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Voortgezet speciaal onderwijs

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.
Pluryn heeft vso-onderwijslocaties in Eefde en Deventer.
Beide locaties hebben elk hun eigen deskundigheid op het
gebied van onderwijs en begeleiding. Deze folder gaat over de
locatie Deventer.
VSO Deventer 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 beperking. 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 Deventer
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.
VSO Deventer 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 school
VSO Deventer is een kleine en warme school. Dat is vaak de
eerste reactie van mensen die de school bezoeken. Doordat
we een kleine school zijn, heerst er een prettige sfeer en rust.
Om de beste leerresultaten te bereiken, werkt VSO Deventer
samen met jongerenwerkers en specialisten, zoals therapeuten,
gezinscoaches en de GGD-arts. Er is intensief contact met de
gemeente Deventer, samenwerkingsverbanden en zorgaan
bieders om samen te komen tot een zo passend mogelijk
aanbod voor de individuele leerling. Daarnaast werken we
nauw samen met het Etty Hillesum Lyceum (regulier voortgezet
onderwijs) in Deventer en ROC Aventus (MBO).

Uitstroommogelijkheden
VSO Deventer biedt speciaal onderwijs aan leerlingen die
naar de middelbare school gaan tot aan het einde van deze
periode en aan leerlingen die starten op mbo niveau 1
(minimale leeftijd daarvoor is 16 jaar). Leerlingen die geen
regulier onderwijs kunnen volgen, komen in aanmerking
voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). VSO Deventer
heeft voor iedere leerling een uitstroomprofiel met
specifieke ondersteuning. Wij verzorgen het onderwijs
binnen de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs (VMBO en
Entreeopleiding) en Arbeid (MBO niveau 1, Entreeopleiding,
16 jaar of ouder).
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VSO Deventer is onderdeel van Pluryn.
De medewerkers staan naast de leerlingen.
We geloven in iedere leerling.
VSO Deventer is een school voor speciaal onderwijs.
Het is een kleine, rustige school.
We werken samen met andere scholen.
Soms zijn dat reguliere scholen.
Of het zijn scholen voor speciaal onderwijs.
Je kunt na onze school naar vervolgonderwijs.
Of je gaat werken.
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Handige
informatie.
Afspraken en regels
VSO Deventer 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 verwacht wordt 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.

Een veilige en gezonde school
Alle medewerkers vinden dat iedereen zich veilig en op zijn
gemak moet voelen op onze school. Daarvoor is een deel van
onze medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV).
Daarnaast wordt er elk schooljaar 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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Roken, alcohol, energiedranken en drugs
We zijn een rookvrije school. Roken is in en rond het
schoolgebouw niet toegestaan. Ook tijdens activiteiten buiten
schooltijd geldt het rookverbod. Het drinken van
alcoholhoudende dranken, energiedranken en het gebruik
en/of het bezit van (soft)drugs is verboden. Wij werken
intensief samen met Tactus Verslavingszorg. In lesmodules
besteden we hier aandacht aan. Tactus doet een screening
bij alle leerlingen en kan worden ingeschakeld wanneer
wij (beginnend) verslavingsgedrag signaleren. Dat gebeurt
uiteraard in overleg met ouders/verzorgers.

Geweld en discriminatie
We doen er alles aan om (zinloos) geweld te voorkomen.
Ook wijzen we elke vorm van discriminatie af.

Internet
Leerlingen werken bij VSO Deventer met computers. De school
bepaalt of, hoe en wanneer een leerling met de computer
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.
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Schorsing of verwijdering
Bij grensoverschrijdend gedrag kan de directie in een uiterst
geval overgaan tot schorsing. Door schorsing wordt tijdelijk
ruimte geboden voor reflectie en contactherstel. Ouders/
verzorgers worden direct telefonisch op de hoogte gesteld.
Daarna krijgen ze schriftelijk bericht over reden en duur
van de schorsing. Ook leggen we vervolgstappen vast. Een
veiligheidsplan, waarin zaken rondom time-out en schorsing
staan omschreven, ligt ter inzage op school.
Samen bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen
om herhaling te voorkomen. Kunnen we niemand bereiken,
dan sturen we de leerling niet naar huis, maar handelen
we conform de geldende wet- en regelgeving. Overleg
met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de
leerplichtambtenaar kan hiervan een onderdeel zijn.

Buitenschoolse activiteiten
Leerkrachten mogen met leerlingen activiteiten buiten de
school en/of buiten het terrein ondernemen. Dit gebeurt
met toestemming van de directie van de school. Volgens de
gedragscode van VSO Deventer mogen personeelsleden geen
leerlingen meenemen naar hun privéomgeving.
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Activiteiten
Jaarlijks organiseert de school verschillende activiteiten,
bijvoorbeeld een schoolreis, kerstviering of een sportdag aan
het einde van het schooljaar. Dit wordt zorgvuldig afgestemd
met de ouders/verzorgers. Bij alle activiteiten houden we de
bestaande schooltijden aan.

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

Afmelden of ziekmelden leerlingen
Als een leerling ‘s morgens te laat komt of ziek is - en
daardoor geen onderwijs kan volgen - moeten de ouders/
verzorgers dit voor 8.15 uur persoonlijk aan de school
melden. Telefoon: 088 547 80 25.

Verlof
Bijzonder verlof dient te worden aangevraagd bij de directeur.
Hiervoor kunt u gebruik maken van ons verlofformulier.
Als ouders/verzorgers zonder toestemming toch in de
aangevraagde periode vertrekken, overtreden zij de
leerplichtwet. De school is dan verplicht aangifte te doen bij
de leerplichtambtenaar.
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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.

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.

Lesrooster en lestijden
Binnen de school werken we volgens een lesrooster. Dit hangt
in alle lokalen en in de personeelsruimte. Op dit rooster staan
plaats, tijd en lesprogramma voor elke leerling vermeld.

De wekelijkse lesuren zijn als volgt:
Maandag

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 14.30 uur

Donderdag

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.30 uur

11

Vakantierooster
Start schooljaar

17 augustus 2020

Herfstvakantie

12 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

Meivakantie

26 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Tweede
Pinksterdag
Zomervakantie

24 mei 2021
12 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

Ouderavonden

›
›

Dinsdag 1 september 2020
Dinsdag 16 maart 2021

Open huis

›

Dinsdag 16 februari 2021

Studiedagen

›
›
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Maandag 19 oktober 2020
Maandag 26 april 2021

VSO Deventer wil een veilige, gezonde school zijn.
Daarom zijn er regels en afspraken.
Roken in en rond het schoolgebouw mag niet.
Alcohol, energiedranken en drugs zijn verboden.
Je mag geen geweld gebruiken.
Ook mag je niet discrimineren.
Sommige websites zijn verboden.
Houd je je niet aan afspraken?
Dan krijg je eerst een time-out.
Daarna kun je geschorst worden.
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Raster Deventer
Iedere week komt een jongerenwerker van Raster,
welzijnswerk in Deventer, op school. Zij heeft individuele
gesprekken met jongeren die daar behoefte aan hebben.
De jongerencoach legt de verbinding tussen de jongere en
mensen uit de omgeving van de jongere. Ook adviseert de
jongerencoach bij de hulpvraag. Voor vragen kunt u
natuurlijk contact opnemen met mevrouw S. Orkman via
e-mail: s.orkman@rastergroep.nl.

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
mevrouw Henny Versteeg, vertrouwenspersoon van
Pluryn, via e-mail hversteeg@pluryn.nl. Op onze school
is onze orthopedagoog mevrouw Merve Karakus de
vertrouwenspersoon voor de leerlingen.

Klachten
Van klachten kunnen we leren en die stimuleren ons om de
kwaliteit van ons werk te verbeteren. Kom daarom direct
naar ons toe als u een klacht heeft! Wij behandelen de klacht
zorgvuldig, eerlijk en discreet. We gaan er wel van uit dat de
klacht altijd eerst besproken is met de persoon over wie het
gaat. Ook kunt u uw zorg of klacht bespreken met de locatiedirecteur.
14

Klachten kunnen worden ingediend bij het secretariaat
van de klachtencommissie van Pluryn, Postbus 53,
6500 AB Nijmegen of mail naar: klachten@pluryn.nl.

Medezeggenschapsraad
VSO Deventer heeft een collega die zitting heeft in de
Medezeggenschapsraad (MR) van Pluryn Onderwijs.
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 mevrouw
L. van Bruchem, secretaris, lvanbruchem@intermetzo.nl.

De 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.
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De ouderraad
VSO Deventer heeft ook diverse overlegmomenten met
de ouderraad. Deze bestaat uit ouders die zich hebben
aangemeld. De ouderraad draagt bij aan een veilig en gezond
schoolklimaat.

Contact met de school
Alle ouders/verzorgers worden betrokken bij het bespreken
van het ontwikkelingsperspectiefplan van hun zoon of
dochter. Daarnaast zijn er de vaste contactmomenten met de
klassenmentor, twee ouderavonden en - indien noodzakelijk
- de huisbezoeken door de klassenmentor. Ouders/verzorgers
die contact willen met de leerkracht van hun kind, kunnen
voor of na schooltijd bellen.

Verzekeringen & aansprakelijkheid
VSO Deventer heeft een collectieve
schoolongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen,
personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht
tijdens de schooluren en tijdens het rechtstreeks naar
school of naar huis gaan. De verzekering geldt ook voor alle
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school
plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden.
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Waardevolle eigendommen
Wij adviseren onze leerlingen altijd om waardevolle
eigendommen thuis te laten 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.
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Bestuur en directie
Bestuur
Dhr. K. Verweij en dhr. R. de Folter.
Directeur
Dhr. V. Batelaan.
Locatiedirecteur VSO Deventer
Dhr. K. Zijlstra.
Allen zijn bereikbaar via het telefoonnummer en postadres
van de school. Tijdens schooluren is de school altijd
telefonisch bereikbaar.
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Elke week is er een jongeren-coach.
De coach is positief en motiveert jongeren.
Van klachten kunnen we leren.
Er is een klachten-commissie.
We behandelen klachten zorgvuldig.
Ouders kunnen meepraten over beleid.
Daarvoor is de raad voor medezeggenschap.
Er is ook een leerling- en ouderraad.
Er zijn bijeenkomsten voor ouders.
Een afspraak maken met een docent kan ook.
Leerlingen zijn verzekerd door school.
We houden ons aan de privacy-wet.
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Contact
VSO Deventer
Splithofstraat 1
7415 CD Deventer
Telefoon: 088 547 80 25
www.vsoeefde-deventer.nl

VSO Deventer is onderdeel van Pluryn.
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