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Iedere leerling is uniek
SO Noorderlicht biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar afkomstig uit de hele regio. Zij kunnen zich op
Noorderlicht in alle rust en met ruime ondersteuning voorbereiden op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in de klas, zodat er een veilige basis kan ontstaan. Want alleen dan kunnen leerlingen
volop tot ontwikkeling komen. Probleemgedrag zien we als een hulpvraag van de leerling. Met leerlingen, ouders en andere
betrokkenen zoeken we naar het beste aanbod met de juiste toon. Dat maakt dat ons onderwijs is afgestemd op de behoeften
van iedere individuele leerling.
Kenmerkend voor de leerlingen op het SO Noorderlicht College is dat zij ernstige belemmeringen in het onderwijs ondervinden
als gevolg van psychiatrische problematiek. Vaak in combinatie met leer- en gedragsproblemen en een licht verstandelijke
beperking. Veel van onze leerlingen hebben faalervaringen opgedaan op eerdere scholen, met een verlies van zelfvertrouwen
als resultaat. We willen dat zelfvertrouwen weer laten groeien door hen succeservaringen op te laten doen.
Op SO Noorderlicht krijgen de leerlingen de leerstof op hun eigen niveau aangeboden in een gestructureerde en voorspelbare
omgeving. De leerkracht houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoeften. Vanuit vertrouwen en verbondenheid met de
leerling zijn wij in staat om maatwerk te bieden. Daardoor kunnen wij het beste uit iedere leerling halen.
SO Noorderlicht werkt nauw samen met VSO Heuvelrug College en met de afdelingen Aventurijn en Dijckhof die ook onderdeel
van Stichting Verderwijs zijn. Op de afdelingen Aventurijn en Dijckhof wordt dagbehandeling met onderwijs op maat geboden.
VSO Heuvelrug College ligt naast SO Noorderlicht. Twee bovenbouwklassen van SO Noorderlicht zijn in VSO Heuvelrug College
gevestigd.

In deze folder vindt u handige informatie over SO Noorderlicht en onze kijk op onderwijs.
Meer weten? Bekijk de uitgebreide schoolgids op onze website.
www.sonoorderlicht.nl

Omwille van de leesbaarheid, is er gekozen om in de hij/zijn-vorm te schrijven. Uiteraard kan daar ook zij/haar gelezen worden.
Daar waar ouder staat, kan ook verzorgers gelezen worden.

Onze kijk op onderwijs
Om onze kwetsbare leerlingen goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het noodzakelijk om een goede onderwijsvisie te hebben.
Een onderwijsvisie die ambitieus en dragend is voor de gehele organisatie en voldoende aanknopingspunten biedt voor het
uitwerken van doelen.

Wat we doen (missie)
‘Zelfvertrouwen maakt het verschil’. Dat geeft SO Noorderlicht in haar onderwijs aan leerlingen met een specialistische
ondersteuningsvraag. Wanneer je de school verlaat heb je een schat aan ervaringen, kennis en vaardigheden om een eigen plek
in de maatschappij in te nemen.
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Hoe we het doen (visie)
SO Noorderlicht draagt vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling
van leerlingen van 4 tot 13 jaar. We zorgen ervoor dat onze leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen in een
veilige en rustige omgeving. Ons aanbod is op maat en overstijgt de doelen van onderwijs.
Wij zijn betrokken bij de leerlingen. Als professionals werken we intensief samen met ouders en ketenpartners vanuit een
gezamenlijke gedrevenheid en gedeelde pedagogische visie.

Onze parels
We gunnen leerlingen dat ze kunnen genieten van ons onderwijs. Onze ambities reiken verder dan het leveren van
basiskwaliteit. We willen ook toegevoegde waarde hebben en de basiskwaliteit ontstijgen. Dit zien wij terug in onze parels. Onze
parels laten zien wat SO Noorderlicht zó de moeite waard maakt. We zijn trots op:
❖

Onze slogan ‘Onderwijs dat verder gaat!’. Dit is ook onze belofte: We stemmen het onderwijs af op de individuele
leerling en bieden hun ruime ondersteuning. Wij zoeken altijd naar een oplossing. We zien probleemgedrag als een
hulpvraag van de leerling en gaan voor succeservaringen!

❖

‘Bewegend leren is leuker!’, dat hoor je onze leerlingen zeggen. Uit ervaring blijkt dat bewegen stimuleert als leren
niet vanzelf gaat. Onze leerlingen raken door bewegend leren betrokken, leren met plezier en kunnen hun energie
kwijt.

❖

SO Noorderlicht bestaat uit gemotiveerde, ambitieuze professionals, die met een sterk kwaliteitsbewustzijn het
verschil maken. Vanuit vertrouwen en verbondenheid met de leerlingen zijn wij in staat om maatwerk te bieden.
Daardoor kunnen wij het beste uit iedere leerling halen.

Naast deze parels


Heeft de school aandacht voor gezonde voeding en het vignet Gezonde School.



Heeft de school 2 gespecialiseerde klassen voor leerlingen met meer specifieke onderwijsbehoeften. De
gespecialiseerde klassen kenmerken zicht door de kleine groepsgrootte met ondersteuning van jeugdzorg.



Heeft de school een leerlingenraad.



Begeleidt de school nieuwe startende medewerkers met een 3-jarig inwerkprogramma en biedt alle medewerkers een
teamgericht scholingsaanbod.



Heeft de school een vaste medewerker van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) die intensief samenwerkt met de school en
nauwe samenwerking met de samenwerkingsverbanden (SWV) uit verschillende regio's en met externe instanties,
zoals de gemeente en Youké.



Wordt er aan de bovenbouwklassen voorlichting gegeven over mediawijsheid door HALT.



Werkt de school samen met een aantal therapeuten en specialisten in en buiten de school om ervoor te zorgen dat de
leerlingen optimaal tot leren komen.



Werkt de school vanuit een professionele cultuur en hanteert bij zorgvragen de zorgroute.
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Uitstroombestemmingen
Leerlingen van SO Noorderlicht stromen uit naar:
❖ Regulier

Praktijkonderwijs (PrO)

❖ Regulier

VMBO- basis/kader

❖ VSO

richting VMBO-basis/kader

❖ VSO

arbeids-/ praktijkgericht

❖ VSO

richting arbeidsmatige dagbesteding

❖ VSO

Onderwijszorg settingen

De mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van een leerling leiden tot een passend schooladvies voor voortgezet (speciaal)
onderwijs.

Gezonde school
Per juli 2021 heeft onze school het vignet Gezonde School behaald. Via de Gezonde school aanpak laten wij zien dat een
gezonde leefstijl in het DNA van onze school zit. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door o.a. de PO-raad, GGD en overheid, en
we zijn trots dat we aan hun criteria voldoen!
Onze school heeft speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden en Relaties & Seksualiteit. Zo zorgen we voor een
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
Dit vinden wij belangrijk, omdat het bijdraagt aan een gezondere leefstijl, meer zelfvertrouwen, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Mocht u meer willen weten over (het vignet)
Gezonde School dan kunt u kijken op www.gezondeschool.nl.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit verschillende klassen. De leerlingenraad vormt een
brug tussen de leerlingen en de schoolleiding. Met de leerlingenraad vergroten wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de
school. Daarnaast kan het raadplegen van de leerlingenraad door de schoolleiding bijdragen aan verbetering van het onderwijs
en het onderwijsklimaat.
In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die graag namens hun
medeleerlingen zaken willen bespreken die belangrijk zijn voor alle leerlingen op school. Dat doen zij in vergaderingen van de
leerlingenraad.
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Schoolregels en handige informatie
Gebruik mobiele telefoon
Om iedere leerling de kans te geven zich goed te kunnen concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten leiden, zijn er
spelregels over het gebruik van de mobiele telefoon op onze school. Hoofdregel is dat de leerlingen onder schooltijd geen
mobiele telefoons bij zich hebben. Telefoons worden aan het begin van de dag bij de groepsleerkracht ingeleverd, de leerkracht
bewaart de telefoons in een kast in de klas. In overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht, is het toegestaan de telefoon te
gebruiken voor het luisteren naar muziek tijdens zelfstandig werken. Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt,
wordt de mobiele telefoon ingenomen door de leerkracht voor zo lang als deze dat nodig acht.

Waardevolle eigendommen
Wij adviseren onze leerlingen geen onnodige en waardevolle eigendommen mee naar school te nemen, zoals geld, een mobiele
telefoon, een mp3/4-speler of een spelcomputer. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze eigendommen. Worden ze
toch meegenomen, dan moeten de leerlingen deze voorwerpen aan het begin van de schooldag in bewaring geven bij de
leerkracht. Na afloop van de schooldag kunnen de eigendommen weer worden opgehaald.

Fotograferen en filmen
Fotograferen en filmen is niet toegestaan op het schoolterrein, ook niet tijdens de pauzes, tenzij een leerkracht daar
nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Internet
De school beschikt over een computernetwerk voor educatieve doeleinden. De school bepaalt of, hoe en wanneer de leerling op
de computer werkt. Regels voor het gebruik van internet zijn in een protocol vastgelegd. Zo mogen geen sites worden bezocht
die in strijd zijn met de goede zeden, die discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of die gewelddadig zijn.

Passende kleding
Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school gelden afspraken over kleding.
❖

Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles door de school goedgekeurde gymkleding en sportschoenen te
dragen.

❖

Kleding in de klas bedekt de buik en schouders.

❖

Vuile of kapotte kleding is niet gewenst. Indien mogelijk wordt gevraagd om schone of hele kleding aan te doen.

❖

We accepteren geen kleding met druggerelateerde, discriminerende, uitdagende en/of seksueel getinte afbeeldingen
of teksten. Dat geldt ook voor kleding met een agressieve uitstraling en voor legerkleding.

❖

Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie met kleding en spreken elkaar en de leerlingen aan op ongepaste kleding.

Pagina 6 van 11

Fruit en lunch
Wie gezond eet en voldoende beweegt heeft meer concentratie, gedraagt zich rustiger en ziet er gezonder uit. De ochtendpauze
op school is het moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om het vol te kunnen houden tot de lunch. De
leerlingen brengen hun eigen fruit mee. Mocht een leerling absoluut geen fruit eten, dan is een boterham met gezond beleg een
goed alternatief. Geef de leerlingen ook wat te drinken mee of laat ze water drinken op school. Tijdens de lunch krijgen de
leerlingen de gelegenheid om tot rust te komen, zodat ze geconcentreerder beginnen met de middaglessen.
Als een leerling jarig is, mag hij/zij in de eigen klas trakteren en deze traktatie neemt de leerling zelf mee.

Schooltijden
De schooltijden voor de leerlingen zijn elke dag van de week hetzelfde: van 8.45-14.15 uur. Vanaf 8.30 uur mogen de leerlingen
naar binnen. Om 8.45 uur moeten ze in de klas zijn.

Schoolvakanties
22-08-2022

Start schooljaar

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Herfstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Kerstvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Krokusvakantie

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Goede vrijdag en Pasen

24-04-2023 t/m 05-05-2023

Meivakantie

18-05-2023 t/m 19-05-2023

Hemelvaart

29-05-2023

Pinksteren (2e pinksterdag)

10-07-2023 t/m 18-08-2023

Zomervakantie

Studiedagen:

Leerlingen vrij van school

Maandag

28-11-2022

Dinsdag

11-04-2023

Donderdag t/m vrijdag
Dinsdag t/m woensdag

09-02-2023 t/m 10-02-2023
30-05-2023 t/m 31-05-2023

Ziekte
Is een leerling ziek? Laat dit voor schooltijd weten via Social Scools, email naar de eigen leerkracht of het telefoonnummer van
SO Noorderlicht 030 – 310 78 20.
Als een leerling op medische gronden geen lessen kan volgen, vragen we ter bevestiging om een doktersverklaring. Leerlingen
die regelmatig afwezig zijn door ziekte kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De schoolarts beoordeelt of er sprake is
van medische redenen voor het verzuim.

Medicatie
Sommige leerlingen hebben medicatie nodig. Die kan bijwerkingen veroorzaken, zoals een verminderd reactievermogen. Het is
voor ons belangrijk om te weten of uw kind medicatie gebruikt en waar de school op moet letten. Soms moeten leerlingen ook

Pagina 7 van 11

overdag hun medicijnen innemen. De school vraagt u om hierover goede afspraken met de leerkracht te maken. De school kan
er dan voor zorgen dat de medicatie veilig opgeborgen wordt en erop letten dat de leerlingen die tijdig innemen.
Voor de medicatie die op school moet worden gegeven, moet er een toestemmingsformulier zijn ingevuld. Daarnaast heeft de
leerkracht ook een aftekenlijst van de medicatie nodig. De aftekenlijst kan worden opgevraagd bij de apotheek.

Voorkoming lesuitval
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een bekende collega neemt de les van een zieke leerkracht over of we
plaatsen de leerlingen tijdelijk in een andere groep. Ouders, verzorgers worden daarover zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Verlof
Verlof opnemen tijdens de schooltijd is niet toegestaan. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen wel extra
vrij krijgen. Dit noemen we ook wel ‘verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek’. Leerlingen hoeven dan voor
een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Een aanvraag voor verlof moet schriftelijk worden ingediend bij de
directeur. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof: vraag niet meer
verlof aan dan echt noodzakelijk.
Verlof aanvragen mag wél bij:

Religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind vanwege godsdienst of een bepaalde levensovertuiging plichten moet vervullen, is er recht op verlof. De
richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt gegeven. U moet dit verlof minimaal twee dagen van tevoren
aanvragen bij de teamleider van de school.

Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof van één of
meer dagen. Voorbeelden:
❖

verhuizing van het gezin

❖

bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

❖

ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten

❖

viering van een jubileum van ouders of grootouders

Géén gewichtige omstandigheden zijn:
❖

familiebezoek in het buitenland

❖

vakantie in een goedkopere periode

❖

gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd

❖

eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

❖

verlof voor een leerling omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.
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Bezoek aan huisarts en tandarts
Bezoeken aan de huisarts of de tandarts moet u vooraf melden aan de school. Wij vragen u om deze bezoeken zo veel mogelijk
buiten schooltijd af te leggen. Is dat niet mogelijk? Dan is het prettig als u het bezoek plant aan het begin of einde van de dag,
zodat de leerling niet te veel onderwijstijd mist.

Verzuim
Lesverzuim zonder verklaring wordt altijd gecontroleerd. Als een leerling lessen verzuimt, nemen we contact op met de ouders,
verzorgers. Is een leerling binnen vier aaneengesloten weken meer dan zestien uren ongeoorloofd afwezig, dan volgt
automatisch een melding bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. De
leerplichtambtenaar volgt het verzuim en komt zo nodig in actie. Leerlingen die door nalatigheid regelmatig te laat verschijnen
in de les, worden ook na een aantal keren gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Incidentbrief, schorsing en verwijdering
Soms vertoont een leerling grensoverschrijdend gedrag waardoor verblijf op school niet meer haalbaar, wenselijk of
verantwoord is. In dat geval nemen we direct contact op met de ouders/verzorgers of de voogd van de leerling. Samen bepalen
we welke maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Bij een incident kan er door de CvB worden gekozen voor
het versturen van een incidentbrief. Bij herhaalde ernstige voorvallen kan de CvB ervoor kiezen om de leerling op te laten halen
van school en om te schorsen. Een schorsing biedt de school tijd en ruimte om passende vervolgstappen te kunnen zetten.
Overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van de gekozen
maatregelen.

Klachtenregeling
SO Noorderlicht doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een veilige omgeving. Toch kan het gebeuren
dat u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger een klacht heeft. Wij willen dat graag samen met u oplossen. Hiervoor vragen
wij u om in eerste instantie in gesprek te gaan met de leerkracht en/of het CvB.
Mocht een gesprek met de leerkracht en/of het CvB-lid niet tot de gewenste uitkomst leiden of vanwege omstandigheden niet
wenselijk zijn, dan zal een gesprek volgen met u en de directie.
Wij gaan ervan uit dat wij altijd samen tot een oplossing komen. Mocht u, ondanks het gesprek met de directie toch niet
tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan verwijzen wij u naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van de
Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) waarbij Stichting Verderwijs is aangesloten.
Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AM Den Haag
Tel. (070) 331 52 52
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Ouders kunnen zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs
werken vertrouwensinspecteurs. De inspecteur adviseert, informeert en biedt zo nodig begeleiding bij de indiening van een
formele klacht. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer: 0900-1113111.

Vertrouwenspersoon
Soms hebben leerlingen en ouders/verzorgers te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn. Voorbeelden zijn
pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kunt u terecht bij onze
orthopedagoog, Ellen de Rijke. Zij is de vertrouwenspersoon van Noorderlicht. Samen met u zoekt zij naar een goede oplossing.
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Nog vragen?
Neem contact met ons op!

Contactpersonen
Simone Wolf
Directeur

M: 06 22119353

E: swolf@verderwijs.nl

Annemy van der Wind

Adjunct-Directeur
M: 06 28361383

E: avdwind@verderwijs.nl

Daniëlle Koper

Orthopedagoog

M: 06 18203246

E: dkoper@verderwijs.nl

Ellen de Rijke

Orthopedagoog

M: 06 55397160
E: ederijke@verderwijs.nl

Ameli Dominik

Orthopedagoog

M: 0628514286

E: adominik@verderwijs.nl

Adresgegevens SO Noorderlicht
Noordweg 8
3704 GN Zeist

Manon Jongmans
Intern Begeleider
M: 06 54727820

E: mjongmans@verderwijs.nl

030 - 310 78 20 (ook voor ziekmeldingen)
info@verderwijs.nl

Corinne Versteeg
Intern Begeleider
M: 06 20549490

E: cversteeg@verderwijs.nl
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