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VSO Heuvelrug College

Werken aan je toekomst
VSO Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar afkomstig uit de hele regio.
Kenmerkend voor de leerlingen op het Heuvelrug 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. De leerlingen hebben vaak een rugzak aan (traumatische) ervaringen die zij meebrengen naar school. Deze
combinatie maakt het voor de leerling lastig om zijn/haar ontwikkelingspotentieel goed te benutten en tot leren te komen.
Daarbij zullen de leerlingen voldoende begeleiding en de juiste sturing nodig hebben om sociale activiteiten aan te kunnen gaan.
Dit vraagt van het team voldoende kennis van de problematieken van de leerlingen.
VSO Heuvelrug College werkt nauw samen met SO Noorderlicht 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.
Leerlingen kunnen vanuit deze twee
afdelingen en ook vanuit SO Noorderlicht,
in- en/of doorstromen naar VSO
Heuvelrug College. Daarnaast heeft de
school ook te maken met tussentijdse
instroom van leerlingen uit het V(S)O.
Op het VSO Heuvelrug College werken
leerlingen in een gestructureerde, veilige
omgeving aan hun perspectief. Het
aanbod richt zich op:


Arbeidsmatige dagbesteding



Arbeidsmarkgericht



MBO Entree opleiding

Het onderwijs binnen VSO Heuvelrug
beslaat 6 leerjaren. Het theoretische
aanbod is in de eerste jaren nog
prominent aanwezig. In het laatste jaar staat het praktijkgerichte onderwijs steeds meer centraal. Op het VSO Heuvelrug
College werken de leerlingen aan vaardigheden die ze in de toekomst nodig hebben. Deze vaardigheden worden in een
gestructureerde opbouw gefaseerd geoefend binnen de school en de stages.

In deze folder vindt u handige informatie over VSO Heuvelrug College en onze kijk op onderwijs.
Meer weten? Bekijk de uitgebreide schoolgids op onze website.
www.vsoheuvelrugcollege.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.
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Waar staat VSO Heuvelrug College voor
Om voor onze kwetsbare leerlingen goed onderwijs te kunnen verzorgen is het noodzakelijk om een goede onderwijsvisie te
hebben 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 VSO Heuvelrug College in haar onderwijs aan kinderen en jongeren 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.

Hoe we het doen (visie)
VSO Heuvelrug draagt vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en aantoonbare kwaliteit bij aan de brede ontwikkeling
van leerlingen van 12 tot 18 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 een gedeelde pedagogische visie.
Wij doen er alles aan dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen, met plezier naar school komen en trots op zichzelf
zijn. Wij zorgen voor optimaal begeleide stages en bereiden hen voor op een toekomst die zij zelf vorm kunnen geven.
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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 VSO Heuvelrug College zó de moeite waard maakt. We zijn trots op:
Onderwijs dat verder gaat
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
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.
Gemotiveerde professionals
VSO Heuvelrug College 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 een leerlingenraad;
Heeft de school een pedagogisch medewerker. Deze biedt leerlingen een rustige plek zodat zij daarna weer kunnen
instromen in de klas;

•

Beschikt de school over een stagebureau met jobcoaches voor extra begeleiding bij stage en uitstroom naar een passende
baan, voor zowel de leerling als de ouders. Dit zorgt voor een hoge bestendiging van schoolverlaters;

•
•

Speelt de school in op vernieuwingen in de maatschappij, zoals de MBO Entree opleiding;

•

Begeleidt de school nieuwe en startende medewerkers met een 3-jarig inwerkprogramma en biedt alle medewerkers een
teamgericht scholingsaanbod;
Heeft de school een actieve samenwerking met de gemeenten voor jeugdhulp in onderwijstijd, met
samenwerkingsverbanden (SWV) uit verschillende regio's en met externe instanties zoals Youké, CJG, HALT en Samen voor
Zeist;

•

Werkt de school vanuit een professionele cultuur en hanteert bij zorgvragen de zorgroute.

Uitstroombestemmingen
VSO Heuvelrug College bereidt leerlingen met voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor op een betekenisvolle plaats in de
samenleving. We streven naar onderwijs dat tegemoetkomt aan de mogelijkheden van de leerling.
VSO Heuvelrug College kent drie leerroutes:
❖

Leerroute 3, met als uitstroombestemming Arbeidsmatige dagbesteding

❖

Leerroute 4, met als uitstroombestemming Beschutte arbeid met certificaten

❖

Leerroute 5, met als uitstroombestemming Arbeid met certificaten of een MBO-entreeopleiding

Fasen
Het onderwijs bestaat uit zes leerjaren, verdeeld over drie fasen. Per fase hanteert het kernteam een fase-specifieke aanpak.
De aanpak ontwikkelt zich van sturend naar coachend begeleiden. Maar ook van algemeen oriënterend, met aandacht voor de
persoon, naar individueel specifiek vanuit competenties en kwaliteiten van de leerling. De instructie gaat in stappen van direct
en volledig in regie van de leerkracht, naar competentiegericht, waarbij de leerling zelf de regie heeft over zijn leerproces. Per
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leerling kijken we in hoeverre hij eigen verantwoordelijkheid kan dragen.
VSO Heuvelrug College onderscheidt in de opbouw van stagetrajecten verschillende fasen: praktijkvakken, Begeleide Interne
Stage (BIS), Begeleide Externe Stage (BES) en Zelfstandige Externe Stage (ZES). Uitgangspunt bij de stages is dat de externe
gerichtheid van de leerling toeneemt naarmate het leerproces vordert. De arbeidscontext wordt steeds ‘rijker’ en de begeleiding
neemt af. Zo went de leerling stap voor stap aan de toekomstige arbeidsomgeving. Elke leerling kent eigen leerdoelen in dit
proces, maar het uiteindelijke doel is voor iedereen gelijk: uitstroom naar (beschutte) arbeid of dagbesteding.

MBO
De Entreeopleiding is er voor leerlingen zonder een diploma van een vooropleiding. De Entreeopleiding bereidt leerlingen voor
op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo2-opleiding. Met de Entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste
vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.
De Entreeopleiding op VSO Heuvelrug College is ontwikkeld voor jongeren die de capaciteiten hebben om een mbo1-diploma te
behalen, maar hiervoor de vso-setting nodig hebben. De opleiding duurt 1 jaar.
VSO Heuvelrug College biedt de volgende Entreeopleidingen:
❖

25251 - Assistent dienstverlening en zorg

❖

25252 – Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie

❖

25257 – Assistent verkoop/retail

❖

25258 – Assistent plant en (groene) leefomgeving

VSO Heuvelrug College biedt een traject aan waarin de volgende uitgangspunten van belang zijn:


De leerling haalt een mbo1-diploma binnen de vso-setting.



De leerling behoudt tijdens zijn mbo1-opleiding de
veiligheid en begeleiding van mensen die hij vertrouwt.



Er is sprake van een succeservaring.

Diplomering, certificering en
kwalificering

In schooljaar 2022-2023 werken de leerlingen die in hun laatste
schooljaar zitten aan hun portfolio om hun schooldiploma te halen.
Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen aan
welke eisen van het examenreglement ze moeten voldoen. Als
school zullen we de leerlingen optimaal begeleiden in het vullen van
hun portfolio zodat ze voor examinering in aanmerking komen. Dit
schooldiploma is een officieel door het ministerie erkent
diploma. Een diploma is niet alleen een waardevolle startkwalificatie,
het is ook een persoonlijke succeservaring. Het geeft leerlingen een
doel, waardoor voortijdige schooluitval daalt en prestaties verhogen.
VSO Heuvelrug College biedt in samenwerking met het IVIO-examenbureau examens op verschillende niveaus aan voor de
vakken Nederlandse taal, Rekenen & Wiskunde en Engels. De examens voldoen aan wettelijk vastgestelde eindtermen.
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Op het moment dat een leerling in samenspraak met het kernteam aangeeft dat hij toe is aan een examen, maakt hij
proefexamens. Daarnaast wordt de leerling aangemeld voor het examen.
VSO Heuvelrug College werkt ook samen met de KPC-groep om certificaten Scholing Voor Arbeid (SVA) uit te kunnen reiken. De
certificaten Scholing voor Arbeid zijn ontwikkeld voor leerlingen die (nog) geen reguliere beroepsopleiding kunnen volgen.
Leerlingen die voldoen aan de eindtermen ontvangen formeel een SVA-certificaat van het SVA-examenbureau. Een SVAcertificaat heeft betrekking op algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een specifieke
branche van de arbeidsmarkt. VSO Heuvelrug College biedt certificaten aan in de branches Groen, Detail & Logistiek en Horeca.
Tot slot biedt VSO Heuvelrug College leerlingen de mogelijkheid om het landelijk erkende certificaat Basis Veiligheid Openbare
ruimten (BVO) te behalen. Het persoonscertificaat BVO is ontwikkeld om leerlingen in de groene en grijze sector de basiskennis
te leren van veilig werken in openbare ruimtes. In enkele gevallen kan een leerling het nog breder erkende certificaat VCA-B
(Basisveiligheid) behalen.

Gezonde school
Wij dragen sinds 2019 het predicaat Gezonde School. Dit houdt in dat wij integraal en structureel werken aan een gezonde
leefstijl om daarmee gezondheidswinst te bereiken. Wij werken middels de Gezonde School-aanpak. Centraal staan de vier
pijlers (1) signaleren, (2) gezondheidseducatie, (3) schoolomgeving en (4) beleid en regelgeving. De 7 verschillende vignetten die
je als school kunt behalen voldoen aan een landelijke standaard. Wij zijn inmiddels in het bezit van het vignet Welzijn, het vignet
Voeding én het vignet Gezonde Relaties en Seksualiteit. Ook zijn we bezig om onze aanpak op het gebied van Sport en Bewegen
te certificeren.
Wij nemen de leerlingen mee om stap voor stap bewuster om te gaan met eten en bewegen. We doen dit door middel van ons
inhoudelijk lesaanbod, onze gezonde school kantine, watertappunten die uitnodigen tot voldoende water drinken, lessen
bewegend leren, een beweegplein en lessen sport en bewegen. Wij stimuleren tevens onze leerlingen en leerkrachten om rond
10 uur een stuk groente of fruit te eten en tussen 12 en 13 uur een voedzame lunch te eten. Voor meer informatie over de
Gezonde School-aanpak en de vignetten kunt u kijken op: https://www.gezondeschool.nl/.
Op school is een gezonde kantine. Dit is een onderdeel van de BIS. Drie dagen in de week bereiden de BIS-leerlingen gerechten
die minder vet en suiker bevatten. De gerechten kunnen tijdens lunchtijd door de overige leerlingen en medewerkers worden
afgehaald tegen een kleine vergoeding. Het doel hiervan is leerlingen kennis te laten maken met gezonde, onbekende
gerechten, waardoor zij een gezondere levensstijl ontwikkelen.

PBS School
SWPBS staat voor Schoolwide Positive Behavior Support, in het Nederlands vertaald: een school-brede, positieve
gedragsbenadering. Binnen onze school vinden wij positiviteit en veiligheid erg belangrijk en helpen wij onze leerlingen graag bij
het ontwikkelen van het juiste gedrag. Om deze reden zijn wij per schooljaar 2020-2021 gestart met een driejarig traject waarin
we samen nadenken over wat voor ons positief, gewenst gedrag is. Dit doen we samen met ouders, leerlingen en alle collega's
van het Heuvelrug College. SWPBS helpt ons bij het geven van duidelijke gedragsverwachtingen, het focussen op wat goed gaat
en op het geven van complimenten. Ook hebben we binnen dit PBS-traject een vertaling gemaakt van de waarden van Stichting
Verderwijs. Op basis van deze waarden (veiligheid, respect en eigenaarschap), maken wij gedragsafspraken met leerlingen en
teamleden.
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Burgerschap
Er wordt op VSO Heuvelrug College aandacht besteed aan actief burgerschap en sociale integratie. Er is een visie op
burgerschap ontwikkeld en we werken vanuit een duidelijke en praktische leerlijn. De lessen burgerschap zijn onderverdeeld in
thema’s. Deze thema’s bevatten de onderwerpen: cultuur en identiteit, media, werk, geld, veiligheid en vitaal burgerschap. De
thema’s zijn passend bij de ontwikkeling van de leerlingen overeenkomstig de fase waarin de leerlingen zich bevinden. Om die
reden is er een methodisch aanbod voor de oriëntatiefase, beroepsgerichte fase en transitiefase voor zowel Dagbesteding,
Arbeid als MBO. Naast het methodisch aanbod worden de leerlingen ook op ander manieren betrokken bij burgerschap. Zo
worden er gastlessen gegeven en verzorgt de school seksualiteitslessen, met thema’s uit Leefstijl en Make a move/Girls’ talk.
Ook is er een leerlingenraad actief. Daarnaast zijn er ook themaweken over omgaan met geld en een week van respect.

Ouderbijdrage
Vanaf komend schooljaar 2022-2023 wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage is vrijwillig, dit betekent dat leerlingen
niet worden uitgesloten van activiteiten wanneer de bijdrage niet is voldaan. Echter zijn de extra activiteiten die we van deze
financiële middelen willen bekostigen alleen mogelijk wanneer er voldoende geld beschikbaar is.
De bijdrage is 45 euro per schooljaar voor het eerste kind, voor een tweede kind 35 euro per schooljaar en voor volgende
kinderen wordt geen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage zullen we gebruiken om extra activiteiten bij de jaar- en themafeesten,
schoolreisjes, excursies en kamp te bekostigen. Achteraf zullen we verantwoorden wat wij exact met de gelden hebben kunnen
doen. Voor vragen of informatie over de ouderbijdrage kunt u deze richten aan info@verderwijs.nl t.n.v. Edith Lantinga.
Wij verzoeken u de ouderbijdrage 2022/2023 over te maken naar NL47 RABO 0166 4559 62 t.n.v Stichting Verderwijs o.v.v.
23GL01-355000.
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Handige informatie, schoolregels
Om een veilig schoolklimaat te realiseren, zijn er schoolregels. De schoolregels zijn met en voor de leerlingen geschreven. We
hanteren het motto: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wenst te worden’. Wij gebruiken hiervoor schoolbreed de
volgende 9 schoolregels:
❖

Ik ben aardig voor mezelf en anderen.

❖

Ik ben voorzichtig met mijn eigen spullen en die van anderen.

❖

Ik zorg goed voor mezelf.

❖

Ik praat netjes en rustig tegen iedereen.

❖

Als ik last heb van iemand mag ik het zeggen.

❖

Ik luister naar alle volwassenen.

❖

Ik werk rustig en let goed op.

❖

Ik loop rustig in school.

❖

STOP = STOP.

Telefoon- en computergebruik
De schoolregels omtrent het telefoongebruik worden schoolbreed gehanteerd. In de lagere klassen zijn er duidelijke afspraken
over wanneer de telefoon het telefoonhotel (plek waar de telefoons opgeborgen worden) uit mag. Naarmate de leerlingen ouder
worden krijgen ze meer verantwoordelijkheid en zeggenschap over het telefoongebruik en kijken de leerlingen samen met de
leerkrachten wanneer de telefoon gebruikt mag worden. Er zal dan ook per fase meer of minder telefoon gebruik worden
ingezet.
Wanneer er afgeweken wordt van onderstaande regels omdat een leerling bijvoorbeeld muziek mag luisteren om zich te
concentreren dan is dat afgesproken met leerling, ouders en leerkracht.

•
•
•

Oriëntatie fase: Telefoon zit in het telefoonhotel. Tijdens de pauze binnen, mag de telefoon gebruikt worden.
Beroepsgerichte fase: Telefoon zit in het telefoon hotel en mag, in overleg met de leerkracht, gebruikt worden zo lang het
de werkzaamheden niet belemmerd.
Transitie fase: Leerling mag bepalen waar de telefoon wordt bewaard en mag gebruikt worden zo lang het de
werkzaamheden niet belemmerd.

Aan het gebruik van het internet d.m.v. leerling account zijn afspraken verbonden. De leerlingen werken in een Google suite
omgeving en krijgen allen een eigen account om hun digitale lessen te kunnen volgen. Binnen school is een veilige omgeving
gebouwd waar de leerling op verantwoorde manier zijn werk kan doen. Ook kan de leerling in deze omgeving
werkstukken/portfolio's e.d. opslaan onder zijn eigen account. Echter let wel: Als de leerling de school verlaat wordt zijn/ haar
account nog zes weken bewaard maar daarna afgesloten, inclusief alle data (werkstukken e.d.) die daarbij horen. Mocht de
leerling werkstukken, portfolio's e.d. mee willen nemen dan moet hij dat regelen met zijn mentorleerkracht.
Daarnaast gaan wij (de school) ervan uit dat de leerling verantwoord met zijn account omgaat.

Roken
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is VSO Heuvelrug College een rookvrije school. Dit betekent dat onze medewerkers,
leerlingen, ouders en andere betrokkenen die onze school bezoeken niet roken op school en in de schoolomgeving.
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Verboden middelen
VSO Heuvelrug College is tevens een alcoholvrije school. In school en op het terrein drinken we geen alcohol. Ook het
meebrengen van drugs en alcohol naar school en het terrein is verboden. Wie hierin handelt, kan rekenen op verwijdering van
school. Bovendien schakelen we dan de politie in. Ook vuurwerk en wapens zijn op school niet toegestaan.

Kleding
Voor alle medewerkers en leerlingen op school gelden afspraken over kleding.
Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles gymkleding en sportschoenen te dragen.
Tijdens de praktijkvakken, BIS, BES en ZES wordt er gewerkt met machines en gereedschappen. Daarom moeten leerlingen
passende en veilige kleding dragen, zoals een lange broek (geen jogging- of sportbroek) en dichte schoenen. Er is hiervoor een
kledingprotocol opgesteld welke u via de mentorleerkracht ontvangt.
De school stelt de volgende regels over kleding in de
klas: Kleding bedekt de buik en de schouders. Vuile of kapotte
kleding is niet gewenst. 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 en spreken elkaar en de leerlingen
hierop aan.

Klachtenregeling
VSO Heuvelrug College 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
(070) 331 52 52
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Ook kunt u zich richten tot de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs werken
vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen een inspecteur benaderen bij problemen in
en rond de school. De inspecteur adviseert, informeert en biedt zo nodig begeleiding bij de indiening van een formele klacht of
het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111.

Vertrouwenspersoon
Soms hebben leerlingen te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn, bijvoorbeeld pesten, mishandeling, ruzie,
seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kan de leerling terecht bij de interne vertrouwenspersoon:
Anne Müller, amuller@verderwijs.nl. Samen met de leerling zoekt zij naar een goede oplossing.

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit verschillende klassen van beide afdelingen. 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 een 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.

Schooltijden en vakanties
Maandag tot en met vrijdag: 8.45-14.15 uur.
22-08-2022

Start schooljaar

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

Herfstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023
27-02-2023 t/m 03-03-2023

Kerstvakantie
Krokusvakantie

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

Goede vrijdag en Pasen

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

Meivakantie

18-05-2022 t/m 19-05-2023

Hemelvaart

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

Zomervakantie

29-05-2023

Pinksteren (2e pinksterdag)

Studiedagen:

Leerlingen vrij van school

Maandag
Dinsdag

28-11-2022
30-05-2023

Ziekte
Wanneer een leerling ziek is, ontvangt Kees Boer (coördinator sociale veiligheid) daarvan graag een bericht van de
ouders/verzorgers vóór 8.45 uur op telefoonnummer: 030-3203220 / 06-22649500.
Als een leerling langere tijd op medische gronden geen lessen kan volgen, vragen we om een doktersverklaring. Leerlingen die
regelmatig afwezig zijn door ziekte, kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De schoolarts kan beoordelen of er sprake
is van medische redenen voor het verzuim.
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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
tijdens schooltijd 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.
De medicatie die u meegeeft naar school moet verpakt zijn in Baxterzakjes. Daarnaast heeft de leerkracht ook een aftekenlijst
van de medicatie nodig. Beide kunnen worden opgevraagd bij de apotheek.

Voorkoming lesuitval
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een collega neemt de les van een zieke leerkracht over of we plaatsen de
leerlingen tijdelijk in een andere groep. Op dat moment stellen we ouders/verzorgers daarover zo snel mogelijk op de hoogte
per mail. Hierin staat of er een vervangende leerkracht is of dat de leerlingen verdeeld worden over de verschillende klassen.
We doen er alles aan zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen. In het uiterste geval zal er contact met u opgenomen worden
als er intern geen vervanging geregeld kan worden.

Verzuim
Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim stellen we de ouders op de hoogte. We kunnen besluiten om het verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. Mogelijk kiest die ervoor om preventief in gesprek te gaan met de leerling.

Time-out, 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 van de leerling. Samen bepalen we welke maatregelen
we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Bij schorsing is overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de
leerplichtambtenaar altijd een onderdeel van deze maatregelen.
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Contactpersonen CVB
Nog vragen?

Brenda Pouw
Directeur

M: 06 10120126
E: bpouw@verderwijs.nl

Neem contact met ons op!

Ellen van der Meulen
Adjunct-Directeur
M: 06 30160190

E: evandermeulen@verderwijs.nl
Martin van Ierland
Intern begeleider
M: 06 46144873
E: mvanierland@verderwijs.nl
Remco Grandia
Intern begeleider
M: 06 46144873
E: rgrandia@verderwijs.nl
Inge van Dijk

Orthopedagoog
M: 06 57547035
E: ivandijk@verderwijs.nl
Marjolein van den Berg
Orthopedagoog

M: 06 10103121
E: mvandenberg2@verderwijs.nl
Anouk Wiersma
Orthopedagoog

Adresgegevens VSO Heuvelrug
College

Noordweg 12
3704 GN Zeist
030-3203220 / 06-22649500 (ook voor ziekmeldingen)

M: 06 39876285

E: awiersma@verderwijs.nl
Karin Hettinga
Orthopedagoog
M: 06 48036675
E: khettinga@verderwijs.nl

info@verderwijs.nl
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