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:::1 Voorwoord

1.1 Welkom op onze school
Beste ouder(s) en verzorger(s),
 
School is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u.
Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. Verschillende
jaren vertrouwt u uw kind vele uren  toe aan de zorg van deleerkrachten van
onze school. Graag willen we dat vertrouwen waarmaken.
 
In deze schoolgids treft u informatie aan over onze school met als doel om u
zo volledig mogelijk te informeren. We willen u een indruk geven over hoe
er op onze school met veel enthousiasme onderwijs wordt gegeven aan uw
leerlingen.
 
Ik hoop dat deze schoolgids u een eerste inzicht kan geven over het
onderwijs op de Ortolaan. Heeft u desondanks nog vragen of eventuele
opmerkingen? U kunt altijd contact met mij opnemen!
 
Veel leesplezier.
 
Namens het team van De Ortolaan,
 
Roel Schreurs,
Directeur
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:::2 Over de school

2.1 Algemene gegevens
VSO De Ortolaan
 
Meijelseweg 2c
6089 NO Heibloem
 
Tel: 0475-491328
Email: ortolaan.heibloem@aloysiusstichting.nl
Website: www.ortolaanheibloem.nl
 
Onze school maakt deel uit van SWV VO/VSO 31.02 Midden Limburg
 
 

2.2 Schoolbestuur
Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Wij zijn er voor kinderen
en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in (speciaal) onderwijs en
ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Op 54
locaties in Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant, Limburg en Gelderland
bieden wij met ruim 950 experts speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs en ondersteuning aan ruim 3500 leerlingen.
Onze medewerkers kunnen op allerlei manieren blijven leren, onder meer
via onze Aloysius Academie. Wij werken vanuit onze kernwaarden Kracht,
Onvoorwaardelijkheid en Passie en een positieve (onderwijs)visie.Ons doel:
leerlingen perspectief bieden op een betekenisvolle toekomst. Om dit te
bereiken, werken we nauw samen met netwerkpartners in onder meer
onderwijs, jeugdhulp, zorg, arbeid en justitie
 
Meer over onze missie, visie en koers is te vinden op
www.aloysiusstichting.nl.
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2.3 Profiel van de school
Kernwoorden
Passie
Kracht
Onvoorwaardelijk
 
Onze missie …
is voor hún toekomst. Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun
toekomstige plaats in onze samenleving. Wij bieden onze leerlingen een
passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat
doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal
stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
 
Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en
partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is
bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
 
Onze visie …
elke dag in praktijk. Op onze school wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie,
die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze partners. “Wij
hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen die het moeilijker hebben dan
wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”
 
Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd betrokken in voor
onze leerlingen. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in
hun werk, doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden
ieder kind de moeite waard om hun best voor te doen.
 
In onze huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu
samen met onze rijke traditie.
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2.4 Prioriteiten

Verbinding, samenwerking en teambuilding SO - VSO

Beschrijven pedagogisch beleid

Beschrijven pedagogisch handelen

Samenwerking met de (keten) partners (op het terrein)

 
 

2.5 Team De Ortolaan
Directeur Heibloem : Roel Schreurs
 
Locatiecoördinator : Paul Giesberts
 
Intern Begeleider : Hanneke Joosten
 
Orthopedagoog:  Karen Scheijen
Pedagoog : Kelly Voss
 
Mentoren : Jose Rooijakkers, Myrna Verstappen, Inge Baptist, John Stienen,
Dominique Piëtte, Daniël Ansems, Peter Loonen, Frank Hoex, Ineke
Swartjes, Huub Hermans, Josien Beckers
 
Stagecoördinator : Esther Vergeest
 
Vakleerkrachten : Naard Vaes, Truus Wilms, Geert Verheijden, Jean
Gouders
 
Administratie / HRM : Caroline Hamers-Ramaekers, Miriam Huijskens
 
Conciërge / Huishoudelijke Dienst : Wil Huijsmans, Mary Kanders
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2.6 De Ortolaan
VSO De Ortolaan verzorgt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar
met gedrags- en/of psychiatrische problemen. De problemen zijn van dien
aard dat het reguliere onderwijs niet in staat is deze leerlingen te
begeleiden en onderwijs te bieden.
 
Binnen De Ortolaan wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
capaciteiten, mogelijkheden en beperkingen van de individuele leerling.
Geprobeerd wordt tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen die de
leerling stelt, met als doel de leerling een passend perspectief te bieden.
Teneinde dit perspectief te kunnen realiseren, is een nauwe samenwerking
met en tussen leerling, ouders/verzorgers, school en mogelijke externe
partners van groot belang.
 
Wij streven er naar de leerling medeverantwoordelijk te maken voor zijn
eigen leerproces. Dit door het gezamenlijk opstellen en bespreken van het
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Maar ook door de leerling te laten
reflecteren op zijn/haar eigen functioneren. Bij dit alles staat de leerkracht
model. Binnen de Ortolaan ligt de nadruk dan ook op leerkrachtgedrag. Wat
moet de volwassene doen en laten om de leerling tot ontwikkeling te
brengen?
 
Naast de kernwaarden vanuit ons bestuur Aloysius, heeft het team van De
Ortolaan dan ook zelf de volgende kernwaarden geformuleerd:
 
Kansen en mogelijkheden
Welzijn en ontwikkeling bij leerling en medewerker
Waardering
Openheid en plezier
Betrokkenheid
Voorbeeldgedrag
 
Deze waarden leiden tot een klimaat waarin de leerling zich gewaardeerd,
geaccepteerd en gerespecteerd kan voelen.
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2.7 Toelaatbaarheid
Om ingeschreven te kunnen worden in onze school, is een zogenaamde
Toelaatbaarheidverklaring (TLV) noodzakelijk. Deze TLV wordt toegekend
wanneer het regulier onderwijs niet de begeleiding en het onderwijs kan
bieden dat de leerling nodig heeft, en derhalve is aangewezen op Voortgezet
Speciaal Onderwijs. De Ortolaan ondersteunt in het aanvragen van een TLV,
mocht deze niet voorhanden zijn. Jongeren die woonachtig zijn bij en onder
de zorg vallen van de Combinatie Jeugdzorg of Rubicon, kunnen zonder TLV
geplaatst worden. Dit, omdat de Ortolaan een convenant heeft afgesloten
met beide instellingen.
 
 

2.8 Geschiedenis
De Ortolaan is in 1988 opgericht in Heythuysen. In 2003 is De Ortolaan in
Roermond als nevenvestiging begonnen, in 2009 De Ortolaan in Weert.
Reden was enerzijds de sterke groei van de school waardoor de locatie te
klein werd, anderzijds de wens om meer thuisnabij onderwijs te bieden. In
augustus 2016 is De Ortolaan, locatie Heythuysen, verhuisd naar het terrein
van de Combinatie Jeugdzorg de Widdonck in Heibloem. De Ortolaan is
gehuisvest binnen één gebouw met SO de Widdonckschool. Een basisschool
voor speciaal onderwijs onder hetzelfde bestuur en met dezelfde doelgroep
met jongere kinderen, wat een nauwe samenwerking tussen beide scholen
en doorgaande leerlijnen mogelijk gaat maken. 
 
 

2.9 Jaarplan
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld middels de
jaarplansystematiek van de Aloysius Stichting  (JPS). Dit is een systematiek,
inclusief formats voor het opstellen, uitwerken en uitvoeren en het
opstellen van het jaarplan.
 
Doel van de systematiek:
Een goed en best werkende jaarplan is van onderaf opgebouwd. Ook hier
geldt: hoe meer mensen betrokken zijn bij het opstellen van plannen, des te
beter gemotiveerd ze zullen zijn. En het is niet moeilijk. De
jaarplanmethodiek is een middel. Doel is een breed gedragen jaarplan en
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een uitvoering die gekoppeld is aan de PDCA-cyclus en de borging er van.
 
Evaluatie jaarplan 2017-2018
In het schooljaar 2017-2018 heeft de Ortolaan-Heibloem gewerkt aan de
volgende punten:
 

Opbrengstgericht werken (CED-leerlijnen)-
Kwaliteitszorgkalender (aanpassen en uitvoeren)-
Professionalisering leerkrachten (intervisie en scholing)-
Borgen bestaande groepsplannen-
Groepsbesprekingen -
Implementatie nieuwe lesmethoden-
Verdere uitwerking en uitbouwen van de samenwerking met de partners-
binnen Widdonck-Talentendonck. Met name op het vlak van de
samenwerking met de Intensieve Dagbehandeling en de werkgroep Arbeid
en Stage.

 
In maart 2018 hebben de leerling- en oudertevredenheidspeilingen
plaatsgevonden.

Algemene tevredenheid: 60% van de leerlingen geeft de school een 7 of-
hoger
Algemene tevredenheid: 70% van de ouders geeft de school een 7 of hoger-
Veiligheid: 83% van de leerlingen voelt zich veilig op school-
Veiligheid: 77% van de ouders is het hier mee eens-

 
In mei 2018 heeft een kwaliteitsaudit plaatsgevonden, uitgevoerd door BMC.
Er is gekeken aan de hand van het inspectiekader 2017. De school dient
meer zicht te krijgen op ontwikkeling, begeleiding en didactisch handelen.
De onderwijsresultaten zijn voldoende. Verder is het zaak het
kwaliteitsbeleid goed te borgen. 
 
Jaarplan 2018-2019
Bovenstaande heeft geleid tot de volgende ontwikkelings-en
aandachtspunten voor het schooljaar 2018-2019:

Kwaliteitszorgkalender herzien en uitvoeren-
Lesurentabel aanpassen-
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Werken in arrangementen: intensief, basis en gevorderd-
Invoeren methode mens en maatschappij-
Groepoverstijgend werken-
Kijkwijzer leerkrachtengedrag aanpassen-
Klassenobservaties en feedback-gesprekken-

 
Het jaarplan 2018-2019 is ambitieus. Alle verbeterpunten zijn samengesteld
uit wensen van inspectie, de koers van de Aloysius Stichting, leerlingen of
teamleden. De verbeterteams binnen de school gaan en zijn hiermee aan de
slag middels de Jaarplansystematiek. Ons jaarplan is “bottum up” en
gestructureerd opgebouwd zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor
de kwaliteitsverbetering van De Ortolaan.
Het jaarplan kunt u inzien via de website onder het kopje downloads.
www.ortolaanheibloem.nl/Home/Downloads.
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:::3 Het onderwijs

3.1 Ons onderwijs/de schoolstandaard
Op onze school worden leerlingen in (kleine) groepen ingedeeld op basis
van het leerniveau en de leerroute die zij volgen.
 
De Ortolaan kent twee uitstroomprofielen:
- Vervolgonderwijs (regulier of speciaal)
- Arbeid (regulier, beschermd of begeleid)
 
Er wordt onderwijs geboden op MLK, VMBO-B VMBO-K en VMBO-T niveau.
De basis van de diverse leerwegen is altijd 'Passend Onderwijs' waarbij
steeds gekeken wordt naar de (Ieer)behoefte van de leerling zelf. Binnen
alle profielen wordt verder gedifferentieerd naar didactisch niveau en
begeleidingsbehoefte. De teamleden werken daarbij intensief samen om de
doorgaande leerlijnen voor de leerlingen te realiseren en het leren van en
met elkaar mogelijk te maken. De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft
hierin een heel belangrijke rol. Na de aanmelding en het intakegesprek
wordt - op basis van de hieruit verkregen informatie en de informatie uit
aangeleverde dossiergegevens - een beslissing genomen over de plaatsing
van een leerling in een Ortolaangroep. Hierbij  wordt rekening gehouden
met de woonplaats, problematiek en/of stoornis, het didactisch niveau, de
wensen en verwachtingen van de leerling en zijn ouder(s) de combinatie
met de andere leerlingen in die groep. Binnen de locatie in Heibloem zijn 9
lesgroepen gehuisvest.
 
In onze schoolstandaard hebben we schematisch weergegeven hoe wij ons
onderwijs hebben vormgegegven. Onze schoolstandaard is te downloaden
op onze website: 
www.ortolaanheibloem.nl/Home/Onze-school/Ons-Onderwijs
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3.2 Uitstroomprofiel vervolgonderwijs
Het profiel vervolgonderwijs biedt onderwijs aan op drie niveau's:
- VMBO-Basis/Kader
- VMBO-Kader/Gemengd Theoretisch
- VMBO-Theoretisch (vanaf de bovenbouw)
 
Binnen de VMBO-groepen worden vakken aangeboden en methodes
gehanteerd die gebruikt worden in het reguliere VMBO. Dit betreft de
volgende vakken :
- Nederlands
- Wiskunde
- Engels
- Biologie
- Mens en Maatschappij
- Natuur- en Scheikunde
- Burgerschap
- Economie
- Maatschapijleer
- Lichamelijk opvoeding
- Aardrijkskunde
- Geschiedenis
- Loopbaan Oriëntatie Begeleiding
- Consumptief
- Muziek
- Tekenen / Handvaardigheid
 
De leerlingen doorlopen een traject van vier jaar of met uitzondering vijf jaar.
Waarin ze volgens de Plannin van Toetsing en Afsluiting worden getoets.
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3.2.1 Schoolstandaard vervolgonderwijs

 
 

3.3 Uitstroomprofiel arbeid
 
De doelstelling van deze leerweg is dan het realiseren van een geschikte en
duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.
Geprobeerd wordt deze inpassing te realiseren door:

 het aanleren van competenties binnen de school-
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 het trainen van specifieke beroepsgerichte competenties buiten de school-
 het organiseren van nazorg na uitstroom uit school-

 
Uitgangspunt binnen deze leerweg is de (hulp)vraag van de leerling en de
ouder(s)/verzorger(s). De leerling krijgt hier steeds meer eigen
verantwoordelijkheid. Een leraar van De Ortolaan begeleidt de leerling
daarbij als coach. de nadruk ligt op de eerder verworven competenties
(datgene wat de leerling kan) en niet zozeer op de beperkingen. Bij dit alles
wordt aandacht besteed aan werken en leren, maar ook aan wonen en vrije
tijd.
 
De mentor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
opleidingsactiviteiten binnen de leerroute van het OPP. Dit in nauwe
samenwerking met de leden van de Commissie van Begeleiding,
leraarondersteuners, ouder(s), eventueel begeleidende instanties en
natuurlijk de leerling zelf. Het succesvol doorlopen van deze leerweg is
mede afhankelijk van de inzet en de motivatie van de leerling, de mate
waarin hij of zij in staat is om te gaan met zijn problematiek, de
samenwerking tussen de ouder(s) en school, evenals de
arbeidsmarktsituatie in de regio en eventuele subsidiemogelijkheden. De
mentor is binnen het uitstroomprofiel arbeid niet alleen de persoon die het
aanbod van leerstof overdraagt aan de leerling, maar tevens een coach die
de leerling begeleidt en waar nodig stuurt richting een succesvolle
plaatsing op de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de
leerkrachtondersteuners. De leerlingen doorlopen individueel een
gefaseerde aanpak:
 
Fases:
fase 1: oriëntatie/voorbereidingsfase op arbeid. Binnen de school oriënteert
de leerling zich met diverse programma's en interne stages op arbeid, zoals
bijvoorbeeld ons leerwerkbedrijf De Luifel. Begeleidingsbehoefte worden in
kaart gebracht.
fase 2: aanleren van beroepsvaardigheden en arbeidsverhouding. Alle
verworven competenties worden in de werkomgeving van een stagebedrijf
uitgeoefend. Op school en tijdens de stage worden specifieke
beroepsvaardigheden getraind. De leerling is meerdere dagen per week
buiten school aan het werk of binnen De Luifel.
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fase 3: specialisatiefase. Aan het einde van deze fase is de leerling geschikt
voor de gekozen fase.
fase 4: inpassing op de arbeidsmarkt en/of beroepsopleiding. De leerling is
zover dat hij de overstap kan maken naar een baan en/of beroepsopleiding.
 
Daar waar dat niet haalbaar blijkt en dat in een eerdere fase al helder is en
besproken is met de leerling en ouder(s), wordt toegewerkt naar een vorm
van dagbesteding.
 
Binnen dit profiel volgen de leerlingen de volgende vakken:
- Nederlands
- Rekenen
- Burgerschap
- Engels
- Kennistheorie
- Loopbaan Oriëntatie Begeleiding
- Muziek
- Tekenen / Handvaardigehid
- Lichamelijke Opvoeding
- Consumptief
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3.3.1 Schoolstandaard arbeid

 
 

3.4 Diplomering en certificering
De Ortolaan werkt samen met het Citaverde College en OrgB om de
leerlingen de mogelijkheid te kunnen bieden certificaten (bv VCA certificaat)
en/of diploma's te halen.
Ook biedt De Ortolaan de VMBO-T leerrichting aan waarbij het mogelijk is
aan de hand van staatsexamens de leerlingen officiële certificaten en een
VMBO-T diploma te laten halen.
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In samenwerking met de MBO's en andere instellingen biedt de school ook
de gelegenheid om andere, landelijk erkende certificaten te halen. Dit wil
niet zeggen dat de leerlingen door het behalen van deze certificaten een
volwaardig diploma halen. Het zijn onderdelen daarvan. 
 
In samenwerking met VSO de Widdonckschool Weert biedt De Ortolaan
jongeren die interesse hebben in de richting Techniek, de mogelijkheid om
onder begeleiding van een docent van De Ortolaan technieklessen te volgen
binnen het Arbeids Trainings Centrum. Dit is een 2-jarig leerwerktraject.
 
 

3.5 Het ontwikkelperspectief
Samen met ouders maken wij voor iedere leerling een
ontwikkelingsperspectief. Hierin staat het uitstroomprofiel en hoe wij
daarnaartoe werken.
 
Het ontwikkelingsperspectief (OPP) vervangt het voormalige
Handelingsplan (HP). Daar waar in het HP doelen werden geformuleerd en
deze werden nagestreefd, wordt in het OPP bij start schooltraject het
uitstroomperspectief geformuleerd. Vervolgens wordt de leerling binnen
een uitstroomprofiel en leerroute ingedeeld met als doel het behalen van
het perspectief.  
 
Voor welke leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief
opstellen?
Scholen moeten verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor
leerlingen in het VSO.
                    
Wanneer moeten leerlingen een ontwikkelingsperspectief hebben?
Voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs moeten scholen een
ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6 weken na inschrijving van de
leerling.
                    
Voor elke leerling die tijdelijk is geplaatst op een andere school of instelling,
moet het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief vaststellen binnen 6
weken na definitieve plaatsing van de leerling.
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Wat moet er in het ontwikkelingsperspectief staan?
In het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) en in het regulier basis- en
voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs moet in
het ontwikkelingsperspectief in elk geval de te verwachten
uitstroombestemming en de onderbouwing daarvan staan. De
onderbouwing bevat minimaal de factoren die het onderwijsproces
belemmeren en bevorderen.
In het ontwikkelingsperspectief van het regulier basis- en voortgezet
onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs staat extra
informatie ten opzichte van het (v)so-ontwikkelingsperspectief, namelijk de
afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden
begeleiding en ondersteuning.
De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op het ontwikkelingsperspectief.
 
Wie stelt het ontwikkelingsperspectief vast en wie stelt het bij?
Het bevoegd gezag stelt het ontwikkelingsperspectief vast, nadat het
hierover op overeenstemming gericht overleg heeft gevoerd met de ouders.
In het (voortgezet) speciaal onderwijs krijgt het bestuur hiervoor advies van
de Commissie voor Begeleiding (voor cluster 3 en 4). De school evalueert
het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij.
 
Hoe werkt de registratie van het ontwikkelingsperspectief?
De wetgeving over de registratie van het ontwikkelingsperspectief gaat op 1
augustus 2015 in. Deze wetgeving regelt dat scholen in de
leerlingenadministratie moeten registreren voor welke periode een leerling
een ontwikkelingsperspectief heeft, en welke leerlingen op een
orthopedagogisch didactisch centrum zijn geplaatst. Verder gaan de
epilepsiescholen en instellingen voor cluster 1 en 2 registreren welke
leerlingen zij buiten hun eigen instelling begeleiden.
Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en
praktijkonderwijs geldt de registratieplicht niet; daar hebben immers alle
leerlingen een ontwikkelingsperspectief. De Ortolaan registreert het OPP
binnen MLS, een digitaal leerlingvolgsysteem
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3.6 Leerlijnen en CED-Groep
Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele VSO-periode
leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd opdat
specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in
het voortgezet speciaal onderwijs in meer of mindere mate beperkingen
ondervinden.
Het gaat om de volgende 4 domeinen:

Leren leren-
Sociaal gedrag-
Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief-
Leren taken uitvoeren op de werkplek-

 
Op De Ortolaan gebruiken we methodes die de kerndoelen onderschrijven.
We zijn in schooljaar 2013-2014 gaan werken met het digitale volgsysteem
MLS waar de CED-leerlijnen - die voldoen aan de kerndoelen - ingebracht
zijn. 
 
 

3.7 Toetsen
Naast de methodegebonden toetsen, wordt er op VSO De Ortolaan vanaf het
eerste leerjaar tweemaal per schooljaar methode onafhankelijke toetsen
ingezet om te bepalen op welk (referentie) niveau een leerling zich bevindt.
Dit zijn de toetsen van AMN. Deze zijn online af te nemen en verschaffen
direct heldere voortgangsrapportages en groepsoverzichten. 
Aan de hand van deze rapportages kunnen de mentoren bepalen welke
leerlingen extra hulp nodig hebben bij de verschillende onderdelen van
Nederlands en rekenen. 
 
 

3.8 Leerlingvolgsysteem
Wij maken gebruik van de digitale onderwijsplanner MLS (Maatwerk
Leerlingvolgsysteem). Hierin zitten onder andere voor alle leerlijnen de
(leergebied overstijgende) vakken, zodat wij de voortgang van onze
leerlingen goed kunnen volgen.
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3.9 Zelfredzaamheid en
zelfstandigheidstraining
Binnen alle leerwegen kan gewerkt worden met interne stages. Leerlingen
bij wie dit in het OPP past, assisteren binnen school het onderwijsteunend
personeel bij het uitvoeren van een zeer uiteenlopende taken. In de regel
betreft het hier het onderhoud van het gebouw en de directe omgeving.
Maar het kan ook zijn dat de leerling een medewerker van school helpt bij
taken buiten school. Dit alles als voorbereiding op mogelijke stages buiten
de school. Andere leerlingen hebben veel baat bij het uitvoeren van
bepaalde taken binnen school, die niet de voorbereiding op een externe
stage als doel hebben. Deze activiteiten staan veel meer in het kader van
het vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheidtraining. Voor beide
vormen van begeleiding geldt dat het aanbod beperkt is. Niet alle leerlingen
kunnen hiervan gebruik maken. De Commissie van Begeleiding en leraren
bepalen welke leerlingen het meest gebaat zijn bij deze activiteiten.
 
 

3.10 Vervolgtraject
Wij volgen onze leerlingen ook in hun vervolgtraject na De Ortolaan. Wij zijn
er trots op dat zo’n 95 procent van de uitgestroomde leerlingen na twee jaar
nog steeds op de door ons geadviseerde plek en het niveau blijkt te zitten.
Dat kan dus vervolgonderwijs zijn, dagbesteding of werk.
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:::4 Ondersteuning voor
leerlingen

4.1 Schoolondersteuningsprofiel
Download ons volledige schoolondersteuningsprofiel op onze website
www.ortolaanheibloem.nl.
 
 

4.2 Specialisten binnen de school
Welke taken en functies zijn er binnen de Ortolaan?
 
Locatiedirecteur
De locatiedirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor een locatie. Hij
legt verantwoording af aan de sectordirecteur van Aloysius Stichting sector
Zuid.
 
De Commissie van Begeleiding
Daarnaast begeleiden en ondersteunen de leden van de CvB de leraren en
leerlingen. De commisie van begeleiding bestaat, naast de locatiedirecteur
als voorzitter, uit: (Ortho)pedagoog/ -psycholoog, Interne Begeleider en
Coördinator. Deze heeft een onderzoekstaak, een adviserende rol en een
begeleidingstaak. De coördinator draagt verder zorg voor versterking van
maatregelen en activiteiten met als doel een zo intensief mogelijke zorg
voor leerlingen van intake tot uitstroom.
 
Het onderwijzend personeel bestaat uit:
Leraar
De leraar verzorgt bijna alle lesactiviteiten, heeft overleg met collega's, de
coördinator, (ortho)pedagogen, en leraarondersteuners. De leraar heeft de
mentortaak voor zijn leerlingen en is voor leerlingen en ouder(s)het eerste
aanspreekpunt. Tevens draagt de leraar zorg voor het opstellen en
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uitvoeren van de OPP's Ontwikkelingsperspectieven). In de
voortgangsgesprekken wordt het Ontwikkelingsperspectief met leerling en
ouder(s) besproken en ondertekend.
Een aantal leerkachten begeleidt en volgt ook de stages van de leerlingen.
Vakleraar gymnastiek
De vakleraar gymnastiek verzorgt de gymnastiekles en de buitenschoolse
activiteiten. Bovendien neemt hij deel aan de groepsbesprekingen.
Vakleraar verzorging consumptief
De vakleraar verzorging verzorgt de lessen verzorging (koken) en
zelfstandigheidstraining. In deze lessen wordt ook aandacht besteed aan
gezond gedrag. Zo wordt verantwoord gekookt en is er ook aandacht voor
lichaamsverzorging en hygiëne. Ook zij neemt deel aan
de groepsbesprekingen.
Vakleraar handvaardigheid/tekenen
De vakleraar handvaardigheid/tekenen verzorgt de lessen handvaardigheid.
In deze lessen wordt aandacht gegeven aan creativiteit en fijn-motorische
vaardigheden. Ook hij neemt deel aan de groepsbesprekingen.
Leerkrachtondersteuner Techniek
De leraarondersteuner wordt ingezet in de praktijklessen, voornamelijk op
het gebied van techniek.
De leraarondersteuner geeft lessen en voert taken uit onder de
verantwoordelijkheid van een leraar.
Stagecoördinator
De stagecoördinator zoekt stageplekken voor leerlingen en neemt de
begeleiding hiervan voor haar rekening.
 
Verder onderwijs ondersteunend personeel:
Receptionist
Als u naar school belt, krijgt u eerst de receptioniste te spreken. Zij verbindt
u vervolgens door met de persoon voor wie u belt. 
Administratief medewerker
De administratief medewerker ondersteunt de directie bij de
administratieve werkzaamheden. Zo
verzorgt zij bijvoorbeeld de leerlingenadministratie, de
personeelsadministratie, ouderbijdrage en de financiële administratie.
Conciërge / huishoudelijke dienst
De conciërge zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Hij voert kleine
klusjes of herstelwerkzaamheden uit, zowel binnen als buiten. Koffiezetten,



30 ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN

afwassen en andere kleine huishoudelijke werkzaamheden worden
eventueel met leerlingen samen uitgevoerd. Verder begeleidt de conciërge
leerlingen tijdens de interne stage.
 
 

4.3 Sociale Veiligheid en pesten
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te
voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap
en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons hoog
in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale
veiligheid. 
 
Nieuwe wet:
In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs houdt vanaf
augustus 2016 toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.
 
Pesten:
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
1) een sociaal veilligheidsplan voeren
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders; deze persoon
coördineert het antipestbeleid.
 
Elke school van de Aloysius Stichting heeft een veiligheidscoördinator. De
veiligheidscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders
en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en de
meldcode kindermishandeling.
 
Het pestprotocol van onze school is te vinden op onze website onder het
kopje downloads:
www.ortolaanheythuysen.nl/home/downloads
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Klachtenprocedure:
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden er
fouten gemaakt. U bent altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke
zaken te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Bent u
van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u
zich wenden tot de locatiedirecteur of de veiligheidscoördinator. 
 
 
4.3.1 Veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen,
ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten,
en de meldcode kindermishandeling. 
 
De veiligheidscoördinator van onze school is Paul Giesberts, hij is te
bereiken via onze school,  
tel: 0475-491328
 
4.3.2 Klachtenregeling Aloysiusstichting
Bent u het niet eens met de gang van zaken op school of heeft u een klacht
over nalatigheid? Maakt dit bespreekbaar met de leerkracht of mentor. Lost
een gesprek niets op, dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur of
sectordirecteur. Geen resultaat. Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen
bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze
vertrouwenspersonen. 

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij
verschillende personen: de contactpersoon, vertrouwenspersoon en
aandachtsfunctionaris. Wát er ook aan de hand is: wij nemen u serieus. 
 
De vertrouwenspersoon binnen onze stichting is Chris Woerden. 
Te bereiken via ons bestuurskantoor in Voorhout, tel: 0252-434000
 
U kunt ook contact zoeken met de onafhankelijke, landelijke
Klachtencommissie.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus 85191 3508 AD Utrecht
Telefoon (030) 280 95 90 info@onderwijsgeschillen.nl
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4.3.3 Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen binnen onze stichting is de heer C. Woerden
(06-22.723.603). Vanaf 1 januari 2019 wordt dit de heer Wim Pietersma. De
vertrouwenspersoon is ook bereikbaar via de medewerkers van het
bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252-434000.
 
 

4.4 Widdonck-Talentendonck
Widdonck-Talentendonck is een programma dat wordt uitgevoerd om van
het Widdonckterrein in Heibloem een bruisende ontwikkelomgeving te
maken voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities.
 
Op het Widdonckterrein geeft de Aloysius Stichting (voortgezet) speciaal
onderwijs. Combinatie Jeugdzorg verzorgt er specialistische jeugdhulp,
onder meer dag- en nachtbehandeling (residentiële opvang) en intensieve
dagbehandeling aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Zorggroep Hilzijn
biedt opvang en begeleiding op maat aan jongeren en volwassenen. PSW
Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden
en behouden van een baan en ondersteunt werkgevers en verwijzers. Met
de gemeente Leudal en de Gemeenschapsraad Heibloem vormen wij een
netwerk dat bouwt aan Widdonck-Talentendonck.
 
Voor meer informatie zie www.wdtd.nl
 
 

4.5 Extra activiteiten
Op diverse momenten in het jaar vinden er buitenschoolse activiteiten
plaats. Het betreft hier activiteiten zoals schoolreisje,  mountainbiken,
zwemmen, survivalachtige bezigheden en uitstapjes. Daarnaast
ondernemen groepen activiteiten met hun mentoren, gaan zij op excursie of
nemen zij deel aan toernooien.
Tenslotte worden er binnen het uitstroomprofiel arbeid
uitwisselingsprojecten georganiseerd waarbij leerlingen activiteiten
uitvoeren op het gebied van werk, wonen en vrije tijd.
 
Onze jaarlijks terugkerende muziekuitvoering is een traditie binnen de
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Ortolaan waar leerlingen hun muzikale talenten mogen tonen in een echt
theater. 
 
 

4.6 De leerlingenraad
Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de mening van onze
leerlingen. We doen dit door hieraan extra aandacht te besteden tijdens de
lessen.
Tevens heeft de school een leerlingenraad, die geregeld met het
management vergadert. Elke klas heeft een vertegenwoordiger in de
leerlingenraad zitten.



5
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:::5 Ouders en school

5.1 Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is gratis. Toch vraagt de Ortolaan
een vrijwillige ouderbijdrage van €125,- per schooljaar om bepaalde extra
activiteiten te kunnen betalen die niet door gemeente of het Rijk worden
vergoed. Wij willen er duidelijk op wijzen dat deze bijdrage niet verplicht is
en geen invloed heeft op de toelating van de leerling, noch op het onderwijs
dat wij geven. 
Gaan ouder(s) akkoord met de vrijwillige bijdrage voor deze extra
activiteiten, dan ondertekenen ze een overeenkomst met de school,
waarmee ze zich tot betaling verplichten.
Het formulier vrijwillige ouderbijdrage wordt uitgereikt tijdens de
startgesprekken aan het begin van het schooljaar. 
De school wil erop wijzen dat de ouderbijdrage ook kan worden betaald
vanuit het vrij besteedbare gedeelte van het pgb-budget.
 
Over de hoogte van de ouderbijdrage wordt overlegd met de
medezeggenschapsraad, waar ook verantwoording wordt afgelegd over de
besteding hiervan.
 
In onderstaande tabel kunt u lezen hoe het geld wordt verdeeld.
(*)voor het kamp en de schoolreis kunnen de leerlingen ook zelf geld
inzamelen. (bv. de Kerstmarkt.)
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Verdeling totaal €125,00

€40,00 (Culturele) activiteiten, excursies, schoolreis*,
museumbezoek, drumclinic, bedrijfsbezoeken,
mentorgeld, kamp*, stagekosten etc.

€60,00 Kookprogramma's €1,50 p.p. per week uitgaande
van 40 lesweken

€10,00 Aanschaf sportkleding (elk jaar wordt 1/3 van de
sportkleding vervangen)

€10,00 Speciale beweging- en sportactiviteiten zoals;
judolessen, atletieklessen, voetbaltoernooi,
mountainbiken, etc.

€5,00 Overige onderwijskosten zoals; kopieerkosten,
atlassen, woordenboeken, gereedschappen

 
 

5.2 Gebruik foto, film en teksten op
schoolwebsite
Wij wijzen u erop dat voor onze website gebruik gemaakt kan worden van
foto, film of tekstmateriaal van uw kind. 
Aan het begin van het schooljaar tijdens het startgesprek wordt u gevraagd
middels een formulier aan te geven of u hier wel of geen toestemming voor
geeft. 
 
 

5.3 Verlofaanvraag
De school dient zich aan de vakantie/verlofdagen te houden zoals vermeld
in hoofdstuk 9. Mocht de school nog een extra vrije dag inplannen, dan
ontvangt men hierover tijdig bericht.
 
Buiten de schoolvakanties en vrije dagen kunnen de leerlingen maximaal 10
dagen extra verlof krijgen, indien daarvoor bijzondere redenen bestaan. O.a.
voor huwelijksfeesten, begrafenissen, jubilea (groot) ouders of vanwege de
specifieke aard van het beroep van (een van de) ouders. In dat laatste geval
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moeten ouders wel een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat
geen verlof tijdens de door de school geplande vrije dagen mogelijk is.
Alle verlofdagen dient men schriftelijk aan te vragen. Een
verlofaanvraagformulier is te verkrijgen via de mentor. 
 
De directie heeft uitdrukkelijk opdracht direct melding te maken van
ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar, indien niet vooraf
toestemming is gevraagd of geen verlof is verleend. Extra vakantieverlof valt
niet onder deze regeling en is dan ook niet toegestaan.
Houd bij het plannen dan ook uitdrukkelijk rekening met het
vakantierooster.  
 
 

5.4 Ziekte
Als een leerling door ziekte of andere onverwachte omstandigheden
(bijvoorbeeld huisartsbezoek) niet, of niet op tijd op school kan komen, dient
u dit tijdig (voor aanvang van de lessen om 8.30uur) door te geven.
 
 

5.5 Registratie van ziekte en verlof
Indien een leerling afwezig is zonder afmelding, neemt de leraar of de
administratief medewerker contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om
naar de reden van de afwezigheid te vragen. Alle verzuim van de leerlingen
wordt door de leraren digitaal bijgehouden. 
 
 

5.6 Informatieplicht
Het is allang niet meer zo dat er uit gegaan kan worden van de situatie dat
beide ouders gezamenlijk de zorg voor en het gezag hebben over de leerling.
Er zijn veel situaties denkbaar waarbij dat anders is: ouders zijn gescheiden,
er is sprake van één ouder gezag, ouders zijn uit de ouderlijke macht gezet,
ouders zijn uit beeld en grootouders nemen de zorg over.
 
In het burgerlijk wetboek (artikel 1 :377c BW) is bepaald dat in die situaties
een (beperkte) informatieplicht geldt voor de school aan de niet met het
gezag belaste ouder. Het gaat met name om belangrijke feiten en
omstandigheden zoals rapporten, schoolvorderingen en/of
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sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. De school hoeft alleen die
informatie te verstrekken die zij ook zou hebben verstrekt aan de wel met
het gezag belaste ouder, dan wel bij wie de leerling zijn gewone
verblijfplaats heeft, en alleen als daarom wordt gevraagd. Het belang van de
leerling staat hierbij altijd centraal. Informatie hoeft niet te worden
verstrekt als het belang van de leerling zich daartegen verzet. Een
niet-ouder heeft geen recht op informatie. Onder niet-ouder wordt verstaan
de (nieuwe) partner van één van de ouders. De Ortolaan gaat als volgt om
met het verstrekken van informatie aan leerlingen en ouder(s) waarvoor het
bovenstaande van toepassing is: de ouder met het gezag belast dan wel de
ouder bij wie de leerling zijn verblijfplaats heeft, ontvangt alle relevante
informatie, ervan uitgaande dat deze informatie wordt doorgegeven aan de
ouder niet met het gezag belast of bij wie de leerling niet zijn verblijfplaats
heeft. Aan de niet met gezag of zorg belaste ouder wordt alleen informatie
verstrekt als daarom gevraagd wordt en als het belang van de leerling zich
daartegen niet verzet. Indien het belang van de leerling zich verzet tegen
informatieverstrekking aan één van de ouders dient een kopie van de
gerechtelijke uitspraak hierover aan de school verstrekt te worden.
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Voor wie geldt dit? Recht op
informatie?

Recht op
beperkte
informatie

Geen
informatie

Ouders die met elkaar getrouwd
zijn. Voor vader en moeder geldt:

Ja.   

Ouders die zijn gescheiden. Voor
vader en moeder geldt:

Ja. NB geen
informatie geven
die mogelijk
gebruikt kan
worden om
voordeel ten
kosten van de
andere ouder te
behalen.

  

Ouders die hun partnerschap
hebben laten registreren. Voor
vader en moeder geldt:

Ja.   

Ouders die niet met elkaar
getrouwd zijn, maar via
goedkeuring van de rechtbank
gezamenlijk gezag uitoefenen:

Ja.   

Ouder die niet met het gezag is
belast:

 Ja; artikel 1:
337c BW.

 

In geval van samenwonen, vader
heeft het kind erkend, niet
ingeschreven in het
gezagsregister. Voor vader geldt:

 Ja; artikel 1:
337c BW.
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Voor wie geldt dit? Recht op
informatie?

Recht op
beperkte
informatie

Geen
informatie

In geval van samenwonen, vader
heeft het kind erkend,
ingeschreven in het gezagsregister.
Voor vader en moeder geldt:

Ja.   

Het stel heeft samengewoond, nu
uit elkaar, het kind is erkend,
ingeschreven in het gezagsregister.
Voor vader en moeder geldt:

Ja. NB geen
informatie
geven die
mogelijk
gebruikt kan
worden om
voordeel ten
kosten van de
andere ouder te
behalen.

  

Het stel heeft samengewoond, nu
uit elkaar, het kind is erkend, niet
ingeschreven in het gezagsregister.
Voor vader en moeder geldt:

 Ja; artikel:
337c BW.

 

Ouders zijn beide uit de ouderlijke
macht gezet, kind is onder voogdij
geplaatst. Voor vader en moeder
geldt:

 Ja; artikel
337c BW.

 

Voogd: Ja.   

Biologische vader die zijn kind niet
heeft erkend:

  Ja.

Grootouders die de verzorging van
het kind op zich nemen omdat
ouders spoorloos zijn:

  Ja.
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5.7 AVG
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
 
Foto’s en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale activiteiten worden
via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met een login en
wachtwoord te bekijken.
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per
brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere
gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming
voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer
intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school
te sturen.
 
Een of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
 

http://www.aloysiusstichting.nl/privacy
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5.8 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van  ouders
en leerkrachten. De MR vergadert ongeveer eens per 6 weken over
algemene, voornamelijk bestuurlijke zaken die de school betreffen. De MR
heeft een adviserende rol, heeft op een aantal zaken instemmingsrecht en 
De ledenlijst en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de
website van onze school onder het kopje MR. 
Mochten ouder(s) of personeelsleden interesse of vragen hebben over
bestuurlijke schoolzaken dan kunnen die ingebracht worden via één van de
MR-leden.
 
De MR is te bereiken via het telefoonnummer van de school of via e-mail:
ineke.swartjes@aloysiusstichting.nl
 
 

5.9 Schorsing en verwijdering
Schorsing/verwijdering
Vanaf 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (v)so-scholen de
mogelijkheid om leerlingen te schorsen. Schorsing is in de wet
opgenomen, de inspectie ziet hierop toe. Van scholen wordt verwacht dat zij
in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen.
Veel scholen en besturen stellen daarom een schorsings- en
verwijderingsprotocol op. In voorkomende gevallen toetst de rechter of dit
protocol gevolgd is. In een protocol moet ook staan wie bevoegd is om tot
schorsing te besluiten. Dat is in eerste instantie het bestuur, maar het
bestuur mag deze bevoegdheid mandateren aan bijvoorbeeld de
schooldirecteur. Dit dient te zijn opgenomen in de schoolgids, omdat het
ook voor ouders belangrijke informatie is.
De school, in het bijzonder de leerkracht, dient in geval van schorsing te
zorgen voor voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling. Dat
betekent bijvoorbeeld dat er huiswerk wordt meegegeven en dat dit ook
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wordt beoordeeld en besproken met de leerling. De school zorgt er ook voor
dat de contacten met de leerling en de ouders in de schorsingsperiode naar
behoren worden onderhouden.
 
De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat
betekent dat zij de volgende punten controleert:
1. Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen?
2. Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van
redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)?
De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een
leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd. Volgens de nieuwe regels zijn
scholen verplicht om schorsingen van langer dan één dag bij de inspectie te
melden. Vanaf schooljaar 2014/2015 is er een meldingsformulier
beschikbaar in het Internet Schooldossier (ISD) van uw school. U dient een
schorsing met behulp van dit formulier bij de inspectie te melden.
 
Ook De Ortolaan Heythuysen beschikt over een schorsings- en
verwijderingsprotocol. Deze staat vermeld in de algemene schoolgids van
de sector.
 
 Nadat een leerling geschorst is geweest, volgt er altijd een aanpassing van
het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Dit wordt vervolgens met de
leerling en de ouder(s) besproken.
 
In schooljaar 2013-2014 werden vier leerlingen geschorst. Er zijn geen
leerlingen verwijderd.
In schooljaar 2014-2015 werden er geen leerlingen geschorst noch
verwijderd.
In schooljaar 2015-2016 werd er een leerling geschorst
In schooljaar 2016-2017 werd er een leerling geschorst
In schooljaar 2017-2018 werden er geen leerlingen geschorst noch
verwijderd. 



44 OUDERS EN SCHOOL

 
 

5.10 Ongevallen
In schooljaar 2017-2018 hebben er geen ongevallen plaatsgevonden
 
 

5.11 Sociale media protocol voor
medewerkers
Het standaardprotocol voor medewerkers kunt u hier downloaden:
www.aloysiusstichting.nl/download/ALOYSIUS53217.pdf
 
 

5.12 Sociale media protocol voor leerlingen
Het standaardprotocol voor leerlingen kunt u hier downloaden:
www.Aloysius Stichting.l/download/ALOYSIUS53764.pdf
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:::6 Uitstroom en
opbrengsten

6.1 Uitstroom en opbrengsten schooljaar
2017-2018

MBO Niveau 1

Niveau 1 Examen Aantal deelnemers Aantal geslaagden

Diverse richtingen 4 4

VCA

VCA Aantal deelnemers Aantal geslaagden

 5 5

Staatsexamen VMBO-T

Staatsexamen VMBO-T Aantal deelnemers Aantal geslaagden

Volledig diploma 7 5

BI 5 5

NE 12 12

EN 4 4

WIS 11 10

GS 1  

EC 5 5
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MA I 7 7

MA II 6 5

NASK 8 8

   

Totaal 66 61

Rekentoets

Rekentoets Aantal deelnemers Aantal geslaagd

 6 6
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6.2 Bestendiging
De Ortolaan volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven.
Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de school moet
voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen goed op hun plek
zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naar
toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje met het verzoek
om informatie te verstrekken. Is de leerling niet meer op de school, bij de
werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een
telefoontje.
Om dit proces te vereenvoudigen heeft de Aloysius Stichting een
zogenaamde bestendigingmonitor ontwikkeld. De monitor zorgt voor een
uniforme werkwijze voor alle scholen en is in het schooljaar 2014-2015 voor
het eerst ingezet.
 
 

Bestemming uitgestroomde leerlingen

Bestemming uitgestroomde leerlingen 2014-2015 2016-2017 2017-2018

Regulier Onderwijs VMBO 16 3 1

Regulier Onderwijs HAVO 5 1  

Regulier Onderwijs MBO 17 10 13

Speciaal Onderwijs 16 14  

Arbeid 1  1

Dagbesteding (arbeidsmatig) 3 3 3

Regulier VWO 2   

Overig 3 1  
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:::7 Schooltijden en
vakanties

7.1 Schooltijden

Schooltijden

De lessen worden op maandag
tot en met vrijdag op de
volgende tijden gegeven:

Begintijd: Eindtijd:

Les 1 8:30 uur 9:15 uur

Les 2 9:15 uur 10:00 uur

Pauze 10.00 uur 10.15 uur

Les 3 10.15uur 11.00uur

Les 4 11:00 uur 11:45 uur

Les 5 11.45 uur 12.30 uur

PAUZE 12.30 uur 12.45 uur

Les 6 12.45 uur 13.30 uur

Les 7 13.30 uur 14.15 uur
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Deze schooltijden gelden in principe voor alle leerlingen. Voor individuele
leerlingen kan hiervan worden afgeweken op basis van pedagogische en
didactische argumenten en indien dit past in het OPP. Binnen de
arbeidsmarktgerichte leerweg en tijdens stages kunnen schooltijden sterk
afwijken van de standaard schooltijden. Bepalend zijn hierbij de werktijden
op externe stageplekken. Hierdoor kan het aantal uren op school minder
zijn. Sommige leerlingen zijn aangewezen op flexibele
onderwijsarrangementen. Daardoor kunnen begin- en eindtijden afwijken.
 
 

7.2 Vakantierooster en studiedagen

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019

Carnavalsvakantie 4 t/m 8 maart 2019

Pasen 19 t/m 22 april 2019

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019

Pinksteren 10 juni 2019

Zomervakantie 08 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen 2018-2019

Studiedagen - de leerlingen hebben dan
de hele dag vrij

28 september en 1 oktober 2018, 4
februari 2019, 11 juni 2019
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:::8 Organisatie en
praktische zaken

8.1 Kosten diploma's en certificeringen
Wanneer leerlingen deelnemen aan de staatsexamens brengt dit voor
ouders/verzorgers geen extra kosten met zich mee. 
 
Extra kosten voor andere certificaten gelden niet voor elke leerling en
worden ook niet door het Ministerie vergoed. Daarom is het beleid dat de
ouders deze kosten zelf dragen. 
De bedragen worden door de mentor aangegeven en dienen voor start van
het traject betaald te zijn. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan kan de leerling
niet deelnemen aan het examen en/of het traject er naar toe.
 
 

8.2 Schoolbenodigdheden
Tijdens het startgesprek krijgt elke leerling een overzicht van schoolspullen
(denk aan schriften, pennen, potloden etc.) die hij of zij voor eigen gebruik
dient aan te schaffen. De benodigdheden kunnen per groep/ sector
verschillen. Voor leerlingen die gymnastiek in hun lesprogramma hebben,
geldt dat ze zaalschoenen en sportkleding nodig hebben. De school heeft er
voor gekozen dat iedereen dezelfde sportkleding draagt tijdens de lessen.
Deze wordt voorzien van de naam van de leerling. De kleding wordt betaald
uit de ouderbijdrage. De gymspullen blijven op school en worden wekelijks
door de school gewassen. De leerling dient wel voor goede zaalschoenen te
zorgen. Ook deze blijven op school.
 
In de praktijklessen is werkkleding verplicht. Deze wordt door de school
verstrekt in de vorm van:

Werkjas-
Bodywarmer-
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Overall-
Werkbroeken-
Schort-
T-shirts-

 
De kleding die moet worden gedragen is afhankelijk van de aard en de
plaats van de werkzaamheden. Daarnaast wordt geadviseerd ook voor
geschikte kleding te zorgen op de dag dat uw kind de praktijklokalen
bezoekt.
 
 

8.3 Werkkleding binnen het uitstroomprofiel
Arbeid
Wanneer een leerling binnen het uitstroomprofiel deelneemt aan bepaalde
activiteiten zoals interne/externe stages kan het zijn dat school vraagt om
werkkleding en schoeisel aan te schaffen.
Om veiligheidsredenen is de leerling verplicht deze kleding te dragen.
Indien hij/zij dit niet doet, wordt de toegang tot de les/activiteit geweigerd. U
kunt ze zelf kopen, maar De Ortolaan stelt de ouder(s) ook in de
gelegenheid deze eventueel via de school aan te schaffen. Een en ander
uiteraard in overleg met de leraar. de leerkacht zal u tijdig informeren
wanner uw zoon/dochter deze nodig heeft.
 
 

8.4 Kluisjes
Op school krijgt elke leerling een eigen kluisje waar hij zijn eigen jas, tas en
andere spullen in kan opbergen. Elke klas heeft een klassenkluis, waar de
mobiele telefoons van de leerlingen in opgeborgen worden. De school
adviseert echter waardevolle spullen thuis te laten. 
 
 

8.5 Regels en afspraken
In het begin van het schooljaar, bij het startgesprek, krijgt u de regels en
afspraken van de school uitgereikt. Deze dient u te ondertekenen ter
akkoord of voor gezien.
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:::9 Verwijzingen

9.1 Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg
Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 nemen alle basisscholen en de
scholen van het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs in de
gemeenten uit Noord en Midden Limburg deel aan de verwijsindex Noord en
Midden Limburg (NML). De verwijsindex NML is een elektronisch systeem
waarin hulpverleners, onderwijs, leerplicht en andere begeleiders die met
leerlingen werken, de persoonsgegevens van het kind melden wanneer zij
zich zorgen maken over een kind.
 
Er kunnen allerlei redenen zijn voor ongerustheid over een kind. Dat kan als
er bijvoorbeeld problemen zijn op school of met de gezondheid of
persoonlijke ontwikkeling van het kind. Door er op tijd bij te zijn, kan
voorkomen worden dat de problemen te groot worden.
 
Als er een andere beroepskracht of hulpverlener is die ook een melding in
het systeem doet, dan wordt er automatisch (via mail) door de verwijsindex
contact gelegd.
 
De verwijsindex NML is een beveiligd systeem waarmee alleen bevoegde
mensen mogen werken. Bij een melding in het systeem worden alleen
persoonsgegevens van de leerling (naam, adres, geboortedatum)
opgenomen. De reden van de melding wordt niet opgenomen. Er komt dus
geen informatie over de aard van het probleem en de behandeling in de
verwijsindex. De gegevens verdwijnen na twee jaar vanzelf weer uit het
systeem.
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De directie van De Ortolaan heeft voor de medewerkers  een meldcode
vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode
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draagt er zo aan bij dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden
geboden. De school is verplicht de kennis en het gebruik van de meldcode
bij de medewerkers te bevorderen.
 
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel
geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring (art.1,lid 1
WMO).
 
Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van voor een
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte
van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm
van fysiek of psychisch letsel (art. 1 Wet op de jeugdzorg).
 
Hoe doen wij dit op school?

1) Een sociaal veiligheidsbeleid voeren. Hier gaan we gewoon mee door!-
We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. Daarnaast gaan we
met de hele Aloysius Stichting al onze veiligheidsprotocollen onder de
loep nemen en bijstellen als dat nodig is.
2) De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren. Ieder jaar wordt een-
tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen en
ouders/verzorgers. In de komende ronde zullen  we voor beide
doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe
dit wordt ervaren.
3) Een vast aanspreekpunt hebben. Bij ons op school is Karen-
Scheijen het vaste aanspreekpunt voor vragen over pesten en sociale
veilgheid. U kunt haar bereiken via nummer 0475 491328 of mail
karen.scheijen@aloysiusstichting.nl 

 
Veilgheidsplan
Komend schooljaar gaan we ons huidige veiligheidsplan volledig herzien.
Het wordt hierdoor overzichtelijker en we gaan voldoen aan de meest
actuele wetten en maatschappelijke eisen. Tot die tijd blijft het huidige
veiligheidsplan van kracht.  
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9.2 GGD Limburg-Noord
De GGD Limburg-Noord heeft ons gevraagd onderstaand stuk integraal
over te nemen in deze schoolgids.
 
Jeugdzorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de
wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Zo
ook in de regio Limburg-Noord, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord,
als onderdeel van de Veiligheidsregio, wordt aangeboden.
 
In het wettelijk vastgelegd Basistakenpakket JGZ 0-19 staat welke zorg er
op welke momenten aan kinderen in Nederland moet worden aangeboden.
De JGZ biedt deze basiszorg en richt zich op het bevorderen van een
gezonde groei en ontwikkeling van kinderen vanaf de zwangerschap tot de
leeftijd van 19 jaar. Naast het kind staat de opvoeder centraal en wordt
rekening gehouden met de omgeving waarin het opgroeit. Extra aandacht
gaat uit naar kinderen en gezinnen waar gezond en veilig opgroeien niet
vanzelfsprekend is.
 
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ
regelmatig op school om uw kind te onderzoeken. Daarnaast wordt uw kind
op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
 
Hoe gaat JGZ te werk?
 
a)  Contactmomenten: Tijdens de wettelijke contactmomenten, volgen we
samen met u het gezond en veilig opgroeien van u kind.
 
b) Spreekuren: Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of
problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of
jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij
het team JGZ.
 
c) Pedagogisch spreekuur: Opvoeden roept soms vragen, zorgen en twijfels
op. Het pedagogisch spreekuur is bedoeld als kortdurende
opvoedingsondersteuning. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.
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Als u kind of gezin met meerdere problemen kampt, zijn er doorgaans ook
meerdere hulpverleners in beeld. Om kinderen beter te kunnen helpen
moet er goed met elkaar worden samengewerkt. Daarom zijn er
'netwerken', gericht op het uitwisselen van informatie. De JGZ maakt deel
uit van die netwerken. Indien er informatie met andere hulpverleners wordt
uitgewisseld gebeurt dit na toestemming van ouders.
 
De artsen en verpleegkundigen JGZ werken, binnen Zorg- en Advies Teams,
samen met andere partners zoals o.a. peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven, scholen, Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau
Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg.
 
Als uit gesprekken of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft,
dan zoeken we samen met u naar een oplossing.Soms kunnen wij die zorg
of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek,
advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van
gezond en veilig opgroeien.
 
Wat doet JGZ nog meer?
 
a) Cursussen: de JGZ heeft een cursusaanbod op het gebied van gezond en
veilig opgroeien
 
b) De gezonde en Veilige School: ook achter de schermen wordt er hard
gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de
schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een
gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al
aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over
thema's als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een
pestprotocol. De Gezonde en Veilige School-methodiek is dé praktische
werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.
 
c) Gezondheidsbevordering: consulenten gezondheidsbevordering bieden
scholen ondersteuning bij programma's over gezondheid. Deze
ondersteuning kan onder andere bestaan uit hulp bij het maken van keuzes
voor projecten, teamtrainingen of oudervoorlichtingen.
 
d) Centrum voor Jeugd en Gezin: met vragen over opvoeden en opgroeien
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kunt u ook bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht. Het CJG
werkt samen met meerdere organisaties, waardoor uw vraag snel en goed
beantwoord kan worden. De JGZ is één van de partners, die onderdeel
uitmaakt van het CJG.
 
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of
verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact
opnemen:
 
Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veilgheidsregio
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick
 
Telefoon
088 - 11 91 111
Op maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 -
14.00 uur
 
Website
www.ggdlimburgnoord.nl 



 


