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1. Inleiding 
 
Dit is de schoolgids 2021 - 2022 van Orion College Noord. De schoolgids informeert u over allerlei 
zaken die met de school te maken hebben. Met deze gids schetsen wij een beeld van onze 
school. U krijgt een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten die moeten leiden tot 
kwalitatief goed en verantwoord onderwijs. 
 
Orion College Noord bereidt de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de toekomst. 
Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Verder organiseren wij 
activiteiten om de maatschappelijke en culturele verworvenheden 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 onze school die corresponderen met de 
volgende uitstroommogelijkheden: 
● Arbeid en MBO (Pro Roc) niveau 1 en 2;   
● Beschut werk;   
● Dagbesteding. 
 
Wellicht dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt of kent u de school al 
omdat uw kind op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids u de de nodige 
informatie zal geven die van belang zijn voor dit schooljaar. Mocht u in deze gids echter geen 
antwoord vinden op uw vraag, aarzel dan niet en neem contact op met de school. 
 
Van deze ‘online schoolgids’ is tevens per schrift opvraagbaar bij de schooldirectie. Daarnaast 
wordt jaarlijks aan alle ouders een beknopte minigids met de meest relevante en praktische 
informatie meegegeven. 
 
De schoolgids is voorgelegd aan- en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. 
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2. Schoolgegevens 
 

2.1 Gegevens school  
Bezoekadres: Beijerlandstraat 2 
Postadres: 1025 NN Amsterdam 
Telefoon: 020-6362487 
E-mail: orioncollegenoord@orion.nl 
Website: www.orioncollegenoord.nl 
BRIN-nummer: 21EN 

2.2 Gegevens bevoegd gezag  
Stichting Orion 
Stichting Orion voor openbaar speciaal onderwijs is het schoolbestuur van onze school. Onder de 
stichting vallen nog 8 andere openbare scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in 
Amsterdam.  
 
Orion biedt kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften in Amsterdam goed 
(voortgezet) speciaal onderwijs met passende zorg, waardoor zij de best mogelijke kans van 
slagen hebben om zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Orion is daartoe 
gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:  
● verstandelijke en/of lichamelijke handicaps en/of een chronische ziekte (cluster 3) 
● kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (cluster 3 en 4) 
● psychiatrische, psychische en/of gedragsstoornissen (cluster 4) 
 
Onze scholen zijn openbaar. Dat betekent voor ons dat iedereen welkom is. Alle leerlingen van 
welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. Onze medewerkers zijn aangesteld op basis van 
bevoegdheid en bekwaamheid, ongeacht afkomst, leeftijd, godsdienst en seksuele geaardheid. 
Wij werken vanuit de overtuiging dat alle kinderen en jongeren recht hebben op onderwijs, zodat 
ze zichzelf en hun talenten leren kennen en ontwikkelen. 
 
Bezoekadres: Bijlmerdreef 1289-2, 1103 TV Amsterdam 
Postadres: Postbus 22222, 1100 CE Amsterdam 
Telefoon: 020-346 03 40 
E-mail: info@orion.nl 
Website: www.orion.nl 
 
Orion is bestuurlijk aangesloten bij de 2 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in 
Amsterdam Diemen. 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

   
Vanuit de regionale functie die de Orion Scholen hebben, wordt er in ieder geval onderwijs 
verzorgd aan leerlingen uit onderstaande 13 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. 

SWV Zaanstreek PO PO 27-05 

SWV Zaanstreek VO VO 27-06 

SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO 27-08 

http://www.orioncollegenoord.nl/
http://www.orion.nl/
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SWV Amstelland en de Meerlanden VO VO 27-09 

SWV Flevoland Gemeente Almere PO PO 24-01 

SWV Flevoland Gemeente Almere VO VO 24-01 

SWV Passendonderwijs PO PO 26-04 

SWV VO regio Utrecht West VO 26-04 

SWV Waterland PO  PO 27-06 

SWV Waterland VO VO 27-07 

SWV Haarlemmermeer PO PO 27-10 

2.3 Gebouw en omgeving 
Orion College Noord (OCN) ligt midden in een woonwijk van Amsterdam-Noord, in Nieuwendam 
niet ver van het Vliegenbos. De buurtbewoners zijn direct betrokken bij de school en nemen bij 
onraad contact op met de conciërge of de directeur.  
Soms komen buurtbewoners langs voor een praatje of een kopje koffie. OCN streeft er naar om 
eenmaal per jaar een buurtactiviteit samen met de buurtbewoners te organiseren. 
De buurt waar de school staat is een in de jaren ‘30 van de 20ste eeuw gebouwde arbeiderswijk 
voor de havenarbeiders. Na de sluiting van de havens heeft er een sterke vergrijzing van de buurt 
plaatsgevonden. De laatste jaren vinden er veel renovaties plaats, ook in de bloemen- en 
vogelbuurt, waar een aanzienlijk deel van de schoolpopulatie uit afkomstig is. Daarnaast komen 
de leerlingen uit andere delen van Noord en uit omliggende samenwerkingsverbanden als 
Zaanstad en Waterland. 
In verband met de interne stages ‘groen en schoonmaak’ zijn er afspraken gemaakt met de 
speeltuinvereniging om het onderhoud van de speeltuin en het schoonhouden van de omgeving 
met elkaar te organiseren.  
In Amsterdam Noord is een SO cluster 3-school van een andere denominatie. Daarnaast zijn er 
twee SBO (speciaal basisonderwijs) scholen in Amsterdam-Noord, die regelmatig leerlingen naar 
het VSO-ZML doorverwijzen. Er vindt ook regelmatig uitwisseling van leerlingen plaats met Kolom 
Praktijkcollege Noord. 
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3. Onderwijs en ondersteuning 
 

3.1 Missie en visie  
Missie  
Orion College Noord is een school voor leerlingen van 12-20 jaar die aangewezen zijn op 
voortgezet speciaal onderwijs. De aandacht is gericht op de ondersteuningsbehoeften die zij 
hebben als gevolg van een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomstige gedrags- en/of 
psychische problematiek. Wij bieden onderwijs binnen een veilig schoolklimaat, dat aansluit bij 
de cognitieve en praktische vaardigheden onze leerlingen. Het aangeboden onderwijs draagt bij 
aan de algehele ontwikkeling van de leerling. Hierin is expliciet aandacht voor de 
zelfredzaamheid, het eigenaarschap en de communicatieve vaardigheden. Goed partnerschap 
met de ouders en de verschillende ketenpartners is  hiervoor essentieel. In goede afstemming 
werken wij samen aan maximale opbrengsten van iedere leerling. Dit met het doel om onze 
leerlingen, zo goed als mogelijk, deel te laten nemen aan de maatschappij. 
 
Visie  
Algemeen  
Om de hierboven beschreven missie te volbrengen, is de visie van Orion College Noord 
ontwikkeld. Deze visie is opgedeeld in drie verschillende aandachtsgebieden die leidend zijn voor 
het handelen binnen onze school. Het team van het Orion College Noord streeft naar een 
passende uitstroom voor elke leerling, waarbij de kernwaarden respect, succesvol en 
verantwoordelijkheid centraal staan. Om de zelfredzaamheid, het eigenaarschap en de  
communicatieve vaardigheden van de leerling te bevorderen hebben we ons onderwijsaanbod 
doelgericht en planmatig ingericht. Wij zetten ICT in als hulpmiddel ondersteunend aan ons 
aanbod.  
 
Onderwijs en leren  
In ons onderwijsaanbod is expliciet aandacht voor het ontwikkelen van ict-vaardigheden, 
werknemersvaardigheden, sociale en maatschappelijk competenties, mediawijsheid en zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Om het eigenaarschap van de leerling te vergroten wordt door het voeren 
van coachingsgesprekken ingezet op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van 
reflectie, plannen en organiseren. Bij het aanbieden van het onderwijs ligt de nadruk op het leren 
door te doen (voor-, nadoen) en het toepassen in de praktijk. Om een duurzame ontwikkeling 
van de leerling te waarborgen zorgen wij voor een ononderbroken leerproces.  
 
Schoolklimaat  
Binnen onze school is een veilig en positief schoolklimaat de basis om tot leren en ontwikkelen te 
komen. Het schoolklimaat wordt herhaaldelijk gemeten gedurende een schooljaar. Om dit veilige 
en positieve schoolklimaat te bewerkstelligen, zorgen wij er allereerst voor dat iedere leerling 
zich gehoord en gezien voelt. Dit doen wij door schoolbreed te handelen vanuit het ‘Positive 
Behaviour Support’-model, waarbij de kernwaarden respect, succesvol en verantwoordelijkheid 
centraal staan én door te handelen vanuit een traumasensitief gedachtegoed. Om een 
waardevolle bijdrage te leveren aan de algehele ontwikkeling van de individuele leerling, wordt 
volop ingezet op talentontwikkeling en zitten sociaal-maatschappelijke thema’s in ons 
onderwijsaanbod verweven. Dit zijn thema’s als pesten, omgaan met sociale media, 
weerbaarheid en het omgaan met emoties.  
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Partnerschap en maatschappelijke positionering  
Om onze leerlingen te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij is goed 
partnerschap van essentieel belang. Hiertoe is ons interne netwerk zo georganiseerd dat 
eenieder vanuit de rol die hij heeft de verantwoordelijkheid draagt voor een ononderbroken 
leerproces van de leerling. Vaste (jeugd)zorgaanbieders in de school worden ingezet om 
maximaal tegemoet te komen aan de intensieve ondersteuningsbehoeften die onze leerlingen 
hebben. Wij werken zoveel als mogelijk vanuit het één kind, één plan principe in samenwerking 
met de leerling, de ouders en ketenpartners. Hier vindt een duidelijke afstemming plaats met alle 
betrokkenen rondom de leerling. Om onze bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor iedere 
leerling onderhoudt de school nauwe contacten met relevante onderwijspartners. 

3.2 Leerlingenpopulatie  
In het schooljaar 2020-2021 kregen circa 138 leerlingen onderwijs op Orion College Noord. We 

hebben de leerlingen ingedeeld in klassen, waarbij de leerlingen zoveel mogelijke geclusterd 

worden op leeftijd, leerroute en onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De groepen bestaan elk 

uit maximaal 12 leerlingen (m.u.v. de structuur- en OZA groepen), variërend door de behoefte 

aan intensiteit van de begeleiding van de leerkracht en een ondersteuner. De school is ingedeeld 

in 3 bouwen met 2 onderbouwgroepen, 4 middenbouwgroepen en 2 bovenbouwgroepen. 

Tevens zijn er 3 structuurgroepen; een onderbouw-structuurgroep, een middenbouw-

structuurgroep en een bovenbouw-structuurgroep. Daarnaast zijn er nog 2 Onderwijs Zorg 

Arrangement groep (OZA groep). 

 
 
Diagrammen leerlingenpopulatie 

Diagram 1: IQ gegevens leerlingpopulatie OCN 

 
 

Diagram 2: DSM diagnose leerlingpopulatie OCN 
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Diagram 3: Geslacht leerlingpopulatie OCN 

 
 

 

Diagram 4: Leerroute leerlingpopulatie OCN 

 

Diagram 5: Verwachte uitstroombestemming 

leerlingpopulatie OCN 

 
 

Diagram 6: Leerroute instroom 2020-2021 
 

 

Diagram 7: School van herkomst  
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3.3 Inrichting van het onderwijs  
De inrichting van het onderwijsaanbod op onze school is gericht op de kennis in leer- en 
zaakvakken, sociale- en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en praktische vaardigheden. 
Het onderwijsaanbod valt te onderscheiden in drie uitstroomprofielen:  
● Dagbesteding 
● Beschut werk 
● Arbeid, PRO ROC niveau 1 daarna uitstroom naar arbeid of 2 
Ieder uitstroomprofiel is ingericht met behulp van de kerndoelen van het SLO, die zijn vertaald 
naar leerlijnen door de CED-Groep. Deze leerlijnen voldoen aan de landelijke standaarden voor 
leerresultaten en de kerndoelen van het VSO, zoals omschreven in WEC.  
 
Onze school is ingedeeld in verschillende bouwen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw. 
Waarvan: 
- drie structuurgroepen, een onderbouw/midden en bovenbouw groepen 
- twee onderwijszorgarrangement groepen (OZA-groep)  
- twee  ZML onderbouwgroepen 
- twee ZML middenbouwgroepen. 
- drie ZML bovenbouw groepen 
 
Bij de instroom wordt er van elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Dit 
plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd, waar nodig bijgesteld en besproken met de 
ouder(s)/verzorger(s). Hierdoor werken de leerkrachten planmatig aan de ontwikkeling van de 
leerlingen. De school werkt met de doelen van het CED. De Cito toetsen voor speciale leerlingen 
zijn gelinkt aan de CED leerlijnen en worden twee keer per jaar in alle groepen afgenomen.  De 
school maakt gebruik van het leerlingvolgsysteem (LVS) Parnassys. Met het inzetten van ICT als 
hulpmiddel binnen ons onderwijsaanbod trachten wij het maximale uit onze leerlingen te halen. 
Dit doen wij door de leerlingen eigenaar te maken van hun eigen onderwijsleerproces en het 
vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen. Verder vinden wij het belangrijk dat de 
leerlingen leren reflecteren op hun leerproces en op de leerdoelen die zij moeten bereiken. 
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Schoolorganisatie  
Orion College Noord werkt met een schoolstandaard en en bijbehorende leerroutes.  
De vakken in de verschillende leerroutes verschillen. De verschillende leerroutes en de 
streefdoelen staan per bouw  beschreven in het schoolstandaard. Dit noemen wij 
arrangementen.  
Onderbouw   (OB, leeftijd 12-15 ) 
Middenbouw    (MB, leeftijd 15-17) 
Bovenbouw  (BB, leeftijd 17-18/20) 
Structuurgroepen (OB leeftijd 12-16 en BB 17-20)   
OZA groep     (leeftijd 12-16) 
Onderwijsaanbod 
Het onderwijsaanbod is verdeeld in de verplichte vakken die specifiek horen bij de leerroute 
waarin de leerling is geplaatst. Het aanbod gebeurt planmatig en cyclisch. Het aanbod wordt 
ondersteund met het hulpmiddel ICT. Wij werken met IPADS, chromebooks, Bee bot, Optimusic 
en het digibord. Na de klassikale uitleg kunnen de leerlingen op eigen niveau verder. De 
verplichte leergebieden zijn: 
 
Rekenen 
Bij de instroom maken de leerlingen een instroom assessment. Deze gegevens worden samen 
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met de gegevens van de school van herkomst gebruikt om het niveau van de leerling te bepalen. 
Het aanbod begint bij voorbereidend rekenen tot aan het bewust maken van de breuken. Meten, 
wegen, klokkijken zijn van groot belang en worden in alle groepen aangeboden. Voor het aanbod 
maken wij onder andere ook gebruik van de digitale methode Junior Einstein, Reken Zeker, 
Remelka, Ambrasoft en Deviant. 
 

● Onderbouw-, Structuur- en OZA groepen 
De leerlingen worden bij instroom getoetst en het niveau wordt bepaald. In de structuurgroepen 
onder en middenbouw, nemen wij ook Cito toetsen af. Wij beginnen met de Cito op het laagste 
niveau als dat nodig blijkt te zijn. Verder werken zij met de bovenstaande methoden. In het 
schooljaar 2018-2019 is de onderbouw gestart met het werken met Deviant. 
 

● Midden - en bovenbouw 
Voor allen uitstroomrichtingen wordt  de methode Deviant gebruikt. De leerlingen, die er aan toe 
zijn, doen mee aan IVIO toetsen voor rekenen. 
 
Mondelinge en schriftelijke taal 
OCN biedt zowel mondelinge taal als schriftelijke taal aan. Wij hebben vorig schooljaar de 
woordenschattoets bij de leerlingen afgenomen. Dit zullen wij voortzetten. 
Dit schooljaar zullen wij de digital methode Omnidu inzetten, om de woordenschat ontwikkeling 
van de leerlingen in de Structuurgroepen extra te ondersteunen. 
 
Schriftelijk Taal 
In alle bouwen besteden wij aandacht aan de schriftelijke taalvaardigheid. OCN maakt gebruikt 
van Ambrasoft, Junior Einstein, Nieuwsbegrip Spelling in de lift en Deviant. 
 

● Onderbouw en structuur en OZA groepen  
In deze bouwen werken de leerlingen met het onderwijsaanbod van Spelling in de Lift en de 
digital methode van  van Deviant, Ambrasoft en Junior Einstein. Na de Cito toetsing worden de 
leerlingen op hun niveau ingeschaald. Wij gebruiken in deze bouwen ook pictogrammen om de 
taal duidelijk te maken voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben.  Twee keer per jaar 
worden deze vaardigheden getoetst. 
 

● Midden- en bovenbouw 
In deze bouwen wordt gericht gewerkt aan de zelfredzaamheid van de leerlingen en 
voorbereiding op arbeid en dagbesteding. Het aanbod bestaat uit spellingscategorieën, 
grammatica, boekverslagen en spreekbeurten. Twee keer per jaar worden deze vaardigheden 
getoetst. Begin van schooljaar nemen we Cito toetsen voor Speciale leerlingen af. Dit schooljaar 
zullen wij in januari de methode toetsen van Deviant afnemen. 
 
Leren leren  
De leerlingen werken aan hun zelfredzaamheid. De interne stages zijn centraal voor alle bouwen. 
Hier staat het zelfstandig kunnen werken aan taken voorop. Het leren vragen om hulp en het 
bespreken van de leerdoelen is een vast onderdeel van het aanbod. Leerlingen worden eigenaar 
van hun eigen leerproces. De leerlingen werken met een portfolio. 
 
Burgerschap 
Burgerschapsvorming draagt zowel bij aan de vorming van de individuele leerling als aan het 
leerklimaat binnen en buiten de school.  
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Voor Loopbaan en Burgerschap gebruiken wij als basis de methode Kies van uitgeverij Deviant. 
De methode biedt theorie, begripsvorming, toetsen, de mogelijkheid tot online-werken en 
theoretische en praktische opdrachten, zodat op verschillende niveaus aan de thema's kan 
worden gewerkt.  
De negen thema's: kiezen, samenleven, veiligheid, politiek, werk, geld, media, gezondheid, 
relaties en seks worden schoolbreed uitgevoerd.  
De thema's worden in alle klassen tegelijk behandeld, met aan het einde van ieder thema een 
presentatie binnen de school. 
 

● Onderbouw en structuur- en OZA-groepen 
In de onderbouw leren de leerlingen hoe de school en de samenleving is opgebouwd. De waarde 
en normen, het omgaan met elkaar spelen in ons onderwijsaanbod een belangrijke rol. Voor de 
leerlingen met de uitstroom dagbesteding bestaat  het aanbod uit Sociale Vaardigheidslessen 
(SoVa), wereldoriëntatie  en  vervoer training gericht op hun zelfredzaamheid. 
Voor leerlingen die op het basisonderwijs nog geen zwemdiploma hebben behaald, bestaat de 
mogelijkheid om dit alsnog te doen. 
 

● Midden- en bovenbouw 
Op de leeftijd 15 jaar wordt bij leerlingen in de arbeidsgerichte dagbesteding en arbeidsstroom 
een assessment afgenomen om de eigen wensen en behoeften te bepalen. In de middenbouw 
leggen wij de nadruk op het zelfstandig functioneren in de maatschappij. De voorbereiding op de 
stages en het omgaan met collega’s is van wezenlijk belang. Hiervoor gebruiken wij naast de 
leerlijnen van het CED ook de werknemersvaardigheden en het aanbod wat geboden wordt uit 
de methode Deviant en Op weg naar stage. Naast deze vaardigheden vinden wij het belangrijk 
dat leerlingen op een nuttige wijze omgaan met hun geld, seksualiteit en de wijze waarop zij hun 
vrije tijd besteden.  
 
Ter voorbereiding op het maken van de juiste keuzes organiseren wij voor alle bouwen de 
keuzemiddag. De leerlingen leren een keuze te maken uit een divers aanbod. De onderwerpen:  
fotografie, fietstechniek, verzorging, het programmeren met Bee Bot en Bomberbot komen aan 
bod.  
Voor de naschoolse vrijetijdsbesteding, 3x per week, werken wij met  Jongeren die het kunnen 
(JdK) onder leiding van Virgil Tevreden. Daarnaast kunnen de leerlingen op de zaterdagmiddag 
13:00-15:00 terecht voor extra Kunst- en Cultuurlessen. Het project heet de “De Kunst Helden”. 
Deze lessen worden in samenwerking met stichting Tamino 20 middagen per schooljaar 
aangeboden.  
 
Praktijkvakken 
Naast het cognitief aanbod leren de leerlingen de cognitieve vaardigheden in de praktijk toe te 
passen. Hieronder leest u welke praktijkvakken op het Orion college Noord worden aangeboden 
zijn. 
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Zedemo 
OCN wil dat alle leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod. Om dit doel te 
ondersteunen zijn wij steeds op zoek naar uitdagend en zinvol materiaal. De doelen die de 
leerlingen kunnen bereiken zijn: leren samenwerken, leren werken met twee handen, het 
ontwikkelen van de handcoördinatie. De fijne motoriek en het zelfstandig en planmatig werken 
wordt ontwikkeld. 

 
 
Groen 

Het doel van de natuurlessen is het vergroten van 
de kennis t.a.v. natuurverschijnselen met de 
nadruk op de seizoenen. Veel onderwerpen komen 
aan bod. Wij maken hierbij gebruik van het tv 
programma  ‘Nieuws uit de natuur’ en de 
Buitendienst. Daarnaast gebruiken wij 
zelfgemaakte plant - en natuurkundelessen. De 
onderbouw maakt gebruik van de methode Naut 
en de methode Werkportfolio Groen. Ook wordt er 
stage gelopen bij de Stadshoeve. 
In de midden- en bovenbouw wordt het vak meer 
aangeboden aan leerlingen die interesse hebben 
om in het groen te gaan werken. Via Cordaan 
bestaat de mogelijkheid tot het vinden van werk en 
verdere scholing. 
 

 

Creatieve Expressie 

 
 

Op OCN bieden wij de mogelijkheid aan om de 
creativiteit te ontwikkelen. De creatieve expressie is een 
uitstroommogelijkheid voor de leerlingen met de 
uitstroom dagbesteding. Denk hierbij aan  Textielatelier 
“de Draad”, gevestigd in Amsterdam Noord. 
Onze leerlingen werken aan de doelen van het CED 
leerlijn culturele oriëntatie en creatieve expressie. 
Hierbij zijn de items Expressie met materialen, 
Beeldaspecten in het platte vlak, handvaardigheid, 
presentatie van eigen werk en communiceren over 
werkstukken belangrijk. 
 

Horeca 
OCN heeft voor Horeca een eigen leerlijn ontwikkeld. Alle leerlingen  profiteren van het horeca 
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aanbod.  De leerlingen leren in deze lessen vaardigheden zoals het bereiden van de eigen 
maaltijd tot aan het verzorgen van catering voor een heel gezelschap. Daarbij komen allerlei 
technieken aan de orde, maar ook kennis over hygiëne en gezonde voeding. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Banket bakkerij 

Nieuw dit schooljaar is banketbakkerij. Dit is een nieuw opleidingsrichting waar de leerlingen een 
certificaat kunnen behalen. 

 
 
Onderbouw, structuurgroepen 
In deze bouw oriënteren de leerlingen zich en maken zij eenvoudige recepten. De leerlingen 
krijgen les in materialenkennis. Verder maken zij kennis met de verschillende snijtechnieken en 
wordt het werken met instructiefilmpjes aangeboden. 
 
Midden- en bovenbouw 
In deze bouwen wordt het aanbod uitgebreid en wordt gericht gewerkt naar de opleiding Horeca. 
De leerlingen kunnen eerst een KPC certificaat halen. Als blijkt dat de leerling meer kan of verder 
wil in de horeca kunnen zij een keukenassistent (KAS) diploma halen. Bij de KAS opleiding hoort 
een dag stage in de horeca. Jaarlijks behalen de leerlingen hun certificaat of diploma 
 
Schoonmaak 
Op de locatie wordt ook  veel aandacht besteed aan schoonmaak-lessen. De lessen worden zowel 
in de onderbouw als de middenbouw aangeboden. De leerlingen kunnen in aanmerking komen 
voor het behalen van een  KPC certificaat.  
 
Zorg en welzijn 
Orion College Noord vindt het belangrijk dat alle leerlingen leren hoe zij het beste voor zichzelf 
kunnen zorgen. Om dit gestructureerd aan te bieden heeft de school gekozen voor het werken 
met de methodes van Werkportfolio en Zelfzorg. Op dit moment wordt de methode aangeboden 
in de onderbouw en in de structuurgroepen. Het komend schooljaar zal deze methode in alle 
groepen worden ingezet. 
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Techniek 
Het OCN biedt technieklessen aan, aan de leerlingen. Techniekles is een vast aanbod binnen ons 
onderwijsaanbod. In inhoud van de lessen zijn gericht op zelfredzaamheid en creativiteit. De 
lessen worden aangeboden aan alle groepen op verschillende niveaus. Sinds schooljaar 2018-
2019 is 3D-tekenen is een vast onderdeel geworden van het aanbod.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Theaterlessen 
Om de sociaal emotionele, werknemersvaardigheden, de nonverbale communicatie  en de 

talentontwikkeling van de leerlingen te bevorderen zet de school vanaf het schooljaar 2020-2021 

in op theateraanbod. Dit gebeurt binnen en buiten schooltijd. 

 
 

 

3.4 Methoden en materialen 
Orion College Noord werkt behalve met de CED leerlijnen ook met de volgende methoden: 

Vakgebied Methode Uitstroomprofiel 

  Dagbesteding Arbeid 

Rekenen - Wiskunde - Reken Zeker 
- De Rekenboog 
- Ambrasoft 
- Junior Einstein 
- Deviant: 
   - tot 100 
   - Startrekenen Vooraf “Op  
      weg naar 1F”  
   - Startrekenen 1F, Deel A & B 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
 
X 
X 
X 
x 

Mondelinge taal - 7/43 
Kijken en Kiezen, Babbelspel, doos vol 
gevoelens 

X  

Burgerschap - Deviant, Kies 1 
Sociaal emotioneel methode Stip 

X X 

Nederlandse Taal - Deviant X X 
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   - VIA Vooraf 
   - Op weg naar 1F 
-  Veilig leren Lezen 

Engels - Just do It! 
- Deviant: Starters, van 0 naar A1 

 X 
X 

Horeca - Werkportfolio 
- SVH Kas en Bas 

X X 
X 

Zorg en Welzijn - Werkportfolio Zorg en Welzijn 
boek over Zelfzorg 
- Strux Dienstverlening en Zorg(pilot) 
- Zelfzorg 

X  
X 

Techniek - Werkportfolio X X 

Schoonmaak - Werkportfolio X X 

Groen -Nieuws uit de natuur en Buitendienst,  
-methode Werk Portfolio 

x x 

Spelling - Spelling in de lift X X 

Technisch lezen - Trijntje de Wit 
- Nieuwsbegrip 

X  
X 

Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip X X 

Woordenschat - Nieuwsbegrip X X 

SoVa - Stip 
- Scol (Meetinstrument) 
- Leefstijl 

X 
X 

 
X 
X 

3.5 Onderwijsondersteuning  
Naast het dagelijkse onderwijs binnen de groepen en de stages is er voor de leerlingen ook de 
mogelijkheid tot extra ondersteuning vanuit medewerkers van de school zelf of via ketenpartners 
die met de school samenwerken. Op blz 17 leest u welke ketenpartners aan de school zijn 
verbonden 
 
Commissie voor de Begeleiding (CvB) 
Binnen het speciaal onderwijs bestaat de Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie 
vervult in ieder geval een aantal wettelijke taken  Onder andere het opstellen van het eerste 
Ontwikkelingsperspectiefplan, (OPP). Verder het evalueren en accorderen van OPP’s in latere 
jaren. De CvB bestaat uit de directeur, orthopedagoog, bouwcoördinator, Teamleider, 
zorgcoördinator, maatschappelijk deskundige en schoolarts (vanuit de GGD). De directeur zit de 
vergadering van de CvB voor. De CvB houdt zich binnen Orion alleen bezig met haar wettelijke 
taken. 
 
Multidisciplinair team (MDT) 
De leerlingen van het OCN hebben naast hun verschillende onderwijsbehoeften voor een deel 
ook nog specifieke leergebiedoverstijgende hulp en begeleiding nodig. De groepsleerkrachten 
kunnen met hun hulpvragen bij het Multidisciplinaire Team terecht. Dit MDT bestaat uit de 
directeur, leerteam leiders, zorgcoördinator, orthopedagoog, maatschappelijk deskundige en 
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schoolarts. Daarnaast kan er in overleg met de ouders externe hulp en/of begeleiding worden 
ingeroepen. Orion College werkt hierbij onder andere samen met ketenpartners als het Ouder 
Kind Team (OKT) Cordaan, Altra/Atos Amsta, Lijn 5, William Schrikker Groep, Stichting MEE en de 
Bascule. 
De zorgcoördinator is een belangrijke schakel tussen school, OKT en de ouders. Via de 
zorgcoördinator worden de zorg- en hulpverleningsinstanties ingeschakeld. In het 
schoolondersteuningsprofiel zijn alle afspraken met betrekking tot de leerlingenzorg vastgelegd.  
  
SJSO en externe instanties  
Na de zomervakantie van 2018 heeft Orion College Noord (OCN) in het kader van de 
specialistische jeugdhulp voor speciaal onderwijs gekozen voor een drietal zorgpartners om een 
dekkend netwerk van ondersteuning binnen de school te verkrijgen: 
1. Cordaan, 80 uur per week (5 medewerkers op school, begeleiden ongeveer 40 leerlingen). 
2. Atos/Salto/Altra, 21 uur per week (2 medewerkers op school, begeleiden ongeveer 10 

leerlingen). 
3. Opvoedpoli, 7 uur per week (1 medewerker op school, begeleiden ongeveer 4 leerlingen). 
 
Een deel van onze leerlingen heeft naast school ook ondersteuning nodig op meerdere 
leefgebieden zoals thuis en in het sociale netwerk. Op die manier komt OCN uiterst tegemoet in 
de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Voor de overige vragen kan de school zich tot het 
ouder- en kindteam (OKT) wenden. Daarnaast heeft de school nog 12 uur begeleiding passend 
onderwijs (BPO) binnen school, maar die inzet is specifiek gericht op ondersteuning van het 
schoolbeleid en begeleiding van de leerkrachten. De partners zijn uitgekozen op hun specifieke 
expertise: 
- Cordaan: de medewerkers van Cordaan geven binnen en buiten de klas extra begeleiding aan 

individuele leerlingen bij zowel praktische- als theoretische activiteiten, alsmede 
pedagogische ondersteuning. Dit schooljaar is ervoor gekozen om de Cordaan medewerkers 
het merendeel van hun tijd binnen de klas in te zetten, waarbij met name de structuur-, 
onderbouw en OZA-groep. De ondersteuner maakt actief onderdeel uit van OCN-team. 
Thema’s waar de medewerkers van Cordaan mee aan de slag gaan zijn o.a. de gedrag in vrije 
situaties, de omgang met overgangsmomenten en het gedrag van de leerling waardoor het 
leerproces stagneert. 

- Altra/Atos/Salto: ATOS en Salto zijn intensieve hulpverleningsvormen van Altra Onderwijs & 
Jeugdhulp die ingezet worden op Amsterdamse scholen. De hulp worden geboden vanuit de 
school, maar is ook buiten de school actief. Binnen ATOS ligt de focus op leerlingen met 
psychiatrische- en gedragsproblematiek en hun ouders. Binnen Salto ligt de focus op het 
ondersteunen van leerlingen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders. De 
hulpverlener werkt intensief samen met school, het gezin en andere betrokkenen binnen het 
netwerk. Samen met alle belangrijke partijen stelt de hulpverlener samen met het gezin 
doelen op. ATOS en Salto zal in overleg met de zorgcoördinator en ouders ingezet worden. 
Een hulpverleningstraject moet starten voordat de leerling 18 jaar is en duurt gemiddeld 1 
jaar. Er is verlenging mogelijk.  

- De Opvoedpoli: de ondersteuning van de Opvoedpoli is gericht op een specifiek aanbod in de 
vorm van onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen (SEO afname) en 
een focus op trauma onderliggend aan (gedrags)problemen. Bij een deel van de leerlingen is 
sprake van gedragsproblemen. Het is een toegevoegde waarde om dit gedrag door een 
‘traumagerichte bril’ te bekijken omdat het aannemelijk is dat trauma in enkele/veel gevallen 
onderliggend is. Wanneer hier inderdaad sprake van is kan hier gericht op behandeld worden 
door experts vanuit De Opvoedpoli. Concreet houdt dit in dat OCN met ouders de 
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aanmelding bij De Opvoedpoli bespreekt gezamenlijk het aanmeldformulier en een 
toestemmingsverklaring in voor het opvragen en verstrekken van informatie invullen. Hierna 
doet de orthopedagoog vanuit De Opvoedpoli een dossieranalyse, de leerling observeren en 
in gesprek gaan met leden van het zorgteam van school. Vervolgens wordt de leerling ook 
besproken met de regiebehandelaar van De Opvoedpoli. Afhankelijk van de conclusie die 
hieruit voortvloeit vindt er passende traumabehandeling plaats of kan er eventueel 
doorverwezen worden naar andere specialistische hulp. De Opvoedpoli kan, indien nodig, 
ook een jeugdpsychiater inzetten. 

 
Philadelphia 
Plus van Philadelphia is een naschoolse opvang voor kinderen met een (licht) verstandelijke 
beperking tussen de 4 en 20 jaar oud. Plus biedt buitenschoolse begeleiding en behandeling. Plus 
biedt buiten schooltijd een leuke en leerzame middag, weekend- of vakantiedag. De begeleiders 
zorgen voor een heldere structuur en een veilige omgeving. In februari 2019 is Philadelphia 
gestart met naschoolse opvang op OCN. Via de OKA kunnen er een SPICS uitgeschreven worden 
voor de naschoolse opvang van Philadelphia. 
 
OKA 
De samenwerking met het ouder-kindteam verloopt positief. Elke week bespreken we casussen 
die mogelijk ondersteuning kunnen krijgen vanuit het OKT. Deze casussen komen voort vanuit 
het MDO of worden tussentijds aangedragen door leerkrachten of ouders. Daarnaast hebben we 
ook nog een driewekelijks overleg met leerplicht en OKA.  
 
Schooltandarts  
De schooltandarts is in dienst van de Amsterdamse School Tandartsendienst en bezoekt twee 
keer per jaar de school. Ouders beslissen zelf of ze gebruik willen maken van een controle en/of 
behandeling door de schooltandarts.  
 

3.6 Toelating  
Een leerling die aangemeld wordt op OCN heeft, om geplaatst te worden, een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze dient aangevraagd te worden bij het 
samenwerkingsverband (SWV) van Amsterdam/Diemen. Als een leerling in een ander SWV 
woont, dan dient het TLV daar aangevraagd te worden. Onze school kan behulpzaam zijn bij het 
aanvragen van een TLV. Een TLV is een aantal jaar geldig en dan zal worden herzien of de leerling 
nog steeds is aangewezen op speciaal onderwijs. 
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4. Leerlingresultaten 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen  
Er wordt op onze school gestreefd naar een optimale stimulering van de cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling van elke individuele leerling. Om dit te realiseren, werken er diverse 
professionals in de schoolorganisatie. 
 
Ontwikkelingsperspectief (OPP) 
Om de uiteenlopende werkzaamheden op elkaar af te stemmen en optimale kwaliteit te bieden 
aan de individuele leerling, wordt er gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling 
(OPP). Hierin speelt de groepsleerkracht een centrale rol, maar ook het zorgteam beschrijft wat 
zij willen bereiken met een leerling. Deze doelen worden in het OPP genoteerd en geëvalueerd 
en met ouders besproken. Daarnaast  betrekken wij jaarlijks een tweetal ouders per groep bij de 
groepsbesprekingen en het opstellen van het OPP. Het OPP is tevens het instrument, waarin de 
professionals op onze school hun werkzaamheden verantwoorden en bijstellen om de 
ontwikkeling van de individuele leerling te optimaliseren. 
 
Het OPP wordt een keer per jaar geschreven en twee keer per jaar geëvalueerd in de 
multidisciplinaire OPP-bespreking (leerlingbespreking). In deze bespreking staan de vorderingen 
van de leerling en het handelen van de leerkracht centraal en worden de uiteenlopende 
werkzaamheden van de diverse professionals op elkaar afgestemd.  
Dit schooljaar zullen de portfolio's en de resultaten van de gespreksvoering met de leerlingen 
meegenomen worden in de gesprekken met de ouders. De leerlingen krijgen hierin een 
prominente rol innemen. 
 
Toetsen 
De leerlingen worden twee keer per jaar op rekenen, taal, woordenschat, begrijpend lezen en 
spelling getoetst. Dit doen wij met de methode gebonden toetsen van Deviant en 1 keer per jaar 
met CITO toetsen voor Speciale leerlingen. 
Om deze Cito-toetsen te verwerken, hebben wij het Cito-leerlingvolgsysteem (LVOS) aangeschaft. 
Hiermee kunnen wij de ontwikkeling van de leerling volgen. Deze Cito-uitslagen corresponderen 
met de doelen van het CED. Zo kunnen wij duidelijk zien of de leerlingen de gestelde doelen 
hebben behaald. 
 

Cotan genormeerde toetsen  
Afname: januari en mei  

Methodegebonden toetsen 

Cito voor dagbesteding en arbeid 
Cito Rekenen, 
 AVI lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen 

Deviant 
Reken Zeker 
Ambrasoft 
Reken junior Einstein 
Toetsen van Nieuwsbegrip 

Voor de uitstroom MBO: 
Deviant toetsen voor Rekenen, Taal en Burgerschap 
IVIO toetsen voor de vakken Nederlands en 
Rekenen/wiskunde 

Deviant 
Reken Zeker 
Ambrasoft 
Reken junior Einstein 
Toetsen van Nieuwsbegrip 
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Leerlingvolgsysteem (LVS) 
De toetsresultaten worden opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem LVOS van Cito.  De leerlingen 
worden vanaf het schooljaar 2018-2019 gevolgd in het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
De ontwikkeling van leerlingen op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling wordt 
gemeten met het meetinstrument SCOL.  
Deze gegevens gebruiken wij ook om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 
 

 
 
 
*Het streven is om de leerlingen onderwijs op OCN aan te bieden tot en met 18 jaar/leerjaar 6. 
Echter, er is een aantal leerlingen waarbij het gewenst is dat zij onderwijs op OCN aangeboden 
krijgen tot en met 19 of 20 jaar. Hier wordt in leerjaar 6 een beslissing in genomen door de CvB, in 
samenspraak met ouders en leerkracht. 
 
De afgelopen periode hebben wij, in het kader van de ontwikkeling naar opbrengstgericht 
werken, zelf een schoolstandaard opgesteld. Daarmee beschrijven we naar welke niveaus we met 
ons onderwijs toewerken. Vervolgens hebben we alle leerlingen ingeschaald en voor iedereen 
een te verwachten uitstroomniveau bepaald. Bij elke evaluatie van het OPP bekijken we of de 
leerling nog goed op schema zit voor zijn uitstroomniveau. Aan de hand daarvan stellen wij ons 
onderwijs en onze begeleiding bij om een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling te 
behalen. 

4.2 Behaalde certificaten 2020-2021 

1.1.1 Schoolanalyse 
In deze paragraaf beschrijven we welke resultaten we met onze leerlingen behaald hebben. Eerst 
zal er een beschrijving en duiding gedaan worden op de behaalde resultaten binnen het domein 
‘vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (de didactische resultaten). Vervolgens binnen het 
domein ‘vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (de sociale en maatschappelijke resultaten). 
Daaronder volgt een beschrijving en duiding van de behaalde resultaten binnen het domein 
‘praktijkvorming’. Tot slot doen wij een beschrijving van de aantallen gewijzigde 
ontwikkelingsperspectieven. 
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Opbrengsten op schoolniveau op de vijf kernleergebieden ‘Mondelinge taal’, ‘Rekenen’, 
‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren Leren’ en ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’. 
 
Opbrengsten op schoolniveau - februari 2021 

Norm Gebied* Aantal % Binnen/Buiten 
normgebied 

Betekenis** 

5-10% Uitval 6 4,9% Binnen Positief 

10-15% Risico op uitval 8 6,6% Buiten Positief 

75-85% Conform 107 88,4% Buiten Positief 

*Leerling ontwikkelt zich conform indien deze zich op 3,4 of 5 van de leergebieden volgens leerroute 
ontwikkelt. Leerling heeft risico op uitval indien deze zich op 2 van de leergebieden volgens leerroute 
ontwikkelt. Leerling valt uit  indien deze zich op 0 of 1 van de leergebieden volgens leerroute ontwikkelt. 
 

Opbrengsten op schoolniveau - juni 2021 

Norm Gebied Aantal % Binnen/Buiten 
normgebied 

Betekenis** 

5-10% Uitval 7 6% Binnen Positief 

10-15% Risico op uitval 4 3% Buiten Positief 

75-85% Conform 108 91% Buiten Positief 

**Positief - Het aantal leerlingen valt in de positieve zin buiten de gestelde norm. 
Negatief - Het aantal leerlingen (te veel in geel of rood/te weinig in groen) valt in de negatieve zin buiten de 
gestelde norm. 
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Domein ‘Vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (Didactische resultaten) 
 
Leergebiedspecifieke leeropbrengsten op de leergebieden ‘Mondelinge Taal’ en ‘Rekenen’ 
 

Resultaten januari 2021 Resultaten juni 2021 

Bouw* MT RB/RE MT RB/RE 

 - +** - +** - +** - +** 

Onder 
bouw 

0 
0% 

18 
100% 

1 
6% 

17 
94% 

1 
4,8% 

20 
95,2% 

0 
0% 

22 
100% 

Midden 
bouw 

1 
2% 

40* 
98% 

1 extra 
leerling 

7 
17% 

34* 
83% 

1 extra 
leerling 

4 
10,3% 

35 
89,7% 

9 
23,1% 

30 
76,9% 

Boven 
bouw 

1 
4% 

25 
96% 

11 
42% 

15 
58% 

6 
24% 

19 
76% 

9 
36% 

16 
64% 

OZA 0 
0% 

11 
100% 

0 
0% 

11 
100% 

0 
0% 

9 
100% 

0 
0% 

9 
100% 

Struc- 
tuur 

9 
36% 

16 
64% 

16 
64% 

9 
36% 

5 
16,7% 

25 
83,3% 

3 
11,1% 

24 
88,9% 

Totaal 11 
9% 

110 
91% 

35 
29% 

86 
71% 

16 
12,9% 

108 
87,1% 

21 
17,2% 

101 
82,8% 

*Norm = minimaal 75% van de leerlingen op leerroute. 
**Positief betekent dat de leerlingen scoren op of boven niveau. 

 
Analyse  
De resultaten op de leergebieden ‘Mondelinge taal’ en ‘Rekenen’ zijn positief. Zowel bij meting 1 
als bij meting 2 is de norm gehaald op schoolniveau. Bij meting 1 zien wij dat de 
structuurgroepen niet de norm haalden, maar dat in meeting 2 zij wel de norm halen. Ook bij de 
bovenbouw, zowel in meting 1 en meting 2, zien wij dat de norm niet wordt gehaald. Dit valt te 
verklaren doordat het niveau uit de schoolstandaard, op het leergebied rekenen, voor de 
leerroute B, ‘Arbeidsmatige dagbesteding’ te hoog lijkt te zijn. Deze leerlingen ontwikkelen zich 
veelal op sociaal-maatschappelijk gebied verder in de bovenbouw, hetgeen leidend is voor de 
uitstroombestemming. 
 
Conclusie  
De resultaten van de cognitieve vakken zijn positief ten opzichte van de gestelde 
schoolstandaard. Wat opvalt is dat de resultaten van de bovenbouw op het gebied van rekenen 
in meting 1  heel minimaal zijn gestegen ten opzichte van meting 2. Dit komt doordat het niveau 
in de schoolstandaard onvoldoende lijkt aan te sluiten bij de leerlingen met als 
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uitstroombestemming ‘Arbeidsgerichte dagbesteding’. De schoolstandaard zal geëvalueerd 
worden en, indien nodig, worden aangepast. 
Eveneens maakte het afstandsonderwijs dat de leerlingen zich minder snel ontwikkelden. Het 
fysiek niet aanwezig zijn op school maakte het voor de leerlingen lastig om schoolwerk te maken 
en om ondersteuning te vragen. Doordat deze ondersteuning op afstand geboden werd 
gedurende de lockdowns, zijn achterstanden opgelopen. Na de lockdowns is getracht deze 
achterstanden in te halen. Echter, doordat de bovenbouwleerlingen ook stage liepen hadden zij 
minder contactmomenten op school, waardoor er minder tijd was om deze achterstanden 
daadwerkelijk in te halen. Wel zien wij dat bij de structuurgroepen een stijging is in de resultaten 
en dit komt omdat door het werken in halve groepen. Er is in de kleine groepen, in verband met 
coronamaatregelen, meer aandacht geweest voor de begeleiding van individuele leerlingen.  
Komend schooljaar krijgt de school een toename van het aantal leerlingen dat een zeer 
intensieve ondersteuningsbehoefte heeft op het gebied van taal. Daarom zal de school inzetten 
op een aanvullend taalaanbod. 
 
Cito toetsen  

Vak  wel op uitstroomniveau  niet op 
uitstroomniveau  
  

geen toetsing 

Rekenen  50 53,8% 29 31,2% 14 15,1% 

Taal  52 55,9% 24 25,8% 17 18,3% 

 

Dit schooljaar zijn wij gestart met het afnemen van de digitale Cito toetsen dagbesteding en pro - 
arbeid. Op het gebied van rekenen zijn 53,8% van de leerlingen op niveau en voor taal zijn 55,9% 
van de leerlingen op niveau. Voor rekenen en taal zijn respectievelijk 31,2% en 25,8 % niet op 
niveau. Voor rekenen hebben 15,1% en taal 19,3% geen toetsen gemaakt, omdat zij niet in staat 
waren door ziekte en of het niet aanwezig zijn op school wegens corona. 
Van de leerlingen die niet getoetst zijn (14 op rekenen, 17 op taal), stromen 8 leerlingen uit naar 
niveau 2 ROC. Daar worden andere toetsen op 1F/2F niveau gedaan. 
 
Conclusie 
De Cito toetsen worden ingezet als verificatiemiddel. Middels, onder andere, Cito toetsen wordt 
getoetst of de leerlingen zich conform de geplande leerroute ontwikkelen. Uit de bovenstaande 
tabel is af te lezen dat dit voor 53,8% (rekenen) en 55,9% (taal) het geval is. De school is nog niet 
tevreden met deze resultaten. De school zal inzoomen op de resultaten op groeps- en 
leerlingniveau om te onderzoeken welke leerlingen uitvallen en waardoor dit komt, zodat hier 
volgend schooljaar op geïntervenieerd kan worden. 
Eveneens was het afgelopen schooljaar het eerste jaar waarin deze toetsen, de ‘Cito VSO voor 
dagbesteding en arbeid’, zijn afgenomen. Daarom is de school voorzichtig met conclusies trekken 
en zullen de resultaten volgend schooljaar worden vergeleken met de resultaten van afgelopen 
schooljaar.  
 
Domein ‘Vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (Sociaal maatschappelijke resultaten) 
Resultaten ‘Sociale Competentie Observatielijst’ (SCOL) 
De SCOL wordt twee keer per schooljaar afgenomen.  
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Op schoolniveau zien we de volgende resultaten. 
Najaar 2020: Op de categorieën ‘ervaringen delen’, ‘aardig zijn’, ‘samenwerken’, ‘presenteren’ en 
‘ruzie oplossen’  behaalt OCN op schoolniveau een grensscore beneden de schoolstandaard van 
2.6.   
Voorjaar 2021: OCN behaalt op alle categorieën een grensscore boven de schoolstandaard van 
2.6. 
 
Op groepsniveau zien we de onderstaande resultaten. 
Najaar 2020: voor 9 van de 13 klassen wordt een score boven de schoolstandaard gegeven. 
Voorjaar 2021: voor 12 van de 13 klassen wordt een score boven de schoolstandaard gegeven. 
We zien een stijging van het aantal groepen dat boven de schoolstandaard scoort. 
 

Gedurende de afgelopen drie schooljaren zien we onderstaande resultaten. 

 
 

Trendanalyse afgelopen 3 
schooljaren                   

 2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

Totaal 3,04* 3,22* 2,85* 
3,00** 

Samen 2,67* 2,67* 2,33* 
2,67** 

Ervaringen 2,67* 3,00* 2,33* 
3,00** 

Taken 3,00* 3,25* 2,75* 
3,25** 

Aardig  2,75* 3,00* 2,50* 
2,75** 

Presenteren 2,67* 3,00* 2,33* 
2,67** 

Keuze 2,67* 3,00* 2,67* 
3,00** 

Opkomen 
2,75* 3,00* 

2,75* 
3,00** 

Ruzie 2,33* 2,67* 2,33* 
2,67** 

*Afname 1, najaar 
**Afname 2, voorjaar 
 
In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 heeft de tweede afname niet plaatsgevonden, 
vanwege eenmaal foutieve registratie en eenmaal corona. Afgelopen schooljaar hebben beide 
momenten plaatsgevonden. Ten opzichte van de afgelopen twee schooljaren is een gelijke score 
of een lichte stijging in score te zien op de meeste categorieën. Enkel op de categorie 
‘presenteren’ is een lichte afname te zien. 
 
De resultaten van de SCOL laten zien dat er op schoolniveau een algehele groei te zien is op de 
sociale competenties. De school geeft hiervoor als verklaring dat in het voorjaar 2021 het fysieke 
onderwijs heeft plaatsgevonden. Dit maakt dat de leerlingen, ten opzichte van de periodes van 
lockdown, meer mogelijkheid hadden om zich op sociaal gebied te ontwikkelen. Er hebben meer 
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sociale contactmomenten plaatsgevonden waarin de leerlingen konden oefenen en ontwikkelen 
op sociaal gebied. Eveneens heeft de school ingezet op aanvullende SOVA lessen middels 
ervaringsgericht leren. Theaterlessen stonden centraal in dit aanbod. Gezien de effecten van dit 
aanbod worden de theaterlessen blijvend ingezet als aanbod voor de ontwikkeling van de sociale 
vaardigheden. In schooljaar 2021-2022 wordt dit opgenomen in het basisaanbod. Afgelopen 
schooljaar werden deze lessen als aanvullend lesaanbod ingezet, 
 
Resultaten leergebiedoverstijgende leerlijnen 
De leerlingen worden op drie leergebiedoverstijgende leerlijnen gevolgd in de ParnasSys 
leerlijnmodule, dit zijn ‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren Leren’ en ‘Leren Functioneren in 
Sociale Situaties’. 
 

Resultaten januari 2021 Resultaten juni 2021 

Bouw* VOD LL LFSS VOD LL LFSS 

 - +** - +** - +** - +** - +** - +** 

Onder 
bouw 

1 
6% 

17 
94% 

0 
0% 

18 
100
% 

2 
11% 

16 
89% 

0 
0% 

21 
100
% 

0 
0% 

21 
100% 

0 
0% 

21 
100% 

Midden 
bouw 

2 
5% 

38 
95% 

1 
2,5% 

39 
97,5
% 

12 
30% 
 

28 
70% 

3  
8% 

36 
92% 

1 
3% 

38 
97% 

6 
5% 

33 
85% 

Boven 
bouw 

5 
19
% 

21 
81% 

1 
4% 

25 
96% 

3 
12% 

23 
88% 

5 
20% 

20 
80% 

4 
17% 

19 
83% 

6 
26% 

17 
74% 

OZA 0 
0% 

11 
100
% 

0 
0% 

11 
100
% 

0 
0% 

11 
100
% 

0 
0% 

4 
100
% 

0 
0% 

9 
100% 

0 
0% 

9 
100% 

Struc- 
tuur 

7 
28
% 

18 
72% 

12 
48% 

13 
52% 

12 
48% 

13 
52% 

2 
8% 

24 
92% 

1 
4% 

25 
96% 

5 
9% 

21 
81% 

Totaal 15 
12,
5% 

105 
87,5
% 

14 
12% 

106 
88% 

29 
24% 

91 
76% 

10 
9% 

106 
91% 

8 
7% 

110 
93% 

15 
13% 

103 
87% 

*Norm = minimaal 75% van de leerlingen op leerroute. 
**Positief betekent dat de leerlingen scoren op of boven niveau. 

 
De resultaten op de leergebiedoverstijgende leerlijnen ‘Voorbereiding op Dagbesteding’, ‘Leren 
Leren’ en ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ zijn positief. Zowel bij meting 1 als bij meting 2 
wordt op schoolniveau de norm behaald. Tijdens meting 1 viel op dat de structuurgroepen op 
alle sociaal-maatschappelijke leergebieden de norm niet hebben behaald. Echter, tijdens meting 
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2 is te zien dat deze groepen de norm wel hebben behaald. Het afstandsonderwijs maakte dat 
deze leerlingen moeite hadden zich te ontwikkelen op de sociaal maatschappelijke competenties, 
gezien de veelal (zeer) intensieve ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben. De inzet van 
extra SOVA lessen, theateraanbod en fysiek onderwijs heeft ertoe geleid dat deze leerlingen zich 
toch nog volgens de schoolstandaard hebben ontwikkeld. De mate van ondersteuning die de 
leerlingen hierbij nodig hadden varieerde van basisondersteuning voor het overgrote deel van de 
leerlingen tot intensief bij de structuurgroepen en zeer intensief bij de kleinschalige 
structuurgroep. 
Tevens is te zien dat de bovenbouw op het leergebied ‘Leren Functioneren in Sociale Situaties’ 
achteruitgang laat zien ten opzichte van meting 1. Dit is te verklaren door de intensieve 
ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen, bij allen speelden individuele leerlingfactoren mee. 
Ondanks de intensieve ondersteuning, hebben deze leerlingen zich niet conform de verwachting 
kunnen ontwikkelen. 
 
 
Analyse en conclusie:   
De sociaal maatschappelijk resultaten zijn positief ten opzichte van de gestelde schoolstandaard. 
Dit geldt voor zowel de resultaten van de SCOL als de resultaten op de drie leergebieden. Wat 
opvalt bij de resultaten van de SCOL en de drie leergebieden, is dat de resultaten van eerste 
meting lager waren dan de tweede meting. Het afstandsonderwijs maakte dat de leerlingen 
minder begeleiding kregen in het ontwikkelen op sociaal maatschappelijk gebied. Eveneens was 
er beperkt fysiek contact met klasgenoten, waardoor situaties waarin de sociale vaardigheden 
geoefend en aangeleerd kunnen worden niet voorkwamen. De school heeft na de lockdowns 
ingezet op aanvullende SOVA lessen en theaterlessen, waarbij de focus lag op de sociaal 
maatschappelijke competenties. Ook de langere periode waarin halve klassen fysiek naar school 
kwamen, maakte dat de leerlingen meer ondersteuning konden ontvangen van de leerkrachten. 
Dit had als (onvoorzien) effect dat de leerlingen sneller competenties kunnen verwerven. Dit 
maakt dat de uiteindelijke resultaten voldoen aan de verwachtingen, zoals beschreven in de 
schoolstandaard voor de SCOL en de leerlijnen. De school is tevreden met de behaalde 
eindresultaten. Gezien de effecten van de ingezette SOVA lessen waarbij theater als aanbod is 
ingezet, gaat OCN komend schooljaar de theaterlessen opnemen in het reguliere aanbod. Om de 
effecten verder te bestendigen zullen wij komend schooljaar inzetten op een aanvullend 
naschools aanbod waarbij talentontwikkeling, culturele expressie en sociaal maatschappelijke 
competenties centraal staan. 
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Domein ‘Praktijkvorming’ (kennis en vaardigheden, stages) 
Certificaten en diploma’s 

Opleidingen/certificaten Aantal 

deelnemers 

Aantal 

geslaagden 

Detailhandel SVA 1 5 5 

Detailhandel SVA 2 7 7 

Horeca SVH Keukenassistent (KAS/BAS) 5 ? 

Horeca KPC, SVA1, Werken in de keuken 8 ? 

SVA Bakkerij  4 ? 

Dienstverlening/schoonmaak KPC SVA1 11 11 

Certificaat Uitgevoerd onderhoudswerk 2 2 

KPC Klein Grondverzet  1 1 

Veilig werken met een elektrische pompwagen 0 0 

Jeugdsportbegeleider 2 en 3 2 ? 

Diploma Praktijkonderwijs  11 11 
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ProROC 8 8 

Zorg & Welzijn 0 0 

IVIO, Nederlandse taal KSE 1 11 11 

IVIO, Nederlandse taal KSE 2 6 4 

IVIO, Engelse taal KSE 1 0 0 

IVIO, Engelse taal KSE 2 0 0 

IVIO, Rekenen/wiskunde KSE 1 12 5 

IVIO, Rekenen/wiskunde KSE 2 3 3 

 

Voor de vakgebieden horeca, schoonmaak en detailhandel zijn de examens door SVA 1 
afgenomen. De resultaten zijn in de bovenstaande tabel te bekijken. 1 leerling heeft een nieuwe 
KPC opleiding gedaan over grond en verzet. Voor de praktijkdiploma hebben 12 leerlingen 
deelgenomen. De ProRoc leerlingen behalen allemaal een diploma en zullen doorstromen naar 
een niveau 2 opleiding. Bij de IVIO toetsen hebben 11 leerlingen Nederlands KSE1 behaald en van 
KSE2 hebben van de 6 er  4 het gehaald.  Voor rekenen/wiskunde KSE1 hebben 12 leerlingen 
deelgenomen, waarvan 5 het hebben gehaald en bij KSE2 hebben alle leerlingen het gehaald.  
 
Afgelopen schooljaar hebben wij de verschillende examens mogen afnemen en zijn  tevreden  
over de behaalde resultaten. Door de lockdowns werden de lessen stopgezet. Na heropening van 
de school hebben wij in kleine groepen de lessen van de KPC lessen voortgezet. Bij 
rekenen/wiskunde KSE1 hebben niet alle leerlingen het examen gehaald, omdat er onderwijs op 
afstand aangeboden werd en er niet genoeg tijd was om intensief te oefenen met de leerlingen.  
 

4.3 Behaalde leerresultaten en daadwerkelijk uitstroom 2019-2020 
Uitstroombestemmingen 2019-2020   
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Uitstroombestemming Aantal  
Percentage 

Daadwerkelijk USB Volgens OPP 

Activiteitengerichte 
dagbesteding 

5 
19% 

3x De Draad Cordaan 
1x Iambe 
1x De Boei Cordaan 

5x 
Activiteitengericht
e dagbesteding 

Arbeidsgerichte 
dagbesteding 

3 
11% 

1x De Buren Cordaan 
2x Cordaan int. schoo 

3x Arbeidsmatige 
dagbesteding 

Beschut werk 3 
11% 

1x McDonalds 
2x vorm van beschut werk 
 

2x Beschut werk 
1x Arbeid 

Arbeid 1 
3,8% 

1x ZZP 1x Arbeid 

Pro Roc (MBO 1 en 2) 6 
23% 

2x ROC niveau 2 detailhandel 
1x ROC niveau 2 ict 
2x ROC niveau 2 horeca 
1x ROC op Maat 

6x Pro ROC 
 
 

Overige 2 
0,8% 

 

1x thuis 
1x wordt moeder 

1x Arbeidsmatige 
dagbesteding 
1x Arbeid 

Zij-uitstroom 
(vroegtijdig) 

6 
23% 

1x De Heldring VSO (wegens 
verhuizing) 
1x De Heldring VSO (wegens 
vervoer) 
1x M.L. King VSO 
1x thuis (wegens ziekte) 
1x dagbesteding 
1x UTA 

4x Arbeid 
2x 
Activiteitengericht
e dagbesteding 
 

Totaal 26  1x lager dan OPP 

 
Analyse en conclusie 
In het schooljaar 2019-2020 zijn er 26 leerlingen uitgestroomd dit schooljaar waarvan 6 zij-
uitstromers en 2 leerlingen die niet naar een vervolgbestemming zijn overgegaan. Van de overige 
18 leerlingen die wel naar een vervolgbestemming zijn gegaan, is er één leerling lager 
uitgestroomd dan in het laatste OPP is aangegeven. Deze leerling is naar een vorm van beschut 
werk uitgestroomd in plaats van een vorm van vrije arbeid, zoals verwacht was.  
Ten opzichte van de afgelopen twee schooljaren is te zien dat er afgelopen schooljaar meer 
leerlingen waren die naar verwachting uit zijn gestroomd. Dit komt doordat de school beter zicht 
heeft op de ontwikkeling van de leerling, diens leerresultaten en welke uitstroombestemming het 
beste aansluit hierbij. De uitstroompercentages komen deels overeen met de schoolstandaard. 
Echter, er zijn ten opzichte van de schoolstandaard minder leerlingen uitgestroomd richting 
arbeidsgerichte dagbesteding/beschut werk en arbeid, en meer leerlingen richting een ROC 
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traject. Dit betekent dat er opnieuw gekeken zal worden naar de schoolstandaard en de dat de 
percentages mogelijk aangepast dienen te worden. 
 
Van de 20 leerlingen die in 2018-2019 zijn uitgestroomd is berekend hoeveel van deze leerlingen 
het jaar daarvoor, 2017-2018, al op het bepaalde uitstroomperspectief zijn geplaatst en daar dus 
uiteindelijk ook definitief naar uitstromen.  
 

 2017-2018 
Uitstroom- 
perspectief 

2018-2019 
Daadwerkelijke  
uitstroom 

Daadwerkelijke 
uitstroom 
Procentueel  

Activiteitsgerichte dagbesteding 5 5 100 

Arbeidsgerichte dagbesteding 6 5 100 

Arbeid/MBO 1 9 8 100 

Tussentijdse Schoolwisseling  2  

Totaal 20 20 100 

 
In 2018-2019 zijn 2 leerlingen met het uitstroomperspectief arbeid tussentijds uitgestroomd naar 
het vso-zmok onderwijs. 1 leerling met het uitstroomperspectief arbeidsmatige dagbesteding is 
uitgestroomd naar arbeid. 

4.4 Uitstroombestemming en bestendiging 

1.1.1 Uitstroom en bestendiging 
Uitstroom 
Vanaf het moment van inwerking treden van het nieuwe onderzoekskader (2017) is een school 
verplicht om aan te tonen dat zij bij minimaal 75% van het aantal schoolverlaters het benodigde 
niveau voor de uitstroombestemming uit het ontwikkelingsperspectief heeft bereikt. Dit houdt in 
dat in de laatste twee schooljaren 75% van de OPP’s ongewijzigd moeten zijn. Anders dient de 
school daar een verklarend antwoord voor te hebben. 
In onderstaande tabel wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstromen volgens het 
OPP-uitstroomniveau zoals dat aan het einde van de schoolgang is vastgesteld.  
 

>, =, < 2019-2020 2020-2021 

Hoger 14% (3) 30% (8) 

Op niveau 86% (16) 70% (19) 

Lager 0% 0% 

 
Analyse en conclusie 
Kijkend naar de resultaten behalen wij de norm huidig schooljaar niet. We zien een toename van 
het aantal leerlingen dat naar een hogere uitstroombestemming uitstroomt, ten opzichte van 
vorig schooljaar. Afgelopen schooljaar hebben meer leerlingen onderwijs in een kleinere setting 
ontvangen, als (onbedoeld) effect van de coronacrisis. Dit maakt dat de leerlingen meer 
individuele aandacht hebben ontvangen. Een andere belangrijke verklaring hiervoor is dat veel 
van onze leerlingen nog een grote ontwikkeling doormaken in de laatste leerjaren, voornamelijk 
op het gebied van werknemersvaardigheden en sociale en emotionele ontwikkeling. Zij wijzigen 
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daarom naar een hogere uitstroombestemming, aangezien de werknemersvaardigheden en de 
sociaal maatschappelijke competenties veelal leidend zijn voor het bepalen van een 
uitstroombestemming. Deze leerlingen blijven vaak wel op didactische gebieden op een lagere 
leerroute (bijvoorbeeld voor rekenen en taal).  
 
Van de 27 leerlingen die in 2020-2021 uitstromen, is bij 30%, oftewel 8 leerlingen, het OPP in de 
afgelopen twee jaar gewijzigd naar een hogere leerroute. Vier van deze leerlingen hebben zich 
gunstig ontwikkeld waardoor zij het Pro ROC traject konden starten in plaats van uit te stromen 
richting een vorm van arbeid. Drie leerlingen hebben zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld in 
hun werknemersvaardigheden waardoor zij kunnen uitstromen naar een arbeidsplek in plaats 
van een arbeidsgerichte dagbestedingsplek. Ditzelfde geldt voor één leerling die van leerroute 
activiteitengerichte dagbesteding naar arbeidsgerichte dagbesteding is gewijzigd.  
 
Vanaf komend schooljaar gaan wij door middel van de LOB-lessen en theaterlessen 
gestructureerder en eerder aan de slag met de werknemersvaardigheden. Tevens zullen de 
interne stages opnieuw opgenomen worden in het aanbod. Door het uitbreken van de 
coronavirus waren wij genoodzaakt de interne stages te schrappen. Komend schooljaar hopen wij 
dat we dit weer te kunnen inzetten. 
Op die manier hopen wij enerzijds eerder zicht te hebben op wat de leerlingen aankunnen en 
welke uitstroombestemming bij hen past. Anderzijds hopen we ze op die manier al eerder 
werknemersvaardigheden aan te leren. Hierdoor zal eerder helder worden wat de mogelijkheden 
van de leerling zijn, waardoor het inschalen in de juiste leerroute vroegtijdig kan gebeuren. 
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Uitstroombestemmingen & Bestendigingsgegevens van de afgelopen drie schooljaren 
Uitstroombestemmingen 2020-2021  

Uitstroom- 

bestemming 

Aantal  

% 

Daadwerkelijk USB Volgens OPP 

Activiteitengericht
e dagbesteding 

2 
 5,7% 

 
1x Philadelphia  

1x Landlust  

2x 
Activiteitengeri
chte 
dagbesteding 

Arbeidsgerichte 
dagbesteding 

5 
14,3% 

2x De Draad Cordaan 

1x La belle Cordaan  

1x Keijenberg Cordaan  

1x Kijkduin  

2x 
activiteitengeri
chte 
dagbesteding  
3x 
dagbesteding 

Beschut werk 2 
5,7% 

Werkom 
1x Plus supermarkt  
 
 

1x Beschut 
werk 
1x Arbeid 

Arbeid 7 
20% 

1x Pantar  
1x Jumbo  
5x jobcoach  

7x Arbeid 

Pro Roc (MBO 1 en 
2) 

8 
22,9% 

1x ROC niveau 2 detailhandel 
2x ROC niveau 2 logistiek 
2x ROC niveau 2 horeca  
1x ROC niveau banketbakker   
1x ROC op Maat   
1x ROC Amersfoort   
1x ROC top entree sport    

8x Pro ROC 
 
 

Overige 4 
11,4% 

 

1x verhuizing Bulgarije   
1x verhuizing Nederland  
2 wajong aanvraag 

2x 
Arbeidsmatige 
dagbesteding 
2x beschut 
werk  

Zij-uitstroom 
(vroegtijdig) 

7 
20% 

1x De Heldring VSO  
1x Altra College  
1x Molenduin vso-zmlk 
1x Altra zuidoost ? ( is nog 
niet af) 
2x Bredero Beroepscollege 
vmbo-bbl -kbl  
1x onbekend  

6 Arbeid 
1x 
Activiteitengeri
chte 
dagbesteding 
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Totaal 35  1x lager dan 
OPP en 3x 
hoger dan OPP  

 

Analyse en conclusie 

In het schooljaar 2020-2021 zijn er 36 leerlingen uitgestroomd, waarvan 7 zij-uitstromers en 2 die 
niet naar een vervolgbestemming zijn overgegaan. Van de overige 27 leerlingen die wel naar een 
vervolgbestemming zijn gegaan,  is er één  leerling lager uitgestroomd dan in het laatste OPP is 
aangegeven. Deze leerling is naar beschutwerk uitgestroomd in plaats van  vrije arbeid, zoals 
verwacht was. Van 2 leerlingen is er een hogere uitstroom, deze is van activiteitengerichte 
dagbesteding naar dagbesteding. Vanaf vorig schooljaar zien wij een toename van het aantal 
leerlingen dat naar verwachting uitstroomt. Dit betekent dat de school beter in staat lijkt te zijn 
in te schatten wat een passende uitstroombestemming is voor de leerlingen.  
 

Bestendiging 2019-2020, na 1 jaar 

Uitstroombestemming Aantal  

Percentage 

Bestendigd Toelichting 

Activiteitengerichte 
dagbesteding 

5 
18,5% 

100% bestendig  nvt  

Arbeidsgerichte 
dagbesteding 

3 
11,1% 

100% bestendig  nvt  

Beschut werk 3 
11,1% 

100% bestendig  nvt  

Arbeid 2 
7,4% 

100 % bestendig  nvt  

Pro Roc (MBO 1 en 2) 6 
22,2% 

100% bestendig  nvt  

Overige 2 
7,4% 

100% bestendig  nvt 

Zij-uitstroom 
(vroegtijdig) 

6 
22,2% 

 
100% bestendig 

nvt 

Totaal 27   

 
Van de 27 leerlingen die naar een vervolgbestemming zijn uitgestroomd is 100% bestendigd na 
één jaar. Dit is te verklaren omdat er in het afgelopen jaar door corona geen verschuiving van 
werkplekken kon plaatsvinden, waardoor de leerlingen thuis zaten of op dezelfde plek moesten 
blijven werken.  
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Bestendigingsgegevens 2018-2019, na twee jaar  

Uitstroombestemming Aantal  Bestendigd Toelichting 

Activiteitengerichte 
dagbesteding 

5 100% bestendigd n.v.t. 

Arbeidsgerichte 
dagbesteding/Beschut 
werk 

4 25% bestendigd 
75% is onbekend  
 
 

1 van de leerlingen  is 
bestendigd en van 3 is 
niets bekend  

Arbeid 2 100% bestendigd n.v.t. 

Pro Roc (MBO 1 en 2) 7 85% bestendigd (6) 
15% niet bestendigd (1) 

15 % Uitgevallen op 
ROC traject. 1 leerling is 
naar arbeid 
overgestapt.  

Totaal 18  77,8% bestendigd (14) 
5,6% niet bestendigd (1) 
16,6% Onbekend (3) 

 

 
Analyse en conclusie 
Van de 4 leerlingen die naar een vervolgbestemming zijn uitgestroomd zijn voor arbeidsgerichte 
dagbesteding 25% bestendig en 75% is onbekend. Verder zien wij dat van de Pro Roc 7 leerlingen  
85% bestendig en 15% niet bestendig. Dit zijn alle leerlingen die een ROC niveau 2 opleiding 
deden. In zijn totaal kunnen wij zeggen dat  77,8,% bestendigd is na 2 schooljaren. 5,6% is niet 
bestendigd en 16,6% is onbekend.  Om er voor te zorgen dat de uitval verkleind werd het 
afgelopen schooljaar is er preventief een overstapcoach VSO-Pro ingezet om de leerlingen 
intensief te begeleiden. 
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5. Kwaliteitsbeleid 
 

5.1 Kwaliteitszorg en kwaliteitsinstrumenten  
Onze school werkt planmatig, cyclisch en systematisch aan de verbetering en borging van de 
kwaliteit van onderwijs en zorg. Dit doen we met behulp van een groot aantal 
kwaliteitsinstrumenten. Er zijn instrumenten om vooraf doelen te bepalen. Er zijn instrumenten 
om onderweg de kwaliteit en resultaten te bewaken. Achteraf evalueren we de gewenste 
resultaten en brengen zover dat mogelijk is, verbetering aan. Dit doen we voor de school als 
geheel, op groepsniveau en per leerling. De instrumenten zijn zodanig verdeeld over de vier jaren 
van het schoolplan dat er altijd een recente kwaliteitsanalyse plaatsvindt. 
 
Wij maken gebruik van de volgende kwaliteitsinstrumenten: 
Planvorming 

Schoolplan 
 

● De school maakt elke vier jaar een Schoolplan, waarin zij naast haar 
missie en visie beschrijft waar zij in die vier jaar naartoe wil werken. 

● Het Schoolplan wordt geschreven volgens een vast format van 
Orion. 

● De MR en de bestuurder krijgen het schoolplan ter goedkeuring 
voorgelegd. 

● Het schoolplan wordt vastgesteld door de school, MR en 
bestuurder. 

Jaarplan ● Elk jaar uit het schoolplan wordt nader uitgewerkt in een jaarplan. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen of informatie die uit evaluaties 
naar voren komt, worden ook verwerkt in het jaarplan. 

● Het jaarplan wordt geschreven volgens een vast Orion format. 
● De MR en de bestuurder krijgen het jaarplan ter goedkeuring 

voorgelegd. 
● Het jaarplan wordt vastgesteld door de school, MR en bestuurder. 
● De bestuurder stelt, samen met de directeur, een 

managementcontract op. 

In kaart brengen 
leerlingenpopulatie 

● Wij brengen regelmatig onze leerlingenpopulatie in beeld om te 
kijken of ons onderwijs nog goed is afgestemd op de leerlingen en 
hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. 

Periodeplannen ● Voor elke groep stellen wij per periode  een periodeplannen op, 
waarmee planmatig aan het jaarprogramma wordt gewerkt. 

Ontwikkelingsperspectief 
(OPP) 

● Het individueel ontwikkelingsperspectief is volop in ontwikkeling. 
Bij de halfjaarlijkse leerlingbespreking wordt het OPP geëvalueerd 
en opnieuw vastgesteld voor de volgende periode.  

Voortgangsbewaking 

Leerlingvolgsysteem (LVS) ● Leerlingvolgsysteem, waarmee de groepsleerkracht een keer  per 
periode een verslaglegging voor alle leerlingen maakt. Het LVS 
geeft de mate van ontwikkeling van de leerling weer en wordt 
gebruikt voor de evaluatie, de planning en bijstelling van het 
ontwikkelingsperspectief. 

Toetsen ● De school gebruikt een jaarplanning voor de afname van CITO-
toetsen. Aan de hand van de toetsresultaten wordt bekeken of de 
streefdoelen uit het individueel ontwikkelingsperspectief zijn 
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behaald. Aan de hand van de analyse worden nieuwe streefdoelen 
vastgesteld. 

● De school maakt gebruik van  methodegebonden toetsen om de 
ontwikkeling van de leerling te verifiëren. Aan de hand van die 
toetsen wordt de volgende stap in de ontwikkeling bepaald.  

● Toetsen worden ook gebruikt om de effectiviteit van het eigen 
handelen van de leerkracht te meten en het handelen eventueel 
aan te passen. 

Evaluaties 
leeropbrengsten 

● Jaarlijks evalueren wij de leerresultaten van alle leerlingen ook op 
groeps- en schoolniveau. Daarbij gaan we na of de resultaten in 
overeenstemming met onze schoolstandaarden zijn. We vergelijken 
onze opbrengsten ook met andere soortgelijke scholen. 

Huisbezoek 
 

● De huisbezoeken zijn van onschatbare waarde voor het systeem 
van zorg. Tijdens de huisbezoeken wordt het functioneren van de 
leerling in de breedste zin besproken. 

Eindonderzoeken 

Eindexamen en 
certificaten 

● Leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs doen mee 
aan het landelijk eindexamen. 

● Leerlingen met  het uitstroomprofiel Arbeid leggen examens af voor 
branchegerichte diploma’s en certificaten. 

● Leerlingen met het uitstroomprofiel Dagbesteding kunnen 
eveneens examens afleggen voor branchegerichte diploma’s en 
certificaten. 

Begeleiding na uitstroom school 

Begeleiding na uitstroom  ● Leerlingen worden na uitstroom van onze school nog gedurende 
twee jaren ‘gevolgd’ om te weten hoe de overstap is verlopen en hoe 
het de leerling vergaat op de plek van uitstroom. Op deze manier 
controleren wij ook structureel of onze school op lange termijn de 
juiste uitstroom adviezen geeft. Overigens komen leerlingen graag 
terug op school om te vertellen hoe het met hen gaat, een teken dat 
zij op onze school een fijne tijd hebben gehad. 

● Indien dat nodig is, verzorgt de school nog begeleiding nadat de 
leerling is uitgestroomd. Dit dient om de kans op succes op de 
nieuwe plek zo groot mogelijk te maken. 

Ontwikkeling personeel 

Klassenbezoek door 
teamleider 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
● De project onderwijskwaliteit leider gebruikt de hulpvraag van de 

groepsleerkracht om te observeren in de groep; het verbeteren van 
het leerkrachtgedrag staat daarbij centraal; het adequate 
leerkrachtgedrag is de motor voor het uitvoeren van het 
groepsplan en individueel ontwikkelingsperspectief. 

Voortgangsgesprekken alle 
medewerkers 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

Beoordelingsgesprekken 
alle medewerkers 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 

Voortgangsgesprek 
directeur met bestuurder 

● Verslaglegging: bevindingen en afspraken. 
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Evaluatie en jaarafronding 

Eindejaarsevaluaties ● Jaarlijks evalueren wij met het voltallige team of deel teams ons 
onderwijs, de afspraken daarover en de onderwijsondersteuning. 

● Resultaten worden meegenomen in het  beleid voor de toekomst. 

Schoolverslag ● De school maakt aan de hand van het schoolplan een jaarplan, 
waarin de planning van het strategisch beleid staat. 

● De school levert aan het eind van het schooljaar een verslag aan bij 
het bestuur, volgens een vast format, waarin verantwoording 
wordt afgelegd van het gerealiseerde beleid met daaruit 
voortvloeiend de beleidsvoornemens voor het volgend jaar. 

Jaarverslag ● Orion maakt jaarlijks na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag 
(inclusief jaarrekening). Het jaarverslag wordt jaarlijks vóór 1 juli 
door het bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van 
Toezicht. Dit jaarverslag is te vinden op de website van Orion: 
www.orion.nl. 

Tevredenheidsmetingen en kwaliteitsonderzoeken 

Medewerkers 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de personeelstevredenheid per school en van geheel Orion. 

Ouder 
tevredenheidspeiling 
 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de oudertevredenheid per school en van geheel Orion. 
● Het afgenomen onderzoek werd door  te weinig ouders ingevuld, 

zodat de uitkomsten de hele groep ouders in onvoldoende mate 
vertegenwoordigt. 

Leerling 
tevredenheidspeiling 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de leerlingtevredenheid per school en van geheel Orion. 

Externe partners 
tevredenheidsmeting 

● Dit is een onderzoek dat vanuit Orion wordt afgenomen. 
● Eenzelfde onderzoek op alle Orionscholen geeft een goed beeld van 

de tevredenheid van samenwerkingspartners over de individuele 
scholen. 

● Het afgenomen onderzoek werd door voldoende externe partners 
ingevuld, zodat de uitkomsten de hele groep partners goed 
vertegenwoordigt. 

Inspectie onderzoeken ● Externe meting van de kwaliteit van ons onderwijs in de volle 
breedte. 

● Elke vier jaar bij een voldoende beoordeling, anders vaker.  

Kwaliteitsaspectenaudits 
vanuit Orion 

● Orion voert jaarlijks een audit uit op onze school, waarbij gekeken 
wordt naar een kwaliteitsaspect uit het toezichtkader. 

● Achtereenvolgens worden wij onderzocht op Kwaliteitszorg, 
Onderwijsondersteuning, Onderwijsleerproces en Opbrengsten. 
Daarna volgt deze cyclus opnieuw. 

Arbo, gezondheid en veiligheid 

GGD ●  De GGD bezoekt eenmaal in de 4 jaar de school op afspraak om 
een aantal zaken op school te bekijken en doet daarbij 
aanbevelingen over de hygiëne en veiligheid.  

Sociaal medisch team 
(SMT) 

● Arbo-dienst, ziekmelding & begeleiding. 
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Risico-inventarisatie & 
Evaluatie (RI&E) 

● Een onafhankelijke externe instantie maakt jaarlijks een risico 
inventarisatie en evaluatie, op basis waarvan de school 
verbeteringen met betrekking tot de fysieke en sociale veiligheid 
uitvoert. 

 

5.2 Uitkomsten kwaliteitsmetingen 
 

1.1.1 Interne audit ‘Kwaliteitskader voor goed onderwijs’ 

Interne meting van onderwijskwaliteit 

Orion College Noord - 2021 

        

Onderwijsproces 

OP1 OP2 OP3 OP5 OP6 OP7 OP8 

aanbod zicht op ontw. didactisch onderwijstijd samenwerking praktijk/stage toetsing 

 G V G V G G V 

        

Schoolklimaat 

SK1 SK2 SK3     

veiligheid pedagogisch 
ouderbetrokke
n     

 V G V     

        

Kwaliteitszorg en 
ambitie 

KA1 KA2 KA3     

kwaliteitszorg 
kwaliteitscultuu
r verantwoording     

 G G G     

        

Onderwijsresultaten 

OR1 OR2 OR3     

resultaten 
sociale en 
maat. vervolgsucces     

 G V V     

 
Samenvatting algemeen beeld & algemene analyse 
Gedurende de audit is naar voren gekomen dat de school goed zicht heeft op waar ze op dit 
moment staan en waar nog ontwikkelpunten liggen. Het auditteam vindt de beleidsdocumenten 
inhoudelijk en kwalitatief goed. Daarbij heeft de school zelf een goed overzicht in de hoeveelheid 
beleidsdocumenten die aanwezig zijn. Het team is ook op de hoogte van de inhoud en weet bij 
wie ze terecht kunnen wanneer zij vragen hebben.  



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Orion College Noord * www.orion.nl   41 / 77 

 

De school wordt door zowel ouders als leerlingen als prettig ervaren. Leerlingen voelen zich veilig 
op school en zowel ouders als leerlingen voelen ruimte om in gesprek te gaan met de school over 
diverse onderwerpen.  
Concluderend kan worden gesteld dat de school een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt de 
afgelopen jaren. Er zijn veel dingen aangepakt binnen de school wat de kwaliteit van het 
onderwijs heeft verbeterd op OC Noord. De school mag trots zijn op waar zij nu staat.  
 
Naar aanleiding van de bevindingen en eigen ontwikkelvragen van de school zijn een aantal 
ontwikkelpunten voor de school geformuleerd. Allereerst zijn er een aantal ontwikkelpunten 
voor het OPP format. Dit wordt meegenomen als beleidsdoel voor schooljaar 2021-2022. De 
school neemt deel aan een bovenschoolse werkgroep t.b.v. het vernieuwen van het format. 
Ten tweede heeft het auditteam het advies gegeven om het eigenaarschap van de leerkrachten 
te vergroten, bijvoorbeeld middels de ontwikkelteams. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie 
van de leerkrachten vergroot. Het MT kan de kaders bewaken, waarbij de medewerkers ruimte 
krijgen voor de invulling. Dit doel is opgenomen in de beleidsdoelen voor 2021-2022.  
Verder heeft het auditteam aangegeven dat het belangrijk is afspraken te maken over het 
gebruik van social schools, dit gebeurt nu op diverse manieren. Verder is het advies gegeven om 
wat betreft het ‘één kind, één plan’ principe vast te leggen hoe de registratie gebeurt, dit wordt 
opgenomen in het beleidsplan SJSO. Tot slot was het advies om het sociale mediabeleid te 
updaten, dit wordt meegenomen als beleidsdoel in 2021-2022. 
 

1.1.2 Inspectieonderzoek 
Wat zijn de bevindingen uit inspectieonderzoek (indien van toepassing: alleen in schooljaar 2020-
2021) en wat wordt daaruit meegenomen naar het volgende jaarplan? 
 
Er heeft geen inspectieonderzoek plaatsgevonden op OCN in schooljaar 2020-2021. 
Het schooljaar 2021-2022 heeft het bestuur van Orion de school aangemeld bij de inspectie op 
om te gaan voor het oordeel Goed.  
 

1.1.3 Tevredenheidsonderzoeken (personeel, ouders, stakeholders) 
Orion voert elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers, ouders en 
externe partners die met de scholen samenwerken. De uitkomsten van deze onderzoeken 
gebruikt de school voor het formuleren van verbeterdoelen. In het voorjaar van 2020 zijn er 
tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder medewerkers, ouders en externe partners. De 
tevredenheid van leerlingen wordt twee maal per jaar afgenomen middels de klimaatschaal. Met 
de klimaatschaal wordt tevens de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen gemeten. De 
resultaten hiervan zijn terug te lezen in paragraaf 1.5.1.  
 
Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
In het voorjaar van 2020 is er onder de medewerkers een meting gedaan naar de mate waarin 
werkplezier ervaren wordt. Aan de hand van de resultaten is er met het team een gesprek 
gevoerd over wat wij daarvan vinden en wat wij daarmee gaan doen. In het huidige schooljaar is 
er volgens de cyclus geen meting gedaan, deze zal volgens planning weer in het voorjaar van 
2022 afgenomen worden. 
 
Tevredenheidsonderzoek ouders 
Zoals eerder beschreven in het schoolverslag heeft Orion College Noord twee perioden van 

lockdown gekend gedurende schooljaar 2020-2021. De school heeft op verscheidene manieren 

getracht ondersteuning te bieden aan leerlingen en ouders, zoals beschreven op pagina 3. 
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Gedurende  de tweede lockdown in februari is er door de school een enquête uitgezet onder de 

ouders om te inventariseren hoe zij de lockdown ervaren en in hoeverre de door de school 

geboden ondersteuning aansluit bij de behoeften van de ouders. Later in het schooljaar, in mei, is 

een tweede enquête uitgezet door Stichting Orion, waarmee eveneens beoogd werd te 

inventariseren hoe de ondersteuning vanuit de scholen werd ervaren door ouders.  

 

Meting 1: 37 respondenten (27%) 

Positieve punten 

Allereerst werd het online/digitaal aanbieden van huiswerk als één van de meest positieve 

punten ervaren, door 46% van de ouders. Verder gaven de ouders aan dat hun zoon/dochter de 

coronaperiode als ‘goed’ (35,1%) of ‘een beetje goed’ (32,4%) ervaren en voor 70,3% van de 

ouders verliep het aanbrengen van structuur in de dag goed. Ook geeft 70% van de ouders aan 

dat het hun zoon/dochter goed lukte om het schoolwerk af te wisselen met voldoende 

ontspanning en beweging. Eveneens zijn de telefonische contactmomenten tussen de school en 

de ouders als positief ervaren (73%).  

 

Aandachtspunten 

De aandachtspunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen hebben allen betrekking op de 

online lessen en begeleiding van de leerlingen. 35,1% van de ouders gaven aan extra materiaal 

nodig te hebben en ook behoefte te hebben aan extra belmomenten. 10,8% gaf aan geen 

chromebook in hun bezit te hebben waardoor het inbellen niet altijd goed verliep. Verder gaf 

13,5% aan hulp nodig  te hebben bij het inbellen voor de online lessen.  

 

Meting 2: 33 respondenten (24%) 

Positieve punten 

Allereerst komt naar voren dat het grootste gedeelte van de ouders tevreden is over de 

informatievoorziening vanuit de school over het afstandsonderwijs (45,5% mee eens, 30,3% 

helemaal mee eens). Eveneens is aangegeven dat de ouders tevreden zijn over de 

informatievoorziening over de getroffen corona-maatregelen door de school (39,4% mee eens, 

39,4% helemaal mee eens). Ook is het afstandsonderwijs voor de meeste leerlingen positief 

verlopen, volgens ouders (45,5% mee eens, 24,3% helemaal mee eens). Daarnaast gaven ouders 

aan dat de meeste leerlingen goed contact konden houden met de leerkracht (48,5% mee eens, 

30,3% helemaal mee eens). Tot slot geeft het merendeel van de ouders aan voldoende 

ondersteuning te hebben ervaren vanuit de school en/of zorg om hun zoon/dochter te 

begeleiden (48,5% mee eens, 21,2% helemaal mee eens). 

 

Aandachtspunten 

De aandachtspunten die uit de enquête naar voren zijn gekomen hadden allen betrekking op het 

welzijn van de leerlingen. 50,3% van de ouders gaf aan dat het hun zoon/dochter meer moeite 

kostte om zichzelf te motiveren voor school. Verder gaf 40,3% van de ouders aan dat hun 

zoon/dochter evenveel energie had als daarvoor. 

Wat verder naar voren kwam is dat het eveneens lastig is geweest voor leerlingen om het 

wisselende schoolritme (lockdown, hybride onderwijs) te begrijpen. Ten slotte kwam naar voren 
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dat er meer structuur aangeboden kon worden gedurende de online lessen en dat deze minimaal 

één keer per week plaats hadden moeten vinden. 

 
Tevredenheidsonderzoek externe partners 
Vanwege de corona crisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te 
nemen, maar wel zijn er met de SJSO partners gesprekken geweest. Verder zijn er met de 
wijkagent en de leerplichtambtenaar gesprekken gevoerd. Deze werden door beide partijen als 
prettig ervaren. 
 
 
Analyse en conclusie 
De samenwerking met Cordaan en Atos wordt wederzijds als prettig ervaren. Bij de inzet van 
Levvel zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat de wederzijdse verwachtingen te ver uit 
elkaar lagen. Voor komend schooljaar is een aanvraag voor uitbreiding bij Cordaan gedaan. Wat 
Levvel betreft hebben we 0,8 FTE minder aangevraagd. Echter de overige 0,8 FTE blijft wel 
ingevuld worden door de huidige Levvel medewerker om de continuïteit te waarborgen. Tevens 
wordt 0.1 FTE ingezet voor ambulante begeleiding. 
Bij Atos Altra is er een wederzijdse tevredenheid en wordt de inzet gecontinueerd zoals deze 
afgelopen schooljaar was. 
De samenwerking met leerplicht is goed en de afstemming is prima. Wat de wijkagent en de 
leerplichtambtenaar betreft zijn er korte lijntjes. De samenwerking verloopt goed. 
 

5.3 Schoolontwikkeling 
 

Beleidsdoelen 2020-2021 
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie  

I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn 

1.  Doel: De leerling is zoveel als mogelijk eigenaar van zijn eigen leerproces, ondersteund door 
ICT. 
Het werken met een portfolio is geïmplementeerd in de onderwijscyclus. De leerlingen 
presenteren hun portfolio aan ouders en externe partijen.  
Leerlingen nemen deel aan het praktijkexamen VSO en gebruiken hiervoor het portfolio. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is behaald.  
De werkwijze van het portfolio is vastgelegd in beleid. Alle leerlingen werken met een portfolio. 
De onderbouwgroepen krijgen loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB) vanuit de Werkstraat. 
Deze lessen zijn gekoppeld aan het werken met een portfolio. De middenbouwgroepen voeren 
loopbaangesprekken met de mentor. De bovenbouwgroepen voeren loopbaangesprekken met 
de BPO aan de hand van het portfolio. 
Deelname aan de praktijkexamens heeft plaatsgevonden, waarbij de leerlingen het portfolio 
presenteren. Het oefenen met deze presentatie heeft in de klas plaatsgevonden. 
 
Analyse en conclusie: 
Het beleid is opgesteld aan de hand van input van het team en de werkstraat, het wordt 
schoolbreed gehanteerd. 
De opstart van de LOB lessen is positief verlopen. Leerlingen maken hierdoor al in een vroeg 
stadium in het VSO kennis met loopbaanmogelijkheden en het werken met een portfolio. 
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Volgend schooljaar zal dit proces worden voortgezet naar de middenbouw. In de 
onderbouwklassen zullen de mentoren de lessen zelfstandig geven aan de nieuwe leerlingen. 
In 2021-2022 zal het borgen van bovenstaande centraal staan.  
 

2.  Doel: Elke medewerker is een actief lerende professional.  
Dit wordt gedaan door middel van het creëren van een professionele leergemeenschap op het 
gebied van pedagogisch handelen. Om het eigenaarschap van de medewerkers te waarborgen, 
wordt de input voor de professionele leeromgeving gegeven door henzelf. Per bouw worden 
de thema’s door de leerkrachten en ondersteuners aangedragen. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is behaald.  
Om een professionele leergemeenschap te creëren zijn thematische theemiddagen voor het 
team opgezet, waarbij zowel deskundigheidsbevordering als teambuilding centraal zouden 
staan. Echter, door corona is de invulling ervan gericht geweest op teambuilding. 
 
Analyse en conclusie: 
Aanvankelijk was het streven om de invulling van de thematische theemiddagen te richten op 
deskundigheidsbevordering en teambuilding. Echter, vanwege de meerdere sluitingen hebben 
deze niet allemaal plaats kunnen vinden. Als gevolg van de meerdere schoolsluitingen ervaarde 
het team minder teamgevoel. Op basis van deze input van het team is gekozen voor een 
invulling waarbij teambuilding centraal stond, in plaats van deskundigheidsbevordering.  
Volgend schooljaar zal er continuering van de thematische theemiddagen zijn, waarbij 
deskundigheidsbevordering centraal zal staan. 
Doel wordt niet meegenomen, de werkwijze is operationeel en wordt in 2021/2022 geborgd. 
 

 Doel: Iedere leerkracht handelt Traumasensitief. 
Traumasensitief onderwijs is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch klimaat 
is hierop afgestemd. TSO is terug te zien in de dagelijkse praktijk binnen de school: 
leerkrachthandelen, dagprogramma, klasinrichting en pedagogisch handelen.  
 
Feitelijke resultaten: 
Doel is deels behaald.  
Gedurende het schooljaar hebben er twee studiedagen plaatsgevonden, waarvan één gericht 
was op de OZA groepen en medewerkers en één voor het hele team. Verder is het 
ontwikkelteam TSO samengesteld en opgestart. Er hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden, 
waarin besloten is welke ontwikkelingen doorgevoerd zouden worden. Deze zijn vervolgens 
geïntroduceerd in het team. Middels een ‘Tip van de Week’ zijn de onderwerpen stapsgewijs 
geïntroduceerd aan het team.  
Allereerst werken alle klassen met een check-in/check-out en hebben alle klassen een time-in 
plek. Ook werken alle klassen met een SEGO. De schoolbrede afspraken zijn vastgelegd.  
Verder heeft er voor de leerkrachten die nog niet getraind waren in TSO een extra scholing 
plaatsgevonden. Ook heeft het gehele team externe, digitale collegiale consultatie gevolgd. 
Daarnaast is de herinrichting van de achterwacht van start gegaan. Op zorggebied is het 
werken volgens het één kind, één plan format gestart, waarbij de groepsbesprekingen een 
meer multidisciplinair karakter kennen. 
Tot slot is er één groep die volledig TSO ingericht zal worden (pilotgroep TSO), hiermee is een 
start gemaakt dit schooljaar. Volgend schooljaar zal deze verder worden ingericht en zal een 
voorbeeldklas worden voor de andere klassen. 
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Analyse en conclusie: 
Er zijn grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van Traumasensitief Onderwijs. Echter, het 
implementatieproces van TSO kent een lengte van drie tot vijf jaar. Dit betekent dat er continu 
aan bovenstaand doel gewerkt wordt. Het doel wordt meegenomen en aangevuld met de 
ontwikkelingen voor komend schooljaar. 
 

 Doel: De school stimuleert een veilige en gezonde ontwikkeling, zowel sociaal als fysiek, voor 
alle medewerkers en leerlingen.  
Voor alle medewerkers wordt dit gedaan door het werkplezier te verhogen op het gebied van 
mening uiten, erkenning geven, aanmoediging krijgen en de samenwerking met collega’s. Voor 
alle leerlingen wordt dit gedaan door het behalen van het Gezonde School  vignet voor 
‘Bewegen’. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is behaald.  
Om de veilige en gezonde ontwikkelingen voor de leerlingen te stimuleren is ingezet op het 
behalen van vignetten van de Gezonde School  op drie gebieden. De school heeft deze behaald 
op de thema’s ‘Seksualiteit & Relatie’, ‘Bewegen’ en ‘De gezonde schoolkantine’.  
Er is geen officieel werkplezier onderzoek afgenomen onder de medewerkers. Om de veilige en 
gezonde ontwikkeling voor de medewerkers te stimuleren is ingezet op  
activiteiten ter bevordering van het werkplezier en welzijn. Dit is gedaan door een studiedag 
over zelfzorg en door teambuilding. Verder is een veilig en open klimaat bevorderd door ruimte 
te creëren voor het uiten van de eigen mening gedurende de functioneringsgesprekken, 
coachingsmomenten en kwaliteitsgesprekken.   
Tot slot hebben er coachingsmomenten plaatsgevonden waarin de medewerkers een eigen 
hulpvraag konden formuleren. 
 
Analyse en conclusie: 
De school is tevreden met het behalen van de vignetten en neemt themaweken rondom 
bovenstaande onderwerpen op in de kwaliteitscyclus. 
Uit de gesprekken met de medewerkers over deze thema’s kunnen positieve conclusies 
worden getrokken. 
Doel wordt niet meegenomen naar volgend schooljaar, het proces wordt geborgd. 
 

 Doel: De school investeert op de sociale en maatschappelijke competenties van de leerling, 
waarbij expliciet aandacht is voor mediawijsheid en zinvolle vrijetijdsbesteding. 
De sociaal emotionele schoolstandaard is geïmplementeerd.  
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is deels behaald.  
De schoolstandaard en leerlijn sociaal-maatschappelijke competenties is grotendeels afgerond, 
deze zal in schooljaar 2021-2022 verder afgerond en geïmplementeerd worden. 
De leerlijn mediawijsheid is schriftelijk vastgelegd en geïmplementeerd, deze zal in schooljaar 
2021-2022 in ParnasSys gezet worden. In verband met de sluitingen gedurende de 
coronaperiode is de focus van de lessen mediawijsheid gewijzigd. De nadruk is gelegd op het 
verstevigen van de basisvaardigheden zodat de leerlingen optimaal hebben kunnen profiteren 
van de digitale lessen.  
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Op het gebied van zinvolle vrijetijdsbesteding is het huidige aanbod, zoveel als mogelijk, 
gecontinueerd. Een deel van het aanbod is uitgevallen en wordt verschoven naar schooljaar 
2021-2022.  
 
Analyse en conclusie: 
Bovenstaand doel wordt meegenomen naar volgend schooljaar, waarbij de school twee 
prioriteiten heeft. Allereerst komt de nadruk te liggen op het afronden en implementeren van 
de leerlijn sociaal-maatschappelijke competenties. Daarnaast wordt het naschoolse aanbod in 
het schooljaar 2021-2022 weer opgestart en uitgebreid. De school gaat een naschools aanbod 
verzorgen dat gericht is op talentontwikkeling en zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

3.  Doel: De school investeert op partnerschap met leerlingen en ouders. 50% van de ouders 
neemt actief deel aan communicatie met de school, middels social schools. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is behaald.  
60% van de ouders neemt actief deel aan communicatie met de school, middels social schools. 
 
Analyse en conclusie: 
Ondanks het doel behaald is zijn wij nog niet geheel tevreden. Enerzijds zal de school inzetten 
op het verhogen van het aantal ouders dat gebruik maakt van het platform Social Schools. Wij 
gaan verder met het het ondersteunen van de ouders om met dit platform om te gaan. 
Daarnaast is er nog onvoldoende eenduidigheid in het gebruik van Social Schools. Daarom 
zullen wij op schoolniveau afspraken maken over een eenduidige aanpak. Verder hebben wij 
het beleidsplan ouderbetrokkenheid met de leerkrachten en de ouders geëvalueerd.  Hieruit 
zijn een aantal ontwikkelpunten naar voren gekomen. Deze zullen in schooljaar 2021-2022 
worden geconcretiseerd en doorgevoerd. De school wil het huidige ouderbeleid aanvullen, op 
basis van de input vanuit ouders en leerkrachten. Dit wordt een nieuw doel voor schooljaar 
2021-2022. 
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4.  Doel: Het werken in ontwikkel- en leerrouteteams wordt planmatig en cyclisch ingezet 
gekoppeld aan de inhoud van het onderwijs. 
Implementatie van de leerlijn ‘cultuur en creatieve ontwikkeling’ en inschalen van de 
leerlingen. 
Implementatie van de leerlijn ‘zorg en welzijn’ en inschalen van de leerlingen. 
Implementatie van de leerlijn ‘groen’ en inschalen van de leerlingen 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is (deels) behaald. 
De implementatie van de leerlijn ‘cultuur en creatieve ontwikkeling’ is afgerond en verwerkt in 
Parnassys. De leerlingen worden in het schooljaar 2021-2022 gevolgd in Parnassys.  
De leerlijn ‘zorg en welzijn’ is geïmplementeerd, hiervan zijn de doelen geordend en de 
leerlingen zijn ingeschaald op niveau. Wegens corona en veel uitval door ziekte is er niet 
optimaal gewerkt aan de doelen. Voor het komend schooljaar zullen wij dit thematisch 
aanpakken.  
De leerlijn ‘groen’ is geïmplementeerd en uitgezet in Parnassys. Voor het behalen van het  
certificaat KPC groen zijn er doelen aangemaakt in Parnassys voor de desbetreffende 
leerlingen. Voor het komend schooljaar worden alle  leerlingen uit de verschillende groepen 
gevolgd op deze leerlijn.  
 
Ontwikkelteams 2020-2021: 
In dit schooljaar hebben wij gewerkt met 3 ontwikkelteams 
1. Het team voor Traumasensitief Onderwijs is  4 keer bijeengekomen. Het ontwikkelteam 
heeft een bezemklas georganiseerd en een check-in check-out toegevoegd aan de tip van de 
week in de memo. Verder is er overleg geweest met Floortje, collega van de Van Detschool, 
voor het geven van informatie door middel van een online presentatie en 3 teamleden zijn 
gestart met het invullen van de SEGO.  
 
2. Het ontwikkelteam ‘Praktijkvakken’. De leerkrachten van groen, zorg & welzijn en creativiteit 
zijn bij elkaar gekomen om de implementatie van de leerlijnen en de ordening van de doelen in 
Parnassys te bespreken en te verwerken. Voor het vak ‘cultuur’ is er een start gemaakt met het 
formuleren van doelen, vervolgens moeten deze  ingebouwd worden in Parnassys.  
  
3. Bij het ontwikkelteam ‘Burgerschap’ heeft er 2 keer overleg plaatsgevonden. Hierbij is 
geëvalueerd hoe het lessenaanbod is verlopen aangezien door corona niet altijd de externe 
lessen plaats konden vinden. Door corona is het grootste deel van het aanbod uitgevallen en 
dit zal volgend schooljaar worden voortgezet.  
 
Analyse en conclusie: 
Het werken in ontwikkelteams heeft niet planmatig plaatsgevonden door tussenkomst van 
corona, alhoewel er wel al stappen in de goede richting zijn gezet. De docenten van de 
praktijkvakken zullen nog meer betrokken worden bij het ontwikkelteam. In de toekomst willen 
wij het eigenaarschap van het team verder ontwikkelen door meer verantwoordelijkheden te 
geven aan de voorzitters van de verschillende ontwikkelteams.  
Voor het komend schooljaar is het de bedoeling dat de ontwikkelteams gevormd worden op 
basis van de thema’s uit het jaarplan 2021/2022, waarbij de doelen uit het jaarplan richting 
geven aan het proces. Verder wordt er gewerkt aan de implementatie van de leerlijn ICT & 
Mediawijsheid. Deze doelen nemen wij mee.  
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III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

5.  Doel: Collegiale consultatie (CC) is een vast onderdeel van onze kwaliteitszorgcyclus en draagt 
bij aan een eenduidige pedagogische en didactische aanpak van het docententeam. Externe en 
interne collegiale consultatie worden ingezet om het traumasensitief handelen van de 
leerkrachten te vergroten.  
 
Feitelijke resultaten: 
Het doel is behaald.  
Voor de interne collegiale consultatie hebben de mentoren ingezet op het ondersteunen bij 
het organiseren van Google Meet bijeenkomsten tijdens de lockdown en het vormgeven van 
hybride onderwijs. Hierdoor hebben de mentoren zich sneller kunnen ontwikkelen in het geven 
van onderwijs op afstand. Op het gebied van TSO hebben wij werkmomenten georganiseerd. 
De externe collegiale consultatie op het gebied van TSO, heeft op verschillende momenten 
plaatsgevonden via Google Meet doordat het niet mogelijk was om fysiek aanwezig te zijn. 
Door het organiseren van deze online bijeenkomsten is het team enthousiaster geworden om 
mee te doen aan het verder ontwikkelen van TSO binnen de school.   
  
Analyse en conclusie: 
De externe collegiale consultatie heeft een belangrijke rol gespeelt in de verdere ontwikkeling 
van traumasensitief onderwijs. Om de kwaliteit te waarborgen is afgesproken dat TSO 
geïntegreerd wordt in de kijkwijzer en dit wordt opgenomen als een beleidsdoel voor het 
komend schooljaar. 
  

IV. De basis is en blijft op elkaar 

6.  Doel: De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in de 
kwaliteitszorgcyclus en gebruikt dit als referentiekader voor besluitvorming. Er worden, indien 
van toepassing, aan de hand van de trendanalyse, consequenties verbonden aan de inrichting 
van het onderwijs. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is nog niet behaald. 
Dit schooljaar zijn wij gestart om met terugwerkende kracht de uitstroom in te voeren in 
Parnassys. Met dit systeem zullen we een trendanalyse kunnen realiseren. Dit doel zal als 
subdoel worden opgenomen in het jaarplan voor 2021-2022. 
 
Analyse en conclusie: 
Doel wordt meegenomen naar volgend schooljaar. 
 

7.  Doel: Inzicht krijgen in wat er nodig is om het oordeel ‘Goed’ te behalen in het schooljaar 2021-
2022. Deze inzichten delen met het team en gezamenlijk de voorbereidingen treffen. 
 
Feitelijke resultaten: 
Dit doel is behaald.  
Wij hebben goede resultaten behaald bij de audit en zullen opgaan voor het oordeel ‘Goed’. 
De resultaten van de audit zijn besproken met het team. 
 
 Analyse en conclusie: 
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De resultaten zijn goed. Het bestuur heeft ons aangemeld bij de inspectie voor het behalen van 
het oordeel ‘Goed’. Dit betekent dat wij komend schooljaar bezocht worden door de inspectie 
en na het behalen van het oordeel ‘Goed’ vraagt de school het predicaat ‘Excellente’ aan. 
 

 
 
 

 Mee te nemen beleidsdoelen 2021-2022 

1.  De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus  
en gebruikt dit als referentiekader voor besluitvorming. Er worden consequenties verbonden 
aan de conclusies uit de trendanalyse, voor inrichting van het onderwijs. 

2. Behalen van het oordeel ‘Goed’. 
De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel ‘Goed’ van de inspectie en vraagt 
daarna het predicaat ‘Excellent’ aan. 

3. Traumasensitief onderwijs is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch klimaat 
is hier op afgestemd. TSO is terug te zien in de dagelijkse praktijk binnen de school: 
leerkrachthandelen, dagprogramma, klasinrichting en pedagogisch handelen. 
Dit doel wordt opnieuw, concreet geformuleerd. Traumasensitief Onderwijs wordt 
geïntegreerd binnen de kijkwijzer.   

4. Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als mogelijk, plenair plaats. Elke 
medewerker neemt deel aan een ontwikkelteam dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Met 
vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan het team én halen zij input op uit het 
team. Dit wordt opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. 

5. ICT basisaanbod wordt geïmplementeerd 
80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT basisvaardigheden, zoals opgesteld 
in de leerlijn ICT. Er is een basisaanbod ICT voor alle leerlingen. 
Het sociale mediabeleid is up to date en deze wordt gehanteerd. 
ICT is een hulpmiddel om (zelf)regulatie van de leerlingen te bevorderen. 

6. De school investeert in partnerschap met de leerlingen en ouders. 
Het beleid op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is herzien. Daarin worden in ieder geval 
de volgende onderdelen aangevuld.: 

-  De MR is meer zichtbaar binnen de school, ook voor alle ouders.  
- Ouders worden meer betrokken als ‘educatiepartners’. Onder ouders leeft de behoefte 

om meer op de hoogte gehouden te worden van het aanbod op school, met als doel 
extra aandacht te besteden aan de leerstof thuis. De school speelt hierop in middels 
een oudermemo in Social Schools. Verder worden ouders betrokken bij de invulling van 
de themamiddagen, waarbij ouder-oudercontact centraal staat. 

 

Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 
 

 Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 (vooruitblik 2022-2023 NPO 
gelden) 

Herkomst 
(SP, SV, NO) 

NPO 
21-22 

NPO 
22-23 

 I. Onderwijs voor de toekomst in wonen, werken, welzijn    

1.  De leerlijn sociaal maatschappelijke competenties is 
geïmplementeerd.  

● De school heeft deels haar aanbod hierop afgestemd.  
● Zowel praktijklessen als theaterlessen zijn onderdeel van het 

aanbod. 

SP   
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2
. 

De school werkt aan het vergroten van de sociale vaardigheden van 
leerlingen.  

● Dat doen we met een aanbod van verlengde schooldagen, 
met een inspirerend en innovatief naschools aanbod. 
Bestaande uit dans, creatieve vorming, mediawijsheid en 
theater.  

● Talentontwikkeling en culturele vorming.  
● Het streven is om minimaal 50% van alle leerlingen te 

bereiken met twee lessen per week. 

SP A2, C1, 
C3 
F1.1 
 
 
 
 

 

3. 80% van de nieuwe leerlingen beschikt over voldoende ICT 
basisvaardigheden, zoals opgesteld in de leerlijn ICT.  

● Er is een basisaanbod ICT voor alle leerlingen. 
● Het sociale mediabeleid is up to date en deze wordt 

gehanteerd. 
● ICT is een hulpmiddel om (zelf)regulatie van de leerlingen te 

bevorderen. 

SP D1 
F1.5 

 

4. TSO is geïmplementeerd binnen onze school en het pedagogisch 
klimaat is hierop afgestemd. 

● TSO is geïntegreerd in de kijkwijzer. 
● Elke medewerker beschikt over basiskennis TSO en handelt 

hiernaar. Er zijn twee operationele pilot klassen TSO. 
● Er is aandacht voor begeleiding van de groepsdynamiek, 

middels groepstraining van Sport & Behaviour. Eveneens 
wordt het personeel hier aanvullend op geschoold, 
aangezien dit de mate van effectiviteit van de interventie 
verhoogt. 

● De leerkrachten handelen preventief en de-escalerend met 
betrekking tot agressie problematiek, ten behoeve van een 
veilig pedagogisch klimaat en het welbevinden van de 
leerlingen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich op sociaal-
emotioneel gebied ontwikkelen. De leerkrachten volgen een 
agressie preventie training. 

SP  A2, C1, 
C2, C3 
F1.1 
F1.2 
 
 

 

 II. Samen passend – in- en extern partnerschap    

5. Het beleid op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is herzien. 
Daarin worden in ieder geval de volgende onderdelen aangevuld:  

● De MR is meer zichtbaar binnen de school, ook voor alle 
ouders. Ouders worden meer betrokken als 
‘educatiepartners’, middels een oudermemo in Social 
Schools.  

● Ouders worden meer betrokken bij de invulling van de 
themamiddagen, waarbij ouder-oudercontact centraal staat. 

SP   

6. Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als mogelijk, 
plenair plaats.  

● Elke medewerker neemt deel aan een ontwikkelteam dat 
bijdraagt aan de schoolontwikkeling. 

● Met vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan 
het team én halen zij input op uit het team. Dit wordt 
opgenomen in de kwaliteitszorgcyclus. 

SP  
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● Alle leerkrachten en vakdocenten worden betrokken bij de 
samenstelling van het MDO.  

 

7. De SJSO inzet blijft gecontinueerd in de OZA groep, ten behoeve van 
individuele en groepscoaching van de leerlingen. Deze is gericht op 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen. 

SV C1 
F1.1 

 

 III. Samen lerend – leren van en met elkaar    

8. Elke medewerker verwerkt in zijn/haar Persoonlijke Ontwikkelings 
Plan, naast de gebruikelijke interne collegiale consultatie, ook de 
externe collegiale consultatie.  

● Deze zal tenminste op 1 moment plaatsvinden.  
● Zowel in- als externe collegiale consultatie blijft een 

onderdeel van de kwaliteitscyclus. 

SP/SV   

 IV. De basis is en blijft op orde    

9. De school heeft de trendanalyse van de bestendiging opgenomen in 
de kwaliteitszorgcyclus en gebruikt dit als referentiekader voor 
besluitvorming. Er worden, indien van toepassing, aan de hand van 
de trendanalyse consequenties voor de inrichting van het onderwijs 
verbonden. 

SV   

1
0
. 

De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel Goed van 
de inspectie en daarna wordt het predicaat Excellent aangevraagd. 

SV   

1
1
. 

De school heeft een aanvullend taal aanbod voor leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte. 

● Hiervoor wordt twee dagen per week een taalspecialist 
ingezet. Deze zal NT2 aanbod verzorgen en een remediërend 
taalaanbod verzorgen aan leerlingen met een achterstand 
en/of een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte op 
taalgebied 

NO B8, B9 
F1.1 
 

B 

 
 
 
 
  
 

 Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 (vooruitblik 2022-2023 NPO 
gelden) 
Onze prioritaire doelen (top 3 doelen) zijn hieronder gearceerd. 
De drie beleidsdoelen met prioriteit: 
 

Herkomst 
(SP, SV, NO) 

NPO 
21-22 

NPO 
22-23 

 ● TSO is geïmplementeerd binnen onze school en het 
pedagogisch klimaat is hierop afgestemd. 

● TSO is geïntegreerd in de kijkwijzer, elke medewerker 
beschikt over basiskennis TSO en handelt hiernaar. Ook zijn 
er twee operationele pilot klassen TSO. 

   

 ● De school behaalt in het schooljaar 2021-2022 het oordeel 
goed van de inspectie en wordt het predicaat excellent 
aangevraagd. 

   

 ● Besluitvorming over schoolontwikkelingen vindt, zoveel als 
mogelijk, plenair plaats. Elke medewerker neemt deel aan 
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een ontwikkelteam dat bijdraagt aan de schoolontwikkeling. 
Met vaste frequentie koppelen de ontwikkelteams terug aan 
het team én halen zij input op uit het team.  
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6. Veiligheidsbeleid 
 
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal - en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in 
de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om school, maar het uit zich ook in de conditie 
van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Naast de feitelijke onveiligheid 
en incidenten speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten 
zich in en om school veilig kunnen voelen, de zogenoemde sociale veiligheid. 
 
Pesten en fysiek geweld zijn factoren die een school in sociaal opzicht onveilig maken. Daarbij is 
het van belang om voor ogen te hebben dat bijvoorbeeld pesten ook via ‘social media’ 
plaatsvindt. 
 
Binnen het  veiligheidsbeleid maken wij een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid. Veel 
van het veiligheidsbeleid is voor alle scholen binnen Orion hetzelfde. Daarnaast hebben we 
specifiek voor onze school een aantal maatregelen ontwikkeld. 

6.1 Sociale veiligheid 
Het sociaal veiligheidsbeleid binnen Orion bestaat uit verschillende onderdelen. 
In de waarden en normen, de gedragscode en in de integriteitscode wordt beschreven welk 
gedrag binnen Orion wenselijk is. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Onze 
school spant zich sterk in om aan de kernwaarden veiligheid en respect zowel thuis, op straat als 
in school ook werkelijk inhoud te geven. Het beleid agressie, geweld en seksuele intimidatie is er 
op gericht om dergelijk grensoverschrijdend gedrag binnen scholen te voorkomen. Daarnaast 
wordt in verschillende procedures en protocollen beschreven hoe er binnen Orion wordt 
gehandeld als er toch grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.  
 
Naast deze Orion-brede richtlijnen hebben wij voor onze school een schoolveiligheidsplan 
gemaakt. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
- Leerlingenstatuut:  

Het OCN werkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad wordt elkaar jaar opnieuw gekozen 
door de leerlingen. De directie sluit op verzoek van de leerlingenraad en de MR aan bij 
vergaderingen. 

- School- en klassenregels: deze worden met de leerlingen besproken. 
 
Wat vinden wij belangrijk? 
Om onze leerlingen sterker en weerbaarder te maken hebben wij een aantal kernwaarden met 
elkaar afgesproken. Deze kernwaarden zijn: Respect, Verantwoordelijk en Succesvol.  
Tijdens de lessen besteden wij veel aandacht aan deze kernwaarden. Wij benoemen vooral het 
positieve gedrag van leerlingen. Leerkrachten spreken hun verwachtingen uit en koppelen deze 
aan één van de kernwaarden. Het positieve voorbeeld staat centraal. Verder hebben wij de 
veiligheid van elke leerling hoog in het vaandel. Tijdens de week van de veiligheid wordt hier 
extra aandacht aan besteed. Wij voeren een stringent anti-pest beleid. 
 
De school- en klassenregels worden met de leerlingen besproken en zijn overal in de school terug 
te vinden. Bij binnenkomst leveren de leerlingen de telefoon in bij de juf of meester of leggen 
deze in hun kluis. Na schooltijd krijgen de leerlingen de telefoon terug.  
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Onderwijsprogramma en sociale veiligheid 
Onderdelen van het onderwijsprogramma die bijdragen aan de sociale veiligheid, bijvoorbeeld in 
relatie tot de kerndoelen sociale integratie en burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling: 
- Op Orion College Noord leveren de leerlingen hun telefoon bij binnenkomst aan de 

leerkracht en krijgen het om 14.30 terug.   
- Wij geven lessen in mediawijsheid om de andere gevaren te kunnen ondervangen. Elke week 

vindt er in het kader van ‘burgerschap’ vervoerstraining plaats. Deze trainingen worden met 
medewerking van Stichting mee ingezet 

- Voor de leerlingen met uitstroom ‘Arbeid’ gebruiken wij de methode Deviant Burgerschap. 
- Wij organiseren workshop grooming  
 
Activiteiten ter versterking van het schoolklimaat en de binding met school 
Binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten: 
- Orion College Noord  brengt 4 keer per schooljaar een nieuwsbrief uit. Hierin stellen wij 

ouders op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de school.  
 
Sociale vaardigheidstraining voor leerlingen en personeel 
- In het kader van sociale vaardigheid worden de leerlingen onderwezen met de methode Stip 

en Leefstijl. Tijdens de lessen worden de leerlingen sociaal vaardig gemaakt en ontwikkelen 
zij de sociale competenties  die nodig zijn om bijvoorbeeld contacten te leggen met 
medeleerlingen.  

- Het aanleren van werknemersvaardigheden is een vast onderdeel van het lesprogramma. 
- Rots en Water lessen voor de leerlingen van de structuurgroepen en de leerlingen  in het 

eerste leerjaar. 
- Semmie trainingen voor leerlingen. De ouders worden betrokken bij de evaluatie.  
- Agressie regulerende trainingen worden op school gegeven door de orthopedagoog 
 
Ouderparticipatie 
Orion College Noord stelt de samenwerking met de ouders/verzorgers zeer op prijs. De 
ouders/verzorgers worden op verschillende manieren bij de school betrokken. Wij gaan als volgt 
te werk: 
- In het begin van een nieuw schooljaar is er een kennismakingslunch voor de 

ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen. 
- Binnen zes weken worden deze ouders/verzorgers weer opgeroepen om het 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Orion College Noord * www.orion.nl   55 / 77 

 

ontwikkelingsperspectief te bespreken en waar nodig te voorzien van voorstellen van de 
ouders. 

- Twee keer per jaar is er gelegenheid voor de ouders/verzorgers om de ontwikkeling van hun 
kind met de leerkracht te bespreken. 

- Eén keer per schooljaar organiseren wij een algemene ouderavond. 
- Twee keer per jaar organiseren wij thematische koffieochtenden voor de ouders/verzorgers. 
- Eén keer per jaar een theemiddag. 
- 1 keer per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd voor de 17 plusleerlingen en de 

leerlingen die zullen uitstromen naar Pro Roc 
- Wij proberen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij allerlei feestelijkheden, 

projecten en andere buitenschoolse activiteiten. 
- Het bestuur organiseert jaarlijks Orion-thema-avonden voor de ouders/verzorgers. 
 
Leerlingparticipatie 
Wij hebben een goed draaiende leerlingenraad. Elke groep is vertegenwoordigd in de 
leerlingenraad. 1 keer in de zes weken komt de raad bij elkaar. Elk jaar hebben wij een 
verkiezingen en worden andere leerlingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen in de 
leerlingenraad.. 
 
Monitoring  
Het Orion College Noord werkt bewust aan de monitoring van de oud-leerlingen. Dit doen wij om 
na te gaan of wij de juiste uitstroombestemming hebben geadviseerd en om de kwaliteit van ons 
onderwijs te bewaken. Verder willen wij weten of de leerlingen nog enige vorm van begeleiding 
nodig hebben op de plek waarnaar hij/zij is uitgestroomd. 
 
Pestprotocol 
Dit schooljaar hebben wij een Pestprotocol beschreven, dat voldoet aan de wettelijke kaders. Dit 
is besproken met de MR en het team. Wij hebben een beleidsplan voor ICT-gebruik. Hierin 
hebben wij ook het omgaan met Social Media verwerkt. Wij hanteren de volgende afspraak: 
- De leerling mag niet zonder toestemming en toezicht van een collega op het internet. 
- Sites en spelletjes zijn goedgekeurd door de ICoach en de leerkracht. 
- Tijdens schooltijd gebruik maken van onderdelen van Social Media is verboden. 
- Bij pestgedrag via Social Media volgen wij de stappen zoals beschreven in het pestprotocol. 
Wij bespreken het protocol met leerlingen, leerkrachten en de ouders. In de link vindt u het 
pestprotocol 

6.2 Fysieke veiligheid 
Om de fysieke risico’s voor medewerkers en leerlingen weg te nemen, te beperken of om er op 
een veilige wijze mee om te gaan, zijn er verschillende maatregelen genomen met betrekking tot:  
- Meubilair, machines en speeltoestellen 
- Elektrische apparaten en installaties 
- Technische ruimtes 
- Afval 
- Brandveiligheid  
 
Specifiek voor onze school betekent dit:  
- Meubilair, machines en speeltoestellen 
       Voor onze school betekent dit dat wij in het schooljaar 2015-2016 het meubilair hebben  

vernieuwd. Het materiaal is afgestemd op de leerlingen en ergonomisch verantwoord.  

https://docs.google.com/document/d/1HTmvAoJqyYZAhT3mrshx68Na--zFH8bErtny2aT2oE0/edit?usp=sharing
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- Elektrische apparaten en installaties 
Elektrische apparaten en installaties worden jaarlijks gecontroleerd en de adviezen van de 
monteur worden opgevolgd. 

- Technische ruimtes  
Hetzelfde geldt voor de technische ruimtes. Hier vindt  ook jaarlijks controle plaats. 

- Afval 
Het afval wordt gescheiden en met name etensresten. Aan de leerlingen wordt geleerd wat 
het doel van afval scheiden is. De docent ‘Groen’ gebruikt compost om de leerlingen bewust 
te maken van het waarom scheiden van huisafval nuttig is. Verder hebben wij papierbakken 
voor het apart inzamelen van papier. In de structuurgroep is dit een interne stage en leren de 
leerlingen hoe zij papier op de juiste wijze kunnen versnipperen. 

  
Brandveiligheid  
De school heeft een hoofd BHV - er en nog 4 andere collega’s die daarbij betrokken zijn. Elk jaar 
krijgen zij een cursus om de kennis op peil te houden. Verder vindt er een jaarlijkse controle 
plaats en doen wij brandoefeningen. Als er ondanks de genomen maatregelen toch een brand of 
andere calamiteit ontstaat, is het noodzakelijk het gebouw snel en veilig te ontruimen. Hiervoor 
beschikt onze school over een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden. Ook worden er 
jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden. Hierin heeft de bedrijfshulpverleningsorganisatie een 
belangrijke rol. 

6.3 Arbobeleid 
Volgens de Arbowet zijn alle scholen verplicht om de arborisico’s in de school te beschrijven en te 
beoordelen. Dit wordt ook wel de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) genoemd. Belangrijke 
aandachtsgebieden in de RI&E zijn: verzuim, veiligheid & gezondheid, welzijn, 
bedrijfshulpverlening en agressie, geweld en seksuele intimidatie. Op basis van de RI&E maakt 
onze school een plan om de risico’s op deze gebieden te beheersen.  
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7. Onderwijstijd 

7.1 Schooltijden 
Schooltijden 
De schooldag is van 08:30 uur tot 14:30 uur, van maandag tot en met vrijdag. 
Om 08.25 uur gaan de deuren van de school open. 
 
Middagpauze/Lunch 
Pauzetijden zijn van 10:00- 10:10 uur voor de kleine pauze en de middagpauze is van 12:35-13:00 
uur. De pauzetijden kunnen per bouw verschillen. Alle leerlingen blijven tussen de middag op 
school, waar ze hun zelf meegebrachte lunch in de kantine kunnen opeten. Ze kunnen daar ook 
een broodje, een kop soep of iets anders kopen, wat allemaal door leerlingen van de horeca-
opleiding is klaargemaakt. 
Als school bieden wij een omgeving aan, waarin wij leerlingen gezonde eetgewoonten aanleren.  
Verder worden medewerkers van Jongeren die het kunnen (JDK) ingezet om de pauze in goede 
banen te leiden. 

7.2 Invulling onderwijstijd  
De tijd die wordt besteed aan de verschillende vakken/leergebieden is afhankelijk van het 
ontwikkelingsniveau van de leerling en van de groep. De onderwijsuren zijn verdeeld over de 
volgende vakken/ leergebieden. 
 

Vak Onder/ middenbouw Bovenbouw 

 Uren Minuten Uren Minuten 

Taal 4 0 3 0 

Rekenen 3 0 3 0 

Voorbereiding op dagbesteding/ Wereldoriëntatie 4 0 4 30 

Bevordering van de sociale redzaamheid, sociale 
vaardigheid en seksuele weerbaarheid 4 0 4 0 

Mediawijsheid/ ICT vaardigheden 1 0 1 0 

Engels 0 0 1 0 

Muziek 1 0 1 0 

Creatieve expressie 1 0 1 0 

Techniek 1 0 1 0 

Lichamelijke opvoeding 2 0 1 0 

Horeca 
2 45 0 0 

Schoonmaak 
1 0 1 0 

Interne stage/ Stage 
2 0 5 15 

Pauze 
0 45 0 45 

Totaal 
26 90 26 90 

Totaal aantal uren per week 
27 30 27 30 
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Ned - Nederlandse taal en communicatie 
Rek - Rekenen en wiskunde 
MNT - Techniek, horeca, schoonmaak en zorg en welzijn        
MM - Wereldoriëntatie 
PV - Verkeer en sociale vaardigheid 
CC - Muziek en creatieve vakken 
LO - Gymnastiek ( Dit schooljaar hebben de bovenbouwers 1 uur gymnastiek per week. 
Stage 
Uitstroom 
Zwemlessen 
 
Ziekmelding/afwezigheid 
Ouder(s)/verzorger(s) melden vóór 08.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter bij de 
conciërge van de school. Telefoonnummer Orion College Noord: 020 - 63 62 487. 
 
Orion College Noord - Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 
Beijerlandstraat 2 | 1025 NN Amsterdam | Telefoon: 020 - 63 62 487 | E-mail: 
orioncollegenoord@orion.nl | Website: www.orioncollegenoord.nl 

 
Ouder Kind Team (OKT) 
Als ouders en jongeren vragen hebben over hoe een bepaalde situatie aan te pakken of zich 
zorgen maken over het verkrijgen van de juiste ondersteuning? Het ouder en kind team helpt u 
daarbij. Onze adviseur is Pinar Ekmen. 
Heeft u vragen dan kunt u op school terecht:               
op de vrijdag van 08.30- 11.00 uur is Pinar Ekmen aanwezig 
telefoon: 0612349965 
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7.3 Vakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie 
maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 
Kerstvakantie 
maandag 21 december 2020  t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 
maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 
Meivakantie 
vrijdag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaart 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
Junivakantie 
dinsdag 13 juni t/m vrijdag 18 juni 2021 
Zomervakantie 
maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 
  
7.4 Belangrijke data 
Studiedagen 
De voor het schooljaar 2020-2021 vastgestelde aanvullende dagen waarop de leerlingen geen 
school hebben: 
Orion Studiedag:          24 maart 2021 
Eerste studiedag:         02 april 2021 
 
Studiemiddagen   
Eerste studiemiddag:    23  september 2021 
Tweede studiemiddag: 17 november 2021    
Derde studiedag:           23 april 2022 
 
Algemene ouderavond  
maandag 30 september 2021:  19.00 - 21.00 uur  
 
Lunch ouders nieuwe leerlingen  
Donderdag 7 oktober 2020:         12.15 - 13.00 uur  
 
Koffieochtenden  
Donderdag 16 december:  presentatie stichting Mee 
 thema;  omgaan met een moeilijk lerende puber 
Donderdag 27 januari 2022: ontmoetingsdag voor ouders       
 
Theemiddagen  
Dinsdag       09 september 2022:  thema sexualiteit Qpido        
Donderdag 14 april 22: thema evaluatiemoment met ouders start; 13.00 - 14.15  uur  
 
Nationaal schoolontbijt  
Donderdag 19 november 2020:  09.00 - 10.00 uur  
 
Open dag  
Woensdag 20 januari 2021: Tussen 10.00 - 14.00 uur  op afspraak 
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8. Rechten en plichten van ouders en leerlingen 
 

8.1 Inbreng ouders bij het onderwijs  
Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Daarom worden 
ouders/verzorgers op verschillende manieren bij onze school betrokken. Allereerst zijn er vaste 
momenten, waarop er over de ontwikkeling van uw zoon/dochter wordt gesproken. Daarnaast 
zijn er meer algemene contactmomenten zoals algemene ouderavonden of open dagen. Ook 
stellen we de deelname van ouder/verzorgers in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten 
binnen de school zeer op prijs. Wilt u meer doen, dan kunt u zich aanmelden voor de ouderraad 
of de medezeggenschapsraad.  
 
Betrokkenheid ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van hun zoon/dochter 
De leerkracht/mentor  houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon/dochter. 
Dat gebeurt in ieder geval op een aantal vaste momenten per jaar naar aanleiding van het 
opstellen en evalueren van de doelen zoals die worden vastgesteld in het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw zoon/dochter. Wij verwachten van ouders/verzorgers dat 
ze het OPP op school komen bespreken en ondertekenen. 
 
Ook vinden er per jaar twee OPP besprekingen plaats.  Op de OPP besprekingen worden de 
evaluaties doorgenomen met de ouders/verzorgers en daarna mogen de rapporten mee naar 
huis. Na een paar dagen levert u het rapport ondertekend weer in bij de leerkracht/mentor. Het 
gesprek op school over de ontwikkeling van uw zoon/dochter vindt de school van groot belang en 
is voor de ouders verplicht. 
 
Daarnaast zijn alle medewerkers ook graag bereid om een afspraak voor een tussentijds gesprek 
te maken. 
 
Oudercontacten 
Naast de OPP- en rapportbesprekingen zijn er verschillende ouderavonden. Aan het begin van 
het schooljaar organiseert de school in samenwerking met de medezeggenschapsraad (MR) een 
algemene ouderavond. Daarbij worden de financiën besproken, er worden ouders/verzorgers 
gevraagd om bij de bibliotheek of bij andere activiteiten te komen helpen en de 
ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de gang van zaken op school. Daarnaast 
organiseert de school ouderavonden over specifieke schoolgerelateerde onderwerpen (bijv. over 
een schoolreis,  het veiligheidsbeleid) of een thema (bijv. medicatie, computergebruik).  
De school organiseert open dagen en koffieochtenden/theemiddagen voor ouders/verzorgers. 
Op de open dag kunnen ouders en andere familieleden een kijkje komen nemen op de school. De 
koffieochtenden/theemiddagen zijn vooral bedoeld om op een informele manier kennis te 
maken met de leerkracht, onderwijsassistent, andere ouders en leerlingen. Elke maand  
ontvangen alle ouders/verzorgers een nieuwsbrief van de school.  
 
Ouderparticipatie 
Ouders/verzorgers kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. U kunt deelnemen aan 
specifieke binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten,  festiviteiten binnen de school of 
meegaan met een schoolreis. Verder zijn ouders/verzorgers zeer welkom in de ouderraad of de 
medezeggenschapsraad. 
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8.2 De klachtenregeling 
Als een leerling of ouder/verzorger vindt dat het gedrag of een beslissing van  een medewerkers 
van de school of het schoolbestuur onterecht is, kan deze een klacht indienen. U kunt dit ook 
doen als u vindt dat er iets had moeten gebeuren en de school (of een medewerker) dit heeft 
nagelaten. Voor de medewerkers van de school geldt eveneens dat zij een klacht kunnen 
indienen over de school of het bestuur. 
 
Natuurlijk is het verstandig om eerst uw vraag, ongerustheid of klacht met de betreffende 
medewerker te bespreken. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt, kunt u een gesprek met de 
directie van de school aanvragen. Het is onze ervaring dat de meeste klachten door de school zelf 
in goed overleg met de ouders kunnen worden opgelost. Mocht dat echter niet lukken, dan kunt 
u een beroep doen op de klachtenregeling. Op school ligt een exemplaar van de klachtenregeling 
ter inzage. In het kort komt deze regeling op het volgende neer: als het gesprek met de directie 
niet leidt tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur (de 
adresgegevens van het schoolbestuur staan voorin de schoolgids) of bij de externe en 
onafhankelijke klachtencommissie, waarbij het schoolbestuur verplicht is aangesloten. De klacht 
dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de 
klachtencommissie anders beslist. 
 
Geschillencommissie passend onderwijs 
De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen tussen ouders/verzorgers en 
scholen/schoolbesturen over toelating, verwijdering en het ontwikkelingsperspectief. Deze 
landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en 
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur 
over: 

1. (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
2. de verwijdering van leerlingen 
3. de vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief. 

 
De adresgegevens van de geschillencommissie zijn: 
Postadres:  
Onderwijsgeschillen 
t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl, onderwerp: Geschillencommissie passend onderwijs 
website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Contactpersoon school 
Als u niet goed weet met wie u uw vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken, kunt 
u altijd contact opnemen met de speciaal aangestelde contactpersoon van de school zelf. Dat 
geldt ook voor situaties waarin u in eerste instantie niet terecht kunt bij de betrokken 
medewerker of directie van de school. De contactpersoon zal u dan adviseren met wie u uw 
vraag, ongerustheid of klacht het beste kunt bespreken. De contactpersoon gaat vertrouwelijk 
met uw informatie om en handelt zelf geen klachten af. Voor onze school kunt u terecht bij juf 
Nina Kwas. 
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Vertrouwenspersoon bestuur 
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw Evelien Brouwer (06 - 31631611, 
ebrouwer@hetabc.nl). Deze externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het zoeken naar 
mogelijkheden voor een oplossing en kan ook bemiddelen als dat nodig is. 
 
Landelijke Klachtencommissie (LKC) 
De Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is 
onderdeel van de organisatie Onderwijsgeschillen. 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
Telefoon: 030-2809590 
E-mail algemeen: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Vertrouwensinspecteur 
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen 
wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van: 

- Seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
- Psychisch - en fysiek geweld 
- Discriminatie en radicalisering 

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan 
de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding 
wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de 
vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of 
het doen van aangifte. 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op: 
0900-1113111 (lokaal tarief). 

8.3 Aanspreekpunt bij pesten – coördinator sociale veiligheid 
Binnen onze school zetten we ons in om pesten tot een minimum te beperken. Als er toch sprake 
is van pesten, dan kunnen leerlingen en hun ouders/verzorgers zich richten tot de leerkracht. 
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht bij 
de coördinator sociale veiligheid van onze school, onze zorgcoördinator:  Mevr. N. Gerritsen 

8.4 De geldelijke bijdrage  
Het is de wens van de school om dit schooljaar opnieuw te starten met een ouderfonds. De 
bijdrage voor dit fonds zal besteed worden aan allerlei zaken die in het belang van de leerlingen 
zijn, zoals verschillende feesten en activiteiten, traktaties op de sportdagen, projecten, 
museumbezoek, excursies en voor de afscheidsavond van de schoolverlaters. 
 
De gelden van het ouderfonds worden gevormd door uw vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt 
pas geïnd als uw zoon/dochter als leerling is ingeschreven. Het ouderfonds wordt beheerd door 
de ouderraad. De verantwoording voor de afrekening van een schooljaar vindt plaats op de 
eerste ouderavond van het nieuwe schooljaar. 
 
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op € 75,- 
en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL13INGB0661589838 t.n.v. STG ORION 
INZAKE KINGMASCHOOL. 

mailto:ebrouwer@hetabc.nl
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NB: Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen 

van deelname aan activiteiten.  

 

8.5 Leerlingenvervoer 
Speciaal voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen komen, is er leerlingenvervoer 
beschikbaar vanuit de gemeente. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het 
aanvragen van  leerlingenvervoer. Ook als uw zoon/dochter ziek is, moet u dit zelf aan het 
leerlingenvervoer doorgeven.  
 
Let op: om vanaf de eerste schooldag van het aankomende schooljaar van het leerlingenvervoer 
gebruik te kunnen maken, moet uw aanvraag tijdig bij leerlingenvervoer binnen zijn. 
 
Het Amsterdams leerlingenvervoer wordt geregeld door het Team Leerlingenvervoer van de 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). U kunt de medewerkers bereiken op 020-251 8300 
of via  e-mail teamleerlingenvervoer@dmo.amsterdam.nl 
 
Woont u buiten Amsterdam, dan gaat u met een brief van de school, waarin een verzoek om 
aangepast vervoer staat vermeld, naar het gemeentehuis in uw woonplaats. Daar is ook een 
afdeling Leerlingenvervoer. 
 
Regeling Amsterdams leerlingenvervoer 
Speciaal voor kinderen en jongeren die niet zelfstandig naar school kunnen, heeft Amsterdam de 
verordening 'leerlingenvervoer'. 
 
Binnen het leerlingenvervoer zijn er drie vormen van vervoer mogelijk: 
1. Openbaar Vervoer (OV-chipkaart): 

Indien kinderen/jongeren binnen de verordening leerlingenvervoer vallen, is openbaar 
vervoer het uitgangspunt. Uw zoon/dochter krijgt dan een OV-chipkaart. Kan uw 
zoon/dochter niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen,  dan wordt er een extra OV-
chipkaart vergoed voor een begeleider. 

2. Eigen Vervoer (financiële vergoeding): 
Als reizen met het openbaar vervoer niet mogelijk is, kunt u een vergoeding voor eigen 
vervoer krijgen. U brengt of haalt uw zoon/dochter dan zelf. 

3. Aangepast Vervoer: 
Soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke 
beperkingen. De kinderen/jongeren worden met een speciaal busje van huis naar school en 
weer teruggebracht. 

 
Meer informatie kunt u vinden op www.dmo.amsterdam.nl/jeugd-onderwijs/leerlingenvervoer. 
 
Contact tussen school en leerlingenvervoer 
Natuurlijk heeft de school ook contact met leerlingenvervoer. Er zijn afspraken met de 
vervoersbedrijven gemaakt over hoe de overdracht tussen leerlingenvervoer en de school  
’s ochtend en ’s middags plaatsvindt. De school organiseert informatiebijeenkomsten voor de 
chauffeurs, zodat de chauffeurs de leerlingenpopulatie van de school leren kennen en begrijpen. 
Tevens vindt er structureel overleg plaats over de voortgang en eventuele incidenten. 

8.6 Leerplicht, extra verlof en verzuimbeleid 
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In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig, dit betekent dat zij naar school moeten 
en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn. Het is niet goed voor 
de leerling als hij of zij lessen verzuimt.  
 
Op school wordt het verzuim van de leerlingen nauwkeurig in een verzuimregistratiesysteem 
bijgehouden. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te geven aan de 
leerplichtambtenaar. De voorschriften en Amsterdamse afspraken hierover zijn te vinden op de 
website van Bureau Leerplicht Plus: www.bureauleerplichtplus.nl. De leerplichtambtenaar beslist 
of er maatregelen moeten worden genomen om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te 
dringen. Ook een extreem hoog ziekteverzuim kan leiden tot overleg met de 
leerplichtambtenaar. 
 
Contactgegevens leerplichtambtenaar: 
Voor informatie over het aanvragen van buitengewoon verlof verwijs ik u naar: 
Mevr. Fadila Jitane, Leerplichtambtenaar Bureau Leerplicht Noord. 
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam 
Tel.: 020-252 95 26 
Mobiel: 06 - 122 502 16 
E-mail: F.jitane@amsterdam.nl of m.wiedemeijer@amsterdam.nl 
Amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.  
 
Schoolspecifieke afspraken omtrent leerplicht en het melden van verzuim: 
Wanneer ouders/verzorgers voor hun zoon/dochter extra vrij willen, zullen zij hiervoor altijd 
toestemming moeten vragen aan de directie. Een aanvraagformulier voor de aanvraag van extra 
verlof is opvraagbaar bij de administratie of de leerkracht/mentor van uw zoon/dochter. Hierin 
moet u duidelijk de noodzaak van de vrije dagen aantonen en eventuele bewijsstukken bij de 
aanvraag toevoegen. De directie beslist of uw verzoek wordt gehonoreerd.  
 
Voorbeelden waarvoor extra verlof kan worden aangevraagd zijn: bijwonen huwelijk, jubilea of 
begrafenissen van directe verwanten of religieuze verplichtingen. Het is belangrijk om te weten 
dat extra vrij rond de schoolvakanties nooit wordt verleend, tenzij daarvoor bijzondere redenen 
zijn. Een dag eerder weg met de zomervakantie, omdat anders de boot zo vol is, de vliegtickets 
goedkoper zijn, de reis zo lang is etc. vallen dus niet onder de wettelijke redenen. 
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als een van de ouders/verzorgers een beroep heeft, 
waardoor het niet mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit geldt maar voor een 
zeer beperkt aantal beroepen ( hiertoe dient u wel een werkgeversverklaring in te leveren). 
 
Wegens gewichtige redenen kan voor maximaal tien dagen per schooljaar door de directie extra 
verlof worden toegekend. Bij meer dan tien dagen dient de leerplichtambtenaar toestemming te 
verlenen. 

8.7 Ziekmelding 
Ouders/verzorgers melden voor 08:30 de afwezigheid van hun zoon/dochter bij de conciërge van 
de school. Telefoonnummer Orion College Noord 020-6362487. 
 
Te laat komen 
Als een leerling te laat op school komt, moet hij of zij een briefje bij de conciërge halen. 

mailto:F.jitane@amsterdam.nl
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Te laat komen betekent nablijven. Komt een leerling structureel te laat, dan zal de 
leerplichtambtenaar in beeld komen. In elk geval volgt dan een gesprek met ouders/verzorgers 
op school. Te laat komen geldt uiteraard niet voor leerlingen die met een busje naar school 
komen en door problemen met het vervoer te laat zijn.  
 

8.8 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs  
Voor de gronden voor vrijstelling van het onderwijs zijn wij gehouden aan artikel 46 van de WEC. 
Hierop zijn de wettelijke regels over ontheffingen van de wettelijke regels omtrent het verplichte 
minimum aantal uren onderwijstijd en de toelatingsleeftijd van toepassing (artikel 12 en 39 
WEC). 
Een voorbeeld hiervan is dat een leerling onder schooltijd een therapie moet volgen, waarvoor 
ontheffing van onderwijstijd kan worden aangevraagd door de school. 

8.9 Schorsing en verwijdering 
Het bevoegd gezag (i.c. het schoolbestuur) beslist over toelating, schorsing en verwijdering van 
leerlingen. Het bevoegd gezag verleent de directeur mandaat met betrekking tot toelating en 
schorsing. 
 
Schorsing en verwijdering zijn uiterste maatregelen die alleen worden toegepast als het 
onderwijsleerproces ernstig wordt verstoord of wanneer de veiligheid in het geding is.  
 
Voor alle bovenstaande maatregelen gelden door het schoolbestuur vastgestelde 
procedures/protocollen. Deze zijn op school ter inzage.  
 
In het geval van verwijdering is de school verplicht om naar een andere school voor de leerling op 
zoek te gaan. 

8.10 Verzekering 
Verzekering door schoolbestuur 
Het bestuur van de school heeft een collectieve ongevallenverzekering en wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Uw zoon/dochter is verzekerd op weg van en 
naar school, in school en bij excursies en schoolreisjes voor medische kosten ten gevolge van een 
ongeval. De polisvoorwaarden kunt u op school desgewenst inzien. 
 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van diefstal of 
beschadiging van eigendommen van leerlingen of personeel van de school. Geef uw kind nooit 
dure spullen mee naar school! Brillen vallen niet onder de verzekering van de school. 
 
Verzekering door ouders 
Het is verplicht een WA-verzekering af te sluiten voor het geval uw zoon/dochter schade 
toebrengt aan anderen. Let bij het afsluiten van de verzekering op eventuele 
uitsluitingsclausules. Indien u bij het afsluiten van een WA-verzekering op financiële problemen 
stuit, wordt u verzocht contact op te nemen met de directeur van de school. 

8.11 Rechten en plichten mbt. privacy 
Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting 
Orion de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hiertoe houdt Stichting Orion zich aan alle relevante 
wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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Waarom verwerken wij gegevens van leerlingen 
Stichting Orion verwerkt persoonsgegevens van leerlingen voor het uitvoeren van de 
onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke 
verplichtingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als 
leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen 
een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens 
door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw specifieke toestemming verwerken.  
 
Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen 
De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het leerlingvolgsysteem ParnasSys of SOM. 
Deze systemen zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers 
van de school en medewerkers van samenwerkende partijen welke het belang van de leerling 
dienen, zoals bijvoorbeeld de schoolarts. Ouders hebben het recht om de gegevens van en over 
hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. 
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, 
kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
 
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn schriftelijke overeenkomsten afgesloten over het gebruik 
van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen 
gebruiken als de school daar toestemming voor geeft, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht 
om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, 
leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, stagebedrijven, samenwerkingsverband en 
accountant. Indien de gegevensuitwisseling geen wettelijke grondslag heeft, wordt u hiervoor 
altijd toestemming gevraagd. 
 
Daarnaast wordt in de school regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de 
rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de 
vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de 
begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt 
met een aantal vaste samenwerkingspartners. Om goed te kunnen samenwerken met deze vaste 
samenwerkingspartners wordt informatie over de betreffende leerling gedeeld. Hiervoor 
ondertekenen zij een geheimhoudingsverklaring. Als we een leerling willen bespreken met 
andere externe partijen zal daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd 
worden. Als de leerling ouder is dan 16 jaar vragen we de leerling zelf om toestemming.  
 
Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en zorg 
van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in hun bezit hebben. 
Het gaat hierbij om:  
● de medische dossiers; deze vallen onder het beheer van de schoolarts. 
● het medisch verslag tbv. de CvB; dit maakt onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem 

ParnasSys. 
● de overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het 

beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders 
hebben uiteraard het recht deze in te zien. 
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● de schooldossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd. 
● het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na 

toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 
● de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van 

dossiergegevens bij derden. 
 
Zie voor verdere informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming de website 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders 
Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk 
is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig 
extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier. 
 
Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers 
Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle 
informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt 
(digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (met het personeelsdossier wordt hier alle 
geregistreerde informatie over het personeelslid bedoeld). 
 
Gebruik van foto’s en video’s 
Er wordt van elke leerling een pasfoto gemaakt welke wordt gebruikt voor in het 
administratiesysteem. Daarnaast is het op onze school gebruikelijk dat er af en toe tijdens lessen 
video-opnamen worden gemaakt; deze opnamen worden intern gebruikt als voorlichtings- of 
instructiemateriaal om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren, en worden niet 
zonder uw specifieke toestemming buiten de school gebruikt. Verder worden er foto’s van 
leerlingen gemaakt die worden gebruikt voor het ouder communicatieplatform Social Schools 
Deze foto’s worden alleen gedeeld met ouders van de leerlingen uit de betreffende klas. 
 
Ook maakt de school voor andere doeleinden foto’s en/of video’s van leerlingen gedurende de 
schooldag en tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten. Zie voor een compleet 
overzicht en verdere toelichting over het gebruik van foto’s en video’s het ‘toelichtings- en 
akkoordformulier gebruik foto’s en video’s’ (bijlage 10.4). 
 
Basispoort en COOL  
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de 
school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via 
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen 
mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn 
leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin 
afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het 
schooljaar 2015/2016 gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van 
Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, 
groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort 
worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Voor meer informatie 
over Basispoort kunt u kijken op http://info.basispoort.nl/privacy. 
Naast Basispoort maakt de school ook gebruik van Cloudwise Online Onderwijs Leerplatform, ook 
wel COOL genoemd. Dit is een gestructureerde schoolomgeving via welke de leerlingen toegang 
hebben tot de lesprogramma’s die specifiek voor hen relevant zijn. COOL maakt hiervoor gebruik 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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van enkele basale persoonsgegevens zoals naam, klas, etc. Als u meer wilt lezen over de 
privacyvoorwaarden van COOL kunt u dit doen op de website van cloudwise: 
http://www.cloudwise.nl.   
 
 
 
Meekijkfunctie COOL-omgeving 
Op onze school maken we gebruik van de meekijkfunctie van COOL, het leerplatform van 
Cloudwise. Het gebruik van de meekijkfunctie van COOL is onderwijsondersteunend. Hiermee 
kan een docent van achter zijn/haar computer in één oogopslag zien waar leerlingen mee bezig 
zijn, welke tabbladen openstaan en eventueel ondersteunen waar nodig. Op deze manier hebben 
leerlingen de vrijheid om met de chromebooks aan de slag te gaan zonder dat de docent het 
overzicht verliest. Daarnaast stelt het de docent in staat om leerlingen makkelijker, sneller en 
beter te helpen. 

Via dit bericht stellen wij u op de hoogte van het gebruik ervan. Mocht u hierover vragen hebben, 
dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 
 
Wat verwachten we van u? 
Het kan voorkomen dat u het als ouder/verzorger leuk vindt om foto’s en/of video’s te maken 
van uw kind op school of tijdens schoolevenementen, schoolreisjes of projecten. Hier is in 
principe niets mis mee. Toch willen we u vragen terughoudend te zijn met het maken en 
publiceren van beeldmateriaal, en geen foto’s of video’s te maken van andere leerlingen. Op 
deze manier kunnen wij de privacy van alle leerlingen waarborgen, en kan de school een veilige 
omgeving zijn waar kinderen (en hun ouders) niet bang hoeven te zijn steeds te worden 
gefotografeerd. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze. 

8.12 Informatieverstrekking gescheiden ouders 
Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over 
belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school 
hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders 
worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school. 
Meer informatie kunt u vinden in het ‘Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders’, dat u 
bij de schoolleiding op kunt vragen. 

8.13 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Vanaf 1 juli 2013 is elke organisatie, die werkt met ouders en kinderen, verplicht om bij zorg de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Als wij op school een 
vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, dan handelen wij conform de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van Orion. 
 
Wat is de meldcode?  
De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe een professional 
moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen 
zijn:  
 
Stap 1: Het in kaart brengen van signalen 
Stap 2: Advies vragen  
Stap 3: Gesprek met de ouder/verzorger 

https://www.cloudwise.nl/
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Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg 
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het Veilig Thuis (voorheen AMK) of het SHG 
 
De meldcode is vooral bedoeld om de ouder/verzorger en externe zorg op de hoogte te stellen. 
De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder/verzorger in een zo vroeg mogelijk stadium te 
motiveren in het accepteren van hulp. Lukt dit niet, dan wordt in stap 5 een beslissing genomen 
om wel of niet te melden bij  Veilig Thuis, voorheen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) of  bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG).  
 
Aandachtsfunctionaris 
Iedere organisatie die werkt met ouders/verzorgers en kinderen dient naast de meldcode te 
beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. 
Binnen alle Orionscholen zijn een of meerdere aandachtsfunctionarissen benoemd. 
De aandachtsfunctionaris van onze school is Kiaya Maessen. 
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9. Praktische zaken 
 

9.1 Overzicht groepen en leraren/assistenten/overig personeel per groep 
Contacten 
Directeur: Margo van Els (06-83945618) 
Zorgcoördinator/ GZ psycholoog/intaker: Cees Blij (06-28 639 257), Kiaya Maessen en Noor 
Gerritsen 
Teamleider: Vincent Stroom (06-36456362) en Noor Gerritsen (0636125654) 
Stagecoördinator: Mieke Termeulen 
Cultuur coördinator: Karel Simons 
Contactpersoon: Nina Kwas 
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling: Kiaya Maessen 
Anti pest coördinator: Noor Gerritsen 
Orthopedagogen: Kiaya Maessen en Noor Gerritsen 
Ouder Kind team adviseur: Pinar Ekmen 
Leerlingenvervoer/administratie: Raymond van Duin 
Conciërge: Edsel van Langeveld 
Managementassistent: Raymond van Duin en Peter Steur 
 
Groepsleerkrachten      
Hr.          Mathijs Alt 
Mw. Samira Amraoui 
Mw. Sandra den Braber 
Mw. Iris Davids 
Mw. Liliën Derveld-Lemmers 
Mw. Maredith Hupsel 
Mw. Linda Kruikemeier 
Mw. Nina Kwas 
Mw. Hidy Brandon 
Hr. Vincent Stroom 
Mw. Eveline Valpoort 
Mw. Irem Koc 
Hr. Rob Waalwijk 
Mw.      Esther Rooie 
Mw.    Matina Gkiouleka 

 
Vak-leerkrachten/ondersteuners     
Gymnastiek     Mw   Kikkie van Holt 
Creatieve expressie    Mw.  Carolien Broersen 
Algemene Techniek    Mw. Micha Akatal 
Zorg & Welzijn     Mw. Maja Al Karadagi  en Angelique Jones 
Onderwijsondersteuner                  Hr.         Luciano Nelstein 
Onderwijsondersteuner     Mw. Fatima Bourjouane 
Onderwijsondersteuner     Hr.         Jimmy Jadnanansing 
Onderwijsondersteuner                 Mw.      Sylvana van Holt 
Onderwijsondersteuner                                            Mw.       Thorin ter Beek  
Onderwijsondersteuner                 Mw.      Sandra Mana 
 

mailto:m.gkiouleka@orion.nl
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Opleidingen      
Horeca opleidingen      
      Hr.    Jack  de Jong 

Hr.  Luciano Nelstein 
Schoonmaak opleiding    Mw.  Maja Al Karadagi  
Detailhandel en Loopbaancoach   Hr. Christien  
 
Groen      Hr. George Thomas 
Arbeidstraining     Mw.   Eveline Valpoort 
ICT/mediawijsheid docent   Hr. Arthur Wilson 
 
Vertrouwenspersoon    Mw.      Nina Kwas 
Aandachtsfunctionaris    Mw.  Kiaya Maessen 
Cultuur Medewerkers    Mw.  Karel Simons 

        
  

Conciërge     Hr.  Edsel  van Langeveld 
Administratie     Hr. Raymond van Duin 
      Mw. Gea Bruin 
Assessment     Hr.  Peter Steur  

9.2 Schoolreizen 
Jaarlijks organiseren wij aan het einde van het schooljaar een schoolkamp en schoolreis. Deze 
evenementen zijn altijd een groot succes. Wij hopen altijd  dat er zoveel mogelijk leerlingen 
meegaan. Verdere informatie volgt in de loop van het schooljaar. 

9.3 Schoolzwemmen 
Alle leerlingen die bij ons worden ingeschreven en niet in het bezit zijn van een zwemdiploma,  
worden in de gelegenheid gesteld dit diploma te behalen. Dit wordt gefinancierd door subsidies 
vanuit de gemeente Amsterdam. De zwemlessen zijn elke vrijdagmiddag 13.30 uur tot 14.15 uur 
in het Floraparkbad in Amsterdam onder begeleiding van docenten. 

9.4 Gym 
In het lesrooster is opgenomen dat alle groepen twee keer per week meedoen aan de gymlessen. 
De leerlingen krijgen een uur gymnastiek en een uur judo per week. Na elke gymles zijn de 
leerlingen verplicht te douchen. 
Jaarlijks organiseert de school:  
- Orion-sportdag in samenwerking met ‘Only Friends’ 
- Judotoernooi  
- Volleybaltoernooi 
- Jongeren die het kunnen (JDK) 
- De Koala Games  
- Landelijke voetbaldag speciaal onderwijs 
- Special Heroes (Kickboxen) 

9.4 Eten en drinken 
De leerlingen hebben twee pauzemomenten. In de ochtend tussen 10:00 uur en 10:30 uur. De 
leerlingen nemen van huis een tussendoortje mee. Dit moet een gezond tussendoortje zijn, zoals 
bijvoorbeeld een stukje fruit en/of een pakje drinken.  
Tussen 12:05 uur en 13:00 uur mogen de kinderen in de kantine de lunch nuttigen. Ze mogen een 
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eigen lunchpakket meenemen of zij kunnen in de kantine een maaltijd kopen. Deze maaltijd 
wordt in groepsverband genuttigd. 

9.5 Medicatie 
Aan het begin van het schooljaar maakt de schoolarts een overzicht van alle leerlingen die 
medicatie gebruiken onder schooltijd. Dit wordt door de schoolarts gecommuniceerd aan de 
commissie van begeleiding en aan de desbetreffende leerkracht en deze bewaken de gemaakte 
afspraken. Ouders dienen wel een document te ondertekenen dat zij verantwoordelijk blijven. 
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10. Bijlagen 
 

10.1 Nuttige adressen 
Inspectie van het Onderwijs 
Als u een vraag hebt over de taken of werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs of over de 
kwaliteit van het onderwijs, dan kunt u die stellen aan Informatie Rijksoverheid via 
telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur). 
 
Ook kunt u kijken op de website van de Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl 
bij de veelgestelde vragen. 
 

BJAA (Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam) 

T 0900-2003004  
W www.bjaa.nl  

GG&GD  
Jan Tooropstraat 5 
1062 BK Amsterdam  
T  020-5555712  
W www.ggd.amsterdam.nl      

Stichting Cordaan 
Postbus 1103 
1013 AA Amsterdam 
T 020-4356300 
E info@cordaan.nl 
W www.cordaan.nl 

Stichting MEE 
J.van Hasseltweg 
1022 WZ Amsterdam Noord 
T 020-5127272 
W http://www.meeaz.nl 

Atos/ Altra 
Manoe Anès en Iris Bergman van Altra Onderwijs & Jeugdhulp 
ATOS en Salto wordt aangeboden vanuit de school, maar is ook buiten de school actief. 
Spreekuur dinsdag en donderdag 
Iris Bergman  irisbergmanaltra@gmail.com 
Manoe Anès  manoeanesaltra@gmail.com 

10.2 Verklarende woordenlijst 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
CvB   Commissie van Begeleiding 
MDO   Multidisciplinair overleg 
MG   Meervoudig gehandicapt 
LG   Lichamelijk gehandicapt 
OPP   Ontwikkelingsperspectiefplan 
TLV   Toelaatbaarheidsverklaring 
BC   Bouwcoördinator 

http://www.bjaa.nl/
http://www.ggd.amsterdam.nl/
mailto:info@cordaan.nl
http://www.cordaan.nl/
http://www.meeaz.nl/
http://www.meeaz.nl/
http://www.meeaz.nl/
http://www.meeaz.nl/
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IPB   Integraal personeelsbeleid 
ADI   Aktiverend Direct Instructiemodel 
Parnassys  Administratiesysteem 
SOM   Administratiesysteem/leerlingvolgsysteem  
MR   Medezeggenschapsraad 
TSO   Traumasensitief  onderwijs 
O&Z-coördinator Onderwijs- en Zorgcoördinator 
SWV   Samenwerkingsverband 
Pro   Praktijkonderwijs 
SO   Speciaal onderwijs 
VSO   Voortgezet speciaal onderwijs 
ZMLK   Zeer moeilijk lerende kinderen 
LVS   Leerlingvolgsysteem 
WRA groep  Werkvoorziening Regio Amsterdam 
DVO   Dagverblijf voor ouderen 
IVIO   Praktijkexamens (instituut voor individueel onderwijs) 

10.3 Overeenkomst geldelijke bijdrage  
Het is de wens van de school om dit schooljaar opnieuw te starten met een ouderfonds. De 
bijdrage voor dit fonds zal besteed worden aan allerlei zaken die in het belang van de leerlingen 
zijn, zoals verschillende feesten en activiteiten, traktaties op de sportdagen, projecten, 
museumbezoek, excursies en voor de afscheidsavond van de schoolverlaters. 
 
De gelden van het ouderfonds worden gevormd door uw vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt 
pas geïnd als uw zoon/dochter als leerling is ingeschreven. Het ouderfonds wordt beheerd door 
de ouderraad. De verantwoording voor de afrekening van een schooljaar vindt plaats op de 
eerste ouderavond van het nieuwe schooljaar. 
 
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 75,- 
en kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL13INGB0661589838 t.n.v. STG ORION 
INZAKE KINGMASCHOOL. 
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10.4 Toelichtings-en akkoordformulier gebruik foto’s en video’s 

De school maakt gebruik van foto’s en/of video’s van de leerlingen gedurende de schooldag en 
tijdens jaarfeesten, schoolevenementen en projecten.  
 
De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande interne doeleinden: 

- de digitale nieuwsbrief van de school 
- Social Schools  
- als voorlichtings- of instructiemateriaal  

 
De school gebruikt dit beeldmateriaal voor de onderstaande externe doeleinden: 

- de schoolgids  
- de schoolbrochure 
- Facebook of Twitter 
- het intranet van de school 

In een dergelijk geval wordt uw kind altijd onherkenbaar gemaakt op de betreffende foto of 
video. 
 
In sommige gevallen zal de school het beeldmateriaal ook willen gebruiken voor andere externe 
doeleinden, zonder dat de leerling hierbij onherkenbaar wordt gemaakt, namelijk: 

- de schoolwebsite, 
- opnames in of bij school door externe partijen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

jeugdjournaal,  kinderprogramma’s etc.) waarbij specifieke leerlingen prominent in beeld 
komen. 

In een dergelijk geval zal u hiervoor altijd specifiek schriftelijk om toestemming worden gevraagd. 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………...….………….., groep 
………..,  
 
het bovenstaande te hebben begrepen en ermee akkoord te gaan.  
 
Datum: .............................................................................. 
  
Naam ouder/verzorger: .............................................................................. 
  
Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 
 
NB: Deze verklaring blijft van kracht tot het einde van het schooljaar.  Voor aanvang van het nieuwe schooljaar zal u 
opnieuw worden ingelicht over de omgang van Stichting Orion met de gegevens van uw kind. 
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10.5 Vaststellingsformulier schoolgids  
 

 
 
 


