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Van harte welkom! 
In deze schoolgids presenteren we het Gemini College Ridderkerk schooljaar 2022-2023. In deze 
schoolgids vindt u veel informatie, variërend van onze visie op onderwijs tot allerlei belangrijke 
praktische zaken, zoals leefregels, lestijden, de vakantieregeling en de wijze waarop wij contacten 
onderhouden met u als ouder/verzorger. Naast de informatie in deze gids kunt u gedurende het 
schooljaar nog veel andere actuele informatie vinden op onze uitgebreide 
website: www.geminicollegeridderkerk.nl. 

Het	Gemini	College	is	een	fijne	plek	om	van	alles	te	leren,	om	te	ontdekken	wat	bij	onze	leerlingen	
past en natuurlijk om een goed diploma te behalen. Het Gemini College gaat mee met de 
ontwikkelingen in de maatschappij en weet de leerlingen hier uitstekend op voor te bereiden met 
aantrekkelijke programma’s. 
We durven de talenten te laten bloeien, dagen de leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn, om te 
durven en te doen en om (nieuwe) fouten te maken. Dit doen wij in een school waar aandacht 
is voor het individu en voor elkaar, waar wij luisteren naar leerlingen en ouders, waar wij 
samenwerken en samen leren, zodat de leerling zichzelf en de ander leert kennen. 
Deze gids schetst een zo goed mogelijk beeld van het Gemini College. U vindt hierover meer in de 
hoofdstukken over het onderwijsaanbod, de begeleiding en het maatwerk. Deze gids geeft wellicht 
niet antwoord op al uw vragen. Neem gerust contact met ons op. 

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Daar zorgen we graag 
voor op het Gemini College. Wij doen ons best de juiste sfeer te scheppen waarin alle 
leerlingen goed tot hun recht komen. Wij dagen leerlingen uit door een gevarieerd aanbod zoals 
internationalisering,	Cambridge	Engels,	Spaans	en	filosofie	als	examenvak,	in	de	brugklassen	het	
vak	Burgerschap	&	Maatschappij,	dag	voor	het	goede	doel,	zelfexpressie		en	Urban	Dance	als	
onderdeel van de dramalessen. Dat wij sport belangrijk vinden is terug te vinden in het gegeven 
dat	leerlingen	van	alle	niveaus	het	vak	Lichamelijke	Opvoeding	als	examenvak	kunnen	volgen.	De	
sportvoorzieningen in de buurt zorgen voor een zeer aantrekkelijk sportief programma.

We geven onderwijs in een veilig en open klimaat dat leerlingen stimuleert en vinden het belangrijk 
om samen met ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. 
Daarbij is het van belang om elkaar open en goed te informeren. Met deze schoolgids hopen wij 
daar een bijdrage aan te leveren. 
Ik wens alle leerlingen, medewerkers en ouders een bijzonder prettig, gezond en leerzaam 
schooljaar toe. 

Kortom, het is de start van een heel nieuw avontuur, waarbij er grenzen verkend en verlegd 
worden.

Gerard Langenberg
Directeur Gemini College Ridderkerk
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Nieuwbouw!
Vanaf januari 2021 is de bouw van onze nieuwe school van start gegaan. Het schoolgebouw staat 
op het oude hoofdveld van de voetbalvereniging RVVH. Voor de school een prachtige locatie en 
het is  een schitterend gebouw die functioneel en eigentijds is, maar tegelijkertijd ook een warme 
huiselijke aankleding heeft. Warme materialen en kleine overzichtelijke units maken het gebouw 
tot een sfeerrijke werk- en leeromgeving waarbij iedere leerling zijn plekje zal vinden. Voor hun 
zijn er individuele leerplekken gecreëerd en ook ruimtes waar ze met kleine en grotere groepen 
aan het werk kunnen gaan. Zodoende maken we het voor leerlingen mogelijk om maatwerk te 
verlenen en ze de gelegenheid geven om op een eigen wijze te studeren. In deze schoolgids zijn 
enkele impressies opgenomen om een eerste indruk te krijgen van het nieuwe gebouw. 

Het nieuwe schoolgebouw wordt voor de herfstvakantie van 2022 in gebruik genomen. 
Aangezien de school de laatste jaren enorm aan het groeien is, zullen niet alle leerlingen  in het 
nieuwe	gebouw	geplaatst	worden.	Er	is	immers	slechts	plaats	voor	zo’n	850	leerlingen	en	het	
leerlingenaantal ligt inmiddels boven de 1000 leerlingen. 

Het is goed om te weten dat alle mavo, havo en vwo-leerlingen gaan starten in het nieuwe 
gebouw. De leerlingen van de afdeling VMBO-basis / kader blijft nog minimaal 3 jaar achter in het 
oude maar zeer ruime schoolgebouw. Voor deze leerlingen is een kleinschalige leeromgeving erg 
belangrijk.

Nieuw schoolgebouw afdeling MAVO-HAVO-VWO
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1. Onze school
Wij nemen onze verantwoordelijkheid als school serieus. We houden onze methoden en 
resultaten steeds opnieuw kritisch tegen het licht en zijn niet bang om onze doelen en eisen bij te 
stellen. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe onze organisatie is opgebouwd, en hoe wij met bestuur, 
management, docenten, leerlingen en ouders samenwerken om de kwaliteit van ons onderwijs 
hoog te houden.

1.1 Bestuur
Het Gemini College Ridderkerk valt, samen met het LOKET in Zwijndrecht, het Dalton Lyceum 
Barendrecht, het Gemini College Lekkerkerk, het Walburg College Zwijndrecht en Focus Beroeps 
Academie onder het bestuur van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO 
(OZHW). Sinds januari 2015 vallen ook de openbare basisscholen van Stichting 3Primair onder 
dit bestuur. Dit is een bestuur ‘op afstand’. Het College van Bestuur, bestaande uit twee algemeen 
directeuren, met daarboven de Raad van Toezicht, heeft de feitelijke eindverantwoordelijkheid 
voor de zeven units. De units vormen in hun onderwijskundig concept en in hun contacten met de 
eigen doelgroep verzelfstandigde eenheden. Achterin deze schoolgids vindt u de contactgegevens 
van alle units van OZHW.

1.2 Inspectie van het Onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs op het Gemini College wordt bewaakt door de Inspectie van het 
Onderwijs.	Jaarlijks	worden	de	examenresultaten	beoordeeld	en	gepubliceerd.	Deze	publicatie	
heet de ‘Opbrengstenkaart’ en is te downloaden van de website van de Inspectie, www.
onderwijsinspectie.nl.
Iedere vier jaar wordt de school bezocht door de Inspectie. Deze beoordeelt de school en het 
onderwijs dat gegeven wordt. De beoordeling van de Inspectie is openbaar en wordt ter inzage 
gegeven aan de Deelraad van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad
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1.3 Schoolleiding
De schoolleiding is als volgt samengesteld:
De heer C.G. Langenberg, directeur
De directeur wordt bijgestaan door een drietal afdelingsmanager, die o.a. verantwoordelijk zijn 
voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Mevrouw I. Maliepaard, afdelingsmanager VMBO-BK leerjaar 1 t/m 4 
De heer J. van Sichem, afdelingsmanager MAVO leerjaar 1 t/m 4
De heer W.A. van Zelst, afdelingsmanager HAVO/VWO leerjaar 1 t/m 6

1.4 Communicatie
Het Gemini College voert een open communicatie met leerlingen en hun ouders. De school kent 
tal van ontmoetingsmomenten met ouders, zoals ouderavonden, vergaderingen van de ouderraad, 
de Deelraad en informatieavonden. De informatieavonden aan het begin van het schooljaar 
staan in het teken van de kennismaking met de mentor en het verstrekken van informatie over de 
organisatie. Alle informatie over de school is terug te vinden op de website. Hier wordt ook alle 
belangrijke informatie voor ouders geplaatst. Ouders kunnen informatie over hun eigen kind (o.a. 
de cijfers, huiswerk, aan- en afwezigheid) terugvinden in Magister.
Voor informatie omtrent o.a. de schoolorganisatie, lessentabel, privacyreglement, OZHW, 
schoolplan, leerlingenstatuut, pestprocotol, klachtenbehandeling, bevorderingsnormen en 
schoolkosten verwijzen wij u naar onze website: www.geminicollegeridderkerk.nl.

1.5 Rapporten
De leerlingen ontvangen in totaal drie keer per schooljaar een cijferoverzicht met hun 
studieresultaten. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een overgangsrapport. 
Naar aanleiding van de eerste twee cijferperioden worden ouderspreekavonden met de mentor 
georganiseerd. Ouders kunnen te allen tijde via de Magister Web Portal (te vinden op de website 
van de school) op de hoogte blijven van de vorderingen van hun kind. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangen de ouders van nieuwe leerlingen een brief met inloggegevens. 

1.6 Gesprekken met docenten 
De contacten tussen ouders/verzorgers en de school hoeven zich niet te beperken tot de 
ouderspreekavonden. Goede communicatie is een van de doelstellingen van het Gemini College. 
Gedurende het schooljaar worden er meerdere avonden georganiseerd waarop u kunt spreken 
met vakdocenten. Wanneer u een mentor, een decaan of een docent wilt spreken, dan kunt u 
daarvoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Een overzicht van het personeel en hun 
contactgegevens vindt u verderop in deze gids. 

1.7 Privacy 
Op het Gemini College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging 
daarvan in de administratie van de school worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. 
Deze gegevens 
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worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat uit hoofde van hun functie 
nodig hebben. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die 
leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. Het Gemini College heeft met 
haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens om misbruik 
te voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar 
toestemming voor geven, tenzij uitwisseling van die gegevens wettelijk verplicht is. 

Via foto’s en video’s van activiteiten willen wij als school laten zien waar wij mee bezig zijn. Ook 
kan het voorkomen dat wij opnames maken voor leerdoeleinden zoals een les gegeven door 
een stagiaire. Dit beeldmateriaal wordt in onze opdracht gemaakt en daarvoor vragen wij altijd 
toestemming. Het maken van foto’s en video’s door ouders tijdens activiteiten is niet toegestaan 
evenals het verspreiden van beeldmateriaal dat in opdracht van school is gemaakt. 

In het privacyreglement OZHW voor PO en VO is beschreven hoe de school omgaat met haar 
leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden 
via https://www.ozhw.nl. 
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2.1 HET FLEXROOSTER WERKT FANTASTISCH!
Prachtig om dit uit de mond van een leerling te horen. 
Vanaf	september	2019	zijn	we	op	onze	school	gestart	met	het	Flexrooster.	Ons	doel	hiermee	
is maatwerk te bieden voor alle leerlingen, zodat elke leerling het beste uit zichzelf kan halen. 
Aangezien	er	dagelijks	gelegenheid	is	om	naar	een	vakdocent	te	gaan	voor	extra	hulp	en/of	
ondersteuning, kan afhaken bij een vak worden voorkomen. Of de leerlingen de lesstof al lang 
beheersen	of	de	lesstof	juist	niet	begrijpen,	met	het	Flexrooster	kiezen	ze	voor	bijspijkeren,	
verdieping, verrijking, verbreding of samenwerken aan projecten. Deze keuze hoeven ze niet 
alleen te maken. Onze mentoren/coaches staan voor ze klaar om ze gericht advies te geven.

2.1.1.Hoe ziet een flexrooster eruit?
In	het	flexrooster	volgen	de	leerlingen	Vaklessen	en	Flexlessen.	Alle	vakken	worden	gegeven	
in de vaklessen van 09.25 – 14.15 uur. Per dag bieden we op deze wijze 3 vaklessen aan van 
80	minuten.	Binnen	de	afdeling	VMBO	BK	kan	het	voorkomen	dat	een	les	van	80	minuten	soms	
wordt opgesplitst in 2 lessen van 40 minuten. 
Vóór	en	na	deze	vaklessen	kunnen	de	leerlingen	zich	inschrijven	voor	de	zogenaamde	flexlessen.	
Per	klas	is	het	minimum	aantal	te	volgen	flexlessen	voorgeschreven	en	kiezen	de	leerlingen	wat	
het beste bij hen past. In de brugklas is deze vrijheid van kiezen vanzelfsprekend minder dan in de 
hogere leerjaren.  
Uiteraard	zijn	zo	goed	als	alle	docenten	beschikbaar	tijdens	deze	flexuren.
In het overzicht hieronder kunt u deze vaste dagindeling nader bekijken.

2. FLEXROOSTER 
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In sommige situaties is het noodzakelijk om eerder te stoppen met de lessen. Denk hierbij aan 
nascholingsbijeenkomsten voor docenten, studiemiddagen, rapportvergaderingen e.d. In deze 
gevallen maken we gebruik van een verkort lesrooster. In het verkorte lesrooster is er geen ruimte 
voor	flexlessen	maar	worden	uitsluitend	de	vaklessen	gegeven.	Het	schema	is	als	volgt:

2.1.2.Soort flexlessen
Op	onze	school	bieden	we	verschillende	soorten	flexlessen	aan:

1. Huiswerkbegeleiding
Tijdens dit uur wordt onder begeleiding van een docent aan het huiswerk gewerkt. Leerlingen 
van klas 1,2 en 3 zijn verplicht om een minimum aantal HWB-uren te volgen. Hierdoor hebben de 
leerlingen thuis meer tijd voor hobby’s of kunnen ze zich volledig richten op leerwerk.

2. Vakstudietijd
Tijdens	dit	uur	kunnen	de	leerlingen	extra	uitleg	krijgen	van	de	vakdocent.	Leerlingen	kunnen	
hier zelf voor kiezen, maar een vakdocent of mentor kan leerlingen ook adviseren een les voor 
een bepaald vak te volgen. Omdat het over verschillende onderwerpen binnen dat vak kan gaan, 
is het voor de docent prettig om te weten waar behoefte aan is. Zo kan hij of zij voldoen aan de 
verschillende behoeften van de aanwezige leerlingen. Je hebt gelegenheid om vragen te stellen, 
toetsen	voor	of	na	te	bespreken	en	extra	uitleg	te	krijgen	over	leerstof	die	je	nog	niet	goed	hebt	
begrepen	in	een	vakles.	In	het	rooster	wordt	dit	weergegeven	als	een	extra	uur	voor	bijvoorbeeld	
wiskunde, biologie of een ander vak..

3. Stilte-uur
Tijdens een stilte-uur kan in alle rust worden geleerd, bijvoorbeeld voor een toets. Leerlingen gaan 
zelfstandig aan de slag en het is niet toegestaan om met elkaar te overleggen.
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4. GroepsWerkTijd
Tijdens dit uur is er tijd om in een groepje te werken aan projecten, presentaties of bijvoorbeeld 
een	(profiel)	werkstuk.

5. Masterclass
Tijdens	dit	uur	is	er	extra	tijd	voor	sport,	bèta,	toneel,	muziek,	dans,	beeld	&	geluid	etc.	De	
leerlingen maken een keuze uit een lijst van mogelijke masterclass workshops. In de keuzegids 
is de doelgroep beschreven en is het duidelijk hoe lang de workshop duurt, hoeveel leerlingen 
maximaal	kunnen	deelnemen	en	op	welke	data	en	tijden	de	workshop	wordt	gegeven.

2.1.3.Voordelen Flexrooster
Door de lessen op deze wijze in het rooster te verwerken, kunnen we onze leerlingen op alle 
vlakken helpen. Denk hierbij aan het volgende:
- De leerlingen worden eigenaar van het leerproces door zelf een bewuste keuze te maken  
	 voor	het	volgen	van	de	juiste	flexlessen
-	 De	leerlingen	kunnen	extra	uitleg	krijgen	bij	de	vakken	die	ze	moeilijk	vinden.	
- De leerlingen kunnen kiezen voor verdieping in een vak of zelfs het vak op een hoger   
 niveau afsluiten
- De leerlingen kunnen onder actieve begeleiding werken aan het huiswerk
- Er is een grote stilteruimte beschikbaar om geconcentreerd te kunnen leren
- Er zijn minder leswisselingen nodig dus dit geeft de leerling veel meer rust
-	 Leerlingen	hebben	voor	maximaal	3	vakken	per	dag	huiswerk	
-	 Tussenuren	kunnen	worden	opgevangen	door	flexlessen	in	te	zetten
- Leerlingen die een toets gemist hebben kunnen zich inschrijven voor een inhaaluur 
 Uiteraard zijn er nog veel meer voordelen. Onze leerlingen zijn zeer enthousiast en vertellen er 
graag meer over!
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2.2.De overige pluspunten van het Gemini College

• Tweejarige brugperiode waarbij we met elkaar kunnen bekijken welk niveau het beste bij je  
 past. 
• Altijd een klas die bij je past: VMBO-BK / Mavo / Mavo-Havo / Havo / Havo-Vwo / Vwo+.
• Tussentijdse opstroom mogelijk rondom de kerstperiode
• In de brugklas havo/vwo en vwo krijg je het vak Onderzoek en Ontwerpen (technasiumvak)
•	 Spaans	als	examenvak	voor	leerlingen	van	Mavo-Havo	en	Vwo.	
•	 Lichamelijke	Opvoeding	(gym)	als	examenvak	voor	alle	leerlingen	mogelijk	(LO-2	en	BSM)
•	 Binnen	de	VWO-klas	nieuwe	uitdagende	en	onderzoekende	modules	zoals	Filosofie,		 	
 Science, Burgerschap & Maatschappij en Klassieke Culturele Vorming
• Urban Dance als één van de gratis workshops op dinsdagmiddag
•	 Het	Cambridge-certificaat	Engels	behalen	is	mogelijk	voor	alle	leerlingen	
• Lessen op je eigen afdeling binnen het gebouw, waardoor jij snel iedereen leert kennen.
• Leren op afwisselende manieren: werken op je chromebook of laptop tijdens practica,   
	 projecten,	groepswerk,	presentaties,	excursies	en	internetopdrachten.	
• Veel aandacht voor het verkennen en ontwikkelen van jouw talenten. 
• Een lesprogramma met maatwerk.
•	 Slimmer	‘leren’:	hoe	pak	jij	het	beste	jouw	schoolwerk	aan?	Iedere	klas	volgt	de		 	 	
 lessen “Leren Leren” waarbij leerlingen tools in handen krijgen hoe ze moeten leren. Deze  
 studievaardigheden worden door 2 specialisten gegeven en maken gebruik van het actuele  
 huiswerk.
• Stap voor stap ontdekken wat jij kunt en wat jij wilt. Zo kun jij de juiste keuzes maken voor  
 jouw toekomst.
• Een mentor die samen met jou er alles aan doet om te zorgen dat jij een prettige en   
 succesvolle schooltijd hebt. 
• Werken in een digitale leeromgeving. Zo kun jij ook thuis via internet huiswerk, cijfers,   
 rooster en lesmateriaal bekijken. 
• Een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
•	 Extra	aandacht	in	de	plusuren	voor	leerwegondersteuning.
• Alle leerlingen van klas 1 en 2 maken gebruik van de 1-blikagenda zodat huiswerk plannen  
 in de komende jaren geen enkel probleem meer is.
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3.1. Algemeen
Het Gemini College is een openbare school waar we elkaar willen inspireren en uitdagen. In onze 
aanpak staan in de opleiding van een leerling drie vragen centraal:
•	 Wie	ben	ik?
•	 Wat	kan	ik?
•	 Wat	wil	ik?

Het verkennen van antwoorden op deze vragen vinden wij een gezamenlijke opdracht van school, 
leerling én ouders. Dat doen wij op onze school met circa 1050 leerlingen en 120 medewerkers. 
Die verkenning is uitdagend, spannend en voor iedere leerling anders.

Ook zijn voor de verkenning andere zaken nodig dan “lessen”. Wanneer zoveel mensen met 
elkaar samenwerken, is het belangrijk dat we met elkaar afspraken maken. Iedereen wil met 
plezier naar school gaan en zich veilig en welkom voelen.
Om dat te bereiken gelden op het Gemini College drie basisregels waar iedereen zich aan houdt:
• respecteer jezelf
• respecteer de ander
• respecteer je omgeving
Op deze manier kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen en kennis en vaardigheden 
verwerven. 

Het allerbelangrijkste vinden wij dat iedereen met plezier naar school gaat en, na de schooldag, 
met plezier weer naar huis gaat. Dat is waar wij met elkaar voor zorgen.

3.2 Opleidingen 
Het Gemini College bestaat uit twee afdelingen:
• Gemini Lyceum (mavo- havo en vwo)
• Gemini Vakcollege (vmbo-bk)
Elke afdeling heeft een eigen herkenbare plek binnen de school waar het onderwijs wordt 
gegeven.

3.2.1 Gemini Lyceum
Gemini Lyceum is de afdeling voor mavo, havo en vwo-leerlingen. 

3.2.1.1 Havo en Vwo
Voorbereiding op HBO en Universitair onderwijs staat centraal bij deze leerlingen. Onderzoekend 
leren is één van de kenmerken van dat onderwijs en leerlingen worden uitgedaagd in 
verschillende modules. Het Gemini College werkt samen met hogescholen en universiteiten om de 
leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. 
Wij werken vaak in projectgroepen en voeren zelfstandig opdrachten uit, ook buiten de school. 
Internationalisering is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Leerlingen doen 
internationale ervaring op en gaan op uitwisseling met scholen in het buitenland. 

3. Ontdek het onderwijsaanbod 
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In de vwo-brugklas werken op één dag in de week aan o.a. de onderzoeksvaardigheden. We 
proberen zo veel als mogelijk buitenschools te leren door te werken aan projecten vanuit het 
bedrijfsleven en aan thema’s waarbij het bedrijfsleven centraal staat. Bezoeken aan een aantal 
bedrijven zijn dus niet vreemd en zodoende kunnen deze leerlingen zich voorbereiden op hun 
latere studiekeuze. De basis om verder te studeren in een wetenschappelijke richting wordt bij ons 
dus al in de onderbouw aangeleerd. Laat u zeker eens informeren door een vwo-leerling uit de 
brugklas.

3.2.1.2 Mavo
Voor	de	Mavoleerlingen	(vmbo	theoretische	leerweg)	is	het	mogelijk	om	na	het	examen	door	
te stromen naar havo leerjaar 4. We helpen op het Gemini College deze ambitieuze leerlingen 
door ze intensief te begeleiden naar deze volgende stap. In leerjaar 1 en 2 staan de vragen 
’wie	ben	ik?’	en	‘wat	kan	ik?’	centraal.	In	leerjaar	3	en	4	is	veel	aandacht	voor	‘wat	kan	ik?’,	
‘wat wil ik worden’ en de keuze van de juiste vervolgopleiding. Ook voor deze leerlingen is 
internationalisering een belangrijk onderdeel van de opleiding. Leerlingen doen internationale 
ervaring op en gaan op uitwisseling met scholen in het buitenland. Daarnaast volgen de leerlingen 
in klas 2 al het beroepsgerichte vak D&P (Dienstverlening en Producten) waarbij ze kennismaken 
met	modules	zoals	digitale	fotografie,	videobewerking	(	op	een	I-mac),	drone	besturen,	robotica	en	
andere uitdagende modules die passen bij de toekomst.

3.2.2 Gemini Vakcolleges
In de Gemini Vakcolleges volgen de meer praktisch ingestelde leerlingen een opleiding op vmbo 
basis-	of	kaderniveau.	Er	zijn	vier	profielen:
•	 Profiel	Bouwen,	Wonen	en	Interieur	(BWI)	-	dit	profiel	hoort	bij	Techniek
•	 Profiel	Produceren,	Installeren	en	Energie	(PIE)	-	dit	profiel	hoort	bij	Techniek
•	 Profiel	Zorg	en	Welzijn	(ZW)
•	 Profiel	Economie	en	Ondernemen	(EO)

Leerlingen in het vakcollege krijgen gemiddeld  tien uur praktijkles in de week. Daarnaast zijn de 
theorievakken	zoveel	mogelijk	afgestemd	op	het	profiel	dat	de	leerling	gekozen	heeft.	Een	leerling	
in het vakcollege wordt opgeleid tot een echte vakman of vakvrouw. Het Gemini Vakcollege werkt 
nauw samen met de MBO’s in de omgeving. In het derde en vierde leerjaar werken de leerlingen 
aan een portfolio waarmee ze op het MBO kunnen versnellen omdat ze al veel gedaan hebben. 
Zo kan het vakcollege in zes jaar tijd twee diploma’s opleveren, een VMBO én een MBO diploma.
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3.3. Onderwijs binnen én buiten de school
Onderwijs vindt plaats binnen en buiten de school. Naast de reguliere lessen worden op het 
Gemini College allerlei activitei¬ten georganiseerd. Leuke en leerzame activiteiten, die leerlingen 
stimuleren	in	hun	ontwikkeling.	Het	gaat	om	onder	andere	excursies,	het	Ridderkerks	dictee,	
introductiedagen, internationaliseringsweken, klassenavonden en theaterbezoek.

3.3.1 Excursies 
Je	schoolcarrière	start	bij	ons	met	de	werkweek	in	klas	1.	
In	vrijwel	alle	leerjaren	gaan	leerlingen	op	excursie	naar	diverse	steden	in	binnen-	en	buitenland	
en	brengen	een	bezoek	aan	verschillende	musea.	De	excursies	zijn	gerelateerd	aan	de	lessen.	
De	leerlingen	van	het	vakcollege	gaan	meerdere	malen	per	jaar	op	excursie	naar	bedrijven.	
Er	zijn	meerdaagse	buitenlandse	reizen	voor	de	leerlingen	van	de	(voor)examenklassen.

3.3.2 Sportoriëntatie 
Tijdens sportoriëntatie maken leerlingen kennis met diverse (soms bijzondere) sporten zoals 
aikido, schermen en boksen. Ook buiten de school worden sportactiviteiten georganiseerd, 
waaronder	schaatsen,	zwemmen,	freerunnen,	atletiek,	zeilen,	roeien,	fitness,	wandklimmen	en	
waveboarden. 
Leerlingen	kunnen	bij	ons	dan	ook	kiezen	voor	het	vak	sport	als	examenvak.	Dit	noemt	men	in	de	
mavo het vak LO2 en in de havo/vwo het vak BSM ( Bewegen Sport & Maatschappij).

3.3.3 Internationalisering
Internationalisering vormt op het Gemini College een belangrijk onderdeel van het lesprogramma 
van de afdelingen mavo-havo-vwo. Dat houdt in dat de leerlingen in verschillende lessen 
gericht kennis maken met internationale onderwerpen, contacten leggen met leerlingen uit 
andere Europese landen en leren over hun (school-)cultuur. Op een aantal afdelingen wordt 
een doorlopende leerlijn internationalise¬ring uitgevoerd, mogelijk gemaakt met subsidie van de 
Europese Unie. Binnen de verschillende afdelingen van onze school bestaan samenwerkingsver-
banden met scholen in onder andere Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, Estland, Oostenrijk en 
Finland. 

3.4. Cambridge-certificaat
Alle	leerlingen	van	het	Gemini	College	worden	in	staat	gesteld	een	Cambridge-certificaat	te	
halen.	Met	dit	certificaat	kunnen	zij	aan	werkgevers	en	vervolgopleidingen	laten	zien	op	welk	
niveau	zij	de	Engelse	taal	beheersen.	Het	Cambridge	Certificate	is	wereldwijd	erkend	op	
universiteiten	en	bij	bedrijven	en	geeft	vrijstel¬ling	voor	toelatingsexamens	voor	vele	Engelstalige	
en	internationale	opleidingen.	Leerlingen	die	aan	het	Cambridge	examen	deelnemen,	betalen	zelf	
de	examenkosten.
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4. Communicatie school-leerling-ouders

4.1. Algemeen
Goede communicatie met ouders vinden wij belangrijk. Vier keer per jaar krijgen de leerlingen 
een	rapport	en	wij	nodigen	ouders/verzorgers	uit	bij	de	overhandiging	(3x)	aanwezig	te	zijn.	
Tussendoor is er tweemaal per jaar een docentenspreekavond, waar ouders met de mentor en 
vakdocenten kunnen spreken over de vorderingen van hun kind. Ook op andere momenten kan er 
natuurlijk een afspraak worden gemaakt met school. 
Daarnaast informeren wij u maandelijks in de nieuwsbrief over allerlei schoolse zaken die voor u 
belangrijk kunnen zijn. Denk hierbij aan de bevorderingsnormen, de jaaragenda en regels omtrent 
het	(school)examen.

4.2. Website
Op onze website www.geminicollegeridderkerk.nl is alle informatie van het Gemini College te 
vinden voor zowel ouders als leerlingen. Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het 
schooljaar een inlogcode. Na inloggen vindt u per afdeling meer informatie over onder andere de 
ouderavonden,	vakken,	chromebookgebruik,	internationalisering	en	het	examenprogramma.	

4.3. Magister
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met informatie over Magister. In 
Magister kunt u de cijfers, agenda, absenteïsme etc. inzien

4.4. E-mail
Wij communiceren bij voorkeur met ouders via e-mail in plaats van via de post. In Magister kunt 
u uw e-mailadres aan ons doorgeven of wijzigen. Leerlingen krijgen op het Gemini College een 
eigen e-mailadres (leerlingnummer@edu.ozhw.nl).

4.5 Zermelo
Iedere dag controleren onze leerlingen het rooster via de Zermelo-app. Zermelo is het leidende 
programma voor alle roosters op onze school en de leerlingen en ouders maken gebruik van 
de app en de zogenaamde Zermelo-portal. In de Zermelo-portal maken zij ook de keuzes in het 
flexrooster	en	deze	keuzes	zijn	weer	terug	te	zien	in	de	app.	Op	deze	wijze	zijn	de	leerlingen	en	
de ouders op ieder moment van de dag op de hoogte van het dagrooster. Uiteraard kunnen zij ook 
het rooster van de komende periode inzien.
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5. Praktische informatie

5.1 Lestijden   
1e	Flexles		 08.40	-	09.20	uur		 lesuur	1
1e vakles  09.25 - 10.45 uur lesuur 2 en 3
Pauze  10.45 - 11.05 uur 
2e vakles  11.05 - 12.25 uur lesuur 4 en 5
Pauze  12.25 - 12.55 uur
3e vakles  12.55 - 14.15 uur lesuur 6 en 7 
pauze  14.15 - 14.25 uur
2e	Flexles		 14.25	-	15.05	uur	 lesuur	8
3e	Flexles	 15.05	-	15.45	uur	 lesuur	9

5.2 Ziekmelden
Als	een	leerling	ziek	is,	geven	ouders	of	verzorgers	dit	tussen	7.30	en	8.30	uur	door	aan	de	
receptie	van	de	school,	telefoon	(0180)	48	69	99.	Via	een	formulier	moeten	leerlingen	zich	weer	
beter melden bij de afdelingsassistente of de receptie. Leerlingen die tijdens schooltijd ziek 
worden, melden zich af bij de afdelingsassistente. 

5.3 Kluisje
Alle leerlingen krijgen tegen betaling een kluisje op school. Dit kluisje is voor het opbergen van 
schoolspullen als boeken, laptop en gymspullen en kan geopend worden met de schoolpas.

5.4 Extra verlof buiten schoolvakanties
Leerlingen kunnen uitsluitend op vakantie gaan tijdens de schoolvakanties. Alleen in bijzondere 
gevallen	kan	toestemming	gegeven	worden	voor	extra	verlof	buiten	de	schoolvakanties	om.		
Alleen	in	de	volgende	gevallen	kan	dit	extra	verlof	worden	gegeven:	
• De ouders zijn door de werkgever verplicht vakantieverlof op te nemen buiten de    
vastgestelde schoolvakan¬ties om. Hierbij dienen de ouders een werkgeversverklaring te   
overleggen waarin de noodzaak duidelijk wordt aangegeven. 
• Op uitdrukkelijk medisch advies is het opnemen van vakantie nodig; de oudersmoeten   
een met redenen omklede doktersverklaring overleggen. Vrijstelling moet (vooraf)   
schriftelijk aangevraagd worden bij de school¬leiding. De centrale directie geeft formeel de  
uiteindelijke toestemming. De vrijstelling in verband met de vakantie moet één maand van tevoren 
aangevraagd worden. Als de ouders geen vrijstelling van schoolbezoek hebben aangevraagd of 
dit niet is gegeven, dan wordt het wegblijven beschouwd als ongeoorloofd school¬verzuim. In dit 
geval is de leerplicht¬ambtenaar bevoegd een proces-verbaal op te maken. 

5.5 Schoolvakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie	 	 maandag	24	oktober	2022	t/m	vrijdag	28	oktober	2022
Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie   maandag 27 februari 2023 t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasvakantie   vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
Koningsdag   woensdag 27 april 2023
Meivakantie   maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie		 donderdag	18	mei	2023	t/m	vrijdag	19	mei	2023
Pinkstervakantie  maandag 29 mei 2023
Zomervakantie	 	 maandag	10	juli	2023	t/m	vrijdag	18	augustus	2023 14



6. Leerlingbegeleiding
6.1 Lesuitval en opvang bij afwezigheid
We spannen ons in om lesuitval tot een minimum te beperken. Als er een lesuur uitvalt, proberen 
we	het	lesrooster	aan	te	passen,	zodat	er	geen	(extra)	tussenuren	ontstaan.	Bij	afwezigheid	van	
een docent worden de lessen in de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen door een andere 
docent	of	wordt	er	geschoven	binnen	de	flexlessen.

6.2 Mentor
Alle leerlingen op het Gemini College hebben een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor zowel ouders als leerlingen en vervult een spilfunctie in de begeleiding van leerlingen.

6.3 Zorgcoördinator
Voor alle vormen van begeleiding of zorg kunnen de leerlingen door de mentor bij de 
zorgcoördinator van school worden aangemeld. De zorgcoördinator zorgt dat de leerling zo snel 
mogelijk de juiste hulp krijgt.

6.4 Remedial teacher 
De remedial teacher begeleidt en adviseert leerlingen onder andere bij het omgaan met 
dyscalculie	of	dyslexie	en	het	aanleren	van	leerstrategieën.	Ook	verzorgt	de	remedial	teacher	
trainingen faalangstreductie. 

6.5 Vertrouwenspersonen
Het	Gemini	College	heeft	interne	en	externe	vertrouwenspersonen.	Leerlingen	en	ouders	kunnen	
bij een vertrouwenspersoon terecht om te praten over zaken als pesten, mishandeling, intimidatie 
en rouwverwerking. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Meer informatie vindt u 
op pagina 20 van deze schoolgids.
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6.6 Decaan
De	decaan	begeleidt	leerlingen	bij	het	kiezen	van	een	sector	of	profiel	en	de	vervolgopleiding.	
Alle leerlingen volgen in de bovenbouw de activiteiten die georganiseerd worden in de lessen 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Leerlingen verkennen zo de eigen mogelijkheden voor 
vervolgopleidingen en beroep.

6.7 Dyslexie en dyscalculie
Het	Gemini	College	beschikt	over	een	dyslexieprotocol	en	een	dyscalculieprotocol.	De	protocollen	
zijn te downloaden via de website.

6.8 Maxima College 
Het	Maxima	College	is	een	samen¬werkingsverband	van	het	Gemini	College	Ridderkerk	en	het	
Farel College Ridderkerk. De school is opgericht om uitval van leerlingen van beide scholen te 
voorkomen. Leerlingen die op het Gemini College vastlopen, worden tijdelijk geplaatst op het 
Maxima	College.	Het	Maxima	College	geldt	dan	als	time-out	voorziening	voor	deze	leerling.

6.9 Wet Passend Onderwijs 
De Wet Passend Onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 van kracht. Vanuit de Wet Passend 
Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs 
te verzorgen: onderwijs en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed 
te ontwikkelen. Samenwerkingsverband Koers VO, een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 
vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam, heeft dit uitgewerkt op een 
manier die passend is voor de situatie in de regio. 
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7. Een prettig schoolklimaat 
7.1 Algemeen
Het	Gemini	College	vindt	het	belangrijk	dat	alle	leerlingen	een	fijne	schooltijd	hebben.	We	streven	
op school naar een goed en prettig leerklimaat. Daarom zijn er duidelijke regels, waar iedereen 
zich aan moet houden.

7.2 Schoolregels
Binnen het Gemini College houdt iedereen zich aan drie basisregels:
• respecteer jezelf
• respecteer de ander 
• respecteer je omgeving. 
Bij de start van het schooljaar worden deze regels met de mentor besproken. Gedurende het hele 
schooljaar zien onze medewerkers hier op toe.

7.3. Niet tevreden?
Hoewel wij alles doen aan het creëren van een optimaal schoolklimaat, kan het gebeuren dat er 
een situatie ontstaat waar u niet tevreden over bent. In dat geval kunt u hier aandacht voor vragen 
bij de mentor. Deze zal de klacht in behandeling nemen. Mocht de actie van de mentor niet tot het 
gewenste resultaat leiden, dan kunnen ouders contact opnemen met de afdelingsmanager. Deze 
kan ouders vervolgens doorverwijzen naar de directeur.

7.4 Klachtenregeling
Mochten bovenstaande stappen niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan tegen een 
beslissing van de directeur bezwaar worden aangetekend. Zie hiervoor de klachtenregeling op de 
website. 
Op het Gemini College is de klachtenregeling voor het voortgezet onderwijs van kracht. Deze 
klachtenregeling is gepubliceerd op de website van de school en is tevens te verkrijgen via de 
administratie. De schoolarts treedt volgens de klachtenregeling op als vertrouwenspersoon 
en daarnaast treden ook de afdelingsleiders op als contactpersoon. Verder is er een centraal 
telefonisch meldpunt vertrouwensinspecteurs voor het onderwijs, tel. 0900-1113111. 

7.5 Klokkenluidersregeling 
De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een 
misstand. Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u de procedure vinden in 
de klokkenluidersregeling op de website van OZHW.

7.6 Interne-en externe vertrouwenspersoon 
Het	Gemini	College	heeft	zowel	een	interne-	als	externe	vertrouwenspersoon.	Ouders/verzorgers	
en personeelsleden kunnen bij haar terecht om te spreken over meer of minder ingrijpende zaken 
waarover zij niet kunnen of willen praten met de schoolleiding. De vertrouwenspersoon heeft 
geheimhoudingsplicht, dus alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon 
is bereikbaar via e-mail: vpi@ozhw.nl
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8. Kwaliteit en onderwijsresultaten 
8.1 Kwaliteit en onderwijsresultaten
Op allerlei manieren verzamelen wij informatie over de kwaliteit van het onderwijs dat we bieden. 
Die informatie komt onder andere uit:
•	 de	analyse	van	onze	eindexamenresultaten
• de doorstroom van de leerlingen naar hogere leerjaren en opleidingen (rendement)
• de enquêtes die we onder ouders en leerlingen afnemen over tevredenheid met de school  
 in het algemeen en kwaliteit van lessen van docenten in het bijzonder
• gesprekken met leerlingen via klankbordgroepen
• gesprekken met ouders in de actieve ouderraad
• verslagen van inspectiebezoeken

8.2 Scholen op de kaart
Op www.scholenopdekaart.nl staan de belangrijkste cijfermatige gegevens van alle scholen, 
waaronder de door de leerlingen behaalde resultaten, de doorstroom op de school en aantallen 
gezakte en geslaagde leerlingen per cursusjaar.

8.3 Landelijke toetsen
De school neemt deel aan een aantal landelijke toetsen. In het Cito Volgsysteem voortgezet 
onderwijs wordt bij onderbouwleerlingen de beheersing van Nederlands en rekenen getoetst. Ook 
kunnen VAS- en drempeltoetsen bij leerlingen afgenomen worden. Dit doen we om het niveau op 
de gebieden Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen in kaart te brengen en te blijven volgen. Al 
deze informatie vormt de basis voor onze verbeterplannen in een schooljaar. 

8.4. Examenresultaten schooljaar 2021-2022
De resultaten in het schooljaar waren met uitzondering van de afdeling vwo uitstekend te noemen. 
De afdeling vwo bestond dit jaar uit slechts 5 leerlingen. 
Hieronder de slagingspercentages per afdeling:
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9. Medezeggenschap
9.1 Algemeen 
Op het Gemini College kan een leerling kiezen uit verschillende niveaus, waardoor er altijd 
wel een opleiding is waarin hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. En wat dat beste dan is, 
dat ontdekken we samen. Samen met de leerling én samen met de ouders. Bij ons krijgt de 
leerling alle tijd, ruimte én middelen om zijn eigen talenten te ontdekken en ontplooien én te 
ontdekken wat bij hem of haar past. Ook de ouders kunnen een grote rol spelen bij de invulling 
van het onderwijs door actief deel te nemen aan één van onze panels, meehelpen activiteiten te 
organiseren met de oudervereniging of het geven van een gastcollege. Samen zorgen we ervoor 
dat uw zoon of dochter een prettige schooltijd bij ons heeft.

9.2 Leerlingenraad 
De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het Gemini College en houdt zich bezig met alle 
zaken die de leerlingen betreffen. Daarnaast vertegenwoordigt de leerlingenraad de leerlingen 
binnen de medezeggen¬schapsraad en de deelraad. 

9.3 Ouderraad 
De ouderraad bespreekt met de schoolleiding alle zaken die binnen de school spelen. De 
ouderraad is een belangrijk aanspreekpunt voor de directie. De ouderraad ziet ook toe op de juiste 
besteding van de ouderbijdrage binnen de school. Daarnaast zijn de leden actief bij open dagen, 
informatieavonden en diplo¬ma-uitreikingen. De ouderraad vergadert vier tot zes keer per jaar. De 
vergaderingen zijn openbaar.

9.4 Deelraad 
De deelraad is de gesprekspartner van de directeur van de school en overlegt vijf à zes keer per 
jaar. De raad is samengesteld uit drie geledingen: een personeels¬geleding, een oudergeleding 
en een leerlingengeleding. Alle leden worden gekozen. De vergaderingen van de deelraad zijn 
openbaar. 

9.5 Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad is de gesprekspartner van de algemene directie van OZHW. De 
raad overlegt vier à vijf keer per jaar met de directie over ‘schooloverstijgende’ onderwerpen. De 
medezeggen¬schapsraad	heeft	zowel	advies-	als	instemmingsrecht.	De	raad	bestaat	uit	18	leden:	
9 medewerkers en 9 ouders/leerlingen. Alle leden worden gekozen. De vergaderingen van de 
medezeggenschapsraad zijn openbaar. 
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10. Financiën en verzekeringen 
Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de 
kosten van het onderwijs in Nederland. Overige schoolkosten zijn voor de ouders/verzorgers. 
Onder schoolkosten wordt verstaan:
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Een schooltas en overige schoolbenodigdheden
• Materialen en gereedschappen
•	Vakkleding,	verplicht	voor	de	beroepsgerichte	profielen
• Een OV pas
•	Extra	activiteiten,	zoals	door	de	school	georganiseerde	uitstapjes	en	excursies
Scholen ontvangen een vergoeding van de overheid die toereikend is om op minimumniveau 
onderwijs	te	bieden.	Daar	kunnen	helaas	geen	excursies	e.d.	van	bekostigd	worden.	

10.1 Vrijwillige ouderbijdrage Voortgezet Onderwijs schooljaar 2022-2023
In Nederland is onderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het 
onderwijs te verzorgen. Het overgrote deel van de schoolkosten wordt gedekt, maar niet alle 
kosten.  Daarom vraagt de school jaarlijks aan ouders een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt 
om	extra	voorzieningen	en	activiteiten	te	betalen	die	niet	door	de	overheid	bekostigd	worden.	Wij	
kunnen met deze bijdragen het onderwijs nog beter en aantrekkelijker maken voor uw kind. 

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan 
activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten 
die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van 
collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het 
totaal binnengekomen bedrag is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen 
vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school!

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een startfactuur waarop de
ouderbijdragen	gespecificeerd	staan	aangegeven.	Ouders	ontvangen	een	uitnodiging	om	deze
facturen via ons digitaal systeem Wis Collect te voldoen, waarin aangegeven kan worden of de
betaling direct middels Ideal of per eigen overboeking (eventueel in termijnen) zal plaatsvinden.
Indien u deze bijdrage niet wilt of kunt betalen wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen
met de school.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen, die apart gefactureerd zullen worden: 
·  De algemene kosten
Ongeacht in welk leerjaar uw kind zit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kluisje, 
verzekeringen en de oudervereniging.                                                                                             
· De opleidingsgebonden kosten*
Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden 
kosten	in	rekening	gebracht	voor	onder	andere	materiaal,	(dag)excursies,	reizen	en	overige	
activiteitendagen. 
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Voor sommige van de excursies/reizen geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de 
bijdrage in voldoende mate voldaan is.

*Net als in voorgaande schooljaren kan het voorkomen dat excursies wel en niet door kunnen 
gaan vanwege maatregelen met betrekking tot Covid-19. Om die reden zullen sommige excursies 
pas gepland en gefactureerd kunnen worden als we ook daadwerkelijk kunnen gaan.

·  “GEMINI ouderfonds/xtra fonds”

Het “GEMINI ouderfonds/XTRA Fonds” is bedoeld voor die extra activiteiten voor leerlingen 
die niet voldoende uit de opleidingsgebonden ouderbijdrage kunnen worden gefinancierd. Dit 
betekent dat wanneer leerlingen niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten wegens 
financiële belemmeringen, er een beroep kan worden gedaan op dit fonds. We vragen ouders 
om vanuit solidariteit een vrijwillige bijdrage te storten in dit ouderfonds. Het richtbedrag wordt 
door het bestuur van OZHW per schooljaar en na afstemming met de oudergeleding van de MR 
vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u kiezen uit een bedrag  van €20,- , €30,- of €40,- 
(als ouder bepaalt uzelf de hoogte van het bedrag). De commissie “GEMINI ouderfonds / XTRA 
Fonds” bestaande uit C.G. Langenberg (directeur) en een lid uit de oudergeleding van de DMR, 
beslist over de besteding van deze gelden.
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10.2 Schoolkosten per leerjaar
Afhankelijk van het leerjaar en afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden kosten in
rekening	gebracht	voor	bijvoorbeeld	deelname	aan	vak-excursies,	reizen,	activiteitendagen,
brugklaskamp enz. Deze activiteiten versterken het onderwijsaanbod en maken deel uit van het
(verplichte) lesprogramma. U ontvangt per mail een aparte factuur met een betaalverzoek in de
week vóór de herfstvakantie voor deze bijdrage. Ook deze betaling gaat via WIS Collect.
Alle bijdragen zijn vrijwillig en u kunt per activiteit aangeven of u zich geheel, gedeeltelijk of niet 
aan	deze	vrijwillige	bijdrage	per	leerjaar	en	afdeling	wilt	verbinden.	Leerlingen	van	18	jaar	en	
ouder komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. De tegemoetkoming 
is een gift die onder bepaalde voorwaarden (opleiding, leeftijd en nationaliteit) wordt verstrekt. De 
aanvraag kan worden ingediend bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).Aanvullende informatie en 
te downloaden aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar via de website www.duo.nl.

Het	overzicht	van	de	schoolkosten	vindt	u	hieronder.	Uiteraard	gaan	de	excursies	door	onder	
voorbehoud i.v.m. regelgeving aangaande het covid-19-virus. Schoolreizen/werkweken en kampen 
zullen	uitsluitend	doorgaan	indien	minimaal	80%	van	kosten	door	de	ouders	betaald	zijn.
In overleg met de schoolleiding is er een betalingsregeling mogelijk; bijv. indien u in termijnen wilt 
betalen. U kunt hierover contact opnemen met school door te mailen naar: info@geminicollege.nl
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10.3 Schoolboeken
De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn gratis. De boeken kunnen besteld worden bij 
Van Dijk. Voor het gebruik van de boeken wordt een borgsom van 75 euro per jaar gevraagd. 
Een atlas en woordenboeken vallen niet onder de regeling van gratis schoolboeken. Ook betalen 
ouders/verzorgers zelf voor noodzakelijke schoolmaterialen, waaronder schrijfmateriaal, een 
rekenmachine en sportkleding.

10.4. Kluisjes
Voor het veilig opbergen van eigendommen moet de leerling gebruik maken van een kluisje. 
Hiervoor wordt in de schoolkosten een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht

10.5. Chromebook / Laptop
Zo goed als iedereen heeft op basis van een huurovereenkomst een eigen chromebook of laptop. 
O f neemt zijn eigen device mee voor gebruik op school. Hiervoor wordt een kleine eigen bijdrage 
betaald. De chromebook is hiermee ook beschikbaar voor thuisgebruik. Hiervoor krijgt de leerling 
een goed verzekerde chromebook en een servicepakket voor 2 tot 4 jaar. Meer informatie over het 
chromebookgebruik is te vinden op www.geminicollegeridderkerk.nl.

10.6. Kosten voor trainingen en extra begeleiding 
Op onze school is het mogelijk om deel te nemen aan een training faalangstreductie¬ of een 
training	op	het	gebied	van	sociale	vaardigheden.	De	leerling	kan	ook	extra	begeleiding	krijgen	bij	
het	omgaan	met	dyscalculie	of	dyslexie.	Hiervoor	worden	geen	kosten	in	rekening	gebracht.	
Testen	voor	dyslexie	of	dyscalculie	kan	wel	kosten	met	zich	meebrengen.
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10.7. Verzekeringen en aanspra¬kelijkheid 
De Stichting Onderwijsgroep Zuid- Hollandse Waarden (OZHW) heeft voor al haar scholen 
een verzekerings¬pakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aan-
sprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten verzekerd (leerlingen, personeel en vrijwilligers). De aansprakelijkheids-
verzekering biedt zowel de school als degenen die voor de school actief zijn (bestuursleden, 
personeel en vrijwil¬ligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren 
en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school is niet aansprakelijk voor schade 
door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen of de ouders/ verzorgers zijn primair zelf 
verantwoor¬delijk voor hun doen en laten. 

10.8. Tegemoetkoming studiekosten 
Vanaf het schooljaar 2015-2016 is deze regeling afgeschaft. In plaats daarvan wordt het kind-
gebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl kunt u lezen hoeveel kind-gebonden budget u in 
2021/2022 kunt krijgen.
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Bijlage 1
OZHW
Het Gemini College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) PO 
& VO
Postbus 206
2990 AE Barendrecht
Bestuur OZHW
Dhr. R. de Vries 
Dhr. M. Mees

Gemini College Ridderkerk
Postadres
Postbus	288,	2980	AG	Ridderkerk
Email : info@geminicollege.nl
www.geminicollegeridderkerk.nl

Bezoekadres locatie MAVO-HAVO-VWO
Sportlaan 16
2982	SN	Ridderkerk	
Telefoon	:	(0180)	48	69	99	(algemeen	nummer)

Bezoekadres locatie VMBO BK
Prinses Margrietstraat 163
2983	ED	Ridderkerk
Telefoon	:	088	32	90	940	(algemeen	nummer)

Rekeningnummer 
NL57RABO0114476004 t.n.v. OZHW,  Postbus 206, 2990 AE Barendrecht 

Directeur
Dhr. C.G. Langenberg 

Secretariaat
Mevr. L. Nieuwpoort

Afdeling Gemini Lyceum (havo-vwo)
Afdelingsmanager  dhr. W.A. van Zelst 
Afdelingsassistente		mevr.	F.A.	van	Doorn		 	 	 	 telefoon	(0180)	48	69	79	

Afdeling Gemini Lyceum (mavo)
Afdelingsmanager  dhr. J.G. van Sichem  
Afdelingsassistente		mevr.	A.	Romet	 	 	 	 	 telefoon	(0180)	48	69	79	
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Afdeling Gemini Vakcollege (vmbo-bk)
Afdelingsmanager mevr. W.M. Maliepaard
Afdelingsassistente		mevr.	D.	van	Haren	 	 	 	 telefoon	(0180)	48	69	92	

Decaan      Schoolloopbaancoach
Dhr. M. Andriessen     Mevr. K. van der Wulp

Leerlingbegeleiding    Pedagogisch medewerker
Ondersteuningscoördinator  Dhr. A. Can
Mevr. N. Fioole

Remedial teacher     Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. M. Blom    Mevr. A. van Ekeren

Begeleider Passend Onderwijs  Schoolpsycholoog
Mevr. H. Dresden    Mevr. A. Sevenhuijsen

Orthopedagoge 
Externe	medewerker	op	oproepbasis

U kunt contact opnemen met de leerling¬begeleiders via de receptie van de school, 
mavo-havo-vwo	locatie	Sportlaan		 telefoon	(0180)	48	69	99
vmbo	BK	locatie	Pr.	Margrietstraat	 	 telefoon	088	32	90	940

Vertrouwenspersonen 
Interne vertrouwenspersonen: 
Mevr. J. Koedood en Dhr. R. Seedorf
telefoon	(0180)	48	69	99

Medewerkers 
Medewerkers zijn bereikbaar via e-mail of telefonisch via de afdelingsassistente/receptie. 

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige 
Mevr. M. Winde-Bandasak (jeugdarts) 
Mevr. W. Kanis (jeugdverpleegkundige) 
Bereikbaar via het centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, 
verzorging en gezondheid. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren. 
Meer	informatie	op	www.cjgridderkerk.nl,	telefoon	(0180)	43	39	44	

Jeugdcontactpersoon politie 
Voor de Ridderkerkse scholen heeft de politie een speciale jeugdcontactper¬soon aangesteld. 
Mevr. J. Knegt
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Onderwijstelefoon ministerie OC&W 
www.50tien.nl 
telefoon	0800	50	10	

Inspectie voor het Onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen	over	het	onderwijs:	telefoon	0800	80	51	

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, 
telefoon 0900 111 31 11.
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Bijlage 2: lessentabellen 2022-2023

VMBO-BK (Techniek, Zorg  welzijn, Economie & ondernemen)

LET OP: Het profiel Economie en Ondernemen wordt vanaf schooljaar 
2022-2023 niet meer aangeboden !
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Mavo – Havo onderbouw (1+2) en Mavo bovenbouw (3+4)

Let op: Het vak Frans wordt vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer aangeboden 
! Wij kiezen in de MAVO-afdeling bewust voor het vak Spaans en Duits naast 
de talen Nederlands en Engels.
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Havo – Vwo onderbouw (1+2) en Havo bovenbouw (3+4+5)
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Vwo klas 1 t/m 6
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MEER WETEN?

OPEN DAGEN
28 november 2022 van 15:00 tot 21:00 uur

25 januari 2023 van 15:00 tot 21:00 uur

Dit jaar heeft het Gemini College gekozen naast de aanschaf van de Voortgezet On-
derwijs app ook te kiezen voor de Opendag app. Deze app geeft een impressie waar 
onze school voor straat en hoe we ons onderwijs inhoud geven. De inhoud van deze 
app is dynamisch en zal gedurende het jaar worden aangevuld. Je kunt de app down-
loaden via de Appstore/Playstore en zoeken naar de opendag app. Binnen deze app 
kies je voor het Gemini College.

Directeur Gemini College Ridderkerk: 
dhr. C. G. Langenberg (gerard.langenberg@ozhw.nl)

Gemini havo-vwo: dhr. W.A. van Zelst (wim.van.zelst@ozhw.nl)
Gemini mavo: dhr J.G. van Sichem (jurgen.van.sichem@ozhw.nl)
Gemini vmbo bk: mevr. W.M. Maliepaard (ineke.maliepaard@ozhw.nl)

Ook	kunt	u	bellen	voor	een	afspraak	via	telefoonnummer	(0180)	48	69	99


