommige vakken hebben leerlingen naast de boeken en andere leermiddelen nog specifieke 
schoolspullen nodig, zoals (kleur)potloden, schriften, een passer, een geodriehoek, een 
rekenmachine etc. Voor de afdelingen BWI, PIE, M&T en HBR in de bovenbouw zijn tevens 
veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en werkkleding vereist. De meeste van deze spullen dient u 
zelf aan te schaffen. Het beste kunnen de spullen in overleg met de docenten worden aangeschaft. 
We raden u daarom aan om met de aanschaf van nieuw materiaal te wachten tot u hierover meer 
informatie ontvangt. 
De volgende zaken kunnen wel alvast zelf worden aangeschaft: 
- Voor het vak Lichamelijke opvoeding kan een (wit)T-shirt, korte sportbroek en sportschoenen 

worden aangeschaft. Voor de veldlessen zijn een trainingspak en een extra paar gymschoenen 
gewenst. 
 

- Op het Kei College gebruiken we een gewone rekenmachine. De Casio FX 82 (±€10,-) is het 
meest geschikt en wordt door de school aanbevolen. 
 

iPad  
De iPad is net als een rekenmachine of een schrift, schoolmateriaal dat door de ouders aangeschaft 
moet worden. Als school doen we ons best om de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te 
houden. Daarom hebben we een regeling die de ouders in staat stelt via de school een iPad aan te 
schaffen. De ouders kunnen hierbij kiezen voor betaling ineens of in 4 termijnen. 

De iPad die u via school bestelt kost €475. Hierbij is naast de iPad tevens een beschermhoes en 
een screenprotector inbegrepen als ook de service voor verlies of schade. De iPad wordt door 
school beheerd, ook als het een eigen aangeschafte iPad betreft zal toestemming worden gevraagd 
om uw iPad in beheer te brengen. Hierdoor kunnen docenten tijdens de les bepalen wat wel en niet 
mogelijk is met de iPad. Zo kunnen leerlingen websites en apps die nuttig zijn voor een bepaalde 
les wel bezoeken, terwijl andere websites tijdelijk geblokkeerd worden. Op die manier zijn 
leerlingen minder snel afgeleid en blijft de focus bij het leerproces. De software voor het beheer 
van de iPad wordt door school op de iPad geïnstalleerd.  

Schoolboeken 
Schoolboeken zijn voor het voortgezet onderwijs gratis. U ontvangt voor de start van het 
schooljaar informatie op welke wijze u de schoolboeken in bezit kunt krijgen. Voor het gebruik van 
de schoolboeken gelden regels. Deze kunt u nalezen op de website. 
 
Opbergvak (‘kluisje’) 
Iedere Kei-leerling kan de beschikking krijgen over een opbergvak voor bijvoorbeeld het opbergen 
van persoonlijke bezittingen. Het opbergvak kan op inhoud worden gecontroleerd. Het gebruik van 
een opbergvak is wenselijk. Hiervoor wordt een gebruiksvergoeding in rekening gebracht. Mocht de 
sleutel zoekraken of niet worden ingeleverd dan brengen we € 15 in rekening. 
 
Ongevallen- en schadeverzekeringen 
Het Kei College heeft een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering.  
Ongevallenverzekering 
Op grond van de ongevallenverzekering is iedereen die betrokken is bij school-activiteiten 
(leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op (beperkte) 
uitkering wanneer een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Materiële schade (zoals een kapotte 
bril of fiets) valt niet onder deze dekking. 
Aansprakelijkheidsverzekering 



25 
Schoolgids Kei College 2019 - 2020 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen.  
Graag wijzen wij u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstanden: 
- De school of het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 

schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en 
daarmee schadevergoeding plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of 
zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het kan 
dus zo zijn dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van 
de school. 

- De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen 
(of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 
Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten 
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouder(s)/verzorger(s)) 
verantwoordelijk voor. Deze schade kan worden gedekt uit de particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. 

 
Tegemoetkoming studiekosten 
Ouders met een laag inkomen kunnen voor de onderwijskosten een beroep doen op de Wet 
Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS). Deze tegemoetkoming loopt via 
DUO en via deze link vindt u informatie over de voorwaarden en hoogte van de toelage. 
https://duo.nl/particulier/scholier/financiering-voor-scholieren/bedragen.jsp. 
 
Studiefinanciering 
Voor de Wet op de Studiefinanciering is een leerling 18 jaar als hij op de eerste dag van het 
kwartaal de 18-jarige leeftijd heeft bereikt. 
 
De ouders ontvangen dan voor dat kind geen kinderbijslag meer. In plaats daarvan wordt aan 
iedere leerling van 18 jaar en ouder, op aanvraag, een bedrag toegekend op grond van de Wet op 
de Studiefinanciering. De hoogte van het bedrag hangt af van het belastbaar gezinsinkomen en het 
aantal financieel afhankelijke kinderen jonger dan 18 jaar. Voor iedere leerling van 18 jaar en 
ouder kan studiefinanciering worden aangevraagd bij DUO. Het formulier kan via deze link worden 
gedownload https://duo.nl/particulier/images/7148.pdf. 
 
Vrijwillige algemene ouderbijdrage 
Ook maken wij gedurende het schooljaar kosten voor activiteiten. U kunt dan denken aan de 
dagopeningen, vieringen, feestavonden, culturele dagen, kennismakingsactiviteiten of extra 
sportactiviteiten. Ook de kosten van diverse verzekeringen, gebruik kluisje, kopiëren en algemene 
materialen vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen een vrijwillige algemene 
ouderbijdrage van ouders voor een bedrag van € 30,- per kind. Het is een vrijwillige bijdrage, als u 
niet wilt bijdragen, heeft dat geen enkele consequentie. Uw kind doet gewoon mee aan alle 
activiteiten. De bijdrage staat ook op het kostenoverzicht op de website.  
 
Vrijwillige algemene ouderbijdrage schooljaar 2019 – 2020    
         
Verzekeringen (aansprakelijkheid, reisverzekering, ongevallenverzekering) 5,00 
Gebruik kluisje       7,50 
Vieringen, ontmoetingen en feestavonden     10,00 
Extra sportactiviteiten      5,00 
Overige en kopiëren      2,50 

Totaal               30,00 
 
Het Kei College sluit geen leerlingen uit, leerlingen doen mee ook als de ouderbijdrage niet wordt 
betaald. 
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Vrijwillige bijdrage voor excursies, werkweken, extra modules en branchegerichte 
cursussen 
Om het onderwijsprogramma betekenisvol te laten aansluiten bij de belevingswereld van de 
leerlingen organiseert het Kei College regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare 
activiteiten. Dit doen we ook om de groepsband te versterken en leerlingen extra te motiveren. 
Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage.  
 
Wanneer naast het reguliere onderwijsprogramma extra modules worden aangeboden, dan worden 
deze kosten doorberekend. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij TAN, ITC/RTC waarvoor een extra 
bijdrage wordt gevraagd, net als van leerlingen die branchegerichte cursussen volgen. 
Een overzicht van de kosten per leerjaar en opleiding kunt u terugvinden op onze website, 
www.kei.college onder downloads. 
 
Ouders zijn niet tot betalen van deze vrijwillige bijdrage voor excursies, werkweken, extra modules 
en branchegerichte cursussen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun 
kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. 
In het geval er niet wordt deelgenomen en er dus ook niet hoeft te worden betaald, wordt voor de 
leerlingen een alternatief programma georganiseerd op school. 
 
Inning ouderbijdragen 
De inning van de ouderbijdragen vindt plaats via een digitaal facturatiesysteem ‘Wiscollect’. Via dit 
programma kunt u de facturen gemakkelijk betalen met Ideal of een overboeking. Sommige 
facturen kunnen ook in termijnen betaald worden. U ontvangt vooraf altijd een (digitale) factuur. 
 
In de loop van het schooljaar ontvangt u een mail met een link voor de vrijwillige algemene 
ouderbijdrage. Ook de vrijwillige bijdrage voor excursies, werkweken, extra modules en 
branchegerichte cursussen kan via een link, die u per mail in de loop van het schooljaar ontvangt, 
worden betaald. 
 
Kwijtscheldingsregeling 
In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op de kwijtscheldingsregeling voor extra 
activiteiten als excursies en werkweken.  
 
Kwijtscheldingsregeling 
Het Kei College verleent onder de hieronder genoemde omstandigheden, op verzoek van de 
wettelijke vertegenwoordiger, kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage: 
- indien het besteedbaar gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 110% van de voor de 

wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan 
zal Stichting Leergeld Heerenveen als onafhankelijke partij een en ander toetsen. Het postadres 
van Stichting Leergeld Heerenveen is: Postbus 533, 8440 AM Heerenveen. 

indien op de wettelijke vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van 
toepassing is verklaard. 
 
Aanvraag minimaregeling (voor ouders woonachtig in de Fryske Marren) 
Ouders woonachtig in de gemeente de Fryske Marren kunnen bij een inkomen niet hoger dan 
110% van de bijstandsnorm een beroep doen op de minimaregeling. De aanvraag dient voor 1 
oktober te worden ingediend om voor een maximale vergoeding in aanmerking te komen. 
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Overzicht Schoolkosten (2019-2020) 
 
Leerjaar Kei College vak 2019-

2020 
1 en 2 Schoolfeest - Swetser  5 
    
2 Westerbork  25 
2 Pretpark  35 
2 tm 4 projectactiviteiten D&P 25 
2 tm 4 Beroepsgerichte excursies Diverse prof. 25 
    
3 Ardennen  275 
3 Londen  300 
3 Berlijn  300 
    
4 Den Haag - maatschappijleer  20 
    
Alle iPad Air 2018 32Gb  475 
    
 Vrijwillige algemene ouderbijdrage   
Alle Verzekeringen (aansprakelijkheid, 

reisverzekering, ongevallenverzekering) 
 5 

Alle Gebruik kluisje  7,50 
Alle Vieringen, ontmoetingen en feestavonden  10 
Alle Extra (sport)activiteiten  5 
Alle Overige en kopiëren  2,50 

 
Voor een aantal opleidingen gelden aanvullende kosten voor kleding en/of materialen die van 
belang zijn voor bijvoorbeeld het veilig werken in de werkplaatsen of specifiek voor een opleiding 
benodigd zijn. Denk aan veiligheidsschoenen, stofjassen, messenset, etc. De school biedt de 
gelegenheid om gebruik te maken van samengestelde paketten kleding en/of materialen. Jaarlijks 
wordt in overleg met verschillende leveranciers vastgesteld op welke dagen kleding kan worden 
gepast en welke kosten aan de pakketten verbonden zijn. De school faciliteert hierin slechts en is 
zelf geen aanbieder of onderhandelingspartij. Het staat leerlingen en ouders vrij om eigen keuzes 
te maken zolang aan de veiligheid en/of producteisen wordt voldaan. 
Aan de mentor wordt de gelegenheid geboden om met de klas eenmalig een activiteit te 
organiseren voor maximaal €25,- 
 
Profiel BWI 
Kosten poloshirt BWI: € 20,35 (werkbroek en werkschoenen worden door school verstrekt)             
Eventueel bijkomende kosten:  
aanschaf sweater: € 30,25  
extra polo: € 20,35  
 
Profiel PIE                                                                                                                                                                   
Kosten kledingset PIE (werkbroek, polo, werkschoenen): € 100,05  
Eventueel bijkomende kosten:  
aanschaf sweater: € 30,25  
extra polo: € 20,35  
 
Profiel M&T 
Kosten kledingset M&T (overall, polo, werkschoenen): € 137,05  
Eventueel bijkomende kosten:  
aanschaf sweater: € 30,25  
extra polo € 20,35 
 
Profiel HBR                                                                                                                                                                  
Kosten kledingset: € 142,00  
De leerling krijgt een messenset van school in bruikleen.  
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Praktische Kei-zaken – van a tot z 
 
Agenda 
Belangrijke data, zoals ouderavonden, vindt u in de digitale nieuwsbrief. Daarnaast vindt u een 
overzicht van alle activiteiten en lesvrije dagen in de agenda op de website. 
 
Contactgegevens van medewerkers 
Om redenen van privacy publiceren wij niet alle contactgegevens van onze medewerkers. Via het 
kopje ‘berichten’ in SOMtoday kunt u wel altijd contact opnemen met docenten. 
 
Buitenschoolse activiteiten en excursies 
Op het Kei College vinden we het belangrijk dat onze leerlingen voor hun eigen ontwikkeling zo 
veel als mogelijk kennismaken met de maatschappij. Daarom organiseren wij ook activiteiten of 
excursies buiten de school. Zo mogelijk hoort daar ook een internationale ervaring bij. Jaarlijks 
beoordelen we de invulling van deze activiteiten. 
 
Examenreglement 
Voor 1 oktober is het examenreglement met alle informatie voor eindexamenkandidaten te vinden 
op de website.  
 
Downloads 
In verschillende documenten (regelingen, richtlijnen en protocollen) staat hoe we op het Kei 
College omgaan met zaken als klachten, verzuim, pesten en bijvoorbeeld verlof. Omdat voor de 
ene locatie het Bornego College en voor de andere locatie OSG Sevenwolden verantwoordelijk is 
voor het onderwijs, gelden soms ook de regelingen van deze scholen. De inhoud van de 
documenten van beide ‘moederscholen’ komt zoveel als mogelijk overeen. Alle documenten zijn 
terug te vinden op onze website onder het kopje ‘downloads’. 
 
Fotografie en film 
Schoolfotograaf 
Ieder schooljaar maakt de schoolfotograaf van alle leerlingen een (pas)foto. De foto’s worden 
gebruikt voor de schooladministratie. Het moment dat de schoolfotograaf langs komst wordt vooraf 
aan de leerling kenbaar gemaakt. 
 
Fotografie en film voor publiciteitsdoeleinden 
Ieder schooljaar maakt de fotograaf op beide locaties ook foto’s voor publiciteitsdoeleinden. 
Daarnaast worden er op andere momenten regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt voor bijvoorbeeld 
onze website of voor foldermateriaal. Aan het begin van het schooljaar wordt via een digitale 
vragenlijst om toestemming gevraagd. U kunt uw keuze altijd wijzigen door een e-mail te sturen 
naar info@kei.college. 
 
Film voor intern gebruik 
Vanwege de professionalisering van onze medewerkers maken wij soms filmopnames in de lessen. 
De beelden zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. We informeren u hierover vooraf. 
 
Gezonde school 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen in een gezonde omgeving leven. Daarom doen wij 
mee aan het project Gezonde school. Daarbij hoort bijvoorbeeld voorlichting over de gevolgen van 
roken, alcohol en drugs. Bij een gezonde school hoort ook bewegen en gezond eten. Wij bieden 
daarom een beperkte keuze aan snoep en dranken aan in onze automaten en ook altijd een 
gezonde variant. Beide schoolgebouwen en terreinen van het Kei College zijn rookvrij.  
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Inspectie 
De inspectie van het onderwijs houdt toezicht op het onderwijs. Mocht u vragen hebben dan kunt u 
contact opnemen met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (bereikbaar op 
werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). Voor aanvullende informatie kunt u kijken op 
www.onderwijsinspectie.nl. 
 
iPad 
Op het Kei College bereiden we leerlingen voor op de toekomst. Bij ons op school gebruiken 
leerlingen een iPad. Dit sluit aan bij ons streven om leerlingen meer ‘op maat’ te bedienen en aan 
te sluiten bij de moderne samenleving. Informatie over de praktische te kant van de iPad is te 
vinden op pagina 24. 
 
Klachtenregeling 
Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Mochten er klachten of problemen zijn, dan 
is het zaak deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Als er problemen zijn 
met een bepaalde docent, dan moet de leerling in eerste instantie zelf proberen met hem of haar 
een oplossing te vinden. Lukt dit niet, dan kunt u contact opnemen met de coach en eventueel 
daarna met de teamleider en directeur. Op de website van het Kei College staan de 
klachtenprocedures van zowel het Bornego College als van OSG Sevenwolden.  
 
Leefregels (Kei Code) 
Het Kei College is een uniek samenwerkingsverband tussen het Bornego College (met een 
christelijke identiteit als grondslag) en OSG Sevenwolden (een scholengemeenschap voor 
Openbaar Onderwijs). In het Kei College vinden we elkaar door open te staan voor andere 
meningen en overtuigingen. Respect is daarbij het sleutelwoord.  
 
Het Kei College is toegankelijk voor alle leerlingen die de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg 
willen volgen, ongeacht afkomst, religie of overtuiging. Het Kei College biedt een veilige leer- en 
werkomgeving voor zowel leerlingen als medewerkers. Om deze veilige leer- en werkomgeving te 
borgen worden hieronder enkele leefregels aangegeven, wij noemen ze de Kei Code. Bij het 
handhaven van de leefregels vragen we de medewerking van eenieder die op enige wijze 
betrokken is bij het Kei College.  
 
Algemeen 
- Op het Kei College gedragen we ons met respect naar elkaar, elkaars spullen, elkaars privacy en 

de omgeving.  
- We houden rekening met elkaar en helpen elkaar als dat nodig is.  
- Samen houden we de school en onze omgeving netjes.  
- Het Kei College is een gezonde school.  
- We houden ons aan gemaakte afspraken.  
 
Klassenregels 
- Iedere les heb je de benodigde spullen bij je.  
- De mobiele telefoon ligt tijdens de les in je kluisje.  
- We luisteren naar elkaar en zorgen ervoor dat iedereen goed kan doorwerken tijdens de les.  
- Jassen en petten hangen tijdens de les op de kapstok of liggen in je kluisje.  
- Eten en drinken bewaar je tot in de pauze voor in de kantine of op het plein. 
 
iPadregels 
- De iPad heb je altijd bij je. 
- De iPad is opgeladen als je op school komt. 
- Je gebruikt de iPad alleen op aanwijzing van de docent. 
- Je hebt altijd oortjes bij je om het geluid op de iPad te kunnen horen.  
- Foto’s en filmpjes mogen alleen met toestemming van de docent worden gemaakt.  
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Leerlingenstatuut 
De rechten plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut. Dit statuut is te vinden op onze 
website.  
 
Lestijden 
De lesdagen van de leerlingen beginnen in principe de hele week om 08:30 uur. Drie dagen per 
week zal eerst aandacht worden besteed aan het LOB-programma en twee dagen per week zal de 
coach bekijken welke leerlingen extra individuele begeleiding nodig hebben. Voor de leerlingen die 
geen extra individuele begeleiding nodig hebben starten de lessen dan om 09:00 uur. De lesdagen 
duren drie dagen tot 15.00 uur en twee middagen zijn de leerlingen vrijwel de gehele middag vrij.  
 
Les      Ma + Woe + Do + Vrij* 
0      08.30 - 09.00 
1      09.00 - 09.45 
2      09.45 - 10.30 
Pauze      10.30 - 10.45 
3      10.45 - 11.30 
4      11.30 - 12.15 
Pauze      12.15 - 12.45 
5      12.45 - 13.30 
6      13.30 - 14.15 
Pauze      14.15 - 14.30 
7      14.30 - 15.15 
8      15.15 - 16.00 
 
Les      Dinsdag 
0      08.30 - 09.00 
1      09.00 - 09.45 
2      09.45 - 10.30 
Pauze      10.30 - 10.45 
3      10.45 - 11.30 
4      11.30 -  12.15 
Pauze      12.15 - 12.30 
5      12.30 - 13.15 
6      13.15 -  14.00 
 
On Stage 
Het Kei College doet samen met andere scholen uit de regio mee aan On Stage. Leerlingen uit klas 
2 en 3 maken tijdens het Beroepenfeest in maart kennis met beroepsbeoefenaars. Enkele weken 
later gaan de leerlingen tijdens de Doe Dag in de praktijk zien wat een beroep inhoudt. Op school 
worden zijn daarop voorbereidt. On Stage is een vorm van loopbaanoriëntatie.  
 
Protocol tegen pesten 
Het Kei College wil een veilige school zijn voor de leerlingen (en medewerkers). Daarbij hoort ook 
de maatregelen die wij nemen om pesten tegen te gaan. Op onze website (onder ‘downloads’) 
vindt u het protocol ‘Voorkomen en aanpak van pesten’ waarin deze maatregelen staan 
beschreven.  
 
Privacy 
Privacybescherming is actueel in de huidige samenleving en hebben wij hoog in het vaandel. Bij 
aanmelding vragen wij toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen 
(zie ook het kopje fotografie en film), maar ook voor de naamvermelding in bijvoorbeeld een 
jaarboek of op de site. Via het aanmeldingsformulier kunt u per item toestemming geven. U kunt 
uw eerdere keuze altijd wijzigen, indien u dat wenst neemt u daarvoor contact op met de 
administratie via info@kei.college. 
 
Rapporten en bevorderingsnormen 
Informatie over rapporten en bevorderingsnormen staat uiterlijk 1 oktober ons op website. 
 
Rookvrij 
Beide locaties van het Kei College zijn rookvrij (zie ook Gezonde School). 
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Schorsen en verwijderen  
Wanneer een leerling door zijn/haar gedrag (tijdelijk) niet functioneert in de klas en/of geldende 
regels heeft overtreden, treedt het protocol ‘Schorsen en verwijderen van leerlingen’ in werking. 
Dit protocol is te raadplegen op de website onder het kopje downloads. 
 
SOMtoday 
Op het Kei College werken we met het onderwijsportaal SOMtoday. In SOMtoday kunnen leerlingen 
en ouders/verzorgers resultaten inzien en volgen. Daarnaast geeft het onderwijsportaal ook zicht 
op aan- en afwezigheid van leerlingen.  
  
 
Ziek- en betermelden 
Wanneer een leerling niet op school kan komen door ziekte, verwachten wij een telefoontje van de 
ouder(s), verzorger(s). Een ziekmelding kunt u tussen 07.30 en 08.30 uur telefonisch doorgeven 
via het telefoonnummer (0513) 726 619. 
 
Iedere ochtend vindt er controle plaats van de meldingen en bij afwijkingen wordt er contact 
opgenomen met de ouder(s), verzorger(s). Bezoeken aan huisarts, tandarts en dergelijke graag 
vooraf bij de vestiging melden via het formulier verlofaanvraag. Dit formulier kunt u downloaden 
via onze website. Zie voor meer informatie op pagina 16 van deze schoolgids.  
 
Betermelden  
Wanneer een leerling weer naar school gaat meldt hij of zij zich beter bij de conciërge.  
 
 
Zuludesk/Klaslokaal 
 
Op het Kei College maken we gebruik van ZuluDesk, een Mobile Device Management System. Met 
ZuluDesk kunnen docenten tijdens de les de app Klaslokaal gebruiken. Daarmee kunnen ze 
bepalen wat wel en niet mogelijk is met de iPad tijdens de les. Zo kunnen leerlingen websites en 
apps die nuttig zijn voor een bepaalde les wel bezoeken, terwijl andere websites tijdelijk 
geblokkeerd worden. Op die manier zijn leerlingen minder snel afgeleid en blijft de focus bij het 
leerproces. De software voor ZuluDesk/Klaslokaal wordt door school op de iPads  
geïnstalleerd. Meer informatie over Zuludesk/Klaslokaal is na te lezen in de speciale flyer die kunt 
vinden op onze website onder downloads. 
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Contactgegevens  
Kei College 
T (0513) 726 600 
E info@kei.college 
www.kei.college 
 
Postbus 
Postbus 242,  
8440 AE Heerenveen 
 
Kei College Campus 
Bezoekadres 
Ds. Kingweg 8 & 10 
8446 KZ Heerenveen 
 
T (0513) 726 619 (ziekmeldnummer tussen 7.30 en 8.30 uur) 
T (0513) 726 600 


