
 

 

Informatiebrief  voor ouders/verzorgers van particuliere studenten, 2017-
2018 
 
Deze brief bevat belangrijke informatie over je vavo-traject. Neem hem goed door en neem contact met ons 
op via vavo@regiocollege.nl als je vragen hebt. Wij reageren dan zo snel mogelijk! 
 
Particuliere student: Je bent een particuliere student als je op 1 augustus 2017 jonger bent dan 18 jaar en 
niet overgedragen kunt worden door het vo. 
 
Kosten voor je vavo-traject: Per vak zijn de kosten € 750,- per schooljaar exclusief inschrijfgeld van € 75,-.  
 
Onderwijsovereenkomst: Je doet het vavo-traject bij het Regio College, een ROC. Je bent pas ingeschreven 
bij deze onderwijsinstelling nadat je een onderwijsovereenkomst (= OWO) hebt ondertekend. Op de 
achterkant van deze overeenkomst staan een aantal algemene voorwaarden: 
https://informatiegids.regiocollege.nl/upload/algemene-voorwaarden-vavo.pdf.  
Met het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst stem je in met deze voorwaarden. Lees deze dus goed 
door! De voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de school en van jou als student. 
 
Documentendag(en): Je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor een van deze dagen. Op die dag (en) lever je 
die documenten in die we nodig hebben om je inschrijving rond te krijgen. Als je recht hebt op aanpassingen 
bij examinering, kun je dan ook je dyslexie- of andere verklaring in leveren. Zie voor meer informatie over het 
aanvragen van aanpassingenhttps://www.regiocollege.nl/studeren-aan-het-regio-college/aanvraagformulier-
aanpassingen-examinering. Ook je toegangspas wordt op die dag aangemaakt. Als je geen toegangspas hebt, 
kun je ons schoolgebouw niet in en kun je niet deelnemen aan de lessen. 
 
Boeken bestellen: Je kunt je boeken bestellen bij alle boekhandels. Ook de tweedehandsmarkt is veel te 
vinden. Wil je je boeken bij Van Dijk bestellen, dan kan dat door te klikken op de volgende link: 
https://www.vandijk.nl/webshop/  en de stappen op je scherm te volgen. Kies bij “Naar welke school ga je?” 
voor de optie Regio College VAVO . 2017-2018. Overige wijst voor zich. 
 
Informatie over het PTA, roosters, cijfers et cetera: Deze vind je via het studentenportaal. Bij de start van 
het schooljaar krijg je hierover meer informatie. 
 
Aanwezigheidsregistratie en deelname aan toetsen: Het Regio College heeft een verzuimaanpak waar je ook 
de afmeldregels vindt. De aanpak houdt in dat de docenten je aanwezigheid registreren en dat je bij 8-12 uur 
afwezigheid in 4 lesweken zonder geldige reden een verzuimbrief ontvangt waarin onze verzuimaanpak 
wordt beschreven. Bij 16 uur afwezigheid in 4 lesweken zonder geldige reden is de school verplicht om een 
verzuimmelding te doen in het landelijke loket. Ben je jonger dan 18 dan word je altijd opgeroepen voor een 
gesprek met Leerplicht. Ben je ouder dan 18 dan overlegt de mentor met jou of het nuttig is dat je 
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uitgenodigd wordt voor een preventief gesprek. De aanwezigheid is bij het vavo gekoppeld aan deelname 
aan toetsen. Lees hierover meer in het PTA. 
 
Eventuele wijzigingen in je vavo-traject:  
Bij de inschrijving staat vast wat voor traject je volgt (één- of tweejarig; verandering van profiel of niveau). Na 
de eerste periode (P1) van het schooljaar besluit de examencommissie op basis van je resultaten over 
eventuele wijzigingen daarin. Heb je je ingeschreven voor deelname aan de havo-4 groep van Nederlands, 
Engels, biologie, scheikunde en wiskunde A, dan geldt een Programma voor Toetsing en Overgang. Daarin 
staan naast het lesprogramma de eisen vermeld om het jaar daarna aan de havo-5 lessen te kunnen 
deelnemen. 
 
Begeleiding: Je mentor is de contactpersoon voor jou en de leerlingen van je mentorgroep en  voor je 
ouders/verzorgers (jonger dan 18). Hij/zij monitort je aanwezigheid en resultaten en verwijst je tijdig door 
naar het Servicecentrum als daar aanleiding voor is. Tijdens de introductiedag maak je met hem/haar kennis.  
 
Data: Documentendagen: 8 september, introductiedag: 11 september en start schooljaar 12 september a.s. 
Nadere informatie over de gang van zaken bij de start van het schooljaar ontvang je begin september. 
 


