Schoolgids
2020-2021
VSO Heuvelrug College

Voorwoord
Met veel plezier presenteren wij de schoolgids 2020-2021 van VSO Heuvelrug College, een onderdeel van Pluryn.
In deze gids stellen wij ons graag voor. De visie en uitgangspunten, de organisatie, het onderwijs en de zorg
voor onze leerlingen worden uiteengezet in deze schoolgids. Daarnaast zijn ook de parels, elementen uit ons
onderwijs waar wij trots op zijn, omschreven.
Tevens worden de praktische informatie over de schooltijden, het vakantierooster en de regels van de school
beschreven.
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Brenda Pouw
Directeur

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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1. De organisatie/De school
VSO Heuvelrug College biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. De leerlingen van VSO Heuvelrug
College zijn afkomstig uit de regio of hebben een indicatie voor residentiële zorg. 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.
VSO Heuvelrug College werkt nauw samen met de Aventurijn, de Dijckhof en SO Noorderlicht, die eveneens
onderdeel van Pluryn zijn. Aventurijn en de Dijckhof bieden dagbehandeling met onderwijs op maat. Leerlingen
kunnen vanuit deze twee afdelingen en ook vanuit SO Noorderlicht, in- en/of doorstromen naar VSO Heuvelrug
College.

1.1.

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.

1.2.

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 (beschut) werk.

•

Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

1.3.

Onze houding

Onze medewerkers:
•

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

•

Hanteren een gezamenlijke en eenduidige aanpak, waarbij veiligheid en een gezonde levenshouding als belangrijk
voorbeeld dienen.

1.4.

Onze uitgangspunten

VSO Heuvelrug College bereidt leerlingen voor op een duurzame participatie in de samenleving. Onze leerlingen
verdienen de best mogelijke kansen. Wij zien het als onze taak om 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 of opleiding voor elke leerling.
Binnen VSO Heuvelrug College werken we vanuit gezamenlijke waarden: Wij streven een trotse professionele houding
na, die gebaseerd is op vertrouwen en betrokkenheid en oog heeft voor ieders persoonlijke ontwikkeling.
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Deze waarden geven richting aan onze gedragsafspraken en omgangsvormen. Wij zijn hierin continu op zoek naar groei
en afstemming in ons eigen werk en onze wijze van samenwerken, ook als onderdeel van de maatschappij.
Ondanks dat deze normen gezamenlijk gelden en we als team een eenheid vormen, hechten wij eraan de individuele
medewerker in het oog te houden. Bij het vertalen van deze waarden in afspraken, maken we beleid dat geldt voor het
hele team, maar we bieden maatwerk wanneer het nodig is.
Wij willen in gesprek blijven over de juiste balans tussen vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten en kritisch meekijken.
Weten dat er ruimte gegeven wordt om je kwaliteiten te ontdekken en te benutten en hierover te kunnen sparren; beide
vanuit vertrouwen, vergroot je zelfrespect. Elkaar aanhoren (open luisterhouding) en elkaar aanspreken (eerlijk zijn) in
openheid en respect voor jezelf en elkaar, zijn voorwaarden om dat evenwicht te bewaren. Feedback ontvangen en
geven, doen we professioneel en met respect. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de basisafspraak om mét in plaats van.
óver elkaar te spreken.
Wij willen betrokken zijn bij elkaar, maar ook bij de school. Samen zorgen we ervoor dat de school in ontwikkeling blijft
en continu inspeelt op de aldoor veranderende vraag die de maatschappij aan ons stelt. Dit vraagt van de medewerkers
om flexibel mee te bewegen met veranderingsprocessen. Om in ontwikkeling te blijven, stellen we gemeenschappelijke
doelen op en zoeken we actief het overleg. We verwachten van elkaar hierin een team- en eigen verantwoordelijkheid te
nemen en ook proactief te zijn in het realiseren van voorgenomen doelen. Onderdeel hiervan is dat we ons aan
afspraken houden en het bespreekbaar maken als dit niet gebeurt. Wat hierin ondersteunend werkt is het werken met
korte lijnen en het transparant communiceren en handelen.
Van medewerkers vragen wij een hoge mate van zelfreflectie: we stimuleren elkaar een spiegel voor te houden en bezig
te blijven met de vragen: “Waar ben ik mee bezig en doe ik het goed?” Essentieel hierbij is een kwetsbare houding om je
onzekerheden te kunnen herkennen, durven uitspreken en actief mee aan de slag te willen gaan. Dit is één van de
manieren om de uitdaging in je werk te blijven zoeken.
Wij zijn trots op onze school en willen de kwaliteit hooghouden. We zien ons team- en eigen werk als waardevol en zijn
fier op de successen die we behalen. Op weg hiernaartoe, spreken we waardering bewust uit en motiveren we elkaar
door o.a. stil te staan bij onze processen en deze te evalueren. Zo houden we ook zicht op het realiseren van de
doelstellingen in een haalbaar tempo en houden we een ieder aangehaakt bij het proces.

1.5.

Onze parels

De school heeft aandacht voor gezonde voeding en bewegen.
De school heeft een leerlingenraad.
De school heeft een gedegen opbouw van stages naar uitstroom.
De school heeft een pedagogisch medewerker. Deze biedt leerlingen een rustige plek zodat zij daarna weer kunnen
instromen in de klas.
De school heeft een team waarin gedeeld leiderschap zichtbaar is.
De school heeft een ambitieus team dat open, betrokken, veilig en behulpzaam is.
De school speelt in op vernieuwingen in de maatschappij, zoals de pilot mbo Entree-opleiding.
De school begeleidt nieuwe en startende medewerkers.
De school heeft een nauwe samenwerking met externe instanties zoals CJG, HALT en Samen voor Zeist.

1.6.

Streefbeelden VSO Heuvelrug College

1.6.1. Streefbeelden 2019-2023
Elke vier jaar ontwikkelen we een schoolplan. Het schoolplan van 2019-2023 is leidend. Dit schoolplan is het
resultaat van een groeiende school, die de nieuwste onderwijsontwikkelingen volgt. Het team is betrokken bij
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het opstellen van het schoolplan. Binnen het team heeft elke medewerker zijn eigen idealen. In werksessies zijn
medewerkers met elkaar in gesprek gegaan en hebben hun idealen gedeeld voor de school met elkaar. Hieruit
vloeiden onderstaande streefbeelden voort, die zijn opgenomen in het schoolplan.
In 2023 tonen de leerlingen persoonlijk eigenaarschap over hun eigen leerproces

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen persoonlijk eigenaarschap ontwikkelen. Dit willen wij stimuleren door
leerlingen te betrekken bij ontwikkelingen in het onderwijs, zoals een grotere rol van de leerlingenraad in het nemen van
beslissingen. Daarnaast willen wij leerlingen actief betrekken bij de organisatie van activiteiten op school, zoals open
middagen, vergaderingen van externe partners, de nieuwjaarsreceptie en kerstviering.
De leerlingen krijgen een grotere rol bij hun eigen ontwikkelperspectiefgesprekken (OPP-gesprekken), zodat zij meer
verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen toekomst.
VSO Heuvelrug College investeert in duurzaam onderwijs door voldoende professionele medewerkers in te
zetten en ruimte te geven aan ontwikkeling

Vooral in het voortgezet speciaal onderwijs loopt het tekort aan leraren en schoolleiders snel op. Het lerarentekort heeft
invloed op de onderwijskwaliteit, het team en de organisatie. Op VSO Heuvelrug College willen wij de onderwijskwaliteit
hooghouden. Investeren in medewerkers is van essentieel belang. De leidinggevende, leerkrachten én het
onderwijsondersteunend personeel zijn van groot belang om een school draaiende te houden. Wij willen een school zijn
waar mensen graag willen werken en leren. Een school waar medewerkers kunnen rekenen op waardering en aanzien.
Een plek waar de professionals alle mogelijkheden en ruimte hebben om zichzelf en hun deskundigheid te ontwikkelen.
Alleen een bestendige, degelijke basis van voldoende bekwame medewerkers die de leerlingen tot ontwikkeling
brengen, kan leiden tot duurzaam onderwijs.
De komende jaren investeert VSO Heuvelrug College flink in opleidingen en deskundigheidsbevordering. Wij investeren
in toekomstige leerkrachten die hun Pabo-bevoegdheid willen behalen via een zij-instroomtraject. Deze medewerkers
hebben al ruime ervaring in het sociale werkveld. Wij breiden onze flexibele schil van leerkrachten uit, zodat we de
komende jaren geen gebruik hoeven maken van detacheringsbureaus en we direct kunnen investeren in onze eigen
medewerkers.
Alle nieuwe leerkrachten en ondersteuners volgen een inwerkprogramma van minimaal twee jaar. Een ervaren
medewerker van VSO Heuvelrug College begeleidt het inwerkprogramma, dat onder andere bestaat uit lesbezoeken,
intervisie, coachingsgesprekken en het geven van workshops.

In 2023 tonen medewerkers persoonlijk leiderschap over hun eigen leerproces

Wij willen door het hanteren van de evaluatieve cyclus een onderzoekende cultuur ontwikkelen binnen het team.
Medewerkers zullen hierin geschoold worden door middel van workshops.
Het team professionaliseert zich door middel van intervisie en door met elkaar te onderzoeken waar ieders kwaliteiten
liggen, zodat deze optimaal kunnen worden ingezet. Gedeeld leiderschap krijgt hiermee een centrale rol.
In 2023 is de school een uitdagende en veilige omgeving

In onze maatschappij nemen ICT en social media een grote plek in. We willen onze leerlingen hier veilig mee leren
omgaan. Dit willen wij realiseren door ons lesaanbod uitdagender en interactiever te maken, gericht op de 21st Century
Skills. Het team zal hierin geschoold worden door leerkrachten die bekwaamd zijn in 21st Century Skills.
Onze leerlingen kunnen op een veilige manier samen leren spelen en communiceren, omdat het schoolplein in zones is
verdeeld: Daardoor zullen activiteiten elkaar niet hinderen. Op deze manier ontstaat er overzicht en rust.
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In 2023 werkt de school optimaal samen met ouders aan de ontwikkeling van onze leerlingen

We streven naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin zij vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van de leerling.
We streven ernaar om met elke ouder een intakegesprek te houden, in het bijzijn van de leerling. Met iedere ouder
spreken we een passende gespreksfrequentie af, die aansluit bij de behoefte van zowel de ouder als de school. Onze
verwachting is hiermee communicatie op maat te leveren, evenals een toename in tevredenheid en spreiding van
gesprekken. Zo werken we met ouders, leerling en school vanaf de eerste dag aan een reëel toekomstperspectief.
In 2023 werkt VSO Heuvelrug College intensief samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden om te
zorgen dat iedere leerling zich kan ontwikkelen

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben, zich kunnen ontwikkelen. In veel
gemeenten ontbreekt een goede verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs. Sommige leerlingen krijgen daardoor op
school niet tijdig de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben. Zonder deze extra ondersteuning kunnen problemen
ontstaan en kan de situatie verergeren. Op VSO Heuvelrug College participeren wij vanaf april 2019 in een pilot om
onderwijs en gemeente dichter bij elkaar te laten komen. We onderzoeken hoe we binnen VSO Heuvelrug College met
één of twee zorgaanbieders per school kunnen werken. Het beperken van het aantal zorgverleners in de klas verhoogt
de continuïteit en kwaliteit van de zorg en brengt tevens rust in de klas. Daarnaast kijken we hoe we preventieve
jeugdzorg nog beter in school kunnen halen, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We kijken naar een
werkwijze waarbij wij en de gemeenten de handen ineenslaan voor duurzame en eenvoudig georganiseerde preventieve
jeugdhulp op scholen.

1.6.2. Doelen 2020-2021
Doelen schooljaar 2020-2021:
-

Iedere klas heeft op zijn eigen wijze bewegend leren in het lesprogramma geïntegreerd;

-

Leerlingen beheersen ICT-basisvaardigheden en mediawijsheid passend bij hun leerstijl en niveau;

-

VSO Heuvelrug College wil het pedagogisch klimaat positief beïnvloeden middels een gestructureerde aanpak;

-

De leerlingen behalen sociale en arbeidsvaardigheden competenties op het niveau dat overeenkomt met hun
uitstroomperspectief op het moment dat ze uitstromen;

-

De leerlingen zijn betrokken bij de school en worden steeds meer eigenaar van hun ontwikkeling;

-

VSO Heuvelrug College heeft concrete effectieve voorzieningen voor jeugdhulpverlening in de school die samen
met de gemeente worden vormgegeven.
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2. Het onderwijs
Het onderwijs op VSO Heuvelrug College wordt vormgegeven door (mentor)leerkrachten, ondersteuners, vaken praktijk docenten, stagecoördinatoren en een pedagogisch medewerker.
De leerlingen zijn onderverdeeld in klassen van maximaal 12 leerlingen. De klassen zijn ingedeeld op leerroute
en fase. De mentorleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Hij is verantwoordelijk voor de
invulling en coördinatie van het onderwijstraject en het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling.
Er is een kernteam betrokken bij elke leerling, bestaande uit een mentorleerkracht, praktijkleerkrachten,
vakleerkrachten, intern begeleider, stagecoördinator en orthopedagoog. Zij dragen de zorg voor de optimale
ontwikkeling van de leerling.
De school heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). Die bestaat uit de locatiedirecteur, teamleider,
orthopedagogen en een intern begeleider. Zij monitoren en bewaken het onderwijsproces.

2.1.

Uitstroombestemmingen

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

Leerroute 3, met als uitstroombestemming Arbeidsmatige dagbesteding/ beschut werk

•

Leerroute 4, met als uitstroombestemming Arbeid

•

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

2.2.

Fasen

Het onderwijs bestaat uit zes leerjaren, verdeeld over drie fasen. Per fase hanteert het kernteam een fase-specifieke
aanpak. De aanpak ontwikkelt zich van sturend naar coachend begeleiden. Maar ook van algemeen oriënterend, met
aandacht voor de persoon, naar individueel specifiek vanuit competenties en kwaliteiten van de leerling. De instructie
gaat in stappen van direct en volledig in regie van de leerkracht, naar competentiegericht, waarbij de leerling zelf de
regie heeft over zijn leerproces. Per leerling kijken we in hoeverre hij eigen verantwoordelijkheid kan dragen.
•

Oriëntatiefase
De oriëntatiefase beslaat de eerste twee jaar van het onderwijs op VSO Heuvelrug College. Het accent ligt op
Nederlandse taal, Rekenen, Engels, Sociale Vaardigheden, Mens & Maatschappij en Voorbereiding op
Dagbesteding/Arbeid. De leerlingen leren naast deze vakken zichzelf en hun interesses kennen. Daarnaast maken
ze kennis met de uitstroomrichtingen in de vorm van praktijkvakken.

•

De beroepsgerichte fase
De jaren drie en vier vormen de beroepsgerichte fase op VSO Heuvelrug College. Hierin verschuift het accent naar
voorbereiding op Arbeid, Beschut Werk of Arbeidsmatige Dagbesteding. Leerlingen leren hun eigen kwaliteiten en
valkuilen kennen en oriënteren zich breed op de verschillende uitstroomrichtingen. Ze doen een
werkbelangstellingstest om te zien bij welke uitstroomrichting(en) hun interesse ligt. Bovendien lopen ze tweemaal
stage: een Begeleide Interne Stage (BIS) en een (eventuele) Begeleide Externe Stage (BES).

•

De transitiefase
De laatste twee jaren vormen de transitiefase. Daarin staat de daadwerkelijke transitie naar de uitstroomplek
centraal. De leerlingen gaan in deze fase aan de slag met het verdiepen van hun mogelijkheden.
Daarbij wordt gefocust op vaardigheden die de leerlingen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen in de gekozen
uitstroomrichting(en). Er wordt toegewerkt naar een passende uitstroombestemming. Ook in deze fase zijn er indien
mogelijk twee stages: opnieuw een BES en daarnaast een ZES (Zelfstandige Externe Stage).
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2.3.

Het onderwijs

Op VSO Heuvelrug College geeft de mentorleerkracht de volgende vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

Rekenen & Wiskunde

•

Sociale Vaardigheden

•

Mens & Maatschappij

•

Voorbereiding op Dagbesteding en/of Arbeid

Daarnaast geeft de (vak)leerkracht de volgende vakken:
•

Rots & Water

•

Culturele Oriëntatie en Creatieve Expressie (COCE)

•

Bewegen & sport

Tot slot geeft de praktijkleerkracht de vakken:
•

Groen

•

Horeca

•

Techniek

•

Detail & logistiek

•

Dierverzorging

Elke leerling volgt zijn of haar eigen leerroute binnen het aanbod van de vakgebieden Nederlands, Rekenen & Wiskunde
en Engels. Hierbij wordt zoveel mogelijk geprobeerd te werken vanuit een basisinstructie in de klas. Daarnaast is er een
klassikaal aanbod voor de vakgebieden Sociale Vaardigheden, Mens en Maatschappij, voorbereiding op
Dagbesteding/Arbeid, praktijkvakken, BIS, BES, Sport en Bewegen en Culturele Oriëntatie en Creatieve Expressie
(COCE). De stages worden afgestemd op de interesses, ondersteuningsbehoeften en kwaliteiten van de leerling.
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2.4.

Materialen en middelen

VSO Heuvelrug College zet diverse materialen en middelen in om de leergebieden methodisch of thematisch aan te
bieden. In de tabel hieronder zijn alle materialen en middelen weergegeven.
Leergebied

Vakgebied

Materialen en middelen

Niet-methodegebonden
toetsing

Mondelinge en

Nederlands

schriftelijke taal

•

Nieuwsbegrip XL

•

Staal Taal groep 4, 5,

•

Dagbesteding taal

6
•
•

Staal Spelling groep

CITO VSO
of

•

CITO volgsysteem

4,5,6

VSO Arbeid/PrO

Deviant starttaal, Via

spelling werkwoorden
•

CITO volgsysteem
VSO Arbeid/PrO
spelling nietwerkwoorden

•

CITO volgsysteem
VSO Arbeid/PrO
Begrijpend lezen

Engels

Engels

•

Schoollicentie

-

groove.me niveau 1, 2,
3
•

Deviant Engels vooraf
Op weg naar A1,
Vervolg

Rekenen

Rekenen en wiskunde

•

Nieuwsrekenen

•

Werken aan 1p

•

Deviant Startrekenen
vooraf, op weg naar

•

CITO VSO
Dagbesteding rekenen
of

•

1F

CITO volgsysteem
VSO Arbeid/PrO
rekenen en wiskunde

Mens & maatschappij

Mens, natuur & techniek

Mens & maatschappij

Praktijkvakken (in

•

Thematisch materiaal

•

Deviant Kies 1, 2

•

Thematisch materiaal

-

•

-

oriëntatiefase):
Groen
Techniek
Horeca
Voorbereiding op

Voorbereiding op

•

Mijn Werk

dagbesteding/arbeid

dagbesteding/arbeid

•

Mijn WeVa

competenties (zelf

•

Stagevolgboek (zelf

ontwikkeld)

Praktijkvakken (in

Beoordelingslijst

ontwikkeld)

oriëntatiefase):
Groen
Techniek
Horeca

Schoolgids VSO Heuvelrug College 2020-2021

pagina 11 van 47

Begeleide Interne Stage
(in beroepsgerichte fase)
Begeleide Externe Stage
(in beroepsgerichte fase
en transitiefase)
Zelfstandige Externe
Stage (in transitiefase)
Culturele Oriëntatie en

Vakles:

Creatieve Expressie

Culturele Oriëntatie en

•

Thematisch materiaal

-

Creatieve Expressie (in
oriëntatiefase)
Bewegen en sport

Vakles:

-

-

Bewegen en sport (In
oriëntatiefase en
beroepsgerichte fase)
Leergebied overstijgend:

Voorbereiding op

•

Mijn Werk

Leren

dagbesteding/arbeid

•

Mijn WeVa

Leren functioneren in

Sociale vaardigheden +

•

Leefstijl

sociale situaties

seksualiteit

•

Rots & water

•

Lessenserie

-

Leren taken uitvoeren

Vakles:

-

Seksualiteit

Rots & water (in

•

HALT lessen

oriëntatiefase)

•

Smaaklessen van
Sportief Zeist

Branche

Materialen en middelen

Groen

KPC – Plantsoen
StruX – B-VCA deel 1 t/m 3

Detail en logistiek

Strux: Economie en Handel.
Assistent verkoop retail deel 1 t/m 4

Horeca

Werkportfolio
KAS / BAS

2.5.

Stages

VSO Heuvelrug College leidt leerlingen op tot goede werknemers met alle bijhorende arbeidsvaardigheden. Deze
vaardigheden maken deel uit van een leerlijn. De leerlijn beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen om
succesvol uit te stromen naar de arbeidsmarkt.
Het onderwijs in de praktijkvakken en stages richt zich op algemene arbeidsvaardigheden. Bij de keuze voor die
uitstroomrichtingen kijken we naar regionaal kansrijke beroepen op assistent niveau. Dit niveau staat gelijk aan de
Entreeopleiding van het mbo (mbo1). Bij al deze beroepen zijn de arbeidsvaardigheden doorslaggevend. Daarbovenop
komen de specifieke vaardigheden, afgestemd op de uitstroomrichting bijvoorbeeld snijtechnieken bij Horeca. Het
aanleren van deze vaardigheden gebeurt vooral tijdens de stage. Ze leiden naar certificaten binnen Horeca, Groen en
Detail & Logistiek.
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VSO Heuvelrug College onderscheidt in de opbouw van stagetrajecten verschillende fasen: praktijkvakken, Begeleide
Interne Stage (BIS), Begeleide Externe Stage (BES) en Zelfstandige Externe Stage (ZES). Uitgangspunt bij de stages is
dat de externe gerichtheid van de leerling toeneemt naarmate het leerproces vordert. De arbeidscontext wordt steeds
‘rijker’ en de begeleiding neemt af. Zo went de leerling stap voor stap aan de toekomstige arbeidsomgeving. Elke leerling
kent eigen leerdoelen in dit proces, maar het uiteindelijke doel is voor iedereen gelijk: uitstroom naar (beschutte) arbeid
of dagbesteding.
•

Praktijkvakken

In de praktijkvakken ligt de nadruk op het aanleren van de eerste basale vaardigheden binnen verschillende
uitstroomrichtingen. Praktijkvakken kennen een tweeledige invulling: enerzijds het ontwikkelen van persoonlijke
redzaamheid op diverse gebieden. Anderzijds het aanleren van de eerste arbeidsvaardigheden binnen diverse
uitstroomrichtingen. Brede huishoudelijke redzaamheid en de ontwikkeling van algemene arbeidsvaardigheden zijn
belangrijke doelstellingen. Deze praktijkvakken worden aangeboden in de leerjaren 1 en 2.
•

Begeleide Interne Stage (BIS)

Tijdens de BIS dagen we leerlingen uit om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Dit doen we aan de
hand van verschillende werkvormen. Leerlingen doorlopen interne stages in meerdere uitstroomrichtingen. Zo verkennen
ze hun beroepsinteresses. De BIS vindt plaats binnen de veilige omgeving van de school, onder begeleiding van
leerkrachten.
•

De Gezonde Kantine

Op school is een gezonde kantine. Dit is een onderdeel van de BIS. Drie dagen in de week bereiden de BIS-leerlingen
gerechten die minder vet en suiker bevatten. De gerechten kunnen tijdens lunchtijd door de overige leerlingen en
medewerkers worden afgehaald tegen een kleine vergoeding. Het doel hiervan is leerlingen kennis te laten maken met
gezonde, onbekende gerechten, waardoor zij een gezondere levensstijl ontwikkelen.
De school werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum Nederland en voert jaarlijks een
kantinescan uit en rapporteert dit aan de directie. In juni 2019 ontving de school hiervoor de Gouden Schaal.
•

Begeleide Externe Stage (BES)

Van een BIS op school gaan de leerlingen naar een BES buiten de school. Samen met de praktijkleerkracht gaan de
leerlingen naar het stagebedrijf toe om er stage te lopen. De arbeidsvaardigheden worden van elke leerling in het stagevolgboek bijgehouden. De stagebedrijven waarmee de school samenwerkt, zijn: Albert Heijn, Gamma, PGGM, Better
Future, De Krakeling, Staatsbosbeheer, RCN Het Grote Bos, Biga Groep, de Dijckhof en een boerderij.
•

Zelfstandige Externe Stage (ZES)

Na een BES gaan de leerlingen op een ZES. Het stagebureau zoekt samen met de leerling en ouders een passende
stageplek uit. Bij voorkeur binnen de woonomgeving van de leerling, zodat de leerling zelfstandig naar de stageplek toe
kan gaan. Het streven is dat deze laatste stageplek, de eerste werkplek en/of dagbestedingsplek van de leerling wordt.

2.5.1.

Stagebureau

Het stagebureau bestaat uit stagecoördinatoren die tijdens de schoolloopbaan betrokken zijn bij de stages van de
leerlingen. Vanaf het moment dat een leerling gaat stagelopen, is er een nauwe samenwerking met de leerling, ouders
en leerkrachten. Het stagebureau zoekt, samen met de leerling en de ouders, naar een zelfstandige stage. Daarnaast is
het stagebureau betrokken bij de overstap naar een uitstroomplek.
In een vroeg stadium legt het stagebureau contact met de gemeente, die mogelijk aanvullende voorzieningen heeft voor
de toekomstige baan.
De stagecoördinatoren zijn:
•

Fiona Sneep: tel. 06-10552805

•

Jos Hakvoort: tel. 06-10747458

•

Linda van der Zwaag: tel. 06-30796014

•

Marleen van Egdom: tel. 06-28361383
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2.6.

Certificering en kwalificering

Ons streven is dat elke leerling van school af gaat met een diploma of certificaat. Een diploma is niet alleen een
waardevolle startkwalificatie, het is ook een persoonlijke succeservaring. Het geeft leerlingen een doel, waardoor
voortijdige schooluitval daalt en prestaties verhogen.
VSO Heuvelrug College biedt in samenwerking met het IVIO examenbureau examens op verschillende niveaus aan voor
de vakken Nederlandse taal, Rekenen & Wiskunde en Engels. De examens voldoen aan wettelijk vastgestelde
eindtermen.
Op het moment dat een leerling in samenspraak met het kernteam aangeeft dat hij toe is aan een examen, maakt hij
proefexamens. Daarnaast wordt de leerling aangemeld voor het examen.
VSO Heuvelrug College werkt ook samen met de KPC-groep om certificaten Scholing Voor Arbeid (SVA) uit te kunnen
reiken. De certificaten Scholing voor Arbeid zijn ontwikkeld voor leerlingen die (nog) geen reguliere beroepsopleiding
kunnen volgen. Leerlingen die voldoen aan de eindtermen ontvangen formeel een SVA-certificaat van het SVAexamenbureau. Een SVA-certificaat heeft betrekking op algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en
vaardigheden binnen een specifieke branche van de arbeidsmarkt. VSO Heuvelrug College biedt certificaten aan in de
branches Groen, Detail & Logistiek en Horeca.
Tot slot biedt VSO Heuvelrug College leerlingen de mogelijkheid om het landelijk erkende certificaat Basis Veiligheid
Openbare ruimten (BVO) te behalen. Het persoonscertificaat BVO is ontwikkeld om leerlingen in de groene en grijze
sector de basiskennis te leren van veilig werken in openbare ruimtes. In enkele gevallen kan een leerling het nog breder
erkende certificaat VCA-B (Basisveiligheid) behalen.

2.7.

MBO

In schooljaar 2019/2020 is VSO Heuvelrug College in samenwerking met ORGB (Organisatie in balans) een
Entreeopleiding gestart, met als doel een mbo1-diploma. Dit is een vernieuwd en uniek aanbod in de regio.
De Entreeopleiding is er voor leerlingen zonder een diploma van een vooropleiding. De Entreeopleiding bereidt
leerlingen voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo2-opleiding. Met de Entreeopleiding kunnen
leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.
De Entreeopleiding op VSO Heuvelrug College is ontwikkeld voor jongeren die de capaciteiten hebben om een mbo1diploma te behalen, maar hiervoor de vso-setting nodig hebben. De opleiding duurt 1 jaar.
VSO Heuvelrug College biedt de volgende Entreeopleidingen:
•

25252 – Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie

•

25257 – Assistent verkoop/retail

•

25258 – Assistent plant en (groene) leefomgeving

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

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

•

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

•

Er is sprake van een succeservaring.

2.7.1.

MBO: Instroom- en streefniveaus

Toelatingseisen Entreeopleiding op VSO Heuvelrug College:
•

De leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo 2, mbo 3 of mbo 4

•

De leerling heeft baat bij een vso-setting

•

De leerling is intrinsiek gemotiveerd om de Entreeopleiding te volgen

•

De leerling is in staat om Nederlands op 1F of 2F niveau te halen
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•

De leerling is in staat om Rekenen op 1F of 2F niveau te halen

•

De leerling is in staat om een stage te voltooien met de daaraan verbonden stage-opdrachten

•

De leerling is in staat om een gesprek te voeren, gerelateerd aan de stage

•

De leerling is op 1 augustus voorafgaand aan de startdatum van het MBO minimaal 16 jaar

2.7.2.

MBO: Materialen en middelen

De Entreeopleiding van VSO Heuvelrug College zet diverse materialen en middelen in om de leergebieden methodisch
aan te bieden. In de tabel hieronder zijn alle materialen en middelen weergegeven.
Generiek deel
Vakgebied

Materiaal en middelen

Nederlandse taal

Deviant: via, starttaal 2f

Rekenen

Deviant: Startrekenen 1F, 2F

Loopbaan en burgerschap

Deviant: Kies 1
Mijn Werk
Mijn WeVa

Keuzedeel
Solliciteren

Strux solliciteren
Zelf ontwikkeld materiaal

Profieldeel
25252 – Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie

StruX Assistent horeca, voeding of
voedingsindustrie deel 1 t/m 4

25257 – Assistent verkoop/retail

StruX: Assistent verkoop/retail deel 1 t/m 4

25258 – Assistent plant en (groene) leefomgeving

StruX Assistent plant en (groene) leefomgeving
deel 1 t/m 4

Schoolgids VSO Heuvelrug College 2020-2021

pagina 15 van 47

Schoolgids VSO Heuvelrug College 2020-2021

pagina 16 van 47

3. Pedagogisch klimaat en veilige school
Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. VSO Heuvelrug College streeft er dan ook naar
dat zij zich in en rondom de school zo veilig mogelijk voelen. Onze leerlingen hebben te maken met een
combinatie van een (licht) verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. Voldoende begeleiding en
de juiste sturing zijn nodig om tot leren te komen. Een goed pedagogisch klimaat is mede afhankelijk van een
goed en veilig schoolklimaat. Dit vraagt voldoende kennis en kunde van het team. Die houden we op peil met
studiedagen 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.

3.1.

Ondersteuning in de klas

VSO Heuvelrug College werkt in sommige klassen met ondersteuners, naast de leerkracht. Deze ondersteuners hebben
een achtergrond als pedagogisch medewerker of onderwijsondersteuner. Ook klassen die niet direct de hulp van een
ondersteuner nodig hebben, kunnen gebruikmaken van een pedagogisch medewerker, die een rol als achterwacht
vervult.

3.2.

Weerbaarheid

Soms kan een stressvolle situatie ontstaan op school. Om daar zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan, hebben alle
medewerkers een weerbaarheidstraining gevolgd. Uitgangspunt is dat bij spanningen alles wordt gedaan om fysiek
ingrijpen te voorkomen. Toch is fysiek ingrijpen soms onvermijdelijk, als de leerling een gevaar voor zichzelf of voor zijn
omgeving vormt. De school brengt ouders altijd direct op de hoogte van een incident. Het incident wordt tevens met de
betrokken leerling en de medewerkers nabesproken en er worden indien nodig afspraken gemaakt.

3.3.

Sociaal-emotionele vaardigheden

Aan het begin van het schooljaar worden er in het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) een aantal sociaal-emotionele
doelen opgesteld. Dit zijn doelen gericht op het gedrag. Deze doelen komen tot stand door het invullen van een
vragenlijst over het gedrag van de individuele leerling: de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). De mentor, maar
ook de leerling zelf (vanaf begrijpend leesniveau E5), vult deze vragenlijst in. De belangrijkste doelen worden vertaald en
voor de leerling zichtbaar gemaakt. De leerling wordt hiermee herinnerd aan het te behalen doel en ook de leerkracht
kan de leerling hierop wijzen.
In de stageboekjes staan deze SCOL-doelen nogmaals genoteerd, zodat theoriedocenten én praktijkdocenten samen
met de leerling kunnen werken aan het behalen van de doelen. Vanaf de BES worden de werknemersvaardigheden
gemeten in competenties.
We maken ook gebruik van de methode Leefstijl in de klas. Dit is een methode waarmee aan de sociaal emotionele
vaardigheden van de leerlingen wordt gewerkt. Verder heeft iedere leerling op VSO Heuvelrug College een
signaleringsplan. Elk jaar in het begin van het schooljaar stellen de mentorleerkracht en de leerling een persoonlijk
signaleringsplan op. Op deze manier krijgen de leerling en de leerkracht meer inzicht in het gedrag van de leerling,
waardoor ongewenste situaties voorkomen kunnen worden. In elke klas is zichtbaar in welke kleur de leerling zich
bevindt. Wij onderscheiden hierin groen, oranje en rood. Daarbij staat groen voor ‘ik voel me rustig’ en rood voor ‘ik voel
me onrustig tot boos’. Op het moment dat de leerling van kleur verschuift, wordt zijn of haar naam in deze kleur geplaatst
en gelden de gemaakte afspraken voor die kleur. VSO Heuvelrug College heeft een speciale rustruimte met
pedagogisch medewerker waar leerlingen gebruik van kunnen maken indien dit nodig is. Het eventuele gebruik van de
rustruimte is opgenomen in het signaleringsplan van de betreffende leerling.

3.4.

Seksualiteit

Het team van VSO Heuvelrug College is getraind in het werken met het vlaggensysteem. Met het vlaggensysteem
beoordelen medewerkers het seksueel gedrag bij de leerlingen. Werken met het vlaggensysteem heeft als doel gezond
Schoolgids VSO Heuvelrug College 2020-2021

pagina 17 van 47

seksueel gedrag te stimuleren en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend
gedrag onder kinderen en jongeren.
Verder heeft elk leerjaar binnen het vakgebied Sociale vaardigheden een lessenblok over verliefdheid en seksualiteit. De
lessen zijn aangepast aan leeftijd en niveau van de leerlingen. Om de jongeren in een veilige omgeving de mogelijkheid
te geven om te praten over onderwerpen rondom seks, wordt in de leerjaren 4 en 5 aan de meiden de training "Girls'
Talk" en aan de jongens de training "Make a Move" gegeven. Er zijn ongeveer tien bijeenkomsten onder schooltijd, die
worden gegeven door gecertificeerde leerkrachten. Beide trainingen gaan in op wensen en grenzen bij vriendschappen,
verkering en seks. Er komen verschillende aanvullende onderwerpen aan bod, zoals voorbehoedsmiddelen en het
herkennen van emoties bij liefde en seks. De jongeren mogen ook eigen onderwerpen inbrengen. Aan het eind van de
training behaalt iedereen een certificaat.

3.5.

Rots en Water

Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 krijgen met de hele klas wekelijks de Rots en Water training. Dit is een psychofysieke
training. Dit houdt in dat de leerlingen fysieke oefeningen doen, die bijdragen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen.
Door de oefeningen krijgen leerlingen ook sociale vaardigheden aangeleerd. Dit is van belang voor het hebben van
succes in hun verdere (werkende) leven. Deze training draagt verder bij aan een veilige sfeer in de school en geeft
handvatten in het omgaan met pestgedrag.
Thema’s die aan de orde komen, zijn onder andere: grenzen aangeven/accepteren, lichaamstaal, sterk staan, focus,
negeren en contact maken. Diverse zelfverdedigingsoefeningen en spelvormen helpen het bewustzijn van het lichaam te
vergroten en zelfkennis te krijgen over hoe je op je omgeving reageert en overkomt. Een les duurt een uur. Er wordt op
blote voeten getraind. De eigen mentor of ondersteuner is bij de lessen aanwezig. We sluiten de training af met het
doorslaan van een plankje. De leerlingen krijgen na afloop een certificaat. Voor meer informatie of achtergronden, kunt u
kijken op de website www.rotsenwater.nl.

3.6.

Pesten

VSO Heuvelrug College besteedt veel aandacht aan sociale veiligheid. Jaarlijks organiseren we de ‘Week van Respect’
en de ‘Sociale mediaweek’. Met de leerlingen staan we in deze weken bewust stil bij de onderwerpen respect en pesten.
Daarnaast hanteren we een protocol Sociaal ongewenst gedrag en nemen we structurele maatregelen om pesten te
voorkomen. Ook worden in verschillende klassen extra lessen aangeboden rondom de onderwerpen groepsdruk en
sociale media vanuit Bureau Halt.

3.7.

Vertrouwenspersoon

Soms hebben leerlingen te maken met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn, bijvoorbeeld pesten, mishandeling,
ruzie, seksueel geweld, discriminatie, racisme of extremisme. Hiervoor kan de leerling terecht bij de interne
vertrouwenspersoon: Anne Müller, amuller@intermetzo.nl. Samen met de leerling zoekt zij naar een goede oplossing.
Ouders kunnen zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur van Onderwijs. Bij de landelijke Inspectie van het
Onderwijs werkten vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen een inspecteur
benaderen bij problemen in en rond de school. De inspecteur adviseert, informeert en biedt zo nodig begeleiding bij de
indiening van een formele klacht of het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar
op telefoonnummer 0900-1113111.

3.8.

Coördinator Sociale Veiligheid

VSO Heuvelrug College kent een Coördinator Sociale Veiligheid. Deze coördinator houdt zich bezig met het bevorderen
van de sociale veiligheid binnen school. De school houdt de sociale veiligheid continu in het oog. Taken die bij de sociale
veiligheidscoördinator liggen zijn onder andere: aanspreekpunt zijn op het gebied van sociale veiligheid, zorgen dat
schoolveiligheid (en specifiek pesten) regelmatig op de agenda staat, zorgen voor de ontwikkeling van schoolregels en
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afspraken, zorgen dat schoolregels leven binnen de school, zorgen dat er op school een antipestprotocol is en zorgen
voor preventieve maatregelen om de veiligheid op school te vergroten.

3.9.

Schoolregels

Om een veilig schoolklimaat te realiseren, zijn er schoolregels. De schoolregels zijn met en voor de leerlingen
geschreven. We hanteren het motto: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wenst te worden’. Wij gebruiken
hiervoor de volgende 9 regels, die voor de hele school gelden:
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 v

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. We houden rekening bij wat we zeggen of schrijven. Twijfels over je eigen
mening of die van een ander, kun je op VSO Heuvelrug College altijd in vertrouwen bespreken met de mentor.
Wij gebruik onze mobiele telefoon en de computers alleen als het mag

Om iedere leerling de kans te geven om zich goed te kunnen concentreren tijdens de lessen en zich niet af te laten
leiden, zijn er een aantal spelregels opgesteld over het gebruik van de mobiele telefoon op onze school. De regels zijn
niet streng, maar wel strikt. Dat wil zeggen:

•

De mobiele telefoon wordt tijdens de lessen (tijdens aanwezigheid in het klaslokaal) opgeborgen door de
leerlingen in de telefoontas.

•
•
•

De mobiele telefoon wordt, enkel in overleg met de docent, gebruikt in de klas.
De mobiele telefoon wordt ‘stil’ gezet tijdens aanwezigheid in het klaslokaal.
Op het gehele schoolterrein wordt niet gefotografeerd of gefilmd met de mobiele telefoon. Ook niet in de
pauzes. Tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door een leerkracht.

•

Voor schooltijd (08.45 uur), tijdens de middagpauzes binnen en na schooltijd, mag de mobiele telefoon gebruikt
worden.

•

Wanneer een leerling zich niet houdt aan bovenstaande regels, wordt de mobiele telefoon ingenomen door de
leerkracht, voor de duur die de docent nodig acht.
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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.
Aan het gebruik van het internet via het leerlingaccount, zijn afspraken verbonden. De leerlingen werken in een Google
Suite-omgeving en krijgen een eigen account om hun digitale lessen te kunnen volgen. Binnen school is een veilige
omgeving gebouwd waar de leerling op verantwoorde manier zijn werk kan doen. Ook kan de leerling in deze omgeving
werkstukken/portfolio's en dergelijke opslaan onder zijn eigen account. Echter let wel: Als de leerling de school verlaat
wordt zijn/ haar account nog zes weken bewaard en daarna afgesloten.
Inclusief alle data (werkstukken e.d.) die daarbij horen. Mocht de leerling werkstukken, portfolio's en dergelijke willen
meenemen, dan moet hij dat van tevoren regelen met zijn mentor leerkracht.
Daarnaast gaat de school ervan uit dat de leerling verantwoord met zijn/haar account omgaat.

Wij dragen gepaste kleding

Voor alle medewerkers, stagiaires en leerlingen op school gelden afspraken over kleding.
•

Alle leerlingen zijn verplicht om tijdens de gymles gymkleding en sportschoenen te dragen.

•

Tijdens de praktijkvakken, BIS, BES en ZES wordt er gewerkt met machines en gereedschappen. Daarom moeten
leerlingen passende en veilige kleding dragen, zoals een lange broek 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.

•

We accepteren geen kleding met druggerelateerde, 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.

3.10. Rookvrije school
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is VSO Heuvelrug College een rookvrije school. Dit betekent dat onze
medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen die onze school bezoeken met ingang van het schooljaar 20202021 niet meer roken op school en in de schoolomgeving.

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

3.12. Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van leerlingen uit verschillende klassen van beide afdelingen. De
leerlingenraad vormt een brug tussen de leerlingen en de schoolleiding. Met de leerlingenraad vergroten wij de
betrokkenheid van de leerlingen bij de school. Daarnaast kan het raadplegen van de leerlingenraad door de
schoolleiding bijdragen aan verbetering van het onderwijs en het onderwijsklimaat.
In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen groep. Het zijn leerlingen die graag namens hun
medeleerlingen zaken willen bespreken die belangrijk zijn voor alle leerlingen op school. Dat doen zij in vergaderingen
van de leerlingenraad.
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4. Leerlingenzorg
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in onderwijs dat leerlingen uitdaagt, uitgaat van hun
mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

4.1.

Passend onderwijs en de Samenwerkingsverbanden

Om een passende plek mogelijk te maken, werken regulier en speciaal (voortgezet) onderwijs samen in regionale
samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over de begeleiding die scholen
bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en over de verdeling van
ondersteuningsmiddelen. Als een leerling langer de tijd nodig heeft om zijn of haar doelen te behalen, kijken we met het
samenwerkingsverband naar mogelijkheden om de leerling langer te ondersteunen. Elke school binnen een
samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat in welke specifieke onderwijsbehoeftes de school
kan voorzien.
De woonplaats waar de leerling is ingeschreven, bepaalt onder welk samenwerkingsverband een leerling valt. Dat
samenwerkingsverband is ook verantwoordelijk voor een goede schoolplaatsing. Voor VSO Heuvelrug College ligt dat
anders. Leerlingen uit regio’s die vallen onder andere samenwerkingsverbanden, volgen ook onderwijs op VSO
Heuvelrug College. Dit komt omdat VSO Heuvelrug College unieke ondersteuning biedt. De school valt onder het
samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik).

4.2.

Toelating

Het samenwerkingsverband in de woonplaats van de leerling bekijkt of de leerling toelaatbaar is op (voortgezet) speciaal
onderwijs. Is dat het geval, dan geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af.
Aanmeldprocedure
Ouders die hun kind willen aanmelden voor VSO Heuvelrug College kunnen naar één van de open inloopochtenden
komen. Tijdens de inloopochtend worden een presentatie en rondleiding gegeven en krijgen ouders de
aanmeldformulieren mee. Zodra de aanmeldformulieren ingevuld zijn, start de procedure voor plaatsing. De leden van de
Commissie van Begeleiding (CvB) zijn verantwoordelijk voor de aanname, plaatsing en door- en uitstroom van
leerlingen. Er is wekelijks een overleg waarin besproken wordt of de school kan aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
de leerling en of het perspectief van de leerling past bij de uitstroombestemmingen van de school. Wanneer de leerling
plaatsbaar is, dan wordt bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. In overleg met
ouders kijkt de school wanneer de leerling kan starten.
Inloopochtenden:
Donderdag 12 november 2020
Donderdag 21 januari 2021
Donderdag 18 februari 2021
Donderdag 8 april 2021
De CvB bestaat uit:
•

de locatiedirecteur

•

de teamleider

•

de intern begeleider

•

de orthopedagogen

•

de leerplichtambtenaar (op afroep)

•

de schoolarts (op afroep)

•

het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) (op afroep)
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4.3.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

De school is verplicht om binnen 6 weken na de start van een leerling een OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) op te
stellen. In dat plan staan de onderwijsdoelen en de ondersteuning voor een schooljaar. De CvB stelt het OPP definitief
vast, waarna de leerkracht het bespreekt met de ouders/verzorgers en de leerling. Leerlingen die al onderwijs volgen op
VSO Heuvelrug College, krijgen bij de start van het schooljaar een OPP, gevolgd door een bespreking. De leerkracht
evalueert het OPP aan het einde van het schooljaar en neemt die evaluatie door met de ouders/verzorgers.

4.4.

Doorstroom van de leerling

De school volgt de leerlingen aan de hand van de jaarplanning-zorgroute. Die omvat alle didactische en pedagogische
stappen waarmee de school de ontwikkeling van de leerlingen kan volgen.

4.5.

Nazorg bij uitstroom

Er zijn een aantal redenen waarom leerlingen uitstromen:
1.

Een tussentijdse uitstroom door verhuizing.

2.

Tussentijdse uitstroom omdat het onderwijs op school niet meer past bij de leerling en/of omdat de benodigde zorg
niet geboden kan worden. Samen met ouders/verzorgers kijken we dan naar een passende vervolgplek.

3.

Uitstroom aan het einde van de schoolloopbaan.

De school volgt alle leerlingen nog gedurende twee jaar na de uitstroom. We kijken naar de plek waar de leerling naar
uitstroomt en evalueren met de vervolgplek hoe de leerling zich ontwikkelt. Deze input gebruiken wij voor de eventuele
bijstelling van ons onderwijs.

4.6.

Inspectie

De inspectie, die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, bezocht in mei 2017 de afdelingen van onze school.
De inspectie was positief en heeft een basisarrangement afgegeven. De inspectie noemde als sterke punten van de
school onder meer de goede zichtbaarheid van onze doelstellingen bij leerlingen, leerkrachten en de Commissie van
Begeleiding.
In een mondelinge toelichting aan directie en bestuur zei de inspectie gemotiveerde leerlingen aan het werk te hebben
gezien in de klassen. We bereiden onze leerlingen goed voor op hun uitstroom naar een betaalde baan, beschutte
werkplek of arbeidsmatige dagbesteding. Ook had de Inspectie een aantal ontwikkelpunten waarmee we natuurlijk aan
de slag gaan, deze zijn onder andere verwerkt in de streefdoelen (zie punt 1.6.).
Daarnaast vond in november 2019 het themaonderzoek ‘Ruimte in meesterschap‘ plaats door de onderwijsinspectie.
Hieruit bleek dat er ruimte en steun wordt ervaren om als medewerker je eigen kwaliteiten en talenten in te zetten en te
ontwikkelen.

4.7.

Meldcode

Sinds 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht om een meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel misbruik. De school meldt de signalen bij Veilig thuis. Ouders worden hiervan op de
hoogte gesteld, tenzij dit gevaar oplevert voor de leerling.

4.8.

Schoolarts

De school kan de schoolarts inschakelen als een leerling vaak ziek is of als we ons zorgen maken over zijn/haar
gezondheid. De schoolarts van VSO Heuvelrug College is Ilse Schramel (ischramel@ggdru.nl). Zij is een aantal keer per
jaar aanwezig op de school. U kunt een afspraak met haar maken via telefoonnummer: 030-6086086.
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4.9.

Leerplicht

De school staat in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is regelmatig aanwezig op
VSO Heuvelrug College voor preventieve gesprekken met leerlingen om schooluitval te voorkomen.

4.10. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is er voor iedereen met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Zeker wanneer ouders een
zorgintensief kind hebben, voelen zij zich weleens onzeker over de opvoeding. Het CJG ondersteunt hierin. Neem bij
vragen contact op met een CJG bij u in de buurt.

4.11. Inzagerecht en de Wet op de persoonsregistratie
De school bewaart veel gegevens van leerlingen in dossiers. Dat is nodig om hen optimaal te kunnen begeleiden. De
leerlingendossiers zijn toegankelijk voor de direct betrokken medewerkers van de school, het bestuur en de inspectie.
Maar ook ouders of wettelijke vertegenwoordigers kunnen om inzage vragen bij de Commissie van Begeleiding (CvB).
Bij plaatsing elders of als derden informatie opvragen, moeten ouders of wettelijke vertegenwoordigers toestemming
geven voor de overdracht van gegevens. Zodra dit aan de orde is, worden ze daarover geïnformeerd. We bewaren
leerlingendossiers tot vijf jaar na het verlaten van de school. Daarna worden ze vernietigd.
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5. Ouders
Voor VSO Heuvelrug College is samenwerking met ouders van belang om goed onderwijs te bieden. Het komt
voor dat het op school goed gaat en thuis minder, of juist andersom. Ons gezamenlijke doel is natuurlijk dat de
leerling het op beide plekken naar de zin heeft. Daarom zetten we ons volledig in voor deze belangrijke
samenwerking.
Een goede communicatie met ouders of begeleiders van onze leerlingen draagt bij aan die samenwerking.
Daarom zijn er regelmatig gesprekken. Deze worden niet alleen op vastgestelde momenten gevoerd (zie
onderstaand rooster), maar uiteraard ook als de leerkracht of ouder hier behoefte aan heeft. Ook gaan de
mentorleerkracht en de ouder in het begin van het jaar in gesprek over de gewenste vorm en mate van contact
en passen deze in de loop van het jaar indien nodig/gewenst bij.
Ouders kunnen bovendien zitting nemen in de Medezeggenschapsraad en meepraten en -beslissen over
belangrijke onderwerpen.

5.1.

Contact en overleg

Voorafgaand aan elke schoolvakantie informeren we ouders over alle ontwikkelingen binnen de school via een
nieuwsbrief. Daarin staat praktische informatie (zoals vakantiedata), nieuws over actuele thema’s, mededelingen en een
overzicht van activiteiten. Tevens zal de leerkracht elke 6 weken een mail sturen naar ouders over alle ontwikkelingen in
de klas. Ook onderhouden de mentorleerkrachten contact via de app Klasbord. Dit is een communicatie-app om ouders
op de hoogte te houden. De leerkracht kan tekstberichten in Klasbord plaatsen om zo alle ouders in één keer te
bereiken. De leerkracht kan foto’s en video’s plaatsen van de activiteiten in de klas en van schooluitjes.
Bij bijzonderheden neemt de leerkracht contact met de ouders op. Hebben ouders zelf vragen aan de leerkracht, dan
kunnen zij het beste contact opnemen buiten de lestijden. Bij algemene vragen over de school kunt u ons bellen op het
algemene nummer.
Aan het begin van het schooljaar maken we voor iedere leerling een OPP. Ouders krijgen een uitnodiging om hierover in
gesprek te gaan met de leerkracht. Eventuele aanvullingen en suggesties worden opgenomen. Met ondertekening van
het OPP geven ouders ons toestemming voor het bieden van ons onderwijs aan het kind. Aan het eind van het
schooljaar volgt een evaluatie van het OPP. Ook dit verslag wordt naar ouders opgestuurd. Er is zeer regelmatig contact
met ouders. Als dat wenselijk is, kan er vaker contact zijn.
Elk schooljaar zijn er twee ouderavonden. Ouders krijgen daarover een brief en/of mail.
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Wanneer?

Wat?

Inhoud & doel?

Juli (voor de

Contactmoment met

Kennismaking mentorleerkracht, leerling, ouders/verzorgers

zomervakantie)

ouders/verzorgers van
leerjaar 1

September

(Bel)contact met

De mentorleerkracht neemt contact op met

(binnen 2 weken na

ouders/verzorgers van

ouders/verzorgers om het contact af te stemmen voor het

start schooljaar)

leerlingen

komend schooljaar en wisselt contactgegevens uit

September/oktober

Ouderavond

Ouders/verzorgers maken kennis met het vso en de
leerkrachten

Oktober

OPP-bespreking met de

OPP wordt met de begeleidende brief en retourenveloppe

(binnen 6 weken na

ouders/verzorgers

opgestuurd; daarna worden ouders/verzorgers uitgenodigd

start schooljaar)

voor een gesprek of wordt het OPP telefonisch toegelicht
Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de

ouders/verzorgers

ontwikkelingen op school

December

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de

(voor de

ouders/verzorgers

ontwikkelingen op school

Januari

Voortgang bespreking met

Mentorleerkracht neemt contact op of maakt een afspraak

(na toetsperiode)

ouders/verzorgers

met ouders/verzorgers om voortgang te bespreken n.a.v. de

(voor de
herfstvakantie)

kerstvakantie)

toetsen en eerste helft schooljaar
Februari

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de

(voor de

ouders/verzorgers

ontwikkelingen op school

Maart

Thema ouderavond

Ouders/verzorgers informeren over een thema

April (voor de

Nieuwsbrief naar

Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de

meivakantie)

ouders/verzorgers

ontwikkelingen op school

Juni/juli

OPP-evaluatiebespreking

Evaluatie OPP wordt met de begeleidende brief en

met de ouders/verzorgers

retourenveloppe opgestuurd; daarna worden

voorjaarsvakantie)

ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek of wordt het
OPP telefonisch toegelicht

5.2.

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers van de school invloed kunnen
uitoefenen op het beleid van de school. De MR is een zelfstandig orgaan en is op basis van de Wet Medezeggenschap
onderwijs op Scholen (WMS) overlegpartner van het bestuur.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft - afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het financieel beleid
en veiligheid en gezondheid op school. De leden van de MR worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aangemeld.
Iedere ouder/verzorger kan zich verkiesbaar stellen. Geïnteresseerde ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden of
nadere informatie opvragen bij Ed Eurlings, voorzitter van de MR, via: eeurlings@intermetzo.nl.
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6. Opbrengsten
Op VSO Heuvelrug College wordt systematisch gewerkt aan opbrengsten. We bepalen, bewaken, borgen en
verbeteren de kwaliteit van ons onderwijs middels opbrengstgericht werken.

6.1.

Evaluatie schooljaar 2019-2020

VSO Heuvelrug College draaide tot maart 2020 een goed schooljaar. Na maart 2020 zorgde VSO Heuvelrug College
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus voor zoveel mogelijk continuïteit op afstand, borgen van
onderwijsprocessen en zorgen voor de veiligheid van de leerlingen. Deze maanden verliepen goed: van half maart tot
half juni is er thuisonderwijs geboden. Dit is goed gegaan. De leerlingen kregen digitaal onderwijs of werkten uit de
boeken wanneer dat niet via de computer lukte. Er is een intensief contact tussen de ouders/leerlingen en de
medewerkers. Voor de leerlingen met ouders met een vitaal beroep en de leerlingen waar zorgen om zijn, is er een
opvangklas gecreëerd waar de leerlingen 5 dagen in de week onderwijs konden krijgen. Tevens was er een contact met
de schoolarts en de verschillende wijkteams. We zijn op 8 juni weer opengegaan. De leerlingen gingen vanaf dat
moment gemiddeld 2 dagen per week naar school en kregen huiswerk voor de andere dagen mee. Dat verliep ook goed.
De evaluatie hieronder is ook gebaseerd op het schooljaar tot maart 2020. Te zien is dat VSO Heuvelrug College
continue in ontwikkeling is geweest. Zowel korte- als langetermijndoelen, opgesteld tot maart 2020, zijn behaald in een
cyclisch proces.
In september 2019 startte VSO Heuvelrug College met een mbo-1 opleiding met 12 leerlingen die de potentie hebben
een mbo-opleiding te volgen, maar dit op een reguliere mbo-school niet redden. Voor deze doelgroep is de kans van
slagen binnen een reguliere onderwijsinstelling nauwelijks haalbaar gebleken. De complexe problematiek (in het leven)
van de leerling is een reële bedreiging om zich staande te houden in het regulier onderwijs, wat uiteindelijk kan
resulteren in thuiszittersproblematiek en onvoldoende aansluiting met de maatschappij. Het afbreukrisico door minder
begeleiding, wisselende docenten en lokalen in een prikkelrijke omgeving is beslist te groot.
Daarom is besloten in een veilige en vertrouwde omgeving een mbo-traject op te zetten dat voldoet aan de wettelijke
eisen. Daarbij wordt VSO Heuvelrug College begeleid door Bureau ORGB (Organisatie in balans), dat gespecialiseerd is
in onze doelgroep: leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat de mbo Entree-opleiding op VSO Heuvelrug College een succes is. Het
voorkomt thuiszitters en onderprestatie. Van de 12 leerlingen doorliepen 10 leerlingen het programma succesvol.
Dankzij zeer veel inzet en begeleiding tijdens het mbo Entree-traject op VSO Heuvelrug College wordt zichtbaar dat de
problematiek afneemt, motivatie toeneemt en het leerpotentieel maximaal benut wordt. Hierdoor lukt het ook leerlingen
van een lager niveau een mbo Entree-opleiding te volgen.
Met de Entree-opleiding zorgen wij ervoor dat de kwetsbare leerlingen in staat zijn om een mbo Entree-opleiding te
volgen binnen veilige kaders en deze af te sluiten met een mbo-1 diploma, waardoor zij de kansen krijgen die zij
verdienen.
Deze doorontwikkeling van de (pre) Entree-opleiding wordt een onderdeel van het netwerk dat kwetsbare jongeren een
kans en een toegang tot de samenleving biedt.
De mbo Entree-opleiding is nu een vast onderdeel geworden van het aanbod op VSO Heuvelrug College.
VSO Heuvelrug College opende een nieuw schoolplein dat met behulp van sponsoring tot stand is gekomen. Dit
schoolplein voldoet aan de wensen van de leerlingen en komt ook tegemoet aan ons speerpunt Bewegend leren.
In veel klassen is het bewegend leren in het schooljaar 2019-2020 opgestart. Met bewegend leren wordt bedoeld fysiek
bewegen in de klas naast of tijdens cognitieve leeractiviteiten en bewegingsactiviteiten, gekoppeld aan leren buiten de
school. In de klas bewegend leren betekent cognitieve leeractiviteiten als instructie en verwerking van leerstof,
afwisselen met bewegingsactiviteiten. Te zien is dat de leerlingen profiteren van bewegend leren. Ze hebben er plezier in
om bewegend de leerstof eigen te maken. Ook nemen ze de leerstof beter op. In het schooljaar 2020-2021 zal
bewegend leren een speerpunt blijven.
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De inspectie van onderwijs gaf in november 2019 tijdens een themaonderzoek Ruimte in meesterschap aan dat
VSO Heuvelrug College zich kenmerkt door bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers bij de leerlingen. De
inspectie ziet dat er over het algemeen bereidheid is om verder te werken aan kwaliteitsverbetering. De inspectie geeft
hierover een compliment. De medewerkers staan open voor elkaars ideeën en zij geven aan dat er voldoende
gelegenheid is voor nascholing. De inspectie was onder de indruk van de professionele cultuur. Met name hoe het
personeel voldoende ruimte en middelen krijgt om professionele ontwikkeling goed in te kunnen zetten. Ook het driejarig
inwerkprogramma voor startende leerkrachten en leraar ondersteuners laat mooi zien hoe de school nieuwe collega’s wil
‘boeien en binden’.
VSO Heuvelrug College werkte in het schooljaar 2019-2020 hard en op verschillende terreinen aan een gezonde school.
Dit schooljaar behaalden we het themacertificaat ‘Welbevinden’. Het streven is om volgend schooljaar de onderstaande
onderdelen van de gezonde school in themacertificaten te behalen. De school wordt hierbij begeleid door het
Voedingscentrum en de GGD:
•

Voeding

•

Bewegen en sport

•

Relaties en seksualiteit

•

Roken, alcohol en drugspreventie

Op school is er een gezonde kantine. Drie dagen in de week bereiden leerlingen gezonde gerechten, die afgenomen
kunnen worden tegen een kleine vergoeding door leerlingen en medewerkers.
VSO Heuvelrug College werkt volgens de richtlijnen Gezonde kantines van het Voedingscentrum en voert jaarlijks een
kantinescan uit en rapporteert dit aan de directie.
De school heeft dit schooljaar twee watertappunten in de school aangelegd om de leerlingen te stimuleren hierin een
gezondere keuze te maken.
Dit schooljaar werkten we intensief samen met Special Heroes. Sport en bewegen geeft de leerlingen meer
zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer mogelijkheden om contacten te leggen met andere kinderen. We hebben
onze gymdocent een aantal uren uitgeroosterd om leerlingen op te leiden om assistent te worden in de gymlessen. Dit
heeft de leerlingen goed gedaan. Ze hebben meer zelfvertrouwen gekregen en zijn trots op wat ze kunnen.
VSO Heuvelrug College richtte zich in het schooljaar 2019-2020 op een intensieve samenwerking met gemeente Zeist
en samenwerkingsverband VO ZOUT.
Landelijk zetten de ministeries van OCW en VWS in op de versterking van de aansluiting tussen zorg en onderwijs. Deze
samenwerking leidde ertoe dat VSO Heuvelrug College in schooljaar 2019-2020 deelnam aan de pilot ‘ontschotting
onderwijs-jeugdhulp'. VSO Heuvelrug College werkte hierdoor intensief samen met de gemeente Zeist en het
samenwerkingsverband VO ZOU. De pilot richt zich met name op preventieve jeugdhulp in de school.
Uit de pilot zijn de volgende afspraken gekomen. Vanaf maart 2020 t/m juli 2022 worden onderstaande preventieve
jeugdhulpactiviteiten op VSO Heuvelrug College aangeboden:
•

2 dagen in de week Rots & Water training;

•

2 medewerkers 1 dag in de week extra lessen seksualiteit;

•

Bureau Halt.

De samenwerking met Bureau Halt op VSO Heuvelrug College loopt vanaf het begin van schooljaar 2019-2020. De
gesprekken tussen de leerlingen en Bureau Halt zijn van preventieve aard, om te voorkomen dat soortgelijke incidenten
in de toekomst nog een keer voor komen. Er kan geconcludeerd worden dat het inzetten van Bureau Halt preventief veel
oplevert voor de leerlingen van VSO Heuvelrug College en leerlingen in veel gevallen niet bij verdere
grensoverschrijdende incidenten betrokken raken.
Helaas konden we door het coronavirus het schooljaar niet afmaken zoals we aan het begin van het jaar hoopten.
Toetsen zijn vanwege de schoolsluiting niet meer afgenomen na maart 2020. Ook zijn andere werkprocessen stil komen
te liggen. Die worden in het nieuwe schooljaar weer opgepakt. Noodgedwongen moest VSO Heuvelrug College zich in
een korte tijd volledig richten op het geven van onderwijs op afstand. Dit heeft als resultaat dat ons digitaal onderwijs een
sprong heeft gemaakt. Dit proces zullen wij in het nieuwe schooljaar nog verder uit gaan werken.
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6.2.

Leerlingaantallen

In onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen voor de schooljaren 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020
weergegeven op 1 oktober.
Schooljaar

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Peildatum

01-10-2016

01-10-2017

01-10-2018

01-10-2019

Leerlingaantal VSO Heuvelrug College

146

114

136

143

6.3.

Opbrengsten in cijfers

In onderstaande tabel staan de opbrengsten op de leerlijnen in beeld van schooljaar 2019/2020 uitgaande van de norm
25% onder de streefdoelen en 75% boven en op de streefdoelen.
Juni 2019

% leerlingen op

% leerlingen onder

% leerlingen boven

streefniveau

streefniveau

streefniveau

Nederlandse taal

22%

34%

44%

Spelling niet-

33%

21%

46%

Spelling werkwoorden

11%

78%

11%

Begrijpend lezen

52%

28%

20%

Rekenen en wiskunde

44%

25%

31%

Januari 2020

% leerlingen op

% leerlingen onder

% leerlingen boven

werkwoorden

streefniveau

streefniveau

streefniveau

Nederlandse taal

20%

0%

80%

Spelling niet-

11%

46%

33%

Spelling werkwoorden

32%

53%

15%

Begrijpend lezen

28%

45%

27%

Rekenen en wiskunde

38%

40%

22%

werkwoorden

In verband met Covid-19 zijn er in juni 2020 geen Cito-toetsen afgenomen op VSO Heuvelrug College.

Analyses:
Spelling
Uit de analyse van de afname van januari 2020 blijkt dat 46% van de leerlingen onder het streefniveau is uitgekomen.
Voor de leerjaren 3 tot en met 6 is gebleken dat een grotere groep leerlingen andere of intensievere begeleiding nodig
heeft bij spelling en werkwoordspelling. Komend jaar gaan we onderzoeken welk aanbod passend zal zijn voor Spelling
en Werkwoordspelling in de leerjaren 3 tot en met 6. Uit de Cito-gegevens van juni 2019 en januari 2020 blijkt namelijk
dat het huidige aanbod ontoereikend is om het spellingsniveau van de leerjaren 1 en 2 minimaal gelijk te houden of te
vergroten. Ook kijken we of er een passende methode bij ingezet kan worden en hoeveel instructie er nodig is voor de
vakken Spelling en Werkwoordspelling.
Er is voor Spelling onderzocht of het niveau van een leerling lager dan E6 verder kan worden gespecificeerd. Cito geeft
aan dat er dan een Taalniveautoets moet worden afgenomen, dit is de voorwaarde voor Spelling. Echter meten we dan
niet het spellingsniveau van de leerlingen maar het taalniveau, waarvan spelling een onderdeel is. Daarom is ervoor
gekozen om vanaf volgend schooljaar bij in ieder geval de leerlingen die onder een M6-score halen voor Cito, het PI
dictee af te nemen. Dit geeft inzicht in welke onderdelen de leerling hiaten laat zien. Tevens is het mogelijk om het PIdictee bij de hele klas af te nemen, het geeft dan immers inzicht in wat de hiaten van de groep zijn.
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Analyse Begrijpend lezen
Uit de Cito-toetsen Begrijpend lezen is gebleken dat 61% van de leerlingen in januari 2020 een hogere
vaardigheidsscore behaalde dan bij de Cito-toets van juni 2019. Dat betekent dat voor een groot deel van de leerlingen
het huidige aanbod Begrijpend lezen geen groei oplevert. Dit zijn de opbrengsten uit januari 2020. In verband met het
Covid-19 zijn er in juni 2020 geen Cito-toetsen Begrijpend lezen afgenomen op VSO Heuvelrug College.
Daarom zal de analyse gebaseerd worden op de bevindingen van de tussenmeting in januari 2020.
In schooljaar 2019/2020 is een start gemaakt met het onderzoeken of de leerlingen op het gebied van taalverzorging nog
andere toetsen moeten maken, te weten grammatica en interpunctie. Dit zal in het schooljaar 2020-2021 worden
meegenomen in het onderzoek dat is opgestart vanuit Begrijpend lezen. Hierin zal worden onderzocht hoe Begrijpend
lezen vakoverstijgend kan worden vormgegeven, om het begrijpend leesniveau te vergroten. Ook kijken we welke rol
Technisch lezen zal krijgen en hoe dit getoetst gaat worden.

Analyse Rekenen
Dit is het derde schooljaar dat er wordt gewerkt met methode Deviant op de afdeling Arbeid en bij een aantal leerlingen
van de afdeling Dagbesteding. We zien dat een groot deel van de leerlingen kan profiteren van deze methode en dat
77% van de leerlingen een groei laat zien in de vaardigheidsscore, ten aanzien van de score van juni 2019. De
leerlingen werken veelal op eigen niveau en in eigen tempo. Doordat de scholen per half maart zijn overgegaan op
thuisonderwijs, is de methode Deviant Rekenen digitaal uitgezet, zodat leerlingen vanuit huis aan de methode konden
werken. Dit biedt VSO Heuvelrug College de kans om te onderzoeken hoe leerlingen en leerkrachten het digitaal werken
met deze methode ervaren. In het schooljaar 2020-2021 zal onderzocht worden in welke mate en in welke vorm(en) het
aanbieden van digitale lesstof voor Rekenen kan worden ingevoerd op VSO Heuvelrug College
Voor de leerlingen met de uitstroombestemming Dagbesteding/ beschut werk wordt gewerkt met Deviant. De leerlingen
die intensievere begeleidingsbehoefte hebben Werken aan 1P. Voor Werken aan 1P zijn inmiddels alle materialen
aangeschaft. Het werken met deze twee methodes op de afdeling Dagbesteding sluit goed aan bij de behoefte van de
leerlingen. Er is op de Cito-toetsen veel groei zichtbaar, waardoor een groot deel van de leerlingen Cito-toetsen Arbeid
Rekenen maakt. 70% van de leerlingen werkt boven het gestelde streefniveau.

Engels
Voor Engels zijn er nieuwe methodes aangeschaft. Hiermee wordt gewerkt bij alle leerroutes. Leerkrachten ervaren de
methodes als prettig en passend voor de leerlingen. De leerkrachten hebben gewerkt met methodes en weten hoe de
methode in elkaar zit. Komend schooljaar willen we meer gaan inzetten op het afnemen en analyseren van
methodetoetsen. Hiervoor zal een workshop worden gegeven over beide methodes en zal dit punt geagendeerd worden
op de theorievergadering.

Sociale vaardigheden
De opbrengsten van het vakgebied Sociale vaardigheden worden gemeten met behulp van Scol. De opbrengsten van
Scol zijn voorheen met name gebruikt om te werken aan individuele doelen van de leerlingen. Sinds dit schooljaar wordt
Scol ook ingezet om te werken aan doelen op groeps- en schoolniveau. Echter is er nog geen vergelijking mogelijk,
omdat de Scol van samenstelling is veranderd in verband met de vernieuwde wetgeving AVG. In schooljaar 2020-2021
kan een analyse gemaakt worden van de opbrengsten over meerdere jaren.

Werknemersvaardigheden
De opbrengsten van het vakgebied voorbereiding op dagbesteding/arbeid worden gemeten door middel van een
zelfontwikkelde screeningslijst. De leerlingen die een stage (BES of ZES) volgen, vullen dit samen met de
stagecoördinator twee keer per jaar in. Deze opbrengsten zijn op leerlingniveau. In schooljaar 2020-2021 zal worden
onderzocht of en hoe deze opbrengsten ook geanalyseerd kunnen worden op groeps- en schoolniveau.
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Conclusie
Naar aanleiding van de opbrengsten is besloten in schooljaar 2020-2021:
•

Behoefte aan Deviant ICT-mogelijkheden onderzoeken en doorvoeren.

•

Staal Spelling Digibord software aanschaffen voor leerjaar 1 en 2 (leerroute 3,4,5).

•

Onderzoeken of we voor Arbeid leerjaar 1 en 2 (leerroute 4, 5) Staal Taal vervangen voor Deviant.

•

Dagbesteding leerjaar 1 en 2 (leerroute 3) gaan werken in Staal Spelling/ taal groep 4.

•

Spelling structureel aanbod in leerjaar 3 tot 6.

•

PI-dictee afnemen bij leerlingen Spelling <M6.

•

Groove me en Deviant methodetoetsen afnemen en analyseren.

•

Onderzoeken hoe we het verschillende aanbod van Nederlands meer met elkaar kunnen integreren.

•

Borgen van lessen volgens Directe Instructiemodel.

•

Onderzoeken hoe we het eigenaarschap van leerlingen schoolbreed verder kunnen vergroten.

•

Scol doelen koppelen aan CED-leerlijnen.

•

Scol op klassen en schoolniveau analyseren.

6.4.

Certificering en kwalificering

De tabel hieronder laat zien hoeveel leerlingen een IVIO-examen behaalden.
Schooljaar

2019/2020*

Schooljaar

2018/2019

Schooljaar

niveau

2017/2018

Referentie

Schooljaar

IVIO

2016/2017

Vakgebied

Nederlandse

KSE1

<1F

17

25

11

14

taal

KSE2

1F

16

15

13

6

KSE3

2F

1

1

6

2

KSE4

3F

1

-

-

0

KSE1

CEF A1

6

13

13

5

KSE2

CEF A1

12

4

9

5

KSE3

CEF A2

5

-

2

1

Engels

KSE4

CEF B1

1

-

1

0

Rekenen en

KSE1

<1F

12

21

19

12

wiskunde

KSE2

1F

9

4

16

2

KSE3

2F

1

-

-

2

KSE4

3F

-

-

-

0

*In verband met Covid-19 vond er in mei 2020 geen afname plaats. Er zijn dus maar 2 in plaats van 3
afnamemomenten geweest
De tabel hieronder laat zien hoeveel leerlingen een SVA-certificaat behaalden.
Branche

Certificaat

Schooljaar

Schooljaar

Verwachting

Schooljaar

Schooljaar

2016/2017

2017/2018

Schooljaar

2018/2019

2019/2020*

2018/2019
Groen

SVA1

Werken in

6

-

7

7

-

2

2

2

-

3

5

2

het groen
SVA2

Werken in
het groen

Detail &
logistiek

SVA1

Werken in
de winkel
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SVA2

Werken in

-

4

-

1

6

-

-

4

5

1

6

-

6

3

de winkel
Horeca

SVA1

Werken in
de keuken

SVA2

Werken in
de keuken

*Vanwege Covid-19 zijn SVA-examens later afgenomen en konden resultaten niet tijdig worden verwerkt.

De tabel hieronder laat zien hoeveel leerlingen een BVO-certificaat behaalden.
Certificaat

Schooljaar

Schooljaar

Verwachting

Schooljaar

Schooljaar

2016/2017

2017/2018

Schooljaar

2018/2019

2019/2020*

2018/2019
BVO

4

6

4

4

*Vanwege Covid-19 zijn BVO-examens later afgenomen en konden resultaten niet tijdig worden verwerkt.

Analyse
In 2019-2020 is verder onderzocht hoe VSO Heuvelrug College de praktijkvakken, BIS, BES en ZES goed op elkaar kan
laten aansluiten, met een doorlopende leerlijn. Daarop zijn er in het schooljaar 2019-2020 competentielijsten ontwikkeld,
die aangeven hoe de leerlingen scoren op Werknemersvaardigheden. De indicatoren, behorende bij de competenties,
zijn ontwikkeld vanuit de CED-leerlijnen en de methode Mijn Weva. Voor elk leerjaar zijn er competentielijsten
ontwikkeld, die ervoor moeten zorgen dat de praktijkvakken en stages goed op elkaar gaan aansluiten. Daarnaast
worden de werknemersvaardigheden per leerling en groep inzichtelijker en kan een leerling gevolgd worden aan de hand
van deze opbrengsten. De lijsten zullen driemaal per jaar worden ingevuld. Een nulmeting aan het begin van het
schooljaar, een tussenmeting in januari en een eindmeting aan het einde van het schooljaar moet laten zien welke groei
een leerling heeft doorgemaakt op het gebied Werknemersvaardigheden.
In 2019-2020 startte een pilot met een BIS Facilitair. Er is onderzocht hoeveel leerlingen deze richting willen kiezen.
Daaruit is gebleken dat er onder de leerlingen onvoldoende animo is voor deze richting. Omdat ervoor gekozen is om
vraaggestuurd te werken, wordt deze richting niet verder ontwikkeld voor Arbeid. Vraaggestuurd werken houdt in dat
leerlingen aangeven welke richtingen zij willen kiezen en dat het aanbod daarop wordt afgestemd. Dat zal betekenen dat
voorlopig de huidige richtingen Groen, Horeca en detail en Logistiek zullen worden aangeboden als stagerichtingen. Wel
zal er worden onderzocht in het schooljaar 2020–2021 of de richting Facilitair wellicht een mogelijke richting is voor
Dagbesteding.

Conclusie
Naar aanleiding van de opbrengsten is besloten in schooljaar 2020-2021:
•

BIS-richting Facilitair voor Dagbesteding/beschutte arbeid (leerroute 3).

•

Strux D en L digitale lesaanbod pilot.

•

Implementeren van Arbeidsvaardigheden competentielijsten.

6.5.

Uitstroom

Jaarlijks vraagt de inspectie de uitstroomgegevens van het (voortgezet) speciaal onderwijs op. Deze uitstroomgegevens
spelen een rol in de jaarlijkse prestatieanalyse die de inspectie in combinatie met andere beschikbare informatie uitvoert.
Bij de analyse van de uitstroomgegevens worden de volgende twee groepen onderscheiden:
1.

Scholen waarvan 80% of minder van de uitgestroomde leerlingen een IQ tot 70 heeft (IQ<70).

2.

Scholen waarvan meer dan 80% van de uitgestroomde leerlingen een IQ tot 70 heeft (IQ<70).

VSO Heuvelrug College valt onder groep 1. Indicator Einduitstroom en IQ in relatie tot uitstroom gelden dan als
indicatoren.
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VSO Heuvelrug College scoort op beide indicatoren als ‘geen risico’ in de resultatenbevraging 2019 voor schooljaar
2018/2019.

6.5.1.

Indicator Einduitstroom

VSO Heuvelrug College valt onder groep 1. Dat betekent dat de norm voor de uitstroom ligt op 47,71% dat naar een
vervolgonderwijs moet doorstromen. Wanneer deze norm niet wordt behaald, dan scoort de school ‘onvoldoende’.
Bij VSO Heuvelrug College stroomt in schooljaar 2018/2019 19% van alle leerlingen uit naar vervolgonderwijs. 81% van
de uitstroom gaat naar Arbeid of Dagbesteding. Hierin zijn leerlingen die uitstromen naar een ander school voor vso (N=
15), leerlingen die uitstromen naar het regulier onderwijs (N = 0), leerlingen die niet meer leerplichtig zijn (N=1),
leerlingen met leerplichtontheffing (N=2) en overleden leerlingen (N=1) niet meegenomen.

Vso

Vervolgonderwijs

Arbeid

Schooljaar

Schooljaar

Schooljaar

Schooljaar

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Vavo

-

-

-

Mbo niveau 1

18,2% (10)

8% (2)

22,2% (4)

5% (1)

Mbo niveau 2

-

-

-

14% (3)

Mbo niveau ¾

-

-

-

Hbo/universiteit

-

-

-

Reguliere arbeidsplaats

27,3 (15)

48% (12)

27,8% (5)

Sociale werkvoorziening

-

-

-

Arbeidstrainingscentrum

-

-

-

Dagbesteding

-

-

-

Dagbesteding activerend

25,5 (14)

-

11,1% (2)

Dagbesteding

29% (16)

44% (11)

38,9% (7)

-

-

-

38% (8)

belevingsgericht

43% (9)

arbeidsmatig
Vrijwilligerswerk
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Analyse:
De CvB constateert dat het IQ geen goede voorspeller blijkt te zijn voor de einduitstroom van onze leerlingen. De
complexiteit van de psychiatrische problematiek van onze jongeren maakt dat onze jongeren veelal uitstromen naar
Arbeid of Dagbesteding. Voor een aantal jongeren is een Entree-opleiding mogelijk. De kwetsbare jongeren op
VSO Heuvelrug College zijn veelal uitgevallen op andere scholen. Zij hebben faalervaringen opgedaan en ondervinden
ernstige belemmeringen in het onderwijs. Tevens is hun begeleidingsbehoefte groter dan de school van herkomst kan
bieden. Leerlingen krijgen veel extra begeleiding om weer tot ontwikkeling te komen. Er is een kernteam betrokken bij
elke leerling, bestaande uit een mentorleerkracht, intern begeleider, stagebegeleider en orthopedagoog. Met elkaar
dragen zij zorg voor de optimale begeleiding van de leerling. VSO Heuvelrug College bereidt de leerlingen voor op een
betekenisvolle plaats in de samenleving. Een goede stageplaats en later arbeidsplaats is voor de meesten van onze
jongeren een keerpunt in hun leven. Dat is onze maatschappelijke opgave: het vergroten van het loopbaanperspectief
van onze jongeren. Zorgen dat het geen thuiszitters worden en dat ze geloven in hun eigen kunnen. En als iemand
zonder diploma aan het werk komt, dan is dat ook een succes.
Conclusie:
Wanneer VSO Heuvelrug College in groep 2 had gevallen (categorie 2; >80% IQ<70), zou deze indicator niet
meegerekend worden. Groep 2 zijn leerlingen die uitstromen naar arbeid/dagbesteding. VSO Heuvelrug College zou
graag zien dat deze indicator, net zoals voor scholen die in groep 2 vallen, buiten beschouwing wordt gelaten.

6.5.2.

Indicator IQ in relatie tot uitstroom

Indicator IQ in relatie tot uitstroom is gebaseerd op uitstroom en totaal IQ-score van de uitgestroomde leerlingen.
Op VSO Heuvelrug College komt het uitstroomniveau voor een groot aantal leerlingen lager uit dan op basis van het IQ
verwacht mag worden. De norm wordt in het schooljaar op VSO Heuvelrug College gehaald. De norm ligt op een score
van 3.11 en het Heuvelrug College behaalt in het schooljaar 2018-2019 een score van 3.12.
Analyse:
De Inspectie van Onderwijs geeft sinds twee jaar aan dat het IQ geen goede voorspeller blijkt te zijn voor het
uitstroomniveau van residentiële leerlingen. Daarnaast ziet de inspectie ook geen duidelijk verband tussen het in- en
uitstroomniveau van de residentiële leerlingen. De verzamelde data met betrekking tot residentiële leerlingen heeft dan
ook niet geleid tot de verwachte risicodetectie en de uitvraag bij residentiële leerlingen is komen te vervallen.
De CvB herkent dat IQ geen goede voorspeller blijkt voor het uitstroomniveau van residentiele leerlingen. De CvB
constateert dat het IQ ook voor de externe leerlingen van VSO Heuvelrug College geen goede voorspeller voor het
uitstroomniveau is. De CvB geeft aan dat de residentiële leerlingen op VSO Heuvelrug College op gebied van
complexiteit van de problematiek niet veel verschillen van de externe leerlingen. Doordat jongeren zo veel als mogelijk
ambulant begeleid worden, vallen veel externe leerlingen op VSO Heuvelrug College niet meer onder residentieel maar
onder de externe populatie. Een groot aantal hiervan wordt poliklinisch behandeld binnen de gespecialiseerde jeugdGGZ. VSO Heuvelrug College bedient hiermee een doelgroep die op andere VSO-scholen uitvalt.
Er zijn nog drie oorzaken aan te wijzen waardoor voor enkele leerlingen het IQ in relatie tot uitstroom ‘onvoldoende’ is.
Sommige leerlingen worden later bij VSO Heuvelrug College aangemeld. Omdat deze leerlingen later in ons vso zijn
ingestroomd en niet het hele traject bij VSO Heuvelrug College volgen, is de maximale leertijd om de leerlingen op
niveau uit te laten stromen, soms te kort. Mogelijkheden om deze leerlingen dan langer op school te houden zijn beperkt.
Soms kan het niet omdat ouders anders bepalen of dat het om financiële redenen niet haalbaar is om de leerlingen
langer op school te houden om toch het juiste uitstroomniveau te halen.
Enkele leerlingen hebben volgens het OPP een niveau bij uitstroom naar beschut werk en zouden dit ook prima kunnen
halen. Echter blijkt in de praktijk dat:
•

Werknemers in de regio te weinig beschutte werkplekken bieden.

•

Gemeentes deze werkplekken vaak niet willen/kunnen financieren.

De enige manier om deze leerlingen dan nog wel duurzaam te kunnen plaatsen, is uitstroom naar een arbeidsmatige
dagbesteding. Hierdoor scoren deze leerlingen ‘onvoldoende’ op de resultaten IQ in relatie tot uitstroom.
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Wanneer een leerling langere tijd onderwijs op VSO Heuvelrug College volgt, is zichtbaar dat de problematiek afneemt,
motivatie toeneemt en het leerpotentieel maximaal benut wordt. Op basis van het IQ zou verwacht worden dat een
aantal leerlingen van VSO Heuvelrug College kan doorstromen naar het mbo. De overstap naar een mbo/roc blijkt voor
deze leerlingen vaak toch niet haalbaar te zijn. Door de grote hoeveelheid prikkels en de sociale context wordt het
mbo/roc door deze leerlingen als onveilig ervaren. Hierdoor is de kans op uitvallers en thuiszitters groot. Voor een aantal
leerlingen is het hierdoor beter passend om vanuit VSO Heuvelrug College uit te stromen naar arbeid. De uitstroom
richting arbeid heeft een goede bestendiging.
Conclusie:
Indicator ‘IQ-gegevens in relatie tot uitstroom’ is voor onze kwetsbare jongeren op VSO Heuvelrug College geen goede
voorspeller. Te bepleiten is dat VSO Heuvelrug College in groep 2 gaat vallen op basis van de leerling populatie,
waardoor de norm die gehanteerd wordt passender is voor de doelgroep van VSO Heuvelrug College.
Daarnaast wordt met het samenwerkingsverband gekeken of enkele leerlingen een langere schoolloopbaan kunnen
krijgen, zodat ze de kans krijgen om uit te stromen op het niveau dat passend is bij hun mogelijkheden. Op deze manier
kan het loopbaanperspectief worden vergroot.
Ook gaan we met de gemeente en bedrijven in gesprek om beschutte werkplekken te creëren.
In schooljaar 2019/2020 is gestart met de mbo Entree-opleiding binnen VSO Heuvelrug College. Met deze opleiding
zorgen wij ervoor dat de kwetsbare leerlingen die wel in staat zijn om een mbo Entree-opleiding te volgen, binnen veilige
kaders de kansen krijgen die zij verdienen.

6.5.3.

Indicator bestendiging

Deze indicator richt zich op het percentage leerlingen dat bestendigd is. Met bestendigd wordt bedoeld dat de leerlingen
die zijn uitgestroomd in het schooljaar 2017-2018 op 1 oktober 2019 nog steeds op een uitstroomniveau van hetzelfde
niveau verblijven. Het percentage wordt berekend op basis van het totaalaantal uitgestroomde leerlingen in het
schooljaar 2017-2018. Hierbij wordt alleen gekeken naar de leerlingen die langer dan 6 weken waren ingeschreven op
de school.
De norm die gehaald moet worden is 64% voor de uitstroom. VSO Heuvelrug College scoort 80,49%. Hiermee scoort
VSO Heuvelrug College ‘voldoende’.
Analyse:
De CvB van VSO Heuvelrug College heeft een goed werkend systeem ontwikkeld waarbij gegevens worden ingevuld in
een Excel-bestand, volgens een vastgestelde procedure direct bij de uitstroom van een leerling.
Daarnaast is een medewerker belast met de taak om de bestendiging in kaart te brengen. De nazorgcoördinator
probeert de leerling te volgen om de bestendiging in kaart te kunnen brengen.
Het kernteam weet steeds beter waar onze jongeren goed tot hun recht komen. Er wordt goed met de bedrijven contact
gehouden, zodat de bedrijven met hun vragen over de jongeren bij VSO Heuvelrug College terechtkunnen. Zo blijven we
de jongeren goed volgen.
Conclusie:
Hoewel gesteld kan worden dat de leerlingen van VSO Heuvelrug College op een enkeling na succesvol en duurzaam
geplaatst worden, zien we nog kans op verbetering. VSO Heuvelrug College bereidt de leerlingen voor op een
betekenisvolle plaats in de samenleving. Voor een aantal jongeren is een mbo-opleiding mogelijk. Echter zien we veel
uitval bij onze jongeren als ze starten op een mbo/roc.
Dit schooljaar biedt VSO Heuvelrug College een mbo Entree-opleiding aan. Op deze manier zijn er meer
doorgroeikansen of arbeidsmogelijkheden voor onze jongeren. Het afsluiten van de schoolcarrière met een diploma geeft
de leerling vertrouwen in zijn/haar eigen kunnen en versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. De bestendiging zal
dan nog meer omhoog kunnen gaan, omdat de overgang van het vso naar het mbo dan beter verloopt.
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7. Kwaliteitsbeleid
Op VSO Heuvelrug College zorgen we ervoor dat de onderwijskwaliteit op peil blijft door systematisch en
cyclisch ons zelf te beoordelen via een kwaliteitsagenda. Elke twee jaar vindt er een audit plaatst door het
auditteam van Pluryn. Dat onderzoekt of de school voldoet aan de gestelde indicatoren van de inspectie en
formuleert eventuele aandachtspunten.

7.1.

WMK

Op school werken wij met Werken Met Kwaliteit (WMK). Dat is een kwaliteitssysteem dat gebruikmaakt van
vragenlijsten. De antwoorden gebruiken we voor verbetering van de onderwijskwaliteit. De vragenlijst over sociale
veiligheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten zetten we elk jaar uit.

7.1.1. WMK Leerlingen
Uit de resultaten van de afgenomen WMK bij leerlingen, blijkt dat leerlingen het over het algemeen naar hun zin hebben
op VSO Heuvelrug College. Ze waarderen dit met een 7,0. De veiligheid waarderen ze met een 7,6.
Uit de enquête komen ook een aantal verbeterpunten. Naar aanleiding van de WMK-enquête wordt er in de klassen, met
de leerlingenraad en met het schoolteam gezocht naar manieren om een en ander te verbeteren. Vorig schooljaar zijn
naar aanleiding van de toen afgenomen enquête een aantal verbeteringen doorgevoerd: De schoolregels/afspraken zijn
aangepast en zichtbaarder geworden, er wordt meer aandacht gegeven aan lessen gericht op Sociale Veiligheid. (De
methode Leefstijl wordt gebruikt, Rots en Water, aspecten uit Positive Behavior Support.)
De verbeterpunten uit de laatst afgenomen enquête worden ook weer meegenomen.

7.1.2. WMK Medewerkers
Ook de medewerkers vulden de WMK in. Uit die analyse blijkt dat medewerkers het naar hun zin hebben op VSO
Heuvelrug College. Ze waarderen dit met een 8,5. Ook voelen zij zich veilig en waarderen dit met een 8,3. In schooljaar
2019-2020 is er wederom o.a. ingezet op intervisie om de feedbackcultuur te bevorderen. Dit gaan we in schooljaar
2020-2021 voortzetten, net als de begeleiding van startende leerkrachten en ondersteuners.
In november 2019 vond het thema-onderzoek ‘Ruimte in meesterschap’ door de onderwijsinspectie plaats. Hieruit bleek
dat er ruimte en steun wordt ervaren om als medewerker je eigen kwaliteiten en talenten in te zetten en te ontwikkelen.
De intensieve samenwerking met bureau Halt dit schooljaar droeg wederom bij aan het gevoel van veiligheid onder
medewerkers. Deze samenwerking is structureel en zal in schooljaar 2020-2021 worden voortgezet.
In het schooljaar 2019-2020 is er een start gemaakt om elementen van Positive Behavior Support (PBS) toe te passen.
Door het ontwikkelen van deze eenduidige, zichtbare bejegeningsstijl wordt er verder aandacht besteed aan het gevoel
van veiligheid bij de medewerkers.

7.1.3 WMK Ouders
Tevens vinden wij de input van ouders erg belangrijk. Elk jaar zetten we een oudertevredenheidsonderzoek uit.
In schooljaar 2018-2019 beoordeelden de ouders de school met een 7.5 De ouders die de enquête hebben ingevuld
geven aan dat de school er mooi en verzorgd uit ziet. Ook zijn zij tevreden over het handelen van de medewerkers. Als
aandachtspunt wordt er genoemd dat de school ouders meer mogen informeren over de dagelijkse gang van zaken en
over de ontwikkeling van hun kind. Het meer samenwerken met ouders en verstrekken van meer informatie zal een van
de speerpunten van het komend schooljaar zijn.
Het oudertevredenheidsonderzoek in 2019-2020 kon vanwege de coronavirus niet plaatsvinden.
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8. Praktische informatie
8.1.

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag: 8.45-14.15 uur.
Leerlingen komen 's ochtends rond 8.30 uur zelfstandig naar school of worden dan door de taxi gebracht.
Uiterlijk 8.45 uur moeten ze in school zijn.
Leerlingen van de afdeling Dagbesteding mogen naar binnen zodra ze aankomen met de taxi op school.
Leerlingen van de afdeling Arbeid mogen om 8.30 uur naar binnen.

Schoolvakanties 2020 – 2021
31-08-2020

Start schooljaar

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

Herfstvakantie

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

Kerstvakantie

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

Krokusvakantie

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Goede vrijdag en Pasen

27-04-2021

Koningsdag

01-05-2021 t/m 16-05-2021

Meivakantie en Hemelvaartsdag

24-05-2021

Pinksteren (2e pinksterdag)

17-07-2021 t/m 29-08-2021

Zomervakantie

Studiedagen: Leerlingen vrij van school
Donderdag 17-09-2020
Dinsdag 09-02-2021
Woensdag 16-06-2021

8.2.

Ziekte

Wanneer een leerling ziek is, ontvangt Kees Boer (coördinator sociale veiligheid) daarvan graag een bericht van de
ouders/verzorgers vóór 8.45 uur op telefoonnummer: 088-779 35 11 / 06-22649500.
Als een leerling langere tijd op medische gronden geen lessen kan volgen, vragen we om een doktersverklaring.
Leerlingen die regelmatig afwezig zijn door ziekte, kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De schoolarts kan
beoordelen of er sprake is van medische redenen voor het verzuim.

8.3.

Medicatie

Sommige leerlingen hebben medicatie nodig. Die kan bijwerkingen veroorzaken, zoals een verminderd reactievermogen.
Het is voor ons belangrijk om te weten of uw kind medicatie gebruikt en waar de school op moet letten. Soms moeten
leerlingen ook tijdens schooltijd hun medicijnen innemen. De school vraagt u om hierover goede afspraken met de
leerkracht te maken. De school kan er dan voor zorgen dat de medicatie veilig opgeborgen wordt en erop letten dat de
leerlingen die tijdig innemen. De medicatie die u meegeeft naar school moet verpakt zijn in Baxterzakjes. Daarnaast
heeft de leerkracht ook een aftekenlijst van de medicatie nodig. Beide kunnen worden opgevraagd bij de apotheek.

8.4.

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 daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte per mail. Hierin staat of er een vervangende leerkracht is of dat de leerlingen verdeeld worden
over de verschillende klassen.
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We doen er alles aan 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.

8.5.

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.
Verlof aanvragen mag wél bij:
Religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind vanwege godsdienst of een bepaalde levensovertuiging plichten moet vervullen, is er recht op verlof.
De richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt gegeven. U moet dit verlof minimaal twee dagen van
tevoren aanvragen bij de teamleider van de school.
Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof van
één of meer dagen.
Voorbeelden:
•

Verhuizing van het gezin

•

Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten

•

Ernstige ziekte/overlijden van bloed- of aanverwanten

•

Viering van een jubileum van ouders of grootouders

Géén gewichtige omstandigheden zijn:
•

Familiebezoek in het buitenland

•

Vakantie in een goedkopere periode

•

Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd

•

Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

•

Verlof voor een leerling omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn

8.6.

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.

8.7.

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.

8.8.

Leerlingenvervoer

Leerlingen die gehaald en gebracht worden, worden opgevangen door medewerkers van de school. Wanneer een
leerling ziek is of wanneer er geen school is, dan zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van het taxivervoer.
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8.9.

Foto’s voor publicaties

Elk schooljaar vraagt de mentorleerkracht u om toestemming voor het publiceren van foto’s waarop uw zoon of dochter
staat. Die foto’s zijn bijvoorbeeld bedoeld voor gebruik op de website van de school, in de schoolgids, op de klasbordapp of in een nieuwsbrief.

8.10. Stagiaires
Onze school biedt plaats aan stagiaires van het mbo en hbo van de volgende opleidingen:
•

SPW

•

Onderwijsassistent

•

Maatschappelijk werk

•

Pedagogisch werk

•

Sport en Bewegen

•

SPH

•

Maatschappelijk werk en dienstverlening

•

Pabo

•

Pedagogiek

•

ALO

Stagiaires krijgen een vaste begeleider toegewezen, waarmee zij afspraken maken over de wijze van begeleiding en het
inzetten van schoolopdrachten.

8.11. Gezonde School
Wij dragen sinds 2019 het predicaat Gezonde School. Dit houdt in dat wij integraal en structureel werken aan een
gezonde leefstijl om daarmee gezondheidswinst te bereiken. Wij werken middels de Gezonde School-aanpak. Deze
aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school.
Centraal staan de vier pijlers (1) signaleren, (2) gezondheidseducatie, (3) schoolomgeving en (4) beleid en regelgeving.
Middels deze aanpak zijn er zeven vignetten te behalen. Het vignet is een landelijke standaard, ontwikkeld op de
Gezonde School-thema’s waaraan scholen zich kunnen spiegelen. Deze standaard bestaat uit kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen.
Wij zijn inmiddels in het bezit van het vignet Welzijn. Op dit moment zijn we bezig om onze aanpak op het gebied van
Sport en Bewegen, Voeding en Relaties en Seksualiteit te verbeteren. Wij nemen de leerlingen mee om stap voor stap
bewuster om te gaan met eten en bewegen. We doen dit door middel van ons inhoudelijk lesaanbod, onze gezonde
schoolkantine, watertappunten die uitnodigen tot voldoende water drinken, lessen bewegend leren, een beweegplein en
lessen sport en bewegen. Wij stimuleren tevens onze leerlingen en leerkrachten om rond 10 uur een stuk groente of fruit
te eten en tussen 12 en 13 uur een voedzame lunch te eten. Voor meer informatie over de Gezonde School-aanpak en
de vignetten kunt u kijken op: www.gezondeschool.nl.

8.12. Special Heroes
Sport en bewegen geeft de kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid en meer mogelijkheid om
contacten te leggen met andere kinderen. Zo kunnen de schoolprestaties van uw kind worden verbeterd. Special Heroes
is een landelijk erkend bewegingsprogramma waarbij leerlingen vanuit de gymlessen op school gestimuleerd worden om
na schooltijd in de thuissituatie te gaan sporten bij een vereniging. Wilt u meer weten over wat dit voor uw dochter/zoon
kan betekenen? Neem dan contact op met de coördinator Gezonde School Valissa van den Berg:
vvandenberg@intermetzo.nl.
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8.13. Samen voor Zeist
Samen voor Zeist is het netwerk voor maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties in Zeist, Den Dolder en
Huis ter Heide en Bosch en Duin. VSO Heuvelrug College is hierbij aangesloten. De school levert een bijdrage aan
onder andere de kerstpakketten die door deze bedrijven worden besteld.

8.14. Arbo
Iedere onderneming en instelling is volgens de wet verplicht een beleid te voeren dat gericht is op verbetering en
instandhouding van zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Daarom
krijgen tal van zaken en situaties onze aandacht door middel van controles, aanpassingen en beschrijvingen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de veiligheid van gymnastiektoestellen, lokalen, periodieke controle van elektrische apparatuur,
goed meubilair, brandveiligheid, goede verlichting, een ontruimingsplan en EHBO. Ook het aanstellen van een
vertrouwens- of contactpersoon en het vastleggen van een klachtenprocedure horen hierbij.
De school is zich bewust van het belang van een goed arbobeleid en we stellen ons hierin actief op. Op alle afdelingen
werken collega’s die zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Zij hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om te
handelen bij calamiteiten zoals een brand. Om personeel en leerlingen te trainen, houden we elk jaar
ontruimingsoefeningen. Zo creëren we een school waarin leerlingen en personeel zich prettig en veilig voelen. Het
managementteam overlegt regelmatig met de BHV-coördinator en de preventiemedewerker om de voortgang van de
verbeterpunten uit ons Arbojaarplan te bespreken.
Heeft u vragen over veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting op school? Neem dan contact op met het
algemeen schoolsecretariaat: Edith Blaas, (030) 657 51 53, e-mail eblaas@intermetzo.nl. U kunt bij haar de diverse
protocollen voor het arbobeleid, ook ten aanzien van kleding, roken en pesten, opvragen.
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8.15. 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 teamleider. Als het
niet lukt – of als het niet wenselijk is - om de klacht intern 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
De Klachtencommissie laat alle betrokkenen schriftelijk weten welk besluit ze neemt. Het bestuur van de school meldt
vervolgens binnen één maand na het oordeel van de commissie welke maatregelen worden genomen en wanneer die
worden ingevoerd.
Voor leerlingen die naast onderwijs ook residentieel zorg en/of behandeling ontvangen, 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.

8.16. Contactpersonen
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Brenda Pouw

M: 06 - 10120126

Directeur

E: bpouw@intermetzo.nl

Inge van Dijk

M: 06 - 57547035

Orthopedagoog

E: ivandijk@intermetzo.nl
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Marjolein van den Berg

M: 06 - 10103121

Orthopedagoog

E: mvandenberg2@intermetzo.nl

Anouk Wiersma

M: 06 - 39876285

Orthopedagoog

E: awiersma@intermetzo.nl

Karin Hettinga

M: 06 - 48036675

Orthopedagoog

E: khettinga@intermetzo.nl

Martin van Ierland

M: 06 - 46144873

Intern begeleider

E: mvanierland@intermetzo.nl

Stagecoördinatoren:

•
•
•
•

Fiona Sneep: tel. 06 - 10552805
Jos Hakvoort: tel. 06 - 10747458
Linda van der Zwaag: tel. 06 - 30796014
Marleen van Egdom: tel. 06 - 28361383
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Externe vertrouwensinpecteur: 0900-1113111
Schoolarts: Ilse Schramel ischramel@ggdru.nl en 030-6086086

8.17. Adresgegevens VSO Heuvelrug College
Noordweg 12
3704 GN Zeist
088 - 779 35 11 / 06 - 22649500 (ook voor ziekmeldingen)
infoheuvelrugcollege@intermetzo.nl

8.18. Adresgegevens van onze andere locaties:
•

Locatie Noorderlicht SO

: Noordweg 8, 3704GN Zeist 030 - 6575153

•

Locatie Aventurijn

: Griftlaan 4, 3704AX Zeist 088 - 547 82 60

•

Locatie Behandelboerderij de Dijckhof

: Gooyerdijk 14, 3972MB Driebergen 088 - 779 59 54

8.19. Telefoonnummers van het schoolsecretariaat:
•

Schoolsecretariaat

: 030 - 6575153

Overzicht (v)so-scholen van Pluryn
Kristallis - Nijmegen
www.kristallis.nl
(V)SO Tarcisiusschool - Nijmegen
www.tarcisiusschool.nl
(V)SO De Bolster - Voorst
www.debolster.nl
VSO Heuvelrug College - Zeist
www.vsoheuvelrugcollege.nl
SO Noorderlicht - Zeist
www.sonoorderlicht.nl
VSO De Sprong - Maarsbergen en Zeist
www.vsodesprong.nl
VSO Eefde en Deventer – Eefde en Deventer
www.vsoeefde-deventer.nl
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Lijst met afkortingen
VSO:

voortgezet speciaal onderwijs

CvB:

commissie van begeleiding

CJG:

Centrum voor jeugd en gezin

BIS:

begeleide interne stage

BES:

begeleide externe stage

ZES:

zelfstandige externe stage

COCE: culturele oriëntatie en creatieve expressie
MBO:

middelbaar beroepsonderwijs

SVA:

scholing voor arbeid

OPP:

ontwikkelingsperspectief plan
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Contact
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Intermetzo
Postbus 94, 7200 AB Zutphen
E-mail: info@intermetzo.nl
Telefoon: 088 547 70 00
www.internmetzo.nl
Intermetzo is onderdeel van Pluryn.

