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Voorwoord
Ons onderwijsprogramma bereidt jongeren (van twaalf tot twintig jaar) voor op een zo zelfstandig mogelijke
plek in onze samenleving. De jongeren hebben hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. Ze geven hun
eigen toekomst vorm en inhoud. Wij begeleiden hen daarbij. Door de problematiek van de leerlingen en de
ondersteuningsbehoefte hebben onze leerlingen een specifieke onderwijsvraag. Daarom kijken onze
docenten en medewerkers naar ieders mogelijkheden en talenten en houden rekening met belemmeringen.
Het onderwijsprogramma is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke
deelname aan de maatschappij.

Passend onderwijs
In ons onderwijs is maatwerk steeds meer de norm. Iedere jongere vraagt om zijn of haar eigen aanpak. Wij
bieden onze leerlingen een onderwijsprogramma op maat aan bestaande uit gefaseerde arrangementen voor
verschillende uitstroomprofielen. De arrangementen zijn verdeeld in fases, om nog beter aan te sluiten bij
het ontwikkelingsniveau van de leerling. We kijken individueel naar competenties en dagen leerlingen uit
om zich naar hun beste kunnen te ontwikkelen.

Samenwerken
De samenwerking met ouders, verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers vinden wij van groot belang.
Samen bepalen we voor alle leerlingen de doelen en de koers voor komend schooljaar en bieden we hen een
veilige omgeving. De Bolster werkt nauw samen met orthopedagogisch behandelcentrum De Beele. Sinds
enkele jaren bieden wij samen met De Beele een integraal dagprogramma aan. Dit programma is gericht op
onderwijs, behandeling en zorg (één kind, één plan) met gezamenlijke doelen voor leren, werken,
burgerschap, wonen en vrije tijd. Hierdoor ervaren de leerlingen steeds meer een eenduidige benadering en
begeleiding.

Het geheel is meer dan de som der delen
De Bolster is onderdeel van Pluryn en werkt samen met andere scholen van Pluryn in de regio, zoals
bijvoorbeeld VSO Eefde en Deventer. We stemmen het onderwijsaanbod op elkaar af en bieden gezamenlijk
een breed pakket arrangementen aan.

Lees deze gids
Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers, maar uiteraard ook voor leerlingen die op onze school
onderwijs (gaan) volgen. In deze gids vindt u informatie over het onderwijs binnen onze school. Ook leest u
hoe wij omgaan met onze leerlingen en hoe wij hen begeleiden. Lees deze gids goed, want hierin staat alle
belangrijke informatie over het schooljaar 2021-2022.
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Vragen staat vrij
Uw betrokkenheid is voor ons van groot belang. Als u nog vragen heeft na het lezen van deze gids, dan kunt
u altijd contact met ons opnemen. Tijdens het schooljaar is er natuurlijk alle gelegenheid om uw
opmerkingen of suggesties met ons te delen. Schoolleiding, medewerkers en ouders ontmoeten elkaar ook
tijdens ouderbijeenkomsten en activiteiten. Namens het team van De Bolster wens ik u een aangenaam
schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,
Steven Jans
Directeur onderwijs De Bolster

Samengevat
De Bolster is een school voor leerlingen van 12 tot 20 jaar.
De leerlingen hebben vaak moeite met leren.
Bij ons krijgen jongeren passend onderwijs.
De Bolster werkt zoveel mogelijk samen met ouders.
En ook met de Pluryn locatie De Beele.
De school heeft maar 1 doel:
Een zelfstandige plek in de samenleving voor de jongeren.
Lees deze schoolgids goed.
Er staat belangrijke informatie in.
Heeft u vragen of ideeën?
Laat het ons weten.
Uw mening en inbreng zijn belangrijk.
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De Bolster en Pluryn
Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en
werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek. Pluryn behandelt en ondersteunt mensen
met complexe problematiek, met als doel het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig
mogelijke plek in de samenleving. Dit gebeurt met ruim 6.000 medewerkers via landelijk werkende
voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. En door middel van ambulante diensten,
arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit
de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Inclusie
Inclusiegericht werken is een van de speerpunten van Pluryn. Met het werken aan inclusie willen we de
professionele zorg ondersteunend inzetten. Uitgangspunt is het bevorderen van de kwaliteit van leven en
daarbij ligt de nadruk op gezonde sociale rollen, zelfregie, lol op gewone plekken, relaties aangaan en een
bijdrage leveren aan de maatschappij.

Samengevat
De Bolster en De Beele horen bij Pluryn.
Pluryn helpt mensen met complexe problemen.
Pluryn heeft 6000 medewerkers.
Ze werken op locaties voor jeugdzorg.
En locaties voor mensen met een beperking.
Pluryn helpt mensen thuis en op locaties.
Belangrijk zijn meedoen en erbij horen.
Er zijn scholen en eigen bedrijven.
Je kunt ook in ‘gewone’ bedrijven werken.
De mensen ontwikkelen zichzelf.
Pluryn helpt hen daarbij.
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Een school voor een nieuwe kans
De Bolster noemt zichzelf een school voor een nieuwe kans. Dat betekent dat alle leerlingen elke dag een
nieuwe kans krijgen om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen.
Wij zien de leerling vanuit de totale mens. Dat wil zeggen dat we de ontwikkeling van de leerling
beschouwen als een geheel van verschillende processen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en
elkaar voortdurend beïnvloeden.
We willen de leerlingen ervaringen laten opdoen, die hen het gevoel geven dat ze de moeite waard zijn. Het
vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en
competenties stellen we daarbij centraal. We kijken goed naar de individuele mogelijkheden van de leerling
en bieden maatwerk. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij leerlingen in het omgaan met de
belemmeringen die ze ervaren in hun ontwikkeling. De Bolster geeft leerlingen de kans om toe te werken
naar een toekomst waarin zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Die toekomst begint
vandaag!

Onderwijsvisie
VSO De Bolster - een school voor een nieuwe kans
Een school voor een nieuwe kans betekent dat alle leerlingen elke dag een nieuwe kans krijgen om hun
mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Binnen het onderwijs van De Bolster
doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn. We stellen het vergroten
van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties
centraal. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van de leerling en bieden maatwerk. Uiteraard
begeleiden en ondersteunen wij onze leerlingen in het omgaan met belemmeringen die ze hierbij
tegenkomen, vanuit een competentiegerichte benadering. De Bolster geeft leerlingen de kans om toe te
werken naar een toekomst waarin zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. Die toekomst begint
vandaag!
Hierbij vinden wij de volgende kenmerken belangrijk:
Onze leerlingen
• Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
• Ontdekken en ontwikkelen hun vaardigheden.
• Worden persoonlijk ondersteund bij de eigen ambities, binnen de individuele mogelijkheden en die van
hun omgeving (door middel van individuele leerroutes en maatwerk).
• Maken kennis met alle voorkomende onderdelen van de samenleving en het daarbij horende
burgerschap.
Onze medewerkers
• Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.
• Zijn coachend, begeleidend en waar nodig sturend, passend bij de individuele onderwijsbehoefte
volgens voor de leerling haalbare doelen.
• Hebben een open grondhouding en zijn transparant en voorspelbaar in contact.
• Zijn kritisch op het eigen handelen vanuit een professionele betrokkenheid.
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Passend onderwijs voor iedere leerling
In 2012 is er een wet ingevoerd voor Passend onderwijs. Het doel van deze wet is het vergroten van kansen
van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De Bolster vergroot kansen van leerlingen door hen
voor te bereiden op:
• (regulier) vervolgonderwijs
• een duurzame plaats op de arbeidsmarkt
• vormen van dagbesteding

Scholen hebben zorgplicht
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle reguliere scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra
ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:
de eigen school, met eventueel ondersteuning in de klas
een andere reguliere school in de regio
het (voortgezet) speciaal onderwijs
Inmiddels is Passend onderwijs overal in Nederland in gang gezet. Scholen bieden aan alle leerlingen een
onderwijsarrangement. Dit arrangement is van hoge kwaliteit en vormt de basis voor passende uitstroom
richting maatschappij en arbeidsmarkt. Passend onderwijs gaat uit van een ‘sluitende
aanpak’. De uitgangspunten hierbij zijn:
voor elk kind een passende plek in het onderwijs
goede samenwerking tussen onder andere speciaal onderwijs, basis- en/of voorgezet onderwijs
goede samenwerking met gezondheidszorg en jeugdzorg
Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Ook De Bolster 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.

Samengevat
Er is een wet: passend onderwijs.
Scholen moeten jou passend onderwijs geven.
Dat kan bij het speciaal onderwijs van De Bolster.
De Bolster is een school voor een nieuwe kans.
Je ontdekt er wat je goed kan.
En je leert beter omgaan met andere mensen.
Zo ben je klaar voor de toekomst.
Je kunt dan een baan vinden.
En zelfstandig gaan wonen.
Het doel is: meedoen in de samenleving.
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Meerdere locaties, één school
In totaal volgen circa 180 leerlingen onderwijs op De Bolster. Door regionale samenwerking is er sprake van
een betere expertise-uitwisseling en afstemming tussen scholen onderling en met samenwerkingsverbanden
en gemeenten.

De Bolster heeft meerdere locaties
Drie locaties van De Bolster (De Start, Op Weg en De Wegwijzer) bevinden zich op het terrein van het
orthopedagogisch behandelcentrum De Beele in Voorst. Leerlingen volgen ook onderwijs op de locatie
Apeldoorn aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn. Alle leerlingen krijgen passend onderwijs via
onderwijsarrangementen aangeboden. De Bolster heeft ook een samenwerking met externe locaties voor
arbeidstraining, in de vorm van leerwerkplaatsen.

Heldere structuur
De leerlingen zijn verdeeld over mentorgroepen. De mentorleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de
leerling. Hij of zij is verantwoordelijk voor invulling en coördinatie van het onderwijstraject en het
ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling. Het onderwijsteam kan hierbij een beroep doen op de
centrale Commissie voor de Begeleiding (CvB). Onderdeel van het CvB zijn de schoolleider, de
orthopedagoog en de intern begeleiders. De schoolarts en maatschappelijke werker is op afroep
beschikbaar.

Samengevat
Ongeveer 170 leerlingen gaan naar De Bolster.
De Bolster heeft gebouwen in Voorst en Apeldoorn.
3 scholen staan op het terrein van De Beele in Voorst:
De Start, Op Weg en De Wegwijzer.
Je kunt ook op andere plekken leren en werken.
Dat noemen we leer-werkplaatsen.
Je krijgt een eigen mentor.
Die persoon helpt je bij het onderwijs.
Er staat een heel team voor je klaar.
De Bolster werkt samen met bedrijven en gemeenten.
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Competentiegericht onderwijs
Op De Bolster werken we vanuit een competentiegerichte en holistische visie. Niet alleen de didactische
ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling in directe leervoorwaarden
vinden wij belangrijk. Alles is erop gericht om arbeids- en werknemersvaardigheden van de leerling te
vergroten. Onze school heeft daarom een uitgebreid programma waar bij de leerlingen stapsgewijs leren
een goede werknemer en collega te zijn. Er is een verband tussen competentie en succes. Wij zien
competenties als een combinatie van Weten, Zijn, Willen en Kunnen. Voor alle leerlingen creëren we
mogelijkheden voor een ontwikkeling van competenties binnen deze combinatie.
1. Weten (didactische ontwikkeling)
Voor verschillende didactische vakgebieden is er een passend aanbod binnen het theorie-programma. Deze
competentie en de ontwikkeling op didactisch niveau per leerling meten we met de instrumenten Cito en
Deviant.
2. Zijn (sociaal-emotionele vaardigheden)
Hieronder verstaan wij de sociaal-emotionele voorwaarden die het leren beïnvloeden. Het betreft de relatie
met de leerkracht en medeleerlingen, maar ook de sociale positie in de klas (is de leerling gericht op
anderen of trekt de leerling zich terug?). Deze competentie meten we met onderdelen van het instrument
Leervoorwaardentest (LVT).
3. Willen (directe leervoorwaarden)
Door middel van specifieke instructie en begeleiding krijgen we een beeld van de belangrijkste cognitieve
voorwaarden die het leren beïnvloeden. Het betreft onder andere motivatie, concentratie, planmatig
werken en werktempo. Deze competentie meten we met onderdelen van het instrument LVT.
4. Kunnen (werknemersvaardigheden)
Voor het vergroten van de arbeidsvaardigheden, motorische competenties en arbeidshouding bieden we een
passend programma, zowel binnen de sectorvakken als de verschillende vormen van arbeidstraining. Deze
competenties meten we met de instrumenten Appres en Invra.

Compas
De Bolster maakt de genoemde competenties inzichtelijk via het zelf ontwikkelde instrument Compas.
Daarnaast gebruiken we Compas om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren en te evalueren. Wij willen
graag een zo volledig mogelijk beeld van onze leerlingen hebben. Alleen dan kunnen we hen een passend
onderwijstraject aanbieden richting een zo passend en succesvol mogelijke uitstroombestemming. Compas
geeft ons ook de mogelijkheid om leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen op een heldere en
begrijpelijke wijze van informatie te voorzien. Bijvoorbeeld over het huidige competentieprofiel van de
leerling, zijn/haar ontwikkeling en reële streefniveaus voor de korte en lange termijn.
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Participatiewet en -ladder
De komst van de Participatiewet zorgde voor veel veranderingen. Een groot deel van onze leerlingen moet
nu, na vertrek van school, naar de gemeente voor inkomensondersteuning en begeleiding naar participatie
in de maatschappij. Voorheen kregen leerlingen een Wajong-uitkering en werden begeleid door het UWV.
Uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen op zijn eigen niveau bezig is om het maximaal haalbare
te bereiken.
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De diverse niveaus zijn op de participatieladder aangegeven met treden. Iedere trede staat voor de mate
van zelfstandigheid en de noodzakelijke begeleiding. Dit alles maakt dat wij bij De Bolster hebben
nagedacht hoe wij onze arrangementen nog beter kunnen laten aansluiten op de Participatiewet. Door de
naamgeving van onze arrangementen aan te passen, verloopt de communicatie met en overdracht van onze
leerlingen aan gemeente(n) nog beter. We spreken dezelfde taal.

Uitstroomprofielen, arrangementen en fases
Drie uitstroomprofielen
Leerlingen die geen regulier onderwijs kunnen volgen, komen in aanmerking voor het voortgezet speciaal
onderwijs (vso). Met een toelaatbaarheidsverklaring kunnen zij terecht bij De Bolster. Wij hebben voor
iedere leerling een onderwijsarrangement met specifieke ondersteuning (zie ook ons
schoolondersteuningsprofiel op de website).
De Bolster biedt onderwijs binnen de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en beperkt Vervolgonderwijs.
Het uitstroomprofiel Dagbesteding bestaat uit één arrangement. Het uitstroomprofiel Arbeid is
onderverdeeld in drie arrangementen. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs heeft 1 arrangement.
Uitstroomprofiel Dagbesteding
• Arrangement Dagbesteding
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen bij wie loonvormende arbeid niet tot de mogelijkheden
behoort vanwege een te grote begeleidingsbehoefte. Dit arrangement staat gelijk aan trede 2 en 3 van
de participatieladder. Qua niveau is er geen ondergrens.
Uitstroomprofiel Arbeid
• Arrangement Arbeid
Leerlingen in het arrangement Arbeid hebben gemeen dat zij in staat zijn om beroepsgerichte
certificaten en/of diploma’s te halen. Leerlingen die uitstromen na dit arrangement zijn in staat om een
volledige loonwaarde te genereren, zonder subsidie of ondersteuning. Het uitstroomniveau van dit
arrangement komt overeen met trede 6 van de participatieladder.
• Arrangement Arbeid met ondersteuning
De leerlingen in het arrangement Arbeid met ondersteuning zijn niet altijd in staat om alle benodigde
beroepsgerichte certificaten en/of diploma’s te halen. Ze kunnen wel loonvormende arbeid verrichten
(met de juiste voorbereiding). Het uitstroomniveau van dit arrangement komt overeen met trede 5 van
de participatieladder.
• Arrangement Op weg naar werk
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aangaan van sociale
activiteiten buiten de deur, bij deelname aan georganiseerde activiteiten en bij vrijwilligerswerk.
Nadruk ligt hier op het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid, om zo de
kans op het kunnen verrichten van arbeid met een vorm van loonwaarde te vergroten. Het
uitstroomniveau van dit arrangement komt overeen met trede 2 t/m 4 van de participatieladder.
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
• Arrangement op weg naar mbo
Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen bij wie er mogelijkheden zijn door te stromen naar het roc.
Het aanbod is gericht voor voorbereiden en instromen bij het roc. Dit arrangement staat gelijk aan
trede 5 en 6 van de participatieladder.
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Fasering
Voor elk arrangement is omschreven wat het instroom- en streefniveau is op de gebieden Weten, Zijn,
Willen en Kunnen. Er zijn per arrangement drie fases. Per fase hanteert de leerkracht een fase-specifieke
benadering en fase-specifieke instructie. De benadering ontwikkelt zich in stappen van sturend naar
coachend. 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. Daarbij heeft de leerling zelf de regie over zijn/haar
leerproces. Per leerling kijken we in hoeverre hij/zij eigen verantwoordelijkheid kan dragen en of dit
verwacht mag worden. De leerlingen kunnen zich binnen een faseplan in twee richtingen ontwikkelen:
verticaal en horizontaal. Een verticale ontwikkeling houdt in dat een leerling binnen hetzelfde arrangement
naar een volgende fase doorstroomt. Bij een horizontale ontwikkeling stroomt de leerling door naar een
ander arrangement binnen zijn/haar uitstroomprofiel of naar een ander uitstroomprofiel.

Doelen op leergebied
Voor alle arrangementen heeft De Bolster leergebied specifieke en leergebied overstijgende doelen.
Leergebied specifieke doelen zijn de kerndoelen voor de vakgebieden:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Mens & Natuur
• Mens & Maatschappij
• Kunst & Cultuur
• Bewegen & Sport
Leergebied overstijgende doelen:
• Leren leren
• Leren taken uitvoeren
• Leren functioneren in sociale situaties
• Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Theorie
Leergebied
Nederlands

Vakken
Nederlands

Engels

Engels

Wiskunde

Rekenen/Wiskunde

Mens & Natuur

Natuur
Biologie

Methode
Nieuwsbegrip
Taal Actief
Via
Starttaal
Just do It
All Right
Starters
Wereld in Getallen
Nieuwsrekenen
Startrekenen
Naut
Biologie voor Jou
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Mens & Maatschappij

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie
Maatschappijleer

Sociaal emotioneel

Sova

Meander
Brandaan
Economisch Bekeken
Kies
Plein M
Leefstijl

Praktijk
Leergebied
Sector groen

Vakken
Groen

Sector Techniek

Techniek

Sector Economie

Horeca

Sector Zorg en Welzijn

Schoonmaak

Sector Kunst en Cultuur
Sector Bewegen en Sport

EHBO
Beeldende Vorming
Bewegingsonderwijs

Arbeidstraining

Begeleide arbeidstraining
Zelfstandige arbeidstraining

Methode
Werkportfolio oriënteren in het
groen
KPC Werken in het groen SVA 1
KPC werken met de bosmaaier
KPC Werken met de kettingzaag
B-VCA
Strux B-VCA en Arbeidstraining
Pro-tech 1 en 2
Home-tech 1, 2 en 3
B-VCA
Strux B-VCA en Arbeidstraining
Heftruck/Reachtruck
Home 1 en 2
Pro 1 en 2
SVH Keukenassistent
SVH Bedieningsassistent
Strux Arbeidstraining
Werkportfolio Mijn was
KPC Traditioneel SVA 1
KPC Microvezel SVA 1
Strux Arbeidstraining
Werkportfolio EHBO
Werkportfolio Kunstvlucht
Bewegingsonderwijs voor cluster
4
Strux Interne arbeidstraining
Strux Begeleide arbeidstraining
Strux Zelfstandige arbeidstraining
Boris deelcertificering MBO 1
toetsing praktijk

15 van 33

Certificaten en getuigschrift
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen certificaten en diploma’s behalen, indien mogelijk natuurlijk.
Zowel op het gebied van theorie (onder andere IVIO) als branchegericht (onder andere KPC) bieden wij
hiervoor de mogelijkheid. Leerlingen die het onderwijs binnen de uitstroomprofielen Arbeid en
Dagbesteding van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met goed gevolg doorlopen, ontvangen een vsogetuigschrift.

Europees Sociaal Fonds (ESF)
Ook in het schooljaar 2021-2022 neemt De Bolster deel aan ESF-projecten. Hiermee werken we gericht aan
het toekomstperspectief van onze leerlingen. Ofwel een zo zelfstandig mogelijke deelname aan het
arbeidsproces en het maatschappelijk proces, in de ruimste zin van het woord.

Onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) van De Bolster werkt samen met de leerkrachten aan voortdurende
ontwikkeling en verbetering van ons onderwijs en onze professionaliteit.
Naast onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen houden we ons bezig met kwaliteitsbewaking en verbetering
van de schoolorganisatie.

Samengevat
De Bolster geeft competentie-gericht onderwijs.
Competenties zijn:
• wat je al weet en nog kan leren
• wat je wil doen
• wat je kan doen
• hoe je met andere mensen omgaat.
De Bolster heeft 3 richtingen: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.
Bij arbeid werk je later zelfstandig of met begeleiding.
Je krijgt dan ook loon.
Heb je veel begeleiding nodig?
Dan volg je de richting ‘dagbesteding’.
Iedereen behaalt een getuig-schrift.
Je kan ook diploma’s en certificaten behalen.

16 van 33

Leerlingenzorg
Oriëntatie, aanmelden en plaatsing externe leerling op VSO de Bolster
De eerste stap voor aanmelding/plaatsing van uw zoon/dochter op één van de locaties van VSO de Bolster is
een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek. U kunt dit doen via de site onder het kopje contact.
Tijdens dit gesprek met de orthopedagoog/intern begeleider zal duidelijk worden of een plaatsing haalbaar
en wenselijk is. Indien dat het geval is dan krijgt u het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring
mee.
U meldt uw kind aan bij VSO de Bolster door invulling en opsturen van het aanmeldformulier en de
toestemmingsverklaring. Meteen na ontvangst van deze documenten door de schooladministratie gaat onze
zorgplicht in. Dit betekent dat we een zo passend mogelijk onderwijsaanbod zullen doen. We zoeken een
plek waar uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.
Dit doen we onder de volgende voorwaarden:
•
•
•

Er is plaats/ruimte op de locatie van aanmelding.
U respecteert de grondslag van de school.
Mocht u uw kind ook op een andere school hebben aangemeld, dan moet u dit aan ons melden.
De scholen van het samenwerkingsverband bepalen onderling hoe hiermee om te gaan. U kunt natuurlijk
aangeven welke school uw voorkeur heeft. Eén school krijgt de zorgplicht. Ook als er nog geen
toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.

Toelaatbaarheidsverklaring
Elke externe leerling heeft een Toelaatbaarheidsverklaring(verder TLV) nodig om toegelaten te kunnen
worden op een VSO-school. Deze wordt afgegeven door het betreffende Samenwerkingsverband (verder
SWV). Een SWV stelt zelf criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen aan een school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar uw kind is
aangemeld beslist het SWV of er een TLV wordt afgegeven en uw kind dus ingeschreven kan worden. Het
SWV raadpleegt hiervoor deskundigen voor advies. Zonder Toelaatbaarheidsverklaring laat een school voor
(V)SO een externe leerling niet toe.
Aanmelden en plaatsing residentiële leerling op VSO de Bolster
Als uw kind/pupil geplaatst wordt op Residentiële Instelling de Beele dan zal hij/zij, in de meeste gevallen,
ingeschreven worden en onderwijs krijgen op onze school.
Als een leerling is geplaatst op de Beele maakt de intern begeleider/orthopedagoog afspraken over de
kennismaking en plaatsing binnen het onderwijs. Het aanmeldformulier en de toestemmingsverklaring zijn al
in het voorstadium ingevuld en aangeleverd.
Voor plaatsing op VSO de Bolster is in dit geval geen TLV nodig.
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Zorg en begeleiding
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Daarbij hebben
we te maken met verschillen. Om die reden moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook
mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leerkrachten de leerlingen goed kennen: wat is hun niveau? Wat
zijn de kenmerken van de leerlingen? Daarnaast moeten de leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt
hun ontwikkelproces? Daar waar nodig volgen zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen
die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen. De centrale figuur bij zorg en
begeleiding is de mentorleerkracht. De intern begeleider heeft een coördinerende taak.
Cyclus leerlingenzorg
Na toelating van een leerling stelt de orthopedagoog een eerste versie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
op, op basis van de gesprekken en aangeleverde dossierinformatie. Op basis van de (beschikbare)
dossierinformatie en de informatie vanuit het intakegesprek, stellen we tevens een leerlingprofiel met
bijbehorend startniveau samen. Nadat het niveau op de gebieden ‘Weten’, ‘Zijn’, ‘Willen’ en ‘Kunnen’ is
vastgesteld, krijgt de leerling een plaats in een zo passend mogelijk arrangement en fase.
De verschillen tussen het start- en verwachte eindniveau zijn de opbrengsten die voor de betreffende
leerling te behalen zijn. Deze opbrengsten verdelen we over het aantal verwachte schooljaren, tot het
moment van uitstroom. Zo kan voorafgaand aan elk schooljaar (in het OPP) worden vastgesteld wat de
verwachte opbrengsten voor dat schooljaar zijn, gerelateerd aan het verwachte uitstroomniveau.
Binnen zes weken na plaatsing of voor aanvang van een nieuw schooljaar stelt de mentorleerkracht een OPP
op. In dit OPP zijn het huidige leerling profiel en het verwachte streefniveau opgenomen (overgenomen uit
het startdocument of de laatste evaluatie van het OPP). Vervolgens plannen we voor het komende
schooljaar (in leerstof, certificering en traject) hoe we toewerken naar het behalen van het verwachte
niveau. Het OPP wordt twee keer per jaar geëvalueerd: in januari (tussenevaluatie) en juni (eindevaluatie).
We brengen de niveaus van de vier competentiegebieden per leerling in beeld. Op basis hiervan kunnen we
het profiel van dat moment zichtbaar maken, om te zien of de leerling op de ontwikkelingslijn zit van het
verwachte uitstroomniveau. Mocht de ontwikkeling op één of meerdere gebieden afwijken van de
verwachting, dan kunnen we adequaat reageren door extra inzet of aanpassing van het uitstroomniveau
(naar boven of naar beneden), arrangement of termijn. Als er tussentijds bijzonderheden zijn rondom een
leerling die het onderwijstraject belemmeren, dan wordt dit ingebracht bij de Commissie voor de
Begeleiding (CvB).

Leerlingvolgsysteem (LVS)
De Bolster maakt gebruik van een digitaal administratie- en leerlingvolgsysteem (LVS). In het LVS is een
dossier met alle leerling gegevens opgenomen. Dit dossier biedt inzicht in de schoolloopbaan van een
leerling. Daarnaast registreren we alle informatie over plan, evaluatie, absentie, gedrag, contacten,
afspraken en overige informatie in ons LVS. De Bolster ontwikkelde binnen het LVS een digitaal document,
dat het gehele onderwijstraject van de leerling (van kennismaking tot uitstroom) in één document
samenbrengt. Hetzelfde document wordt steeds naar een volgende versie aangevuld (Startdocument - OPP TOPP - EOPP - Transitiedocument). Dat maakt het niet nodig om steeds een nieuw document op te stellen.
Op deze manier borgen we reflectie en evaluatie op de beschreven beginsituatie en doelen. Daarnaast
zorgen we er zo voor dat relevante informatie meegaat in een volgende versie van het LVS-document.
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Elektronische leer-werkomgeving
Op De Bolster werken we met een online leer-werkomgeving, voor zowel leerlingen als leerkrachten. De
leerlingen hebben bij theorielessen de beschikking over een Chromebook (laptop). Hier loggen zij op in,
waarna zij een volledig overzicht hebben over hun lesprogramma en lesinhoud. De leerkracht kan in
dezelfde leeromgeving, vanuit standaard jaarplannen, de individuele studieplannen (periodeplannen)
maken. Ook kan de leerkracht de vorderingen van de leerlingen binnen deze plannen volgen en indien nodig
bijstellen. In deze studieplannen kan de leerkracht individuele instructies, opdrachten, documenten (en
ondersteunende documenten, foto’s, video’s en dergelijke) voor de leerling klaarzetten.

Complexe hulpvraag
Naast de reguliere leerlingbegeleiding door leerkrachten, mentoren of intern begeleiders, is speciale
leerlingbegeleiding en extra inzet zoals logopedie mogelijk. Voor andere vormen van ondersteuning en
therapie, zoekt De Bolster samenwerking met De Beele of (externe) organisaties. Speciale begeleiding is
onderdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan en is nodig bij specifieke vragen. Soms zijn er leerlingen
met een ingewikkelde hulpvraag. De orthopedagoog-generalist voert desgewenst psychodiagnostisch
onderzoek uit om de complexe problematiek te onderkennen en mogelijk te verklaren. Het onderzoek vormt
de basis voor een handelingsadvies aan leerkrachten en overige medewerkers.

Dyslexie en ondersteuning bij het leren, lezen en spellen
De Bolster zet ondersteunende software in bij zoveel mogelijk leerlingen met een dyslexieverklaring of
wanneer dit geïndiceerd wordt door de Commissie voor de Begeleiding. Bijvoorbeeld als er sprake is van
NT2-problematiek, automatiseringsproblemen, informatieverwerkingsproblemen en andersoortige lees- en
spellingsproblemen, voortvloeiend uit een stoornis. Compenserende software zetten we in om alle
leerlingen klassikaal en individueel te ondersteunen bij taal, rekenen/wiskunde en leren leren. Bij het
ondersteunende programma gaat het niet alleen om het verbeteren van de leerprestaties (effecten van
lezen en schrijven). Ook willen we hiermee de leerlingen laten meedraaien op hun eigen niveau en hun
zelfvertrouwen vergroten.

Tussentijdse door- en uitstroom
Een leerling kan zich dusdanig ontwikkelen dat (terug)plaatsing op een reguliere school tot de
mogelijkheden behoort. Dit bespreken we met de ouders/verzorgers. Als de ouders/verzorgers hun kind
vervolgens willen aanmelden op een andere school, dan ondersteunen wij hen hierbij. Wanneer de
behandeling van een leerling op De Beele wordt beëindigd, dan zoekt De Bolster ook mee naar een geschikte
school in de regio. We zorgen bij aanmelding bij een andere school voor een transitiedocument waarin de
noodzakelijke gegevens van de leerling staan.
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Samengevat
Aanmelden bij De Bolster doen ouders schriftelijk.
We doen dan een passend onderwijs aanbod.
Ben je bij meer scholen aangemeld?
Dat willen we graag weten.
Er is altijd een verklaring van toelaatbaar-heid nodig.
Kinderen van De Beele kunnen direct naar De Bolster.
Iedere leerling krijgt een eigen plan.
Dat plan past bij wat de jongere kan.
De Bolster gebruikt een digitaal volg-systeem.
De school-loopbaan van de leerling staat daarin.
Alle leerlingen hebben een laptop met les-stof.
Extra begeleiding is mogelijk, bijvoorbeeld: logopedie.
Maar ook al je moeite hebt met taal en spelling.
Ben je een snelle leerling?
Dan kun je in overleg naar een ‘gewone’ school.
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Kwaliteit en verbetering
Het team van De Bolster werkt actief aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Uitgangspunt hiervoor
zijn de kwaliteitsnormen die gelden voor alle scholen bij Pluryn.
De Bolster heeft de hoofdlijnen van het kwaliteitsbeleid vastgelegd in het vierjarige schoolplan (2019-2023).
Elk schooljaar worden deze concreet uitgewerkt in het jaarplan. De schoolleiding stelt het schoolplan en het
jaarplan vast in overleg met de medezeggenschapsraad en met de raad van bestuur.
De schoolleiding volgt de voortgang van het jaarplan en rapporteert regelmatig aan de raad van bestuur
(kwartaalrapportage, jaarverslag). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De
medezeggenschapsraad denkt mee over het beleid en wordt eveneens geïnformeerd over de resultaten.
Om de kwaliteit in beeld te brengen hanteert De Bolster verschillende kwaliteitszorginstrumenten, zoals een
schoolzelfevaluatie (WMK), opbrengstgesprekken, lesobservaties, een (jaarlijkse) veiligheidsmeting en
tevredenheidspeilingen bij de leerlingen, de ouders en het personeel. De schoolleiding bespreekt
uitkomsten van al deze ‘metingen’ met het team en met de raad van bestuur en past het beleid zo nodig
aan. In het afgelopen schooljaar heeft het team van De Bolster gewerkt aan twee speerpunten.

1. Streefbeelden schoolplan (2019-2023)
•

Aanscherping van het veiligheidsbeleid.

•

In 2020 heeft De Bolster een optimale samenwerking met ouders/verzorgers en De Beele, in het belang
van onze leerlingen.

Aanscherping van het veiligheidsbeleid
Uit de veiligheidsmonitor onder de leerlingen voorjaar 2020 bleek, dat de afspraken tegen pesten en
agressie niet duidelijk en zichtbaar waren in de school. De school heeft hier in 2020-2021 stappen in gezet:
De regels en afspraken hangen in alle klassen en daarbuiten en worden door de mentoren nu meer
consequent toegepast en besproken. Volgens de jongerenraad heeft dit geholpen en is er op school nu
minder sprake van ruzies en conflicten, zowel binnen als buiten de klassen. Uit de laatste veiligheidsmonitor
van april 2021 blijkt dat 90% van de leerlingen zich veilig voelt op school. We blijven werken aan 100%
veiligheid.
In 2020 heeft De Bolster een optimale samenwerking met ouders/verzorgers en De Beele, in het belang
van onze leerlingen.
Uit de tevredenheidsmonitor van 2020-2021 is gebleken dat ouders onvoldoende op de hoogte zijn van de
school en de ontwikkelingen, ook kwam hieruit naar voren dat er onvoldoende informatie beschikbaar was.
Dit is kwam ook naar voren vanuit de verzorgers van De Beele.
In schooljaar 2021-2022 zijn er inloopmiddagen gepland voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Ook
is in 2021-2022 is een nieuwe website klaar met een nog betere informatievoorziening naar ouders,
verzorgers en betrokkenen.
De samenwerking met De Beele blijkt op onderdelen onvoldoende geborgd in de processen. In schooljaar
2021-2022 zal hier verder actie op uit gezet worden, te beginnen met contacten te versterken tussen de
mentor en de persoonlijk begeleider. Binnen de Beele en De Bolster werken we samen door integraal
onderwijs en activiteiten aan te bieden.

21 van 33

2. Resultaten van het onderwijs
De onderwijsresultaten vallen uiteen in twee onderdelen: 1. de resultaten op de kernvakken
Nederlands, Wiskunde en Engels en 2. de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de leerlingen.
Voor de ontwikkeling op de kernvakken hanteert de school als norm dat 75% van de leerlingen
uitstroomt op het niveau dat mag worden verwacht (= de doelen in het OPP) en volgens streefniveaus
van de faseplannen. Uit de eindevaluatie van afgelopen schooljaren blijkt dat de norm t.a.v. de
streefniveaus op deze kernvakken behaald worden. Doordat nog niet alle resultaten in beeld zijn zullen
de resultaten en de analyses van schooljaar 2020-2021 medio oktober gepubliceerd worden in de
digitale schoolgids van de school.
Voor de sociale vaardigheden beschikt de school nog niet over een norm. Hierdoor is het niet mogelijk
doelen en resultaten met elkaar te vergelijken. In 2020-2021 heeft een pilot met een nieuw
observatie-instrument voor de sociale vaardigheden plaatsgevonden. Op basis hiervan is een
schoolnorm bepaald. In het schooljaar 2021-2022 wordt deze gehanteerd als meetlat om de sociale
opbrengsten van het onderwijs te beoordelen.

Samengevat
Onderwijs verandert steeds.
De Bolster wil steeds beter worden.
Er is daarom een schoolplan voor 2019-2023.
De belangrijkste doelen staan daarin.
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Regels en afspraken
De Bolster hecht aan een zo optimaal mogelijk leerklimaat met duidelijke regels en afspraken:
•

De mentorleerkracht is aanspreekpunt voor alle dagelijkse schoolse zaken voor de leerling en
contactpersoon voor ouders en verzorgers.
• De leerkracht geeft duidelijk aan wat hij van de leerling verwacht. Uiteindelijk is de leerkracht
verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. Hij of zij zorgt voor overzicht en duidelijkheid in de
klas. Daardoor weet de leerling:
• wat zijn of haar lesrooster voor die dag is
• dat andere leerkrachten de les kunnen overnemen
• dat alle lessen op elkaar zijn afgestemd
Het lesprogramma is inzichtelijk en sluit aan bij het ontwikkelingsperspectief.

Elke leerling heeft rechten én plichten
•
•
•
•
•
•

•
•

Elke leerling heeft recht op een veilige school.
Elke leerling heeft de plicht te zorgen dat andere leerlingen zich veilig voelen.
Elke leerling heeft recht op een gezonde en sfeervolle school.
Elke leerling heeft de plicht ervoor te zorgen dat hij of zij geen dingen meeneemt naar school die de
gezondheid en de goede sfeer in gevaar brengen.
Elke leerling heeft recht op het optimaal volgen van de les.
Elke leerling heeft de plicht om voor lestijd telefoon of andere geluid- of beelddragende apparatuur af
te geven bij de leerkracht. (In uitzonderlijke gevallen zijn hier afspraken over te maken. Deze staan dan
in het individuele ontwikkelingsperspectiefplan beschreven.)
Elke leerling heeft het recht zich te kleden zoals hij of zij prettig vindt.
Elke leerling heeft wel de plicht om zich netjes te kleden, met kleding die past bij het jaargetijde, bij
het naar school gaan of bij arbeidstraining buiten school.

We kunnen leerlingen aanspreken op kleding en attributen die als stoer of uitdagend kunnen worden
bestempeld. We kunnen een leerling verplichten andere kleding aan te doen als dit ten goede komt aan de
sfeer in de school of de uitvoering van zijn/haar ontwikkelingsperspectief. Leerlingen doen in de school hun
jassen uit en petten af. Op praktijkafdelingen kunnen specifieke eisen aan kleding worden gesteld. De
leerling moet aan deze eisen voldoen om de lessen te kunnen volgen.

Een veilige, gezonde school
Alle medewerkers van De Bolster vinden dat iedereen zich veilig en op zijn gemak moet voelen op onze
school. We zijn een open school. Ouders/verzorgers of instanties kunnen informatie krijgen en vragen
stellen. Het lesprogramma besteedt veel aandacht aan het omgaan met elkaar als leerlingen, omgaan met
volwassenen, omgaan met jezelf en het omgaan met het werk dat je moet doen.
Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald op het thema sociale veiligheid en
welbevinden. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het
verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
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Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, 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 allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
We proberen de school zo veilig mogelijk te maken en een prettig leerklimaat te creëren.

Rots & Water
Een onderdeel van het lesprogramma is Rots & Water, een psycho-fysieke training voor jongens en meisjes.
Rots & Water kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma. Door
verschillende spel- en oefenvormen leren de leerlingen continu te schakelen tussen Rots of Water. Tijdens
de training krijgen de leerlingen steeds meer lichaamsbesef. Belangrijke termen die continu getraind en
geëvalueerd worden zijn: zelfbeheersing, zelfbewustzijn, rust- en krachtcentrum.
• Rots staat voor stevigheid, weten wat je wilt, maar kan ook zijn: starheid en te heftige reacties in
conflictsituaties.
• Water staat voor communicatief, inleven, onderhandelen, maar kan ook zijn: te meegaand, geen
grenzen kunnen stellen.
Beide begrippen hebben hun sterke en minder sterke kanten. De kracht van de methodiek is het kunnen
schakelen tussen Rots en Water en beide in te kunnen zetten in verschillende situaties. Soms is het handig
om meer Rots of meer Water in te zetten.

Time-out-methode
Op De Bolster gaan we uit van het idee dat gedrag niet alleen voortkomt uit kenmerken van de leerling,
maar dat het ontstaat uit de interactie tussen de leerling en zijn omgeving van dat moment (onder andere
de leerkracht). Doel van de leerkracht is om door middel van het pedagogisch handelen alle leerlingen op
een positieve manier de dag door te laten komen. Door preventief handelen kan hij of zij escalaties en
conflicten zoveel mogelijk voorkomen. Mocht het de leerling toch niet lukken om het gedrag in de klas aan
te passen, dan treedt het stappenmodel in werking en kan er gebruik gemaakt worden van de timeoutruimte binnen de school en een leerplein buiten de school. Een time-out dient niet alleen als een
moment waarin de leerling kan overschakelen van probleemgedrag naar gewenst gedrag. Het is ook een
reflectiemoment voor de leerkracht. Hij of zij kan zich bezinnen op het wijzigen van de aanpak, waardoor
er weer een werkbare situatie ontstaat. Door een time-out wordt ruimte gecreëerd voor contactherstel. De
betrokken leerkracht registreert de reden van de ingezette stappen en incidenten in het
leerlingvolgsysteem. De time-outmedewerker legt alle stappen vast in de time-outregistratie.
We hanteren het stappenmodel in principe voor elke leerling. Wanneer blijkt dat dit model voor een leerling
niet passend is, maken we maatwerkafspraken (in overleg met ouders/verzorgers en mentorleerkracht).
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Stappenmodel time-out

Stap 1

Je krijgt een time-out in
de time-outruimte op school
- 10 minuten -

Stap 2

Je krijgt een time-out in
de time-outruimte op school
- 10 minuten -

Stap 3

Je krijgt een time-out met schoolwerk bij het leerplein
Er wordt contact opgenomen met je ouders/verzorgers
- 1 lesuur -

Stap 4

Je krijgt een time-out
met (school)werk bij het leerplein
Er wordt contact opgenomen met je ouders/verzorgers
Morgen weer een nieuwe kans!
- 1 verlengde schooldag tot max. 16.30 uur -

Schorsing
In het uiterste geval, bij grensoverschrijdend gedrag, gaat de directie over 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 het vervolg vast. Binnen de school werken we met een veiligheidsplan waarin zaken rondom
time-out en schorsing staan omschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.

Activiteiten buiten de school
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 De Bolster mogen
personeelsleden geen leerlingen meenemen naar hun privéomgeving.
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Samengevat
De Bolster heeft duidelijke regels en afspraken.
• De school is veilig en gezond.
• Je neemt geen spullen mee van anderen.
• Iedereen kan zo goed mogelijk de lessen volgen.
• Geen telefoon en andere apparaten in de klas.
• Leerlingen kleden zich netjes en passend.
• Petten af en jassen uit in de klas.
Je leert voor jezelf opkomen met Rots & Water.
Bij probleem-gedrag krijg je een time-out.
Je gaat dan tijdelijk naar een aparte ruimte.
Heb je een time-out gehad?
De school meldt dit aan ouders of groepsleiding.
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Lestijden en vakanties
Lesrooster
Binnen de school werken we volgens een lesrooster. Dit hangt in alle lokalen en in de openbare ruimte. Op
dit rooster staan plaats, tijd en lesprogramma voor elke leerling vermeld.
Lestijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Apeldoorn
08:15 - 14:25
08:15 - 14:25
08:15 - 14:25
08:15 - 14:25
08:15 - 12:25

Voorst
08:25 - 14:00
08:25 - 14:00
08:25 - 14:00
08:25 - 14:00
08:25 – 14:00

Afmelden of ziekmelden leerlingen
Als een leerling ‘s ochtends te laat komt of ziek is - en daardoor geen onderwijs kan volgen - moeten ouders
of verzorgers dit persoonlijk melden bij de mentorleerkracht. Dat kan tussen 08.00 en 08.15 uur of als het
echt niet anders kan, tussen 12.15 en 13.00 uur. Ouders of verzorgers moeten zelf het leerlingenvervoer
afzeggen.

Rookvrije school
We ontmoedigen onze leerlingen om te roken. Onder meer via een aantal lessen en verschillende andere
activiteiten. Roken is in het schoolgebouw en op de schoolpleinen niet toegestaan. Ook tijdens
oudergesprekken en andere activiteiten buiten schooltijd geldt het rookverbod.

Verzekeringen & aansprakelijkheid
De Bolster 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. Dit is ook het geval wanneer leerlingen in een
werkervaringsproject werken. Hiervoor hebben we een speciale arbeidstrainingsverzekering. Een leerling
brengt soms schade toe aan eigendommen van de school, een medewerker of van een medeleerling. Is er
sprake van opzettelijke schade of schade door onvoorzichtigheid, dan moeten de kosten hiervan vergoed
worden. Kinderen van veertien jaar of ouder zijn persoonlijk aansprakelijk als zij schade aan derden
toebrengen. Voor kinderen jonger dan veertien jaar geldt dat de ouders aansprakelijk zijn voor schade aan
derden. Voor hen is het van belang dat ouders een WA-verzekering hebben afgesloten. De meeste
verzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid van de inwonende kinderen. Het kan ook voorkomen dat de
school schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. De Bolster heeft daartoe een WA-verzekering afgesloten.
Het gaat daarbij om verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van
eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen.
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Schoolvakanties en vrije (mid)dagen locaties Voorst en Apeldoorn 2021-2022
Week
Week 35
Week 39
Week 40
Week 42
Week 44
Week 48
Week 51
Week 52+1
Week 4
Week 7
Week 9
Week 11
Week 15
Week 16
Week 17
Week 18 + 19
Week 20
Week 21
Week 23
Week 24
Week 27

Datum

Maandag 14 maart 2022
Vrijdag 15 april 2022
Maandag 18 april 2022
Woensdag 27 april 2022
Maandag 2 mei t/m vrijdag 13 mei
Vrijdag 20 mei 2022
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni 2022
Vrijdag 16 juni 2022
Vrijdag 8 juli 2022

Activiteit
Start schooljaar
Beeledag
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Inloopmiddag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Studiedag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Inloopmiddag
Studiedag

Week 28 t/m 33

Maandag 8 juli t/m vrijdag 19 Augustus

Zomervakantie

Maandag 30 augustus 2021
Vrijdag 1 oktober 2021
Maandag 4 oktober 2021
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Vrijdag 5 november 2021
Vrijdag 3 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Maandag 24 januari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart

Inloopmiddagen
Op de vrijdagen 1 oktober 2021 is de Beeledag, 18 februari 2022 en 16 Juni 2022 zijn er inloop(mid)dagen voor
ouders/verzorgers en andere betrokkenen.
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Aanvullende informatie
Medicatie
Voor het verstrekken van medicijnen tijdens schooltijd aan leerlingen die niet bij De Beele verblijven,
dienen hun ouders/verzorgers via een formulier toestemming te geven. Op dit formulier staat ook
informatie over soort en gebruik van de medicatie. Verder vragen we ouders/verzorgers om een
telefoonnummer waarop zij tijdens schooltijden bereikbaar zijn. Dit formulier staat achterin deze
schoolgids.

Stagiaires
Stagiaires (mbo-, hbo- en wo-studenten) zijn van harte welkom bij De Bolster. Na een uitgebreid
kennismakingsgesprek en concrete werk- en begeleidingsafspraken kunnen zij binnen ons onderwijs worden
ingezet.

Extra verlof
In bepaalde omstandigheden krijgt een leerplichtige leerling verlof buiten de door de school vastgestelde
vakantiedagen. Onze school moet zich aan de wet houden, dus de mogelijkheden zijn beperkt. Alleen in
geval van ‘gewichtige omstandigheden’ kunnen we aan zo’n verzoek voldoen. U moet dit verlof schriftelijk
aanvragen bij de intern begeleider van betreffende locatie. Daarbij geeft u de reden en de duur van het
verlof op. Een aanvraag van meer dan tien dagen verlof, legt de school voor aan de leerplichtambtenaar.

Bezwaar/beroep
Bent u het niet eens met de beslissing van de directie en/of leerplichtambtenaar, dan kunt u een
bezwaarschrift indienen. Dit kan alleen schriftelijk. De directie en/of leerplichtambtenaar reageren
officieel op uw bezwaarschrift. 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.

Foto’s voor publicatie
Het is mogelijk dat op school gemaakte foto’s van uw kind worden gebruikt voor verschillende
schoolpublicaties (denk aan website, brochure en schoolgidsen). Wij zullen wij uw wensen betreffende
mogelijke publicatie van foto’s van uw kind inventariseren en vanzelfsprekend respecteren.

Internet
Leerlingen werken bij De Bolster op computers en onder meer op internet. De school bepaalt of, hoe en
wanneer een leerling op de computer werkt. Onze regels voor internetgebruik zijn vastgelegd in een
protocol. Zo mogen leerlingen geen websites bezoeken die in strijd zijn met de goede zeden, die
discriminerend zijn naar geloof, ras of seksuele geaardheid of die gewelddadig zijn. Het bezoeken van
zogenoemde chatrooms is evenmin toegestaan. Houdt een leerling zich volgens het oordeel van de school
niet aan deze regels, dan ontzeggen we hem/haar tijdelijk toegang tot de computer.
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Leerlingenvervoer
Voor leerlingen die vanuit de regio onze school bezoeken, kunt u als ouder/verzorger, aanspraak maken op
aangepast vervoer naar en van school. U kunt deze vervoersvoorziening aanvragen bij de gemeente waarin u
woont. De Commissie voor de Begeleiding van school kan de aanvraag ondersteunen.

Voorkoming lesuitval
We proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Een beschikbare collega neemt de les van een zieke
leerkracht over of we plaatsen de leerlingen tijdelijk in een andere groep. Toch kan het gebeuren dat er
door overmacht soms een les uitvalt. Als er veel zieke personeelsleden zijn bijvoorbeeld. Op dat moment
informeren we ouders/verzorgers daarzo snel mogelijk over.

Medezeggenschapsraad
De Bolster beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR). Via deze raad is de vertegenwoordiging geregeld
van ouders/verzorgers en medewerkers in het overleg met het bestuur. De MR denkt mee en adviseert over
het beleid van de school. 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 altijd op zoek naar ouders die willen participeren binnen de MR. Dus als u interesse heeft, meld u
dan aan! Dat kan bij de voorzitter van de MR.

De leerlingenraad
We hebben een leerlingenraad op De Bolster. De schoolleider van De Bolster stuurt de leerlingenraad aan.
De functie van de leerlingenraad is:
• praten over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden
• meedenken en meepraten over schoolse zaken
• aanspreekpunt voor de andere leerlingen
• namens de groep praten en niet voor jezelf alleen
• meedenken over veranderingen en verbeteringen op school
• punten bespreekbaar maken bij de directie
• evalueren van allerlei onderwerpen

Klachten
Van klachten kunnen we leren. Klachten van ouders/verzorgers en leerlingen stimuleren ons om de kwaliteit
van ons werk te verbeteren. Kom met klachten daarom direct naar ons toe! Wij behandelen de klacht
zorgvuldig, eerlijk en discreet. Wel gaan we er vanuit dat de klacht altijd eerst besproken is met de persoon
over wie het gaat. Vervolgens kunt u contact opnemen met de directie van de Bolster. De Bolster heeft een
klachtenreglement en een klachtencommissie. Het klachtenreglement staat ook op onze website:
www.debolster.nl.
U kunt met klachten ook terecht bij de stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).
Kijk voor informatie op de website www.gcbo.nl.
Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,
tel. 070 - 386 16 97, e-mail info@gcbo.nl
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Activiteiten
De school besteedt aandacht aan nationale feestdagen door vieringen met een maaltijd in klassenverband of
een andere gezamenlijke activiteit. Jaarlijks organiseert De Bolster per locatie verschillende activiteiten in
de vorm van een sportdag, schoolreisjes of excursies. U krijgt hierover voorafgaand informatie. Bij alle
activiteiten houden we bestaande schooltijden aan.

Contact met de school
Ouders/verzorgers die in contact willen komen met de leerkracht van hun kind, kunnen dit voor of na
schooltijd telefonisch doen. Als u de leerkracht persoonlijk wilt spreken, maak dan van tevoren een
afspraak.

Bestuur en directie De Bolster
Bestuur
Het bestuur is bereikbaar via het postadres van de school.
Directeur onderwijs
Dhr. S. Jans. De Directeur onderwijs is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
Tijdens schooluren is de school altijd telefonisch bereikbaar. Informatie over De Bolster is te vinden op de
website: www.debolster.nl.

Bereikbaarheid
De Bolster (hoofdlocatie)
Beelelaan 6, 7383 BH Voorst
T 088 - 779 22 70
E school@debolster.nl
I www.debolster.nl
Locaties De Start, Op Weg en De Wegwijzer
Beelelaan 6
7383 BH Voorst
088 - 779 22 70
Locatie Apeldoorn
Gentiaanstraat 804
7322 CZ Apeldoorn
06 - 13 44 05 72
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Routebeschrijving naar de hoofdlocatie in Voorst
•

•

Komend vanuit de richting Apeldoorn passeert u eerst de bebouwde kom van Voorst.
Let op: daar wordt elektronisch de snelheid gecontroleerd op twee plekken! Na het bord ‘einde
bebouwde kom’ gaat u na 100 m links een smalle asfaltweg in (er staan twee lage witte paaltjes en een
bord met aanduidingen: tennisveld, v.v. Voorst en orthopedagogisch centrum De Beele). U rijdt deze
weg af, passeert twee hoge zuilen en draait meteen links de parkeerplaats op. Het tweede gebouw links
is de school.
Vanuit zuidelijke richting rijdt u vanuit Zutphen naar Voorst en ± 50 m voor de bebouwde kom gaat u
rechts (vlak voor de bushalte) de smalle asfaltweg op (zie verder boven).

Overzicht (v)so-scholen van Pluryn
(V)SO De Bolster – Voorst/Apeldoorn
www.debolster.nl
VSO De Sprong - Maarsbergen en Zeist
www.vsodesprong.nl
VSO Eefde en VSO Deventer – Eefde en Deventer
www.vsoeefde-deventer.nl
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Samengevat
Leerlingen hebben alleen vrij tijdens vakanties.
Wil je buiten de vakantie vrij?
Dat kan alleen in bijzondere gevallen.
Ouders vragen dat verlof schriftelijk bij de school aan.
De school bepaalt de regels voor gebruik van internet.
Aangepast vervoer naar school is mogelijk.
Ouders hebben inspraak bij De Bolster.
Daarvoor is de raad voor mede-zeggenschap.
Leerlingen kunnen mee-praten in de leerlingen-raad.
De school probeert lesuitval te voorkomen.
Zijn je ouders het niet eens met een beslissing?
Dan kunnen zij schriftelijk bezwaar indienen.
Ze kunnen daarbij doorgaan tot hoger beroep.
Een klachten-reglement staat op www.debolster.nl
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Formulier
Uitdelen medicatie aan externe leerlingen en bereikbaarheid ouders
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact
opnemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u aangewezen, persoon.
Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet,
zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een eenvoudige pijnstiller of
afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd worden.
Daarnaast is het in uitzonderlijke gevallen nodig dat een medewerker van De Bolster medicijnen uitdeelt
aan leerlingen die niet bij De Beele verblijven, maar hier overdag naar school gaan. Dit kan natuurlijk niet
zonder uw toestemming. Wilt u daarom dit formulier invullen en hiermee verklaren dat u ons toestemming
geeft om de hieronder omschreven medicijnen uit te delen? U blijft zelf verantwoordelijk voor de
houdbaarheid en het dagelijks meegeven van de juiste medicatie.
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling................................................

Geboortedatum:....................................

Naam ouder/verzorger:........................................................................................................
(tevens 1e waarschuwingsadres)
telefoon thuis…………………………………

mobiel…………………………………

telefoon werk…………………………………

mobiel…………………………………

Naam ouder/verzorger:........................................................................................................
(tevens 1e waarschuwingsadres)
telefoon thuis…………………………………

mobiel…………………………………

telefoon werk…………………………………

mobiel…………………………………

Naam huisarts………………………………..

telefoon……………………………….

Naam specialist.......................

telefoon………………………………

Te waarschuwen persoon, indien 1e ouder/verzorger niet te bereiken is:
Naam.............................................................................................................................
Relatie tot leerling…………………………………

(bijv. vader, tante, buurvrouw)

telefoon thuis…………………………………

mobiel…………………………………

telefoon werk: …………………………………
Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor de volgende zaken:.................................................

Contact
De Bolster
Beelelaan 6
7383 BH Voorst
Telefoon: 088 - 779 22 70
E-mail: school@debolster.nl
De Bolster is onderdeel van Pluryn.

www.debolster.nl

