
2022 - 2023 minigids

Onderwijs en zorg aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met onderwijsbehoeften 

op het gebied van werkhouding, gedrag en sociaal- emotionele ontwikkeling.
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Inhoud

Beste ouders en leerlingen,

Voor u ligt de minischoolgids 2022 - 2023 van de Gerhardschool. Wij stellen het zeer op prijs 

dat u deze brochure leest. Het geeft ons de kans u iets te vertellen over onze school, waar 

wij zeer trots op zijn! Sinds de zomer van 2016 zijn wij de Gezondste School van Amsterdam! 

Wij zijn gezond op 5 domeinen (sport, sociale veiligheid, roken & alcohol, voeding en fysieke 

veiligheid) en wij bieden 40 weken per jaar vers schoolfruit aan voor al onze leerlingen.

Daarnaast is de Gerhardschool al sinds 2016 een excellente school. De school heeft het 

predicaat excellente school 2020 - 2022 toegewezen gekregen op de domeinen ‘eigenaarschap 

bij professionals’ en ‘autonomie bij leerlingen’. Van 2016 - 2019 was de school al excellent op 

de domeinen ‘pedagogisch-didactisch klimaat’ en ‘duurzame organisatieontwikkeling’.

In deze minischoolgids staat alle belangrijke informatie voor het komende schooljaar. 

Wij vragen u dan ook deze brochure goed te bewaren. Mocht u nog een vraag hebben dan 

horen wij dat graag. Een leerzaam schooljaar toegewenst!

Anouk van Houts en Astrid Louweret

Directeuren
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Onze school maakt deel uit van 

Stichting Orion. Doordat we samen-

werken binnen de Stichting met 8 

andere locaties voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs heeft de Gerhard-

school een sterke positie binnen het 

Amsterdamse speciaal onderwijs. 

De Gerhardschool is een school voor 

speciaal onderwijs (so). 

Onze school biedt onderwijs en zorg aan 

kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het 

gebied van werkhouding, sociaal- emotionele 

ontwikkeling en/of gedrag een intensievere 

ondersteuningsbehoefte hebben waardoor 

zij onvoldoende kunnen profiteren van het 

onderwijs op een reguliere school. De Ger-

hardschool heeft expertise opgebouwd in 

de begeleiding van kinderen met onderwijs-

belemmeringen, leerproblemen en gedrags-

problemen. Veel leerlingen hebben in het 

verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er 

sprake van ‘complexe’ problematiek.
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Ons onderwijs

In één groep zitten maximaal 13 leerlingen. 

Ons onderwijs richt zich op het behalen van 

de landelijk vastgestelde kerndoelen. 

Bij ons op school worden dezelfde vakken 

aangeboden als in het regulier basisonder-

wijs. Leerlingen maken bij ons op school 

gewoon de Citotoetsen (dat gaat bij ons op 

school vooral digitaal). 

Naast deze vakken is er extra aandacht voor 

‘leren leren’. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt 

met dag- en weektaken.

Ook is er extra aandacht voor de sociaal- 

emotionele ontwikkeling. We zien gedrag 

als een manier van communiceren. Als een 

situatie te veel vraagt van de leerling kan het 

stressniveau van de leerling te hoog oplopen 

waardoor de leerling niet of nauwelijks in 

staat is zijn eigen gedrag te reguleren. 

In ons onderwijs leren wij leerlingen bewust 

vaardigheden aan waarmee ze meer grip 

krijgen op hun stressniveau en dit beter 

kunnen reguleren. 

Wanneer leerlingen extra ondersteuning 

nodig hebben kan dit met medewerking 

van het zorgteam van de Gerhardschool 

georganiseerd worden.

Naast het bieden van onderwijs kunnen 

leerlingen en hun ouders gebruik maken van 

een gevarieerd zorgaanbod. Het doel van de 

geboden zorg is het beter kunnen profiteren 

van het onderwijs. Zorg kan zich onder 

andere richten op werkhouding, gedrag, 

sociaal- emotionele ontwikkeling, opvoeding 

en leren. Om deze zorg te kunnen bieden 

werken wij samen met een deskundig team 

met gespecialiseerde hulpverleners.

Wij onderscheiden ons in:

•  Een krachtig pedagogisch klimaat

•  Een leeraanbod dat is afgestemd op 

 individuele leerlingen

•  Een intern zorgaanbod dat er op is 

 gericht leerlingen optimaal te laten 

 profiteren van ons onderwijs



Wat vinden wij belangrijk?

Sport

Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk 

niemand uit te leggen. Gezellig samen 

spelen, even stoom afblazen, werken aan je 

motoriek: bewegen is gezond! Wij zijn een 

officiële Gezonde School op het domein 

Bewegen & Sport en daar zijn wij zeer trots 

op. Zo hebben we een eigen speellokaal, een 

gymzaal en een uitdagend Schoolplein14. 

Ook werken we samen met Special Heroes 

om nieuwe sporten te ontdekken en kennis 

te maken met sportclubs die aansluiten bij 

de wensen en interesses van de leerlingen.

Na school vindt er van maandag tot en met 

donderdag een sportaanbod plaats in het 

kader van de verlengde schooldag.

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk! Je leert nieuwe manieren van denken, jezelf anders uiten, samen-

werken en in stapjes een proces uitdenken, maar ook om met je handen te werken. Het is 

daarnaast leuk om te kijken hoe anderen dat doen. Wij doen dat bijvoorbeeld in samenwerking 

met Art4elkaar. 

Om al deze activiteiten in goede banen te leiden hebben wij een cultuurcoördinator in de school. 

21ste eeuwse vaardigheden en ICT

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen 

voor de 21ste eeuw. De Gerhardschool traint 

de leraren om samen met de leerlingen te 

leren werken in de 21ste eeuw. 

Concreet betekent dit: samenwerken, 

problemen oplossen, creativiteit, kritisch 

denken, het ontwikkelen van sociale vaardig-

heden en natuurlijk ook om te leren werken 

met nieuwe gadgets. 

Iedere leerling bij ons op school beschikt 

over zijn eigen Chromebook.
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Op de Gerhardschool werken we met 

Positive Behavior Support (PBS). 

Wat is PBS?

PBS is gericht op het creëren van een omge-

ving die het leren bevordert en problemen in 

gedrag voorkomt. Daarvoor zijn 3 gezamen-

lijke waarden geformuleerd. Binnen de school 

is het gedrag dat past bij deze waarden 

beschreven en wordt het de kinderen actief 

aangeleerd. Goed gedrag wordt hierna 

systematisch positief bekrachtigd. Hiermee 

wordt een veilig en positief schoolklimaat 

gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan 

profiteren van het geboden onderwijs.

Wat is PBS op de Gerhardschool?

De belangrijkste waarden voor onze school 

zijn verantwoordelijkheid, respect en veilig-

heid. Onder die waarden hangen gedrags-

verwachtingen. Die hangen zichtbaar op de 

plekken waar het gewenste gedrag verwacht 

wordt. Het gewenste gedrag wordt visueel 

ondersteund door de duimen: de PBS mas-

cotte. Leerlingen kunnen muntjes verdienen 

als zij het goede gedrag laten zien. Om de week 

is er op vrijdagmiddag een PBS-prijsuitreiking.

Waarom geven wij veel 

complimenten en belonen wij goed 

(positive) gedrag (behavior)? 

Gedrag dat beloond wordt, zal zich vermoe-

delijk vaker voordoen, terwijl genegeerd 

gedrag direct of na enige tijd zal uitdoven. 

Het doel van complimenten geven is om het 

gewenste gedrag te versterken en de kennis 

van de leerlingen over gedragsverwachtingen 

te vergroten. Ook kleine stapjes naar alle-

daags gewenst gedrag willen we erkennen en 

belonen. Het tastbare moeten gepaard gaan 

met sociale beloningen. Als een compliment 

( “wat fijn dat je zo rustig loopt in de gang”) 

gepaard gaat met iets tastbaars (het muntje), 

wordt de motivatie van de leerling zelfs 

sterker. PBS sluit aan bij Leefstijl, de sociaal– 

emotionele methode van de Gerhardschool.

Onze kernwaardenWat vinden wij belangrijk?
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Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om 

leuke activiteiten op school te organiseren 

zoals schoolreisjes, de kerstviering en andere 

activiteiten. 

Het bedrag van 50 euro (incl. 15 euro als 

bijdrage voor het schoolreisje) kan worden 

overgemaakt op rekeningnummer 

NL49 INGB 0661 4311 77 ten name van: 

Gerhardschool onder vermelding van de 

naam van uw kind. NB: Het niet betalen van 

de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het 

uitsluiten van leerlingen van deelname aan 

activiteiten.

Stadspasregeling 

vrijwillige ouderbijdrage

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt u 

daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage vol-

doen. U kunt de Stadspas van uw kind laten 

scannen bij de administratie, waarna de ge-

meente het bedrag voor de ouderbijdrage, 

inclusief het schoolreisje, op de rekening 

Schooltijden

Wij starten elke schooldag om 8:40 uur en 

stoppen om 14:05 uur. De schooldeuren 

gaan dagelijks om 8:30 uur open.

Te laat of ziekmelding 

Als uw kind te laat op school komt of ziek 

is, verzoeken wij u tussen 8.00 uur en 8.30 

uur naar school te bellen op telefoonnum-

mer 020 - 66 51 811. Denkt u er ook aan de 

chauffeur te bellen?

Klachtenprocedure

Wanneer u als ouder (of verzorger) ergens 

ontevreden over bent (of een klacht heeft), 

vragen wij u in eerste instantie contact op te 

nemen met de betrokken medewerker of de 

directeur van de school. Als u er samen niet 

uitkomt, heeft de school een contactpersoon 

waarmee u de situatie kunt bespreken. 

Op de Gerhardschool kunt u terecht bij 

mevrouw Henrica Oudshoorn op telefoon-

nummer 020 - 66 51 811.

Praktische informatie



9

van de school stort. Wanneer de Stadspas 

gescand is, wordt genoteerd dat u de 

vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje 

volledig heeft voldaan. Twijfelt u of uw kind 

recht heeft op een Stadspas? Kijk dan op 

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met 

de gemeente op telefoonnummer 14020.

Doorstroom van onze leerlingen

Na de Gerhardschool stromen leerlingen 

over het algemeen door naar de volgende 

niveaus van voortgezet onderwijs: praktijk-

onderwijs, alle vormen van vmbo, havo en 

vwo. Naast het niveau geeft de Gerhard-

school ook advies met betrekking tot het 

gedrag. Dit bepaalt mede of een leerling 

uit zal stromen naar speciaal voortgezet 

onderwijs of naar (een zorglocatie van) het 

reguliere voortgezet onderwijs.

Meer informatie

De Gerhardschool is onderdeel van Stichting 

Orion. Bezoek onze website voor uitgebrei-

de informatie: www.gerhardschool.nl. Hier 

is ook onze complete schoolgids te vinden. 

Indien gewenst kunt u altijd een papieren 

versie aanvragen bij de administratie.

Praktische informatie
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Start schooljaar

maandag 29 augustus 2022

Herfstvakantie

maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022

Kerstvakantie

maandag 26 december 2021 t/m vrijdag 

5 januari 2023

Voorjaarsvakantie

maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 

2023

Goede Vrijdag en 2e paasdag

vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaart

donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023

2e pinksterdag

maandag 29 mei 2023

Junivakantie

maandag 26 juni t/m vrijdag 30 juni 2023

Zomervakantie

vrijdag 21 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Overige vrije dagen

De voor het schooljaar 2022 - 2023 

vastgestelde aanvullende dagen waarop de 

leerlingen geen school hebben: 

Donderdag 10 november 2022

Dinsdag 6 december 2022

Maandag 6 maart 2023

Woensdag 22 maart 2023

En de vijfde zal in jan-feb 2023 vallen en is 

afhankelijk van de groepsbesprekingen per 

groep, u ontvangt hier later bericht over.

Vakanties en vrije dagen
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Directeuren

Anouk van Houts en Astrid Louweret

Zorgcoördinatoren

Merel Kromhout, Anita van Erp, Luca 

Walburg

Teamleider onderbouw

Loubna Amri

Teamleider bovenbouw

Eke Wardenaar

Ouder-kindadviseur

Gertrude de Smalen

Adres 

Valentijnkade 61- 62

1095 JL Amsterdam

Telefoon: 020 - 66 51 811

E-mail: gerhardschool@orion.nl

Website: www.gerhardschool.nl

Twitter: @Gerhardschool

Meer informatie

Bezoek onze website of onze Social Schools 

app voor uitgebreide informatie en de 

actuele kalender. Op de website is ook onze 

complete schoolgids te vinden. 

Contactinformatie
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Orion is de enige aanbieder van 

openbaar (voortgezet) speciaal 

onderwijs in Amsterdam. Op 9 

locaties bieden wij speciaal onder-

wijs en passende zorg afgestemd op 

de behoefte van onze leerlingen tot 

20 jaar. Ieder kind met elke gods-

dienst 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 praktijkerva-

ring 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 arbeidsvoor-

bereiding, -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 Werkstraat geor-

ganiseerd. 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 onderwijs kunnen bieden 

dat bij hen past om ze een zo goed mogelij-

ke toekomst te kunnen bieden.
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Over Stichting Orion



Valentijnkade 61 • 1095 JL Amsterdam • Telefoon: 020 - 665 18 11 

• E-mail: gerhardschool@orion.nl • Website: gerhardschool.nl • Twitter: @gerhardschool


