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Beste ouders en leerlingen!

Het team van Orion College Zuidoost is blij dat we u als ouder en jou als leerling in dit nieuwe 

school jaar 2020 - 2021 (weer) bij ons op school mogen begroeten!

In deze minigids staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar: vvan ons vakantierooster 

met vrije dagen tot aan onze school- en gedragsregels.

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij de leerkrachten, de Intern 

Begeleider of bij de directie. De deur staat altijd open om in gesprek te gaan.

Ik wens iedereen een succesvol en plezierig schooljaar!

  

Lilian Reding

Directeur  
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Welkom
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Orion College Zuidoost

Het Orion College Zuidoost bereidt de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de 

toe komst. Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. 

We organiseren allerlei activiteiten om maatschappelijke en culturele vaardigheden over te 

dragen, zodat de leerlingen op de juiste wijze kunnen participeren in de samenleving.  

Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons met name richten op de gebieden: wonen, 

werken en vrije tijd. Wij hebben drie leerlijnen binnen school die corresponderen met de 

volgende uitstroommogelijkheden: Roc (Pro Roc), Arbeid, beschut werk en dagbesteding.   

Orion Werkstraat 

De Werkstraat heeft als doel iedere jongere die daarvoor in aanmerking komt naar betaald 

werk of arbeidsgerichte dagbesteding te leiden. In de Werkstraat helpen we de jongeren aan 

werk en coachen wij hen in hun baan. Op basis van assessments wordt een onderwijsaanbod 

op maat gemaakt voor zowel school als voor stage. Tot twee jaar na de Werkstraat zetten we 

de coaching voort. Meer informatie vindt u op www.orionwerkstraat.nl 

Stagemogelijkheden

De stages worden centraal geregeld via de Werkstraat van Orion. De leerlingen beginnen met 

interne stages en/of carrousel stages, vervolgens groepsstages en daarna starten zij met de 

individuele stages. We bieden stages aan op verschillende niveaus.
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21ste eeuw  

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen 

voor de 21ste eeuw. Orion College Zuidoost 

traint docenten om samen met de leerlingen 

te leren werken aan de 21ste eeuwse vaar-

digheden. Het draait om: samenwerken, 

problemen oplossen, creativiteit, kritisch 

denken, zelfredzaamheid en sociale vaar-

digheden. Maar natuurlijk ook het leren 

werken met nieuwe gadgets!   

Kunst en Cultuur  

Creativiteit is erg belangrijk! Je leert op een 

andere manier denken en je kunt jezelf 

anders uiten. Je leert samenwerken, in stap-

pen een proces uitdenken en werken met je 

handen. Tijdens de projectweek bezoeken 

we verschillende culturele instellingen.

Sport 

Samen sporten, even stoom afblazen, 

werken aan je lichaam: bewegen is gezond!  

Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk 

niemand meer uit te leggen. Wij hebben 

een gymzaal waarin veel mogelijk is op 

sportgebied. Ieder jaar kunnen de leer-

lingen meedoen aan verschillende sport-

evenementen.
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Samen eten  

De school hecht grote waarde aan het samenzijn van leerlingen en het belang van gezonde 

voeding. In het kader daarvan organiseert de school tenminste drie keer per jaar een maaltijd 

met de hele school. Het gevoel van saamhorigheid bij leerlingen wordt hierdoor ook gestimu-

leerd.   

Fietsproject  

Het project “Speciaal voor” is een door Orion College Zuidoost gecoördineerd project, waarin 

leerlingen van alle VSO locaties fietsen voor een goed doel. In 4 dagen rijden 2 leerlingen van 

iedere locatie 250 kilometer door Nederland om geld op te halen voor een goed doel. 

De deelnemers leren hun eigen grenzen kennen en hebben een leuke week met elkaar.  

Stichting Jongeren Die het Kunnen  

Op onze locatie bieden wij in het kader van 

vrijetijdsbesteding ook professionele bege-

leiding aan via het naschoolse programma 

van Jongeren die het Kunnen (JDK). Doelen 

als ‘vergroten van het zelfvertrouwen en 

ontwikkelen van doorzettingsvermogen’ 

staan voorop. Deze activiteiten vinden plaats 

op onze school en in een sportschool. Het 

vervoer van en naar locaties buiten school 

en naar huis wordt door JDK georganiseerd.
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Vakanties en vrije dagen

Start schooljaar

maandag 17 augustus 2020

Herfstvakantie

maandag 12 oktober t/m 

vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m

vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 22 februari t/m

vrijdag 26 februari 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Koningsdag

27 april 2021

Pasen

maandag 5 april 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei 2021

Junivakantie

dinsdag 15 juni t/m vrijdag 18 juni 2021

Zomervakantie

vrijdag 9 juli t/m 22 augustus 2021

Studie(mid-)dag
vrijdag 11 september 2020  studiemiddag

maandag 23 november 2020  studiedag

vrijdag 29 januari 2021  studiemiddag

maandag 08 februari 2021  studiedag

woensdag 24 maart 2021  studiedag

vrijdag 16 april 2021  studiemiddag

vrijdag 23 april 2021  studiemiddag

Algemene ouderavond

Dinsdag 01 september 2020

Ouderbijeenkomst

Gedurende het schooljaar zal er een of 

meerdere ouder themabijeenkomsten 

georganiseerd worden. U wordt hierover 

in de Nieuwsbrief geïnformeerd.





Orion College Zuidoost is een school voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen. 

De leerlingen kunnen uitstromen naar de volgende richtingen:  

• Dagbesteding, onbetaald werk in diverse richtingen.  

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

• Begeleid werk, betaald werk met ondersteuning van een jobcoach in een regulier bedrijf.  

• Betaald werk zonder ondersteuning. 

• Leerwerktrajecten op weg naar beschut werk.

• Leerwerktrajecten op weg naar betaald werk.

• Leerwerktrajecten met een opleiding op MBO-1 niveau.

• Regionaal Opleidingscentrum Centrum (ROC).
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Voor welke leerlingen?

Orion College Zuidoost biedt de volgende opleidingen:

• Horeca keukenassistent (KAS)

• Bedieningsassistent (BAS)

• KPC werken in de keuken (SVA1, SVA2)

• Schoonmaak KPC

• Groen KPC

• IVIO-examen

• Detailhandel, schoolverklaring KPC 

 (SVA1, SVA2)

• ICT

• Logistiek

Voor de praktijkvakken zijn op verschillende niveaus certificaten en diploma’s te behalen.  





Onderbouw  

Leerlingen van 12 tot 14 jaar beginnen in de onderbouw. 

Bij de start bij ons op school wordt er een instroomassessment afgenomen. De leerlingen 

krijgen de algemene basisvakken aangebo den. Verder krijgen ze praktijkvakken gericht op 

het vergroten van de zelfredzaamheid.  

Middenbouw 

Leerlingen van 14 tot 16 jaar zitten in de middenbouw. Bij aanvang van de middenbouw 

wordt er een doorstroomassessment afgenomen. In de middenbouw  krijgen de leerlingen 

ook de algemene basisvakken aangeboden. Daarnaast volgen ze praktijkvakken gericht op 

certificering en beroepskeuze en lopen ze groepsstages. 

Bovenbouw 

Leerlingen van 16 tot 18 jaar (bij uitzondering 20 jaar) zitten in de bovenbouw. Voor uitstroom 

vindt er een uitstroom assessment plaats. De meeste onderwijstijd wordt besteed aan de 

praktijkvakken en de stages. De leerlingen kiezen een of meerdere praktijkrichtingen waarin 

zij mogelijk aan het werk willen en behalen hiervoor landelijk erkende branche certificaten en 

diploma’s. Daarnaast volgen de leerlingen algemene basisvakken.   
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Van start naar uitstroom 
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Loopbaancoaching

Naast het assessment dat wij afnemen bij de leerlingen van de middenbouw, leren de leer-

lingen werken met een portfolio. Daarnaast vinden er coachingsgesprekken met leerlingen 

plaats. Deze gesprekken gaan over de talenten van de leerlingen, maar ook over bewustwor-

ding van de eigen mogelijkheden én het vergroten van de eigenaarschap bij leerlingen. 

De basisvakken: 

• Schriftelijke taal Schrijven

• Schriftelijke taal Lezen

• Mondelinge taal

• Rekenen

• Engels

• Mens en Maatschappij

• Mens, natuur en techniek

• Bewegen en sport

• Creatieve expressie en Culturele 

 oriëntatie

• Leren Leren

• Voorbereiding op arbeid en 

 dagbesteding

• Sociale weerbaarheid

• Seksuele weerbaarheid

• ICT



Schooltijden

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.35 uur.

Wat te doen bij ziekte

Als uw kind niet naar school kan komen (bijvoorbeeld door ziekte), belt u dan voor 8.15 uur 

de school: 020 - 368 10 71 of 06 - 307 22 614

Verlofaanvragen

Verlofaanvragen worden gedaan via een formulier van de Leerplicht dat u dient in te vullen. 

Formulier is op te halen bij de zorgcoördinator van de school. Voor bijzondere omstandighe-

den kan speciaal verlof worden aangevraagd bij de directie. Dit mag niet aansluitend zijn aan 

een schoolvakantie.

Leerplichtambtenaar: mevrouw H. Vabrie (h.vabrie@amsterdam.nl)
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Praktische informatie

Klacht

Als u een klacht heeft volgen wij de klachten-

procedure. Kijk op de website voor de 

klachtenprocedure. Hier vindt u ook de 

gegevens van de vertrouwenspersoon van 

de school.

Aanmelden  

Leerlingen met een passende Toelaatbaar-

heidsverklaring (TLV) kunnen geplaatst 

worden. U kunt uw kind aanmelden bij de 

zorgcoördinator (c.belgrave@orion.nl).



Contactpersonen 

Directeur:  Lilian Reding  (06 - 40032116)

Intern Begeleider:  Marisa Vitali  (06 - 40704113)

Zorgcoördinator:  Claudy Belgrave  (06 - 36271433)

Orthopedagoog:  Esmee Admiraal   (06 - 36470951)

    Iris Hoeksema  (06 - 40979456) 

Conciërge:  Erney Tevreden  

Administratie:  Raymond van Duin  

    Peter Steur

Stagecoördinator:  Mieke Termeulen  
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Orion is de enige aanbieder van openbaar 

(voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. 

Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en 

passende zorg afgestemd op de behoefte van 

onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind met elke 

godsdienst of levensbeschouwing is welkom! 

Speciaal in onderwijs

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan 

kinderen en jongeren met:

• verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen 

 of een chronische ziekte 

•  psychiatrische en/of gedragsproblemen

Speciaal in begeleiding

Door het delen van kennis en ervaring vanuit het 

speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum 

Orion een bijdrage aan passend onderwijs. De 

kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in 

het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen 

maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier 

onderwijs.

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, 

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn 

het uitvoeren van een observatie, ondersteuning 

van de leerling, co-teaching van een leerkracht of 

het verzorgen van een studiedag. 

Speciaal voor de toekomst

Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen 

voorbereid op hun toekomstige werkomgeving. 

Hiertoe is er een Orion brede werkmethode 

rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding, en 

-inpassing. De locaties bieden vakopleidingen in 

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen kunnen 

een deel van hun vakopleiding op een andere 

Orion locatie volgen, zodat zij de leerroute doen 

die bij hen past. Stages worden vanuit de Werk-

straat georganiseerd. Vanuit het stagebureau 

worden contacten onderhouden en gelegd met 

de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal 

Fonds.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onder-

wijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een 

zo goed mogelijke toekomst te kunnen bieden. 

Orion



www.orioncollegezuidoost.nl


