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Doelen stellen 
 

“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, 

alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in 

eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:36) 

 

Een nieuw schooljaar breekt aan. Aan het begin van het jaar 

stellen we doelen. Als leerling heb je misschien als doel om 

dit jaar over te gaan (en veel plezier te hebben met 

klasgenoten)!  

 

Soms halen we onze gestelde doelen niet. Dan moeten een 

tandje bijzetten of de doelen bijstellen. Ondertussen leren we 

dan met teleurstellingen en onvolmaaktheden in het leven om 

te gaan. Dat is ook een leerproces en dat is heel vormend! 

 

Op de Passie-scholen leven we in het besef dat ons leven een 

doel heeft. God heeft ons gemaakt en wij leven tot eer van 

Hem. Zo staat het vrij vertaald in Rom 11:36.  

 

Hoe doe je dat, leven tot eer van God? Door je talenten in te 

zetten. God heeft je uniek gemaakt met je eigen talenten. Wat 

zijn jouw talenten? Waar ben je goed in? Waar geniet je van? 

Samenwerken, zelfstandig werken? Lezen, sporten, 

programmeren, muziek maken, sommen oplossen, de natuur 

bestuderen, dingen organiseren? Wat je talenten ook zijn, wij 

willen je talenten samen met jou verder ontwikkelen. 

 

Ik wens je een heel mooi nieuw schooljaar toe. Heel veel succes 

met het behalen van je doelen! 

 

Houten, juni 2022 

A.J. van Wessel, bestuurder de Passiescholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identiteitsbewijs 
 

In ons identiteitsbewijs beschrijven we 

wat we als onze opdracht zien. 

 

We leggen uit wat we bedoelen met ‘jouw bestemming, onze 

passie’ en waarom dat voor ons zo belangrijk is. Het is ons 

ideaalbeeld, dat we onszelf steeds weer voorhouden. In Gods 

kracht werken we er elke dag aan om onze opdracht waar te 

maken.  

 

Lees hier ons identiteitsbewijs 

 

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/identiteitsbewijs/
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Schoolgegevens 
 

Managementteam 

 

Directeur 

C.W. Ruitenberg - de Vor MSc., cruitenberg@passie.net 

 

Sectorleider vwo 

Drs. R. Kuipers, rkuipers@passie.net 

 

Sectorleider havo 

Drs. M. Langeraar, mlangeraar@passie.net 

 

Sectorleider onderbouw/vmbo-tl 

Ing. P. de Haan, pdehaan@passie.net 

 

Manager Bedrijfsprocessen 

W.J. Goedhart - Visser MSc. PhD., igoedhart@passie.net 

 

 

Adresgegevens 

 

De Passie Utrecht 

Zwarte Woud 211 

3524 SG Utrecht 

 

Telefoon: 088-3372800 

E-mail: utrecht@passie.net  
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Welkom op onze school 
 

Het jaarthema voor 2022-2023 is 

‘samen sterk’. Als ondertitel 

hebben we gekozen voor "groeien 

in verantwoordelijkheid”. Een 

thema dat aanspreekt in de 

school: dit thema past bij ons. 

Samen staan we voor goed 

onderwijs. Samen met u en met 

de leerlingen vormen we een 

gemeenschap. Bovenal: we 

kunnen in deze school niet zonder 

onze God, Zijn Zoon en de Heilige 

Geest. Dat maakt ons sterk, 

samen sterk. Wat een zegen dat we zo 

samen op mogen trekken in dit 

nieuwe schooljaar. Ik heb er zin in. 

 

1 Kor. 12:12 Een lichaam is een 

eenheid die uit vele delen bestaat; 

ondanks hun veelheid vormen al die 

delen samen één lichaam. Zo is het 

ook met het lichaam van Christus. 

 

Deze schoolgids geeft u en jullie 

inzicht in de plannen en afspraken van 

onze school. Zo zorgen we ervoor dat 

het onderwijs goed verloopt en weet 

u/jij wat verwacht kan worden. 

 

September 2022 

 

C.W. Ruitenberg-de Vor MSc 

Directeur De Passie Utrecht 
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Ons onderwijsaanbod  
 

De Passie is een school voor voortgezet onderwijs en biedt haar leerlingen een 

vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumopleiding. De bestemming van onze 

leerlingen is onze passie! Daarom geven we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Dat is voor ons betekenisvol onderwijs dat leerlingen voorbereidt op hun 

toekomst. De resultaten van ons onderwijs zijn hoog. We hebben oog voor de 

eigenheid van iedere leerling en sluiten daar binnen de klassikale setting op 

aan.  

 

De docenten op de Passie dragen in hun lessen niet alleen kennis over, maar 

proberen ook een vuur te ontsteken bij de leerling. Daarom staat of valt het 

onderwijs met de man of vrouw voor de klas. De docent voegt een diepere 

dimensie toe aan het onderwijs en is gericht op de persoonlijke vorming van de 

leerling. Ons verlangen is dat elke leerling de school verlaat met een diploma 

en een helder beeld van zijn bestemming, van zijn talenten en hoe hij die voor 

zijn Schepper in wil zetten.  

 

We hebben onze missie en visie – als het gaat over het onderwijs op onze school 

samengevat in een aantal uitspraken die ons gedrag en handelen richting 

geven: 

 

1. De docenten op de Passie maken zich sterk voor onderwijs van hoge 

kwaliteit. 

2. De docenten realiseren zich dat bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs 

persoonlijke en christelijke vorming van de leerlingen voorop staat. 

3. Docenten op de Passie sluiten zich in het onderwijs dat ze bieden aan bij de 

capaciteiten, voorkeuren en zelfstandigheid van de leerlingen. 

4. Docenten op de Passie zijn bevoegd en bekwaam, en zijn van toegevoegde 

waarde. 

5. De Passie biedt voor alle leerlingen een veilig schoolklimaat, dat zich 

kenmerkt door acceptatie, maar ook door rust, reinheid en regelmaat. 

6. De Passie doet in het onderwijs een beroep op talent en creativiteit van de 

leerlingen. 

7. De Passie rust leerlingen - ook naast de onderwijsactiviteiten - toe om als 

christen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 

8. De Passie investeert in een gemeenschappelijke leercultuur waarin leraren 

en leerlingen met en van elkaar leren. 

      

Sectoren 

Op onze school kan de leerling onderwijs volgen op vmbo-gl/tl, havo, atheneum 

en gymnasium. 

 

Vmbo-gt 

De vmbo-afdeling is volop in beweging. In het vernieuwde vmbo-gt is er, naast 

een gedegen pakket met leervakken, extra aandacht voor praktische 

vaardigheden zodat de aansluiting op het mbo verbetert. Op de Passie krijgt dit 
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vorm bij het vak Pixels, het nieuwe vak “Dienstverlening en Producten” en bij 

de lessen Beroepsoriëntatie. De vmbo-gt-leerling krijgt op deze manier een 

breed leer- en vaardigheidsaanbod zodat er meerdere wegen naar het mbo 

maar ook naar de havo openblijven.  

  

Beroepsvoorbereidende stage 

De leerlingen van klas drie gaan een week op stage bij een werkplek naar 

keuze. Zo’n beroepsvoorbereidende stage vindt alleen plaats in onze vmbo-

afdeling. De leerling probeert deze stage zoveel mogelijk in overeenstemming 

te laten zijn met plannen voor de toekomst. 

  

Profielkeuze vmbo-gt 

In klas 3 maakt de leerling een eerste keuze voor zijn vakkenpakket. In klas 4 is 

de definitieve profielkeuze. Er zijn vier profielen: Economie, Zorg en Welzijn, 

Techniek en Groen. Daarnaast is er voor de gemengde leerweg het profiel 

dienstverlening en producten. Voor elk profiel zijn enkele vakken verplicht 

opgenomen in het examenpakket. In de lessentabel kunt u zien welke vakken 

dat zijn. De lessentabel voor leerjaar drie is zo samengesteld, dat de leerling in 

klas vier in principe nog elk profiel kan kiezen. Om de profielkeuze zo goed 

mogelijk voor te bereiden, volgen de leerlingen in het tweede leerjaar een 

LOB-traject (Loopbaan Oriëntatie en Beroep). 

  

Havo-kansklas 

In de havo-kansklas krijgt de leerling les op havoniveau. Aan het einde van 

periode 3 wordt op basis van (RTTI) toetsresultaten, schoolvragenlijst, PMT-K 

(prestatie en motivatietest) en een Intelligentie Screeningstest, een bindende 

determinatie richting klas 2-vmbo-tl of 2-havo gegeven.  

 

Doorstroom havo 

Na het afronden van het vmbo kan de leerling doorstromen naar de havo. De 

leerling heeft een extra theorievak nodig. In overleg kan een inhaalprogramma 

nodig zijn om de kans op het behalen van het diploma te vergroten. Daarnaast 

voeren we een gesprek met ouders en leerling over de motivatie, zodat we 

weten of het een goede keuze is voor de leerling. Deze doorstroom staat 

genoemd in de overgangsnormen. 

  

Havo 

Op de havo wordt de leerling voorbereid op een overstap naar het hoger 

beroepsonderwijs. Wij streven ernaar het onderwijs optimaal in te richten voor 

havoleerlingen met een brede blik op de wereld. Naast een gedegen 

voorbereiding op het examen is de havo een plek waar leerlingen worden 

uitgedaagd om hun gegeven talenten verder te ontwikkelen, onder andere bij 

het vak Pixels en in het jong-ondernemen programma Mission in Business in 

havo-4 en vwo-4. In het onderwijs wordt verder ingezet op het nemen van 

verantwoordelijkheid, als voorbereiding op het hbo of aanverwante opleiding. 

In klas 4 en 5 worden de leerlingen ingedeeld per profiel en is binnen de 

profielen altijd de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende vakken.  

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/overgangsnormen-2020-2022/
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Vwo-kansklas 

In de vwo-kansklas krijgt de leerling les op vwo-niveau. Aan het einde van 

periode 3 wordt op basis van (RTTI) toetsresultaten, schoolvragenlijst, PMT-K 

(prestatie en motivatietest) en een Intelligentie Screeningstest een bindende 

determinatie richting klas 2-havo of 2-vwo gegeven.  

  

Doorstroom vwo 

Na het afronden van de havo kan de leerling eventueel doorstromen naar het 

vwo. In vwo-5 moeten ze een extra vak oppakken. Het vakkenpakket wordt 

afgestemd met de decaan. Mogelijk moet de leerling zelfstandig het extra 

gekozen vak bijwerken. Aanbevolen wordt dat wiskunde A of B in havo-5 een 

examenvak was. Regulier is dat in het vwo een tweede moderne taal in het 

vakkenpakket gekozen moet worden. Een gesprek met ouders en leerling over 

de motivatie helpt om de kans op het behalen van een diploma te vergroten.  

 

Vwo 

Het vwo bereidt de leerling voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk 

onderwijs. We dagen de leerling uit om zijn intellectuele en creatieve talenten 

te ontwikkelen. Een vervolgstudie vraagt om gedegen kennis, maar vooral een 

zelfstandige en nieuwsgierige instelling van de leerling. Het vwo op de Passie 

biedt de leerling volop mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen: het 

volgen van het vak Latijn, Engels met extra certificaten (Cambridge Certificate 

of Advanced English of het Cambridge Certificate in Proficiency of English), 

projectmiddagen, en de mogelijkheid om, naast het reguliere programma, 

modules te volgen aan een universiteit.  

We zien het als een uitdaging de leerling vanuit de Bijbel en de christelijke 

traditie na te laten denken over de vragen die in de maatschappij en in de 

wetenschap aan de orde komen. 

  

Gymnasium 

De vakken Grieks en Latijn zijn hoofdvakken in de gymnasiumstroom. 

Het gymnasium geeft verbreding (twee vakken erbij), maar ook verdieping. 

Behalve aandacht voor de klassieke talen is er ook veel aandacht voor de 

klassieke cultuur. Wetenschap, cultuur en techniek van vandaag voeren daar 

grotendeels op terug. In lessen en projecten gaat het gymnasium ook bij de 

andere vakken terug naar de bron. Leerlingen kunnen dan in de bovenbouw het 

vak Grieks of Latijn kiezen, zodat zij een gymnasiumdiploma kunnen behalen. 

 

Profielkeuze havo en vwo 

In de bovenbouw havo en vwo maakt de leerling een keuze voor een profiel. In 

klas drie volgt de leerling een Loopbaanoriëntatie-traject (LOB) als 

voorbereiding op de profielkeuze. Dat profiel bestaat uit een aantal vakken 

waarmee de leerling in de bovenbouw verder gaat. Er zijn vier profielen: 

Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG), Economie en 

Maatschappij (EM), Cultuur en Maatschappij (CM). Elk profiel bestaat uit een 

gemeenschappelijk deel met vakken als Nederlands, Godsdienst en Engels. Het 
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profieldeel bestaat uit vakken die relevant zijn voor het profiel. Ten slotte 

kiest de leerling nog een vak in de vrije ruimte. Elk profiel geeft toegang tot 

bepaalde typen vervolgopleidingen. 

 

Passie Pixels 

Alle leerlingen in de eerste en tweede klassen (vmbo, havo, vwo en gymnasium) 

doen mee aan Passie Pixels. Door middel van vier projecten verspreid over 

twee jaar wordt de leerlingen geleerd hoe ze zelfstandig een onderzoek kunnen 

opzetten en uitvoeren. De leerlingen werken individueel of in groepjes aan 

verschillende projecten. Voor vmbo heeft de Passie Pixels praktisch en 

beroepsoriënterend karakter. Door de projecten maken de leerlingen kennis 

met de vier profielen die in de bovenbouw van het vmbo gekozen kunnen 

worden (bijvoorbeeld het volgen van een EHBO-cursus). Voor havo en vwo is 

een leerlijn informatie en onderzoeksvaardigheden opgenomen. Daarnaast zijn 

er projecten waar verschillende workshops worden aangeboden. Leerlingen 

kunnen kiezen welke workshop ze willen volgen. Zo wordt de leerling de kans 

geboden om naast het reguliere lesprogramma even iets heel anders te doen en 

misschien wel andere talenten en passies te ontdekken. De workshops variëren 

van het opzetten van een minionderneming tot fotografie of het leren van een 

andere taal (zoals Chinees). In Passie Pixels vindt vak-integratie plaats. 

 

Cambridge Certificate of Advanced English 

In klas 5-havo en 6-vwo kan de leerling examen doen voor het Cambridge 

Certificate of Advanced English (C1-niveau) of een nog hoger niveau Cambridge 

Certificate in Proficiency of English (C2-niveau). Een Cambridge Certificate is 

een internationaal erkend diploma dat mogelijkheden geeft om toegelaten te 

worden tot Engelstalige studies in het buitenland. 

 

Ook voor de leerling uit klas 4-vmbo is het mogelijk om een Cambridge 

certificaat te behalen. Met dit First Certificate in English kan de leerling 

makkelijk instromen op een tweetalig mbo. De extra kosten voor het examen 

worden in rekening gebracht. 

 

AIM Frans 

In alle eerste klassen gebruiken we in de Franse lessen naast de reguliere 

methode ook de AIM-didactiek (Accelerative Integrated Methodology). Door 

deze methode leren kinderen Frans te spreken ondersteund door gebaren. In 

deze lessen wordt er uitsluitend Frans gesproken. In het begin is dit een beetje 

spannend, maar na een poosje weten de leerlingen al niet meer beter. 

  

Kunst 

Op de Passie worden de kunstdisciplines Beeldende kunst en Vormgeving, Dans 

& Drama en Muziek aangeboden (in de vakken tekenen en Muziek kan examen 

worden gedaan). In klas drie vmbo wordt het vak Cultureel Kunstzinnige 

Vorming (CKV) aangeboden. Leerlingen verwerven door middel van 

cultuureducatie kennis, vaardigheden en technieken om te creëren, te 

reproduceren en te reflecteren. Ook leren leerlingen kunst kritisch te 
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beschouwen en te interpreteren. Dit gaat gepaard met het ontwikkelen van 

cultuurhistorisch besef. Leerlingen krijgen inzicht in de wijze waarop cultuur 

en maatschappij invloed uitoefenen op de verschillende kunstdisciplines en hun 

onderlinge relaties. 

 

Daarnaast proberen we een op de Bijbel gefundeerd conceptueel kader over te 

dragen. Ook voor de kunstvakken is de Bijbel het fundament. Daarom wil de 

Passie leerlingen kritisch leren denken ten opzichte van culturele uitingen door 

middel van begeleid confronteren. Leerlingen leren hierin denkbeelden 

herkennen die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Ook is het 

belangrijk dat leerlingen de samenhang met de maatschappij zien, waar deze 

culturele uitingen uit voortkomen. 

De kunstvakken bieden daarnaast ruimte en gelegenheid tot het ontdekken en 

verder ontwikkelen van talent. Wij geloven immers dat God elke leerling talent 

heeft gegeven. Er wordt op de Passie niet alleen aandacht besteed aan 

cultuureducatie in de lessen, maar ook in verschillende projecten, zoals het 

Paas-Integratie-Project (PIP) en in schoolbrede activiteiten, zoals de sing-in. 

  

Mission in Business 

De leerlingen van havo-4 en vwo-4 die het profiel Economie en Maatschappij 

kiezen, houden zich het hele jaar bezig met het project Mission in Business. 

Tijdens dit project richten de leerlingen hun eigen bedrijf op en runnen ze dit 

bedrijf. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun 

product, schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en houden hun 

financiële administratie bij. Leerlingen ervaren zo op een praktijkgerichte 

manier hoe het is om een eigen bedrijf te runnen. Het doel van dit project is 

• Leerlingen voorbereiden op een plaats als christen (ondernemer) in de 

maatschappij; 

• Leerlingen praktisch laten ervaren wat ondernemerschap inhoudt; 

• Leerlingen bewust maken van hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid; 

• Leerlingen leren vaardigheden en competenties te ontwikkelen; 

• Leerlingen verdiepen zich in (christelijke) goede doelen en leren 

(uit)delen.  

 

Mediatheek 

De mediatheek biedt een rustige studieomgeving waar leerlingen tijdens lessen 

en tussenuren (leren) informatie verzamelen, boeken kunnen lenen, huiswerk 

en opdrachten maken.  

  

Het mediatheekteam begeleidt leerlingen bij het voorbereiden van 

werkstukken en presentaties. De mediatheekmedewerkers kunnen de leerling 

verder helpen met het aanleren van informatievaardigheden. Dit wordt 

geïntegreerd in de reguliere lessen in alle leerjaren. Hierbij leert de leerling in 

een steeds andere context het Stappenplan informatievaardigheden toepassen. 

Veel leerlingen maken dankbaar gebruik van leesadviezen voor hun boekenlijst. 

Bij het profielwerkstuk biedt de mediatheek veel begeleiding. De mediathecaris 

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/mediatheek/
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is gecertificeerd als mediacoach. Thema’s van mediawijsheid komen in lessen 

en individuele begeleiding aan de orde, bijvoorbeeld bruikbaarheid en 

betrouwbaarheid van bronnen, nepnieuws, bewustzijn van media, privacy, 

reclame en manipulatie.  

  

Op school kunnen leerlingen gedrukte en digitale bronnen gebruiken en 

leesboeken voor hun boekenlijst lenen. De catalogus is via internet 

beschikbaar, zodat de leerling ook thuis materiaal kan verlengen. In de 

mediatheek kan de leerling printen of kopiëren in kleur of zwart-wit; dit wordt 

betaald met de eigen bankpas. Regelmatig zijn er in de mediatheek 

tentoonstellingen of activiteiten die aansluiten bij de actualiteit, thema’s in de 

lessen of in het kader van leesbevordering. 

  

Leerpleinen 

Op de Passie zijn er drie leerpleinen, op elke verdieping één. Op het leerplein 

kunnen leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan verdiepende 

opdrachten die niet (gemakkelijk) in het lokaal kunnen worden uitgevoerd. 

Leerlingen hebben op het leerplein de mogelijkheid om een laptop te 

gebruiken, dat kan een laptop van school zijn of een eigen laptop. 

Het leerplein is daarmee erg geschikt voor groepswerk en onderzoekend leren. 

 

Remind 

Remind learning is dit jaar nieuw en kan worden ingezet voor leerlingen vanaf 

klas 2, die net wat meer ondersteuning nodig hebben. Op aanraden van de 

mentor, en na overleg met de zorg-coördinator, wordt er een student-assistent 

gekoppeld aan de leerling voor een kortlopend en doelgericht traject. Dit is 

afhankelijk van de hulpvraag van de betreffende leerling.  

 

Mentorkwartieren 

De mentorkwartieren zijn een vast onderdeel in de week. Elke dag is er tijd 

voor de mentorklas en staan we stil bij onze identiteit. Het gebed is een vast 

onderdeel van dit kwartier.  

 

Sing-in 

Elke week beginnen we met een sing-in. We rouleren de groepen onder-, 

midden- en bovenbouw in een rooster van drie weken. We maken muziek met 

onze eigen leerlingenbands, hebben een geluidsteam van leerlingen en nodigen 

interessante sprekers uit. Er is altijd een ministryteam aanwezig van leerlingen 

waar andere leerlingen terecht kunnen voor persoonlijk gebed of een praatje. 

Zo geven we onze identiteit vorm en beginnen de week met God de eer te 

brengen. 

  

https://depassie.auralibrary.nl/auraicx.aspx
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Kwaliteit van ons onderwijs 
  

De Passie biedt zijn leerlingen hoogwaardig onderwijs. We werken er hard aan 

om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. Ook houden we 

rondetafelgesprekken met leerlingen en ouders en ouder-, leerling- 

medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Daarnaast maakt de Inspectie voor 

het Onderwijs jaarlijks een beoordeling van onze school. Deze beoordeling 

vindt u op Scholen op de kaart.  

Scholen op de kaart is een initiatief van de VO-raad i.s.m. met de scholen zelf. 

Scholen op de kaart biedt onze school een instrument om op betrouwbare basis 

in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers. 

  

Overgangsnormen 

Jaarlijks worden beslissingen genomen over het bevorderen van leerlingen. 

Deze beslissingen zijn erop gericht de schoolloopbaan van de leerling zo goed 

mogelijk te laten verlopen. 

 

Overgangsbeslissingen worden genomen in de overgangsvergadering. Deze 

beslissingen worden gebaseerd op de overgangsnormen en de leerlingprofielen.  

  

Slaagpercentages 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

vmbo-tl 81% 95% 96% 100% 92% 98% 

havo 87% 88% 97% 99% 99% 99% 

vwo 97% 91% 94% 100% 100% 100% 

 

Leerlingparticipatie 

We hebben een leerlingenraad waarin met een docent en de directeur 

schoolzaken worden besproken. Dit gaat over spelletjes in de aula, inrichting 

van het plein en het onderwijs in de klas. Daarnaast hebben drie leerlingen 

zitting in de MR leerlinggeleding. 

 

  

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/overgangsnormen-2020-2022/
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Communicatie met ouders 
  

De Passie hecht grote waarde aan betrokken leerlingen en betrokken 

ouder(s)/verzorger(s). Er zijn verschillende ontmoetingsmomenten gedurende 

het schooljaar. Het schooljaar beginnen we met een welkomstavond en sluiten 

we af met een dankavond. U wordt persoonlijk uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn. We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van de Passie. 

We doen dit via ons digitaal informatiebulletin i-Passie, op 

de website, onze Facebookpagina en via Instagram. 

  

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeel, ouder(s)/verzorger(s) en 

leerlingen. Zij denken mee met alles wat de school aangaat. Zij hebben 

initiatiefrecht en kunnen vragen stellen aan de schoolleiding. De MR heeft 

wettelijk instemmingbevoegdheid over verschillende onderwerpen. De MR van 

onze vestiging kunt u benaderen via mru@passie.net. De GMR is de 

overkoepelende MR van alle Passievestigingen. De leden hiervan worden 

gekozen door de leden van de MR. Rechtstreeks contact is mogelijk via 

gmr@passie.net.  

  

Rapporten en cijfers 

Rapporten worden alleen aan het einde van het schooljaar uitgereikt. 

Gedurende het schooljaar is de laatste stand van zaken rondom de cijfers van 

uw kinderen te volgen via Magister. 

  

Ouderavonden 

Gedurende het schooljaar krijgen de ouder(s)/ verzorger(s) een aantal keer de 

gelegenheid de mentor te spreken. Rond de profielkeuze van de leerling 

organiseren we een informatieavond voor de ouder(s)/ verzorger(s). Daarnaast 

worden met enige regelmaat ouderavonden georganiseerd rond een specifiek 

thema (zoals een pubercursus). Deze activiteiten staan vermeld in 

de jaarkalender. 

  

Electronische Leeromgeving Magister 

Onze communicatie loopt via de Elektronische Leeromgeving van Magister. Hier 

kunnen de ouder(s)/verzorger(s) het rooster, de cijfers en de absentie van hun 

kind(eren) inzien en reserveren voor de mentorgesprekavonden. U ontvangt 

hiervoor een inlogcode. 

  

Gebedsgroepen door ouders 

In verschillende regio’s komen ouders regelmatig bij elkaar om te bidden voor 

onze school. Ouders ervaren het als een voorrecht om voorbede te doen voor 

leerlingen, docenten en leiding. Samen bidden geeft een band met de school, 

maar ook als ouders onderling. Meer informatie kunt u opvragen via 

gebedpassie@gmail.com. 

  

https://www.depassiescholen.nl/utrecht
https://www.facebook.com/PassieUtrecht/
https://www.instagram.com/passieschoolutrecht/
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/over-de-passie/mr/
https://www.depassiescholen.nl/over-de-passie-scholen/organisatie/medezeggenschap
https://passie.magister.net/
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/decanaat/
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/jaarkaart/
https://passie.magister.net/
mailto:gebedpassie@gmail.com
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Studiekosten 
 

De studiekosten of schoolkosten binnen het onderwijs zijn te verdelen in drie 

groepen. 

 

Schoolboeken en lesmateriaal 

Schoolboeken en lesmateriaal worden door de school betaald. Hierbij gaat het om 

lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft,  zoals leerboeken, 

werkboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal. Deze uitgaven worden door de 

overheid bekostigd. 

 

Kosten voor ouders 

Hierbij gaat het om noodzakelijke kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden 

materiaal dat langer dan een jaar mee gaat. Voorbeelden hiervan zijn schriften, 

pennen, rekenmachine etc. De kosten voor de Passie-agenda (leerjaar 1 en 

leerjaar 2) van 15 euro en het Passie gymshirt van €7,50 euro vallen ook onder de 

noodzakelijke kosten en zullen daarom aan u gefactureerd worden.  

  

Vrijwillige ouderbijdrage 

Om evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden maakt 

de Passie kosten die niet gedekt worden door de rijkssubsidie, bijvoorbeeld voor 

activiteiten waarin we op school ons geloof beleven. Voor deze kosten is de Passie 

afhankelijk van vrijwillige bijdragen van ouders aan de Passie. Hieronder worden 

de kosten in een tabel gespecificeerd. 

 

Met het oog op transparantie stelt de school jaarlijks in overleg met de 

medezeggenschapsraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Aan het 

begin van elk schooljaar verstrekt de school aan de ouders een gespecificeerd 

overzicht van de activiteiten die met de vrijwillige ouderbijdragen worden 

bekostigd. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor alle leerjaren €75,-; €10,- 

daarvan is bestemd voor een steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. De 

ouderbijdrage wordt om administratieve redenen door middel van een factuur in 

rekening gebracht. 

 

Activiteit/ item 
Leerjaar 

1 

Leerjaar 

2 

Leerjaar 

3 en 

hoger 

Verzekeringen en aansprakelijkheid €3,- €3,- €3,- 

Verbruiksmateriaal K&C en practicumlokalen 

e.d. 
€10,- €10,- €10,- 

Activiteiten startdagen, eindactiviteiten, etc. €15,- €15,- €15,- 

Vieringen €12,- €12,- €12,- 
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Sing-in en ministry €10,- €10,- €10,- 

Sportactiviteiten €5,- €5,- €5,- 

Cultuuractiviteiten €10,- €10,- €10,- 

Steunfonds €10,- €10,- €10,- 

Totaal €75,- €75,- €75,- 

Kluishuur + borg 1e jaar (optioneel) €32,- €20,- €20,- 

Totaal indien gebruik gemaakt wordt van 

een kluis 
€107,- €95,- €95,- 

 

Op de Passie vinden we het belangrijk om naast het reguliere evangelisch 

Bijbelgetrouw onderwijs extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden waarin 

we als school onze identiteit kunnen uitdragen en die het onderwijs verder 

verdiepen en aantrekkelijk maken. Het doel van deze extra activiteiten is om 

leerlingen een kans te geven om onvergetelijke ervaringen op te doen. Om deze 

activiteiten aan te kunnen blijven bieden, is de Passie sterk afhankelijk van 

vrijwillige bijdragen van ouders, omdat wij hiervoor geen andere 

financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van ouderbijdragen bestaat het 

risico dat bepaalde activiteiten om financiële redenen niet meer kunnen worden 

aangeboden. Dit zou een verschraling van ons onderwijsaanbod betekenen. 

 

Vanuit de overheid is bepaald dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van 

deelname aan activiteiten en excursies wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet 

betaald is. De Passie sluit zich hierbij aan: we willen alle leerlingen een 

gevarieerd en leerzaam onderwijsprogramma aanbieden, we zullen dus geen 

leerlingen uitsluiten van deelname. Voor extra activiteiten zijn we wel afhankelijk 

van deze bijdragen.  

Wanneer u het gefactureerde bedrag niet (in een keer) kunt betalen, kan een 

betalingsregeling worden getroffen met de financiële administratie om in (twee) 

termijnen te betalen of kunt u een beroep doen op het steunfonds van de school. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de financiële administratie via [financieel-

utr@passie.net). 

  

Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Alle leerlingen van de Passie zijn verzekerd via een collectieve 

schoolongevallenverzekering, (€3,- per leerling inbegrepen in de vrijwillige 

ouderbijdrage). Deze verzekering biedt dekking voor de medische kosten ten 

gevolge van ongevallen, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Het gaat 

om ongevallen in en om de school en gedurende de reis rechtstreeks naar en van  
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schoolactiviteiten. Informatie kunt u opvragen bij de financiële administratie via 

email: financieel-utr@passie.net.  

 

Leerlingenpas  

Iedere leerling krijgt eenmalig een leerlingenpas. Die is nodig voor de 

absentenregistratie, het lenen van boeken in de mediatheek en het openen van 

het kluisje. Voor het betalen van o.a. kopiëren, printen en het kopen van eten en 

drinken in de kantine en andere betalingen gebruikt de leerling de eigen bankpas. 

Bij verlies of beschadiging van de schoolpas is een nieuwe schoolpas te verkrijgen 

tegen betaling van €10,-. 

  

Steunfonds 

In de vrijwillige ouderbijdrage is een bedrag van €10,- opgenomen voor een 

steunfonds voor minder draagkrachtige ouders. We nodigen ouders van harte uit 

om, indien dit mogelijk is, een extra bijdrage voor het steunfonds te doen. Met 

deze extra bijdrage zijn wij in staat om ook naar de toekomst toe 

minderdraagkrachtige ouders te helpen. Ook kunnen we hiermee het risico van het 

niet door laten gaan van activiteiten door gebrek aan financiële middelen 

verlagen. Bankgegevens school: NL 63 RABO 0118 1749 91 EBO De Passie Utrecht 

o.v.v. extra bijdrage steunfonds. 

  

Kluishuur 

Elke leerling kan een kluisje huren (niet verplicht). De kluishuur bedraagt €20,- 

per jaar. Daarnaast wordt eenmalig een borg van €12,- berekend. 

  

Excursies per leerjaar 

Leren vindt soms ook buiten de school plaats, bijvoorbeeld in de vorm van 

excursies(*). Dit kunnen zowel dag(deel)excursies als meerdaagse binnen- en 

buitenlandexcursies zijn. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen hieraan 

kunnen deelnemen, natuurlijk omdat er nauwe samenhang is met de 

onderwijsinhoud, maar ook om het groepsproces in een klas te bevorderen. 

  

(*) Deze informatie is uiteraard geheel onder voorbehoud in verband met de 

coronamaatregelen die voor ons in dit cursusjaar 2022-2023 leidend zijn. 

 

We kijken kritisch naar de inhoud en hoeveelheid excursies, alsook naar de 

kosten. Waar mogelijk maken we gebruik van de gemeentelijke subsidie, zoals die 

van de gemeente Utrecht voor kunst en cultuur.  

 

 

 

 

Met deze kaart kunnen leerlingen naast korting op schoolexcursies ook korting op 

kleding, lifestyle en lezen krijgen. Door aanschaf van deze kaart, aangevuld met 

gemeentelijke subsidie, proberen we zo veel mogelijk door de school 

georganiseerde binnenlandexcursies gratis of met korting aan te bieden (voor 

welke excursies dit geldt wordt door de school bepaald). Dit geldt niet voor 
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buitenlandexcursies. 

In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met evt. gemeentelijke subsidie en 

CJP-korting.  

 

Kosten excursies per leerjaar 

(De bedragen die hieronder staan vermeld zijn richtprijzen. Aan dit overzicht 

kunnen geen rechten ontleend worden). 

  

Kosten excursies per leerjaar 2022-23 

Jaar Afdeling Klassikaal Keuzevakken Buitenland 

1 
vmbo-tl,  

havo, vwo 
€40,-      

2 
vmbo-tl,  

havo, vwo 
€65,-      

3 vmbo-tl €55,-  TE  €20,-  Ardennen €235,-  

3 havo  €135,-      

3 vwo €170,-      

4 vmbo-tl €30,-  TE  €35,- Londen €395,-  

4 havo, vwo €57,-  
TE2x, EC,  

NA  
€55,-  

Parijs/ 

Berlijn 
€395,-  

5 havo €30,-  TE, NA €45,-  Londen €395,-  

5 vwo €70,-  TE, NA, SK €25,-  Londen €395,-  

6 vwo €30,-  
TE, AK, LA,  

SK, NA 
€55,-  Rome €395,-  
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Mentoraat en leerlingbegeleiding 

 

Een veilige leer- en werkomgeving is één van de belangrijkste voorwaarden 

om tot leren en ontwikkelen te komen. In het veiligheidsplan is beschreven 

hoe we de school(omgeving) zo veilig en prettig mogelijk maken. Dat geldt 

voor het gebouw en de omgeving van de school, maar ook de sociale 

veiligheid. Het voorkomen, signaleren en aanpakken van pestgedrag is 

hierbij een belangrijke opdracht. Vanaf de eerste schoolweken van het 

schooljaar wordt dit thema met onze leerlingen besproken. Bijvoorbeeld 

het melden van pestgedrag bij de vertrouwenspersonen mevr. Jansen 

(eja@passie.net), mevr. Van de Poel (cpo@passie.net) en meneer Helder 

(hdr@passie.net) of de coördinatoren leerlingbegeleiding van elke sector, 

die hiervoor aanspreekpunt zijn. 

  

Soms is het volgen van voortgezet onderwijs niet gemakkelijk of 

vanzelfsprekend. Dit kan vele oorzaken hebben. 

 

Er kunnen in sociaal-emotioneel opzicht problemen zijn. Omstandigheden 

in gezin of familie kunnen hierbij een grote rol spelen. Een diagnose als 

AD(H)D of ASS kan de ontwikkeling van de leerling beïnvloeden. Veel 

oorzaken kunnen wij niet wegnemen of veranderen. Wel kunnen wij de 

schoolomgeving zo optimaal mogelijk laten zijn. Onze begeleiding is steeds 

gericht op de ontwikkeling van een leerling. Als er aanpassingen nodig zijn, 

worden die met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en 

vastgelegd in een ontwikkelingsperspectiefplan. Onderstaande 

mogelijkheden zijn voorbeelden van begeleiding die we kunnen bieden: 

• Gesprekken over welbevinden en bieden van structuur 

• Voorlichting van de klas 

• Verlengde tijd voor toetsen 

• Gebruik van laptop tijdens toetsen 

• Training beter omgaan met faalangst 

• Sociale vaardigheidstraining 

• Gesprekjes met een leerlingpsychologe  

• Dyslexiecoaching 

• Extra uitdaging voor meerbegaafde kinderen 

 

Het team aan leerlingbegeleiders van onze school heeft een coördinator 

per afdeling. 

Coordinatoren leerlingbegeleiding: 

• (Brugklassen, vmbo) Dhr A. Helder (HDR@passie.net) 

• (havo 2,3) Mw M. Rijke (MRY@passie.net)  

• (havo 4,5) Mw J. Schoonderbeek (SDB@passie.net) 

• (vwo/gymnasium) Mw J. Oosterom (OOS@passie.net)  

  

Communicatie gaat via de mentor, ook als u vragen heeft over een van de 

genoemde ondersteuningsmogelijkheden. 

  

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/veiligheidsbeleid/
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Ziekte, verzuim en verlof  
  

Ziek en beter melden  

Ouder(s)/verzorger(s) bellen vóór 08.30 uur naar de receptie: 088 

3372800. Voor 8.00 uur kunt u de voicemail inspreken of mailen 

naar verzuimadministratieutrecht@passie.net. Vermeld daarbij 

duidelijk de klas voor-, en achternaam van uw kind. Wanneer de 

leerling beter is, kunt u de verzuimadministratie mailen op  

verzuimadministratieutrecht@passie.net of levert de leerling 

voorafgaand aan de lessen een absentieformulier in bij de 

verzuimadministratie. 

 

Als de leerling onder schooltijd ziek wordt moet hij zich afmelden 

bij de receptie. De receptie neemt contact op met de 

ouder(s)/verzorger(s) om te vragen of de leerling naar huis mag.  

 

Wanneer een leerling niet meer ziek is, wel naar school kan maar 

nog niet (volledig) kan deelnemen aan de LO-lessen, is het niet 

vanzelfsprekend dat de leerling weg kan blijven, maar dat hij/zij 

met de LO-docent overlegt wat te doen voor deze les. De leerling 

krijgt een vervangende opdracht in de les of gaat aan het werk op 

het leerplein of in de mediatheek.  

 

Geoorloofd verzuim  

Van geoorloofd verzuim is sprake bij bijv. dokters-, of 

tandartsbezoek dat niet buiten schooltijd kan worden gepland. Dit 

kunt mailen naar verzuimadministratieutrecht@passie.net of 

melden via het absentieformulier. Dit formulier levert de leerling 

ten minste vier dagen van tevoren in bij de verzuimadministratie.  

   

Ongeoorloofd verzuim  

Spijbelen is ongeoorloofd. Bij spijbelen meldt de docent de leerling 

afwezig in de les. De ouder(s)/verzorger(s) worden telefonisch op 

de hoogte gesteld van de afwezigheid van de leerling. De leerling 

maakt een afspraak met de verzuimadministratie om de gemiste 

uren in te halen. Bij regelmatig spijbelen gaat de sectorleider met 

de leerling in gesprek en wordt een melding bij de 

leerplichtambtenaar gedaan. Onder spijbelen valt ook het met één 

of meer dagen verlengen van een vakantie of het opnemen van een 

vakantiedag buiten de vastgestelde vakanties. Wanneer dit zich 

voordoet zijn wij als school verplicht een melding te doen bij de 

leerplichtambtenaar.  

  

Bijzonder verlof  

Verlof voor jubilea, begrafenissen en open dagen kunt u aanvragen 

via het formulier aanvraag bijzonder verlof. Het formulier (incl. een 

kopie van de uitnodiging) levert de leerling minimaal een week van 

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/08/Kennisgeving-van-afwezigheid.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/08/Kennisgeving-van-afwezigheid.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/08/Aanvraag-bijzonder-verlof-formulier.pdf
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tevoren in (begrafenissen uitgezonderd). Zonder (een kopie van) de 

uitnodiging wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.  

   

Reizen naar en van school  

Te laat komen is ongeoorloofd. Alleen bij grote vertragingen in het 

openbaar vervoer wordt het te laat komen als geoorloofd 

opgeschreven. Leerlingen die van ver komen en voor 7:00 uur van 

huis moeten vertrekken, kunnen een ‘telaatpas’ aanvragen bij de 

verzuimadministratie. Leerlingen met zo’n pas die later komen dan 

op de pas staat genoteerd, zijn alsnog ongeoorloofd te laat.  

  

Inhalen van toetsen  

Leerlingen die reglementair toetsen missen kunnen toetsen via het 

toetsbureau inhalen. De leerling kan hiervoor tijdens de pauzes een 

afspraak maken bij het toetsbureau (bij de Administratie) of via 

toetsburoutrecht@passie.net. Voor het inhalen van PTA-toetsen 

moet een inhaalverzoek worden ingediend.  

   

 

 

 

 

 

         

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/10/Aanvraagformulier-inhalen-PTA-toets-februari-2022.pdf
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Toelating en werving 
 

De Passie geeft evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. Dat 

houdt in dat we overtuigd christelijk zijn in ons denken en 

ons gedrag. Ons motto is ‘Jouw bestemming, onze passie!’. 

We willen niets liever dan dat de leerling tot zijn of haar 

bestemming komt in het licht van Jezus Christus. Dat wil in 

de praktijk zeggen dat we een school zijn waar de Bijbel 

als waarheid wordt genomen en dat we uit de Bijbel willen 

leven en werken. Daarom vragen we van leerlingen en/of 

hun ouders dat zij christen zijn en dat dit tot uiting komt 

door actieve deelname aan een christelijke kerk of 

gemeente. Om deze reden wordt gevraagd om de grondslag 

van de school te onderschrijven en vragen we daar tijdens 

het kennismakingsgesprek op door. 

  

Advies basisschool 

De leerkracht van groep acht adviseert u en uw kind over 

de schoolkeuze. Dit advies wordt door de basisschool 

onderbouwd met gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De 

leerprestaties van uw kind worden door de basisschool 

bijgehouden in een ‘leerlingen-onderwijsvolgsysteem’. Het 

advies van de basisschool is leidend. De Cito-eindtoets 

wordt gebruikt als bevestiging van het basisschooladvies. 

  

Wervings- en toelatingsmomenten 

Hier staan alle gegevens over de wervings- en 

toelatingsmomenten tijdens het cursusjaar 2022-2023. 

 

  

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/10/Data-PR-campagne-website-per-18102022.pdf
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Rechten en plichten 
 

Op school gaan we op een goede manier met elkaar om. We 

hebben daarom een aantal leefregels opgesteld. De grootste 

leefregel vinden we terug in de Bijbel: heb God lief boven alles 

en je naaste als jezelf en acht een ander belangrijker dan jezelf. 

Naast de leefregels is er het leerlingstatuut waarin rechten en 

plichten van leerlingen zijn opgenomen. 

  

Protocol tabak, alcohol en drugs 

Het protocol tabak, alcohol en drugs staat hier. 

  

Gebruik van mobiele telefoons 

Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de centrale 

hal en de aula. Bij binnenkomst in het lokaal stopt de leerling de 

telefoon in het telefoonhotel. In de les beslist de docent of 

gebruik zinvol is. Bij ongeoorloofd telefoongebruik wordt de 

telefoon ingenomen en kan deze aan het eind van de dag bij 

Verzuim worden opgehaald. Bij de tweede keer wordt de 

telefoon ingenomen tot de volgende dag. Als de telefoon voor de 

derde keer wordt ingenomen, moeten de ouder(s)/verzorger(s) 

die op school komen halen. 

 

De leerling heeft vrije toegang tot het wifi-netwerk van de 

school. Bij misbruik wordt contact opgenomen met de 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Het zonder toestemming maken en/of verspreiden van foto’s 

en/of filmpjes van medeleerlingen of medewerkers van de Passie 

is verboden. Misbruik wordt bestraft. 

  

Liftgebruik 

De lift is alleen te gebruiken met een liftdruppel. Deze is zo 

nodig te verkrijgen bij de receptie. 

  

Gebruik van beeldmateriaal 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van kracht. Allerlei instellingen in de 

Europese Unie, waaronder scholen, moeten dan nog zorgvuldiger 

omgaan met gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers 

dan nu al het geval is onder de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Hier kunt u lezen hoe we hier op de Passie 

mee omgaan.  

  

Cameratoezicht 

De Passie Utrecht maakt gebruik van camera's om personeel en 

leerlingen te beveiligen en het gebouw en eigendommen te 

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/leerlingen/organisatie/leefregels
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/leerlingen/organisatie/leerlingstatuut
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/protocol-tabak-alcohol-en-drugs/
https://www.depassiescholen.nl/over-de-passie-scholen/organisatie/gegevensbescherming
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bewaken. Hier is te lezen hoe dit toezicht in een protocol is 

geregeld.  

  

Schoolveiligheid 

Het veiligheidsbeleid van de school is erop gericht een veilige 

leeromgeving te creëren. Met het oog hierop laat de school zich 

regelmatig informeren en adviseren door externe deskundigen 

(waaronder de politie, GGD, jeugdzorg en brandweer). 

  

Een veilige leer- en werkomgeving is één van de belangrijkste 

voorwaarden om tot leren en ontwikkelen te komen. In het 

veiligheidsplan is beschreven hoe we de school(omgeving) zo 

veilig en prettig mogelijk maken. Dat geldt voor het gebouw en 

de omgeving van de school, maar ook voor de sociale veiligheid. 

Tijdens de eerste schoolweken van het jaar worden onze 

leerlingen geïnformeerd over dit thema. Bijvoorbeeld het melden 

van pestgedrag bij de interne vertrouwenspersonen (mevr. E. 

Jansen, mevr. Van der Poel en dhr. Helder) of de coördinatoren 

leerlingbegeleiding van de verschillende sectoren.  

  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling 

slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan 

handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

   

https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/06/Reglement-Cameratoezicht-De-Passie-Utrecht-versie-21-februari-2020.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/informatie-voor-leerlingen-en-ouders/veiligheidsbeleid/


24 
 

Magister, lestijden en lessentabel 
 

Magister 

Voor het raadplegen van het rooster verwijzen we 

naar Magister. Aan het begin van het jaar ontvangen de 

leerlingen (en hun ouders) codes waarmee zij op Magister 

kunnen inloggen. Voor verdere vragen kan er contact 

opgenomen worden met de administratie, utrecht@passie.net.  

 

Lestijden  

Klik hier voor lestijden. 

 

Lessentabel 

Klik hier voor de lessentabellen: vmbo, havo en vwo/gymnasium. 

 

 

Vakanties 2022-2023 
 

Zomervakantie 2022 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag 7 april 2023 

Tweede Paasdag 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartsdag 18 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 

Zomervakantie 2023 10 juli t/m 20 augustus 2023 

 

 

Klachtenprocedure 
 

De informatie over de klachtenprocedure is hier te vinden. 

 

https://passie.magister.net/
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/08/Lesrooster.png
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/12/lessentabel-vmbo2223.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/12/lessentabel-havo2223.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/12/lessentabel-vg2223.pdf
https://www.depassiescholen.nl/utrecht/wp-content/uploads/2022/10/Klachtenregeling-22-26.pdf

