Orion College Noord
Minigids 2021 - 2022

Voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen tussen de
12 en 20 jaar. Ons onderwijs is gericht op zelfredzaamheid en bereidt de leerlingen
voor op maatschappelijke participatie middels dagbesteding en/of arbeid.
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Ons onderwijs
Onze school is onderdeel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere
locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we jullie
nog beter helpen en maken we als school gebruik van alle kennis en faciliteiten
van alle scholen samen.
Veilig pedagogisch klimaat

Schoolorganisatie

Binnen onze school is een veilig en positief

De leerlingen krijgen les in een vaste groep

pedagogisch klimaat de basis om tot leren

met een vaste mentor. Er zitten gemiddeld

en ontwikkelen te komen. Om dit veilige en

12 leerlingen per groep met uitzondering

positieve schoolklimaat te bewerkstelligen,

van de Onderwijs Zorg Arrangement groe-

zorgen wij er allereerst voor dat iedere leer-

pen (OZA). De school is ingedeeld in:

ling zich gehoord en gezien voelt.

•

Onderbouw

•

Middenbouw

Dit doen wij door schoolbreed te handelen

•

Bovenbouw

vanuit het ‘Positive Behavior Support’-model,

•

Structuurgroepen

waarbij de kernwaarden respect, succesvol

•

Onderwijs Zorg Arrangement groepen

en verantwoordelijkheid centraal staan.

(OZA)

Leerkrachten spreken hun verwachtingen uit
en koppelen deze aan één van de kernwaar-

Traumasensitief Onderwijs

den. Het positieve voorbeeld staat centraal.

Ook handelen we vanuit een traumasensitief

Wij benoemen en benadrukken vooral het

gedachtegoed. Dit schooljaar zal Orion College

positieve gedrag van leerlingen.

Noord verder gaan met de implementatie van
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Traumasensitief Onderwijs. Hierbij wordt ex-

wij ons met name richten op de gebieden:

gestart met het nieuwe vak loopbaanoriën-

Leerlingen plaatsen zelf de opdrachten in

pliciet aandacht besteed aan het leerkracht

wonen, werken en vrije tijd. Wij hebben drie

tatie en -begeleiding (LOB), voor een deel

hun map ter bevordering van het eige-

handelen en het pedagogisch handelen, de

leerlijnen binnen school die corresponderen

van de leerlingen met uitstroombestemming

naarschap. We beginnen vroegtijdig in de

inrichting van de klaslokalen en het werken

met de volgende uitstroommogelijkheden:

Beschut werk, Arbeid en/of ProROC. Het

onderbouw met LOB, zodat de leerlingen

vanuit het één-kind-één plan principe.

Roc (Pro Roc) en Arbeid, beschut werk en

doel van het vak LOB is het toewerken naar

een volledig groeiproces kunnen doormaken

Verder wordt er volop ingezet op talentont-

dagbesteding. Waarbij er altijd doorstroom

een duurzame bestendiging op de arbeids-

gedurende de schoolloopbaan.

wikkeling en zitten sociaal-maatschappelijke

mogelijk blijft tussen de verschillende moge-

markt.

thema’s in ons onderwijsaanbod verweven.

lijkheden.

LOB bestaat uit een programma van zes

Praktijkexamen

leerjaren waarin de leerlingen zichzelf beter

We werken met onze leerlingen toe aan een

Dit zijn thema’s als pesten, omgaan met
sociale media, weerbaarheid en het omgaan

Rots en Water lessen

leren kennen en zichzelf ontwikkelen. Dit

erkend praktijkdiploma. De leerlingen maken

met emoties.

In het schooljaar 2017 - 2018 zijn wij gestart

gebeurt aan de hand van verschillende

hun ontwikkeling zichtbaar aan de hand van

met de Rots en Water lessen. Deze lessen

thema’s zoals zicht krijgen op de eigen

een portfolio. Het gesprek wordt door een

Praktijkafdeling

zijn bedoeld om onze leerlingen weerbaar-

kwaliteiten en talenten, het oriënteren op

externe examinator (een juf of meester)

Orion College Noord bereidt leerlingen in de

der te maken. De expertise halen wij bij het

een passende werkplek die aansluit bij de

afgenomen.

leeftijd van 12 tot 20 voor op de toekomst.

Expertisecentrum van Orion. De nieuwe

kwaliteiten, talenten en interesses van de

Wij richten ons op de persoonlijke ontwik-

leerlingen starten met de Rots en Water

leerling, het maken van een loopbaange-

Stage

keling en het eigenaarschap van uw kind.

training. De ouders van deze leerlingen

richte planning en het leren netwerken. Op

De stages worden centraal geregeld via de

Verder organiseren wij activiteiten om maat-

worden tijdig geïnformeerd en mogen bij

deze manier worden de leerlingen begeleid

Werkstraat van Orion. De leerlingen beginnen

schappelijke en culturele verworvenheden

twee trainingen aanwezig zijn.

naar een passende uitstroombestemming,

met interne stages en/of carrousel stages,

zodat elke leerling aan het einde van zijn of

vervolgens groepsstages en daarna starten

over te dragen, zodat de leerlingen op
een goede en zo optimaal mogelijke wijze

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

haar schoolcarrière op de plek terecht komt

zij met de individuele stages. We bieden

kunnen participeren in de samenleving.

(LOB)

die goed bij hem of haar past. De LOB-op-

stages aan op verschillende niveaus, aanslui-

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij

Orion College Noord is afgelopen schooljaar

drachten sluiten aan bij de portfoliomap.

tend bij de mogelijkheden van de leerling.
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Onze leerlingen
Orion College Noord biedt voortgezet spe-

•

IVIO-examen

ciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende

•

Detailhandel, schoolverklaring KPC

kinderen tussen de 12 en 20 jaar. Ons

(SVA 1, SVA2)

onderwijs is gericht op zelfredzaamheid,

•

ICT

eigenschap van de leerlingen. Wij bereiden

•

Logistiek

onze leerlingen naar een goede plek in de
maatschappij. Sommige van onze leerlingen

Uitstroombestemmingen

stromen uit naar (arbeidsmatige) dagbeste-

De leerlingen kunnen uitstromen naar de

ding, anderen naar betaald of beschut werk

volgende richtingen:

of vervolgonderwijs Pro Roc. Dit schooljaar

•

Dagbesteding, onbetaald werk in diverse

zullen er bij de start zo’n 135 leerlingen

richtingen. Aanbieders zijn o.a. Cordaan,

staan ingeschreven.

Philadelphia, Landzijde, De Werkmeester
en Ons Tweede Thuis.

Opleidingen

•

Beschut werk, betaald werk in een veilige
en beschutte omgeving.

Orion College Noord biedt de volgende
•

opleidingen:

Begeleid werk, betaald werk met onder-

•

Horeca keukenassistent (KAS)

steuning van een jobcoach in een

•

KPC Banketbakkerij

regulier bedrijf.

•

Bedieningsassistent (BAS)

•

Betaald werk zonder ondersteuning.

•

KPC werken in de keuken (SVA1, SVA2)

•

Leerwerktrajecten op weg naar beschut

•

Schoonmaak KPC

•

Groen KPC

•

Zorg en Welzijn KPC (pilot)

werk.
•

Leerwerktrajecten op weg naar betaald
werk.
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Wat vinden wij belangrijk?
Leerwerktrajecten met een opleiding op

Techniek en ICT

Theaterlessen

Verlengde schooldag

MBO -1 niveau.

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen

Om de sociaal emotionele, werknemersvaar-

Dit schooljaar starten wij met twee verleng-

Regionaal Opleidingscentrum Centrum

voor de 21ste eeuw. Orion College Noord

digheden, de nonverbale communicatie en

de schooldagen. Het worden de dinsdag en

(ROC).

traint docenten om samen met de leerlin-

de talentontwikkeling van de leerlingen te

donderdag. Tijdens deze momenten kunnen

gen te leren werken aan de 21ste-eeuwse

bevorderen zet de school vanaf het school-

de leerlingen hun talenten ontwikkelen.

Leerlingenraad

vaardigheden. Het gaat hierbij om: samen-

jaar 2020-2021 in op theateraanbod.

De leerlingen worden direct na schooltijd

Onze school heeft een goed draaiende leer-

werken, problemen oplossen, creativiteit,

Dit gebeurt binnen en buiten schooltijd.

opgevangen en om 16.30 uur gaan ze naar

lingenraad. Leerlingen kunnen meedenken

kritisch denken, zelfredzaamheid en sociale

over de schoolontwikkelingen. Verder komen

vaardigheden. Maar natuurlijk ook het leren

Sport

De leerlingen kunnen zich inschrijven voor

leerlingen met voorstellen hoe het pedago-

werken met nieuwe gadgets!

Gezellig samen bewegen, even stoom af-

de volgende activiteiten: dans, theater,

blazen, werken aan je motoriek en conditie.

beeldende kunst en ICT.

•

•

gisch nog veiliger maar ook gezelliger kunnen

huis.

maken. Op het Orion college vinden wij de

Kunst en Cultuur

Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk

stem van de leerlingen belangrijk

Creativiteit is belangrijk! Je leert er op een

niemand uit te leggen.

Naschoolse behandeling

andere manier van denken en je kunt jezelf

We hebben een samenwerking met Special

In samenwerking met Philadelphia organi-

anders uiten. Om onze leerlingen goed te

Heroes om kennis te maken met nieuwe

seren wij voor onze leerlingen na school-

laten participeren in de samenleving gaat

sporten, dit gebeurt tijdens de gymlessen.

tijd, tijdens vakanties en studiedagen een

onze aandacht zowel uit naar goed burger-
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naschoolse dagbehandeling.

schapsonderwijs als culturele vorming. Jaar-

Daarnaast worden er onder andere jaarlijks

lijks bezoeken wij in dat kader verschillende

sportdagen en sportstimuleringsprojecten

Bij belangstelling neem contact op met Noor

culturele instellingen.

georganiseerd.

Gerritsen de zorgcoördinator.
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Met wie werken we samen?
Naast het interne zorgteam bestaande uit

op maat gemaakt worden voor zowel school

zorgcoördinatoren (orthopedagogen) zijn

als stage. Tot twee jaar na de Werkstraat

verschillende partners van specialistische

wordt de coaching voortgezet in de vorm

jeugdhulp in het speciaal onderwijs werk-

van terugkombijeenkomsten.

zaam binnen Orion College Noord.
De verschillende partners bieden, in nauwe

MEE Amstel en Zaam

afstemming met de leerling, ouders/verzor-

Mee Amstel en Zaan maakt meedoen moge-

gers, externe behandelaars/zorgverleners

lijk en streeft naar een samenleving waarin

en het zorgteam binnen de school, extra

iedereen meedoet. We bieden bij Orion Col-

ondersteuning.

lege Noord trainingen en lessen op diverse

We werken samen met Cordaan, Philadelphia,

thema’s aan die met name gericht zijn op

Atos/ Altra en Levvel

bewustwording van gedrag en het oefenen
van sociale vaardigheden. Lessen die vanuit

Orion Werkstraat

MEE Amstel en Zaan worden aangeboden

De Orion Werkstraat is het overkoepelend

zijn:

stage- en arbeidscoördinatiebureau van

•

Go for it (sociale vaardigheden)

alle 4 Orion Colleges. Het heeft als doel

•

Maak je Sterk (weerbaarheid)

iedere jongere die daarvoor in aanmerking

•

Je lijf je lief (seksuele weerbaarheid)

komt naar betaald werk of arbeidsgerichte

•

Sterk op reis (weerbaarheid in het OV)

dagbesteding te leiden. In de Werkstraat
worden de jongeren geholpen aan werk en

Qpido

worden zij gecoacht in hun baan. Op basis

De gemeente Amsterdam heeft geld

van assessments kan een onderwijsaanbod

beschikbaar gesteld voor preventieve
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activiteiten ten behoeve van voorlichting

Educatief Programma Jongeren

kaart), fraude en zorgverzekering. Deze

Naschoolse vrijetijdsbesteding van

met betrekking tot liefde en grenzen. De vier

(Epjo) lessen

lessen worden standaard ieder schooljaar

Prisma

voorlichtingslessen van het pakket ‘Liefde

Het Educatief Programma Jongeren – EPJO –

gegeven aan de middenbouw-, bovenbouw-

Stichting Prisma zet zich in voor Amsterdam-

is…’ leert leerlingen op een respectvolle

is een interactief schoolprogramma gericht

en OZA-groepen.

mers met een licht verstandelijke beperking

manier met elkaar omgaan en grenzen te

op misdaadpreventie, misbruik van sociale

herkennen bij zichzelf en anderen én die te

media en het tegengaan van radicalisering

Halt-lessen

tijdsbesteding en organiseren diverse activi-

respecteren. De onderwerpen die aan bod

onder leerlingen.

Halt biedt verschillende trainingen aan onze

teiten voor jeugd, volwassenen en ouderen

komen zijn: seksualiteit, mannen, meisjes,

Doelstelling van dit programma is om kinde-

leerlingen; middenbouw-, bovenbouw- en

met een LVB.

liefde, grenzen, loverboys, nee en ja zeggen,

ren op een nog beïnvloedbare leeftijd kennis

OZA-groepen. De lessen zijn gericht op:

Stichting Prisma is bij ons actief door

homoseksualiteit, genderdiversiteit en social

laten maken met regels, gezag, respect en

online veiligheid, invloed van de groep en

kennismakingslessen onder schooltijd en

media.

keuzes.

online fraude en cybercriminaliteit.

naschools aanbod te organiseren voor de

(LVB). Zij zijn actief op het gebied van vrije-

leerlingen. Doel is kennismaken met de

De GGD Scharlaken Koord

Hoe word je rijk lessen

Stichting Jongeren Die Het Kunnen

sport en doorstromen naar een sport-

De gemeente Amsterdam i.s.m. de GGD

Het schuldpreventieproject ‘Hoe word je rijk?’

Op onze locatie bieden wij in het kader van

vereniging of naar het naschools aanbod.

heeft Scharlaken Koord te Amsterdam op-

bestaat uit een interactief lesprogramma

vrijetijdsbesteding ook professionele bege-

dracht gegeven preventielessen te organi-

voor jongeren, een website met voorlichtings-

leiding aan via het naschoolse programma

Ouder- en kindteam

seren in het Voortgezet Onderwijs, gericht

films en een lessenserie voor ouders. De

van Jongeren die het Kunnen (JDK). Dit vindt

Met hulpvragen kunnen ouders en leer-

op meiden in het VSO en ten behoeve van

belangrijkste onderwerpen waar jongeren

plaats op onze school en in een sportschool.

lingen terecht bij het Ouder- en kindteam

voorlichting en preventie met betrekking tot

schulden in maken zijn: boetes, incassot-

Het vervoer van en naar locaties buiten school

dat een aantal keer per week op school

de loverboy-problematiek.

raject, onderwijs (studiefinanciering en OV

en naar huis wordt door JDK georganiseerd.

aanwezig is.
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Onze kernwaarden
en schoolregels
Kernwaarden

Schoolregels

Het Orion College noord heeft 3 kernwaarden

Hieronder zijn de belangrijkste 12 ‘gouden’

met de leerlingen opgesteld ‘respectvol’ en

basisregels weergegeven:

‘verantwoordelijkheid’ en ‘succes’. Vanuit

1. Ik ben respectvol en vriendelijk met

deze waarden is er een uitgebreide lijst

iedereen op school

met regels opgesteld, die alle leerlingen en

2. Ik zeg een andere gedag

ouder(s)/opvoeder(s) aan het begin van het

3. Ik respecteer spullen van een ander

schooljaar ontvangen.

4. Ik neem de verantwoordelijkheid voor
mijn daden
5. Ik loop rustig door de gangen
6. Ik vraag om hulp als ik iets nodig heb
7. Ik loop niet met een capuchon door de
gangen
8. Ik reinig mijn handen bij binnenkomst
9. Wij houden spullen van anderen en van
onszelf schoon, heel en netjes
10. Wij zorgen voor rust (praten en lopen
rustig) zodat iedereen in school kan leren
11. Bij een probleem reageren we rustig en
vragen we om hulp als dat nodig is
12. Wij houden ons aan gemaakte afspraken.
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Praktische informatie

Vakanties en vrije dagen

Schooltijden

Verlof buiten de schoolvakantie

Start schooljaar

Studiedagen

Wij starten elke schooldag om 8.30 uur en

Voor informatie over het aanvragen van bui-

maandag 23 augustus 2021

Donderdag 23 september 2021

eindigen om 14.30 uur. Vanaf 8:00 uur is het

tengewoon verlof kunt u terecht via de web-

Herfstvakantie

Woensdag 17 november 2021

schoolhek achter de school open. De leerlingen

site: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Woensdag 23 maart 2022

komen via de achterkant de school binnen.

leerplicht.

Kerstvakantie

NB: op de studiedagen zijn de leerlingen

maandag 27 december 2021 t/m

vrij van school maar niet van stages

Te laat of ziekmelding

Klachtenprocedure

vrijdag 7 januari 2022

Ouders/verzorgers melden vóór 08.30 uur

Bent u als ouder/verzorger ergens ontevre-

Voorjaarsvakantie

Koffie - en thee ochtenden ouders:

de afwezigheid van hun zoon/dochter bij de

den over of heeft u een klacht, dan kunt u al-

maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022

Donderdag 16 december 2021 - Stichting

conciërge van de school via telefoonnum-

lereerst contact opnemen met de betrokken

Goede Vrijdag en 2e paasdag

MEE: Omgaan met een moeilijk lerende

mer: 020 - 63 62 487 of het telefoonnummer

medewerker of de directeur van de school.

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

puber

van de mentor waar u kind in de groep zit.

Wanneer u er samen niet uitkomt, heeft de

Meivakantie (incl. Koningsdag)

Donderdag 27 januari 2021 - thema

school een contactpersoon waarmee u de

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

ontmoetingsdag voor ouders

Schoolvervoer

situatie kunt bespreken. Kijk op de website

Hemelvaart

Leerlingen die met schoolvervoer (taxi, bus)

voor de klachtenprocedure en de gegevens

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

Koffie - en thee middagen ouders:

komen (bekostigd door de gemeente):

van de vertrouwenspersoon op onze school.

2e pinksterdag

Donderdag 9 september 2021 - Qpido:

Als uw kind ziek is of niet naar school

maandag 6 juni 2022

Gezonde seksuele ontwikkeling

kan komen denkt u er dan a.u.b. ook aan

Junivakantie

Donderdag 14 april 2021;

de chauffeur van het taxivervoer bedrijf

dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

thema evaluatie moment voor ouders

te bellen?

Zomervakantie

Ook moet op een studiedag (lesvrije dag

vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

•

•

Algemene ouderavond

voor leerlingen) door ouders het school-

Donderdag 30 september 2021;

vervoer worden geannuleerd.

MEE sterk op reis en OV-coach en Prisma
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Contactinformatie

Lunch ouders nieuwe leerlingen
Donderdag 14 oktober 2021

Gezonde leefstijlweek
Maandag 1 t/m 5 november 2021

Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 2 november 2021

Week van de lentekriebels
21 t/m 25 maart 2022

Kampweek
Woensdag 29 juni - 1 juli

Directeur

Aandachtsfunctionaris

Margo van Els

Kiaya Maessen

Zorgcoördinator/GZ psycholoog/

Leerlingenvervoer/administratie

intaker Cees Blij en Kiaya Maessen

Raymond van Duin

Orthopedagoog/Zorgcoördinator

Conciërge

Noor Gerritsen en Kiaya Maessen

Edsel van Langeveld

Teamleiders

Managementassistent

Noor Gerritsen en Vincent Stroom

Peter Steur

Stagecoördinator

Adres

Mieke Termeulen

Beijerlandstraat 2
1025 NN Amsterdam

Cultuurcoördinator

Telefoon: 020 - 63 62 487

Karel Simons

E-mail: orioncollegenoord@orion.nl
Website: www.orioncollegenoord.nl

Voedingscoördinator
Meer informatie

Angelique Jones

Bezoek onze website óf onze Social Schools
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Ouder Kind team adviseur

app voor meer informatie, de actuele

Pinar Ekmen en Roy van der Veen

kalender en onze complete schoolgids.
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Over Stichting Orion
Orion is de enige aanbieder van

Speciaal in onderwijs

Speciaal voor de toekomst

openbaar (voortgezet) speciaal

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg

Binnen de Orion Werkstraat worden de

onderwijs in Amsterdam. Op 9

aan kinderen en jongeren met:

leerlingen voorbereid op hun toekomstige

locaties bieden wij speciaal onder-

•

verstandelijke en/of lichamelijke

werkomgeving. Hiertoe is er een Orion

beperkingen of een chronische ziekte

brede werkmethode rondom arbeidsvoor-

psychiatrische en/of gedragsproblemen

bereiding, -toeleiding, en -inpassing.

wijs en passende zorg afgestemd op
de behoefte van onze leerlingen tot

•

20 jaar. Ieder kind met elke gods-

De locaties bieden vakopleidingen in

dienst of levensbeschouwing

Speciaal in begeleiding

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen

is welkom!

Door het delen van kennis en ervaring

kunnen een deel van hun vakopleiding op

vanuit het speciaal onderwijs levert het

een andere Orion locatie volgen, zodat zij de

Expertisecentrum Orion een bijdrage aan

leerroute doen die bij hen past.

passend onderwijs.
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De kracht is dat zij vanuit hun praktijkerva-

Stages worden vanuit de Werkstraat geor-

ring in het speciaal onderwijs de vertaalslag

ganiseerd. Vanuit het stagebureau worden

kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in

contacten onderhouden en gelegd met de

het regulier onderwijs.

(nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-,

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden

gemaakt door subsidie van het Europees

zijn het uitvoeren van een observatie,

Sociaal Fonds. We zijn er trots op dat we

ondersteuning van de leerling, co-teaching

zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden

van een leerkracht of het verzorgen van een

dat bij hen past om ze een zo goed mogelij-

studiedag.

ke toekomst te kunnen bieden.
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