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Deze folder lezen in eenvoudige taal?
Zoek de plaatjes van het vergrootglas.
Daaronder staan eenvoudige teksten.
Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst.
Maar dan korter.

Een school
met perspectief.
Onze school heeft twee locaties: in Eefde en Deventer. Beide
locaties hebben hun eigen deskundigheid op het gebied van
onderwijs en begeleiding. Deze folder gaat over de locatie
Eefde. De school staat op het terrein van Pluryn locatie Eefde.
VSO Eefde bereidt de leerlingen voor op een zo zelfstandig
mogelijke plek in onze samenleving. De leerlingen hebben
hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. Ze geven hun
eigen toekomst vorm en inhoud. Wij begeleiden hen daarbij.
Door hun gedrags- en ontwikkelingsproblemen hebben zij
vaak een complexe onderwijsvraag. Daarom kijken onze
medewerkers naar ieders mogelijkheden en houden ze
rekening met ieders behoeften. Het onderwijsprogramma
sluit daarbij aan en biedt leerlingen kansen op een zo groot
mogelijke participatie in de maatschappij of perspectief in het
(vervolg) beroepsonderwijs.
In deze folder vindt u handige informatie over VSO Eefde
en over onze kijk op onderwijs. Meer weten? Bekijk de
uitgebreide schoolgids op onze website.

www.vsoeefde-deventer.nl
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Onze kijk
op onderwijs.
Onze school maakt deel uit van de (v)so-scholen van
Pluryn. Deze scholen werken vanuit dezelfde onderstaande
onderwijsvisie.

Ons doel
Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag)
voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen
kracht, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien en
sterker staan in de samenleving.

Ons kompas
Onze leerlingen:

›
›
›
›
›
›

Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk), want iedere
leerling is uniek.
Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of
werk.
Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Onze houding
Onze medewerkers staan naast onze leerlingen en laten hen
ervaren dat we in iedere leerling geloven.
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Onze uitgangspunten
Een van de belangrijkste kenmerken van VSO Eefde is om de
leerlingen voor te bereiden op een duurzame participatie in
de samenleving. Onze leerlingen verdienen de best mogelijke
kansen. Wij zien het als onze taak de leerlingen vaardigheden
aan te leren die ze straks nodig hebben op hun arbeidsplek,
dagbestedingsplek of vervolgopleiding. Deze vaardigheden
worden in een gestructureerde opbouw gefaseerd geoefend
binnen de school en de stages. Op deze manier kunnen
de leerlingen de overgang van school naar werk of
vervolgopleiding goed maken. De school in Eefde levert
maatwerk. We passen de leerstof aan op de mogelijkheden
en talenten van de leerlingen. Naast de schoolse vakken
besteden we vooral veel aandacht aan sociaal-emotionele
vaardigheden, leervoorwaarden en arbeidstraining. We vinden
het belangrijk dat onze leerlingen het geleerde concreet
kunnen toepassen in een werkvorm of op een werkplek.

Twee uitstroomprofielen
Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs kent twee
arrangementen: ‘Op weg naar MBO’ en ‘Toeleiding
naar Staatsexamen VMBO-tl’. Deze arrangementen
zijn bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar
het beroepsvervolgonderwijs of die in staat zijn het
onderwijsprogramma te volgen, gericht op het behalen
van een vmbo-diploma.
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Het uitstroomprofiel Arbeid bevat ook twee arrangementen.
Leerlingen in het arrangement ‘Arbeid’ hebben gemeen dat
zij in staat zijn om beroepsgerichte certificaten te behalen.
Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat
om een volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie
of ondersteuning. Leerlingen in het arrangement ‘Arbeid met
ondersteuning’ zijn niet altijd in staat om alle benodigde
beroepsgerichte certificaten te halen. Ze kunnen wel
loonvormende arbeid verrichten (met de juiste voorbereiding).

VSO Eefde is onderdeel van Pluryn.
De medewerkers staan naast de leerlingen.
We geloven in iedere leerling.
VSO Eefde is een school voor speciaal onderwijs.
De leerlingen hebben problemen.
We kijken goed naar wat een leerling kan.
Iedereen krijgt onderwijs op maat.
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Handige
informatie.
Schoolklimaat
Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op
school. De leerlingen moeten zich in en rondom de school
zo veilig mogelijk voelen. Voldoende begeleiding en de
juiste sturing zijn nodig om tot leren te komen. Een goed
pedagogisch klimaat vraagt om voldoende kennis en kunde
van het team. Die houden we op peil met studiemiddagen
en workshops. Daarnaast zijn er meerdere orthopedagogen
werkzaam in de school. Zo kunnen we pedagogisch en
didactisch goed aansluiten op de complexe problematiek van
onze leerlingen.

Een veilige school
Alle medewerkers van VSO Eefde vinden dat iedereen
zich veilig en op zijn gemak moet voelen op onze school.
Tevens is een groot deel van onze medewerkers opgeleid tot
bedrijfshulpverlener (BHV). Daarnaast wordt er elk jaar in
de maand januari een veiligheidsmonitor afgenomen bij alle
leerlingen en collega’s. Het schoolteam evalueert de resultaten
en zet eventuele verbeteracties uit. Ook de leerlingenraad
wordt hierbij betrokken.
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Pesten
Binnen de school besteden we veel aandacht aan sociale
veiligheid. De onderwerpen respect en pesten komen dan
ook regelmatig voor in onze lessen (Leefstijl). Daarnaast
hanteren we een anti-pestprotocol en nemen we structurele
maatregelen om pesten te voorkomen.

Regels en afspraken
VSO Eefde hecht aan een zo veilig mogelijk leerklimaat met
duidelijke regels en afspraken. Deze maken het makkelijker
om elkaar te begrijpen en met elkaar om te gaan. Belangrijk
is te weten wat de leerling mag verwachten van de docent
en wat er wordt verwacht van de leerling. Elke leerling heeft
rechten én plichten, deze komen in de schoolregels uitgebreid
aan de orde. Lees er meer over in de schoolgids op de
website.

Time-out-methode
Op school gaan we uit van het idee dat gedrag niet alleen
voortkomt uit kenmerken van de leerling. Het ontstaat ook
vanuit de interactie tussen de leerling en zijn omgeving van
dat moment (zoals de leerkracht). Doel van de leerkracht is
om alle leerlingen op een positieve manier de dag door te
laten komen, door pedagogisch en preventief te handelen.
Zo kan de leerkracht escalaties en conflicten zoveel mogelijk
voorkomen. Mocht het de leerling toch niet lukken om zijn
gedrag in de klas aan te passen, dan treedt het stappenmodel
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in werking en kan er gebruik gemaakt worden van het
leerplein binnen de school.

Leerlingenraad
De leerlingenraad heeft als doel een brugfunctie te vormen
tussen de leerlingen en de schoolleiding. In een leerlingenraad
zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen klas.
Daarnaast kan het raadplegen van de leerlingenraad door de
schoolleiding bijdragen aan verbeteringen van het onderwijs
en het onderwijsklimaat.

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 contact opnemen
met de vertrouwenspersoon. Op de school in Eefde is dit de
orthopedagoog: mevrouw M. Dekkers, mdekkers1@intermetzo.nl.
U kunt zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur van de
landelijke inspectie van Onderwijs. De inspecteur adviseert,
informeert en biedt leerlingen en ouders zo nodig begeleiding
bij het indienen van een formele klacht of het doen van
aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren
bereikbaar op telefoonnummer 0900 111 31 11.
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VSO Eefde wil een veilige school zijn.
Pesten proberen we te voorkomen.
Er zijn duidelijke afspraken met leerlingen.
Leerlingen hebben rechten en plichten.
Lukt het niet in de klas?
Dan krijg je een time-out.
De school heeft een vertrouwens persoon.
Daar kun je terecht met vragen.
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Activiteiten
Jaarlijks organiseert de school verschillende activiteiten,
bijvoorbeeld in de vorm van een schoolfeest, ontbijt,
kerstdiner of de zomerspelen aan het einde van het
schooljaar. Dit wordt zorgvuldig afgestemd met de
leefgroepen. Bij alle activiteiten houden we de bestaande
schooltijden aan.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is niet van toepassing op onze
school. Wij organiseren alle activiteiten zelf vanuit het
beschikbare budget.

Afmelden of ziekmelden leerlingen
Alle woongroepen melden voor 08.00 uur ’s morgens aan
de school de ziekmeldingen en de bijzonderheden van de
voorgaande avond en nacht via de mail.

Belangrijk om te weten
Leerkrachten mogen met leerlingen activiteiten buiten de
school en/of buiten het terrein ondernemen. Dit gebeurt met
toestemming van de behandelaar van de leefgroep/verzorgers
en de directie van de school. Volgens de gedragscode van VSO
Eefde mogen personeelsleden geen leerlingen meenemen naar
hun privé-omgeving.
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Contact met de school
Alle ouders/verzorgers/jeugdbeschermers worden betrokken
bij het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van hun zoon
of dochter. Het OPP wordt met betrokkenen gedeeld ter
informatie en ter instemming. Daarnaast zijn er de vaste
contactmomenten met de klassenmentor, ouderavonden of
-middagen. Als u de leerkracht persoonlijk wilt spreken, kunt
u van tevoren een (telefonische) afspraak maken.

Geweld en discriminatie
We doen er alles aan om (zinloos) geweld te voorkomen.
Drugs, alcohol en wapens zijn streng verboden. Ook wijzen we
elke vorm van discriminatie af.

Internet
Leerlingen werken, ter ondersteuning van het onderwijs
programma op Chromebooks, onder meer op het internet.
De school bepaalt of, hoe en wanneer een leerling hierop
werkt. Onze regels voor internetgebruik zijn vastgelegd in
een protocol. Leerlingen ondertekenen bij binnenkomst een
contract over de regels van het internetgebruik op onze school.

Klachten
Van klachten kunnen we leren en die stimuleren ons om de
kwaliteit van ons werk te verbeteren. Wij behandelen de
klacht zorgvuldig, eerlijk en discreet. We gaan er wel vanuit
dat de klacht altijd eerst besproken is met de persoon over
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wie het gaat. Vervolgens kunt u contact opnemen met de
locatiedirecteur. Voor het onderwijs van Pluryn (o.a. VSO Eefde)
is er een klachtenreglement en een klachtencommissie.
Klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat van
de klachtencommissie van van Pluryn, Postbus 53,
6500 AB Nijmegen of mail naar: klachten@pluryn.nl.

Lesrooster en uren
Binnen onze school heeft elke leerling zijn/haar eigen
lesrooster. Deze worden in de eigen map bewaard. Op
dit rooster staat het onderwijsprogramma per uur en dag
vermeld.

Medezeggenschapsraad
Via de Medezeggenschapsraad (MR) is de vertegenwoordiging
geregeld van ouders/verzorgers en medewerkers in het
overleg met het bestuur. Bij belangrijke beslissingen vraagt
het bestuur advies en/of instemming aan de MR. De MR
onderhoudt contact - en stemt indien nodig af - met de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van Pluryn.
De MR is te bereiken via de secretaris per mail:
lvanbruchem@intermetzo.nl.
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Medicatie
In het groepsoverzicht in de klassenmap staat vermeld welke
medicijnen een leerling gebruikt, wanneer dit van toepassing
is. Eventuele bijzonderheden en nadere afspraken staan er
ook in.

Rookvrije school
We ontmoedigen onze leerlingen om te roken. Roken is in het
schoolgebouw niet toegestaan. Leerlingen mogen vanaf 16
jaar roken, in de pauze, mits ouders/verzorgers dit toestaan
of als de wettelijke leeftijd van 18 jaar is bereikt. Het drinken
van alcoholhoudende dranken, energiedranken en het gebruik
en/of het bezit van (soft)drugs is niet toegestaan.

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 behandelaar van de leerling. Samen bepalen we welke
maatregelen we kunnen nemen om herhaling te voorkomen.
Overleg met en/of het inschakelen van de schoolinspectie
of de leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn van deze
maatregel.
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Verlofaanvragen
Verlofaanvragen moeten altijd vooraf, per mail, worden
ingediend door ouders/verzorgers. Dit kan verstuurd worden
aan de schoolcoördinator mevrouw M. Lubberts,
mlubberts@intermetzo.nl. We toetsen zulke aanvragen aan de
geldende wet- en regelgeving.

Verzuim
Bij structureel ongeoorloofd verzuim stellen we de leerplicht
ambtenaar op de hoogte. Mogelijk kiest die ervoor om
(preventief) in gesprek te gaan met de leerling.

Bezwaar/beroep
Bent u het niet eens met een beslissing van de directie en/of
leerplichtambtenaar, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Dit kan alleen schriftelijk. Gaat u niet akkoord met die reactie,
dan kunt u in beroep gaan bij de Sector Bestuursrecht van de
rechtbank. Eventueel is hoger beroep mogelijk bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
VSO Eefde heeft een collectieve schoolongevallenverzekering
afgesloten voor leerlingen, personeel en vrijwilligers.
Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren.
De verzekering geldt ook voor alle activiteiten die onder
verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden, buiten de
reguliere schooltijden.
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Dit is ook het geval wanneer ze in een werkervaringsproject
werken. De school is niet aansprakelijk voor vermissing
of vernieling van eigendommen van leerlingen door
medeleerlingen of anderen.

Waardevolle eigendommen
Wij adviseren onze leerlingen altijd om waardevolle
eigendommen thuis te laten of op de groep te laten liggen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG)
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en
beveiligd. Bij het verwerken hiervan houden wij ons aan de
eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Bij het
verzamelen beperken we ons tot de (persoons)gegevens die
nodig zijn voor het Leerlingvolgsysteem dat wij hanteren om
de leerling van onze school naar de vervolgschool of -plek te
begeleiden. Ook de uitwisseling van schoolgegevens met het
Ministerie van Onderwijs valt hieronder.

Schooltijden
Maandag t/m donderdag: 08.30 – 15.00 uur
Vrijdag:
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08.30 – 12.30 uur

Schoolvakanties en vrije dagen
De schoolvakanties en vrije dagen zijn vastgesteld door het
Ministerie van Onderwijs, maar zoals eerder aangegeven
werkt VSO Eefde met het 48 weken onderwijs model.

Vakantierooster
Start schooljaar

31 augustus 2020

Herfstvakantie

19 oktober t/m/ 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021
(incl. hemelvaart 13 mei)

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen

›
›

26 oktober 2020
19 februari 2021
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Bestuur en directie
Bestuur
Dhr. K. Verweij en dhr. J. Buijs.
Directeur Onderwijs en Zorg Eefde
Dhr. E. van der Graaf.
Tijdens schooluren is de school altijd telefonisch bereikbaar.
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VSO Eefde wil een veilige en gezonde school zijn.
Daarom zijn er regels en afspraken.
Roken in school mag niet.
Alcohol, energiedranken en drugs zijn verboden.
Je mag geen geweld gebruiken.
Ook mag je niet discrimineren.
Sommige websites zijn verboden.
Er is een klachten-commissie.
We behandelen klachten zorgvuldig.
Ouders kunnen meepraten over beleid.
Daarvoor is de raad voor mede-zeggenschap.
Er zijn bijeenkomsten voor ouders.
Een afspraak maken met een docent kan ook.
Er zijn vaste schooltijden.
Er zijn vaste vrije dagen en vakanties.
Andere vrije dagen moet je aanvragen.
De school verzorgt ook extra activiteiten.
De activiteiten vallen in de schooltijden.
Ziekmelden moet ’s morgens voor 8.00 uur.
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Contact
VSO Eefde
Mettrayweg 53
7211 LC Eefde
Telefoon: 088 547 72 00
E-mail: infoonderwijs@intermetzo.nl
www.vsoeefde-deventer.nl

VSO Eefde is onderdeel van Pluryn.
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