Informatie
schooljaar
2020-2021
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.

Werken aan
je toekomst.
VSO Heuvelrug College biedt voortgezet speciaal onderwijs
aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. De leerlingen ondervinden
ernstige belemmeringen binnen het onderwijs, als gevolg
van een psychiatrische problematiek, vaak gecombineerd
met leerproblematiek. Sommige leerlingen hebben een
licht verstandelijke beperking. Ze werken aan hun eigen
perspectief, aan de hand van hun persoonlijke pedagogische
en didactische doelen. De doelen zijn opgenomen in het
ontwikkelingsperspectiefplan. Leerlingen van VSO Heuvelrug
College krijgen onderwijs op maat. We zorgen voor
professionele afstemming met alle betrokkenen, zowel binnen
als buiten onze school en Pluryn.
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:
Er is gekozen voor de mannelijke aanspreekvorm: Daar waar
hij/zijn staat, kan ook zij/haar gelezen worden. Daar waar
ouders staat kan ook verzorgers gelezen worden.
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Onze kijk
op onderwijs.
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.

Onze missie
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
(beschut) werk.
Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

Onze houding
De houding van onze medewerkers:

›

Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in
iedere leerling geloven.

Onze uitgangspunten
Een van de belangrijkste doelen van het VSO Heuvelrug
College is om de leerlingen voor te bereiden op een duurzame
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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.
VSO Heuvelrug College wil een school zijn waar leerlingen
zich veilig voelen en succeservaringen kunnen opdoen. We
kiezen voor een positieve benadering en begeleiding met een
duurzaam effect. Wij geven onderwijs op maat en stemmen
af op de behoefte die iedere leerling nodig heeft. We streven
naar een passende vervolgplek.

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 met als uitstroombestemming Arbeidsmatige
dagbesteding / beschut werk
Leerroute met als uitstroombestemming Arbeid
Leerroute met als uitstroombestemming Arbeid met
certificaten of een entreeopleiding
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Mbo
Sinds het schooljaar 2019/2020 bieden wij een vernieuwd
en uniek aanbod in de regio: de Entreeopleiding 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. Alle lessen kunnen zij op school volgen of voor een
deel binnen een bedrijf. De Entreeopleiding op VSO Heuvelrug
College is ontwikkeld voor jongeren die de capaciteiten en
motivatie hebben om een mbo1-diploma te behalen, maar
hiervoor de vso-omgeving nodig hebben. De opleiding
duurt 1 jaar. VSO Heuvelrug College biedt de volgende
Entreeopleidingen:

›
›
›
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Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
Assistent verkoop/retail
Assistent plant en (groene) leefomgeving

VSO Heuvelrug College is voor leerlingen van 12-18 jaar.
Onze leerlingen hebben vaak moeite met leren.
Ook hebben ze gedrags-problemen.
Iedereen krijgt onderwijs op maat.
VSO Heuvelrug College heeft drie richtingen:
Arbeid, arbeid met een certificaat en dagbesteding.
De leerlingen kunnen een mbo1-diploma halen.
Doel is meedoen in de samenleving.
VSO Heuvelrug College hoort bij Pluryn.
De medewerkers staan naast de leerlingen.
We geloven in iedere leerling.
7

Handige
informatie.
Schoolafspraken
Om een veilig schoolklimaat te realiseren zijn er duidelijke
regels en afspraken gemaakt. Die maken het makkelijk om
elkaar te begrijpen en met elkaar om te gaan.
We hanteren het motto: ‘Behandel een ander, zoals je zelf
behandeld wenst te worden’. Wij gebruiken hiervoor de
volgende 9 schoolregels:
1. Ik ben aardig voor mezelf en anderen.
2.	Ik ben voorzichtig met mijn eigen spullen en die van
anderen.
3. Ik zorg goed voor mezelf.
4. Ik praat netjes en rustig tegen iedereen.
5. Als ik last heb van iemand mag ik het zeggen.
6. Ik luister naar alle volwassenen.
7. Ik werk rustig en let goed op.
8. Ik loop rustig in school.
9. STOP = STOP.

We hebben respect voor elkaar
We hebben respect voor onszelf en onze omgeving. We
vinden het dus ook belangrijk dat iedereen met respect
behandeld wordt. Iedereen houdt zich aan gemaakte
afspraken en gaat zorgvuldig om met de eigendommen
van anderen en van de school. We praten rustig en netjes
tegen elkaar. We dagen de ander niet uit. Iedereen mag zijn
eigen mening duidelijk maken, maar we houden ons wel aan
de wettelijke afspraken die in Nederland zijn gemaakt: zo
discrimineren we niet.
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We houden daar rekening mee bij wat we zeggen of schrijven.
Twijfels over je eigen mening of die van een ander, kun je op
het Heuvelrug College altijd in vertrouwen bespreken met je
mentor.

Wij gebruiken onze mobiele telefoon alleen als het mag
Om iedere leerling de kans te geven zich goed te kunnen
concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten leiden,
zijn er regels over het gebruik van mobiele telefoons op onze
school. Die regels zijn te vinden in de schoolgids op onze
website. Hier vind je ook de afspraken over het gebruik van
de laptops en internet met een eigen leerlingenaccount.

Wij dragen gepaste kleding
Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school
gelden afspraken over kleding.

›

Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles

›

Tijdens de praktijkvakken, BIS, BES en ZES wordt er

gymkleding en sportschoenen te dragen.
gewerkt met machines en gereedschappen. Daarom
moeten leerlingen passende en veilige kleding dragen,

›
›

zoals een lange broek en dichte schoenen.
Kleding mag niet seksueel uitdagend zijn.
Vuile of kapotte kleding is niet gewenst. Indien mogelijk
wordt aan de betrokken medewerker of leerling gevraagd
om direct schone of hele kleding aan te doen.
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›

We accepteren geen kleding met drugsgerelateerde,
discriminerende 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.
Leerlingen doen in de school hun jas uit en petten af.

Wij adviseren de leerlingen geen waardevolle eigendommen
mee naar school te nemen (geld, mobiele telefoon, een
mp3/4-speler enzovoort). De school is niet verantwoordelijk
voor zulke eigendommen.

We hebben respect voor elkaar
We hebben respect voor onszelf en onze omgeving. We
vinden het dus ook belangrijk dat iedereen met respect
behandeld wordt. Iedereen houdt zich aan gemaakte
afspraken en gaat zorgvuldig om met de eigendommen van
anderen en van de school. We praten rustig en netjes tegen
elkaar. Iedereen mag zijn eigen mening duidelijk maken,
maar we houden ons wel aan de wettelijke afspraken die
in Nederland zijn gemaakt: we discrimineren niet en dagen
de ander niet uit. We houden daar rekening mee bij wat
we zeggen of schrijven. Twijfels over je eigen mening of
die van een ander, kun je op het Heuvelrug College altijd in
vertrouwen bespreken met de mentor.
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Rookvrije school
VSO Heuvelrug College is 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.

Verboden middelen
VSO Heuvelrug College is ook een alcoholvrije school. In
school en op het terrein drinken we geen alcohol. Ook het
meebrengen van drugs, alcohol of wapens naar school en
het terrein is verboden. Wie hierin handelt, kan rekenen op
verwijdering van school. Bovendien schakelen we dan de
politie in.

Alcohol en drugs
VSO Heuvelrug College is ook 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
wapens zijn op school niet toegestaan.

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 de
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teamleider. Als het niet lukt – of als het niet wenselijk is om de klacht via de leerkracht of de directie af te handelen,
verwijzen wij u naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC)
van de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) waarbij
Pluryn is aangesloten.
Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC
Bezuidenhoutseweg 225
2594 AM Den Haag
070 331 52 52
Voor leerlingen die op een groep bij Pluryn wonen en/
of behandeling krijgen, kunt u contact opnemen met de
klachtencommissie die verbonden is aan Pluryn:
Klachtenfunctionaris en -commissie
Postbus 53
6500 AB Nijmegen
Of mail naar: klachten@pluryn.nl.

Vertrouwenspersoon
Soms hebben leerlingen te maken met onderwerpen
die moeilijk te bespreken zijn. Voorbeelden zijn pesten,
mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme
of extremisme. Hiervoor kan de leerling terecht bij de interne
vertrouwenspersoon: Anne Müller, amuller@intermetzo.nl.
Samen met de leerling zoekt zij naar een goede oplossing.
Ouders kunnen zich richten tot de vertrouwensinspecteur van
de landelijke Inspectie van het Onderwijs.. Ouders, leerlingen,
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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 111 31 11.

Schooltijden
Maandag tot en met vrijdag: 8.45 -14.15 uur.

Schoolvakanties 2020 – 2021
Start schooljaar

31-08-2020

Herfstvakantie

17-10-2020 t/m 25-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Krokusvakantie

20-02-2021 t/m 28-02-2021

Goede vrijdag
en Pasen
Koningsdag
Meivakantie en
Hemelvaartsdag
Pinksteren
(2e pinksterdag)
Zomervakantie

02-04-2021 t/m 05-04-2021
27-04-2021
01-05-2021 t/m 16-05-2021

24-05-2021
17-07-2021 t/m 29-08-2021
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Studiedagen: Leerlingen vrij van school

›
›
›

Donderdag 17-09-2020
Dinsdag 09-02-2021
Woensdag 16-06-2021

Ziekte
Wanneer een leerling ziek is, ontvangt Kees Boer (coördinator
sociale veiligheid) daarvan graag een bericht van de ouders
vóór 8.45 uur op telefoonnummer: 088 779 35 11 /
06 22 64 95 00. Als een leerling een 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.

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 overdag
hun medicijnen innemen. De school vraagt u om hierover goede
afspraken met de mentor te maken. De school kan er dan voor
zorgen dat de medicatie veilig opgeborgen wordt en erop letten
dat de leerlingen die tijdig innemen. Verdere afspraken hierover
zijn te vinden in de schoolgids die op de website staat.
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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. We doen alles om ervoor
te zorgen dat de leerlingen onderwijs kunnen volgen. In het
uiterste geval zal er contact met u opgenomen worden als er
intern geen vervanging geregeld kan worden.

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 teamleider. Het is de verantwoordelijkheid
van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van
verlof: vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk.
In de schoolgids op de website staan de regels omtrent het
aanvragen van verlof duidelijk vermeld.

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.
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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.

De gezonde school
Er is op school een gezonde kantine, als onderdeel van de BIS
(begeleide interne stage). 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. Zo kunnen zij kennis maken met gezonde,
onbekende gerechten en een gezonde levensstijl ontwikkelen.
De school werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines
van het Voedingscentrum Nederland. Hiervoor ontvingen we
in juni 2019 de Gouden schaal. We vragen aan ouders om een
gezonde pauzesnack en gezonde traktaties mee te geven.
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Contactpersonen
Brenda Pouw

Anouk Wiersma

Directeur

Orthopedagoog

Mobiel: 06 10 12 01 26

Mobiel: 06 39 87 62 85

E-mail: bpouw@intermetzo.nl

E-mail: awiersma@intermetzo.nl

Martin van Ierland

Karin Hettinga

Intern begeleider

Orthopedagoog

Mobiel: 06 46 14 48 73

Mobiel: 06 48 03 66 75

E-mail: mvanierland@intermetzo.nl

E-mail: khettinga@intermetzo.nl

Inge van Dijk
Orthopedagoog
Mobiel: 06 57 54 70 35
E-mail: ivandijk@intermetzo.nl

Marjolein van den Berg
Orthopedagoog
Mobiel: 06 10 10 31 21
E-mail: mvandenberg2@intermetzo.nl
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VSO Heuvelrug College heeft schoolregels.
Leerlingen moeten zich aan de regels houden.
Zo blijven we een fijne en veilige school.
De school is rookvrij.
Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
Leerlingen hebben alleen vrij tijdens vakanties.
Wil je buiten de vakantie vrij?
Dat kan alleen in bijzondere gevallen.
Je ouders moeten dat schriftelijk aanvragen.
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Contact
VSO Heuvelrug College
Noordweg 12
3704 GN Zeist
Mobiel:

06 22 64 95 00

Telefoon: 088 779 35 11
E-mail:
infoheuvelrugcollege@intermetzo.nl
www.vsoheuvelrugcollege.nl

VSO Heuvelrug College is onderdeel van Pluryn.
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