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2020 - 2021 minigids

Samenwerken

Veiligheid en respect

Contact

Welkom
Beste leerlingen en ouders!
We zijn er trots op dat jij als leerling ook in dit nieuwe schooljaar 2020 - 2021 weer bij ons op
school komt. Vanzelfsprekend heten wij ook je ouder(s) en/of verzorger(s) van harte welkom!
Het is onze uitdaging om goed onderwijs op maat te verzorgen met daar waar nodig passende ondersteuning.

In deze minigids staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar, van vakantierooster tot
schoolregels. Wij vragen jullie dan ook deze brochure goed te lezen en te bewaren.
Mocht u nog een vraag hebben dan horen wij dat graag.

Een leerzaam schooljaar toegewenst!

Erik Scheerder
Directeur
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Orion
Onze school is deel van Stichting Orion. In samenwerking met 8 andere locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam kunnen we jullie nog beter helpen en kunnen we als
school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten van alle scholen samen.

Wat vinden wij belangrijk?
Op Orion College Drostenburg
hanteren we 3 kernwaarden:
1. Veiligheid
2. Communicatie
3. Respect

Daarbij hebben we
5 basisafspraken:
1. We accepteren iedereen zoals hij/zij is.
2. We houden rekening met elkaar.
3. We helpen elkaar.
4. We zorgen goed voor elkaar en onze
omgeving.
5. We blijven van elkaar en elkaars spullen
af.
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Onze leerlingen
Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet onderwijs
van praktijkniveau tot en met havo, voor leerlingen die:
•

langdurig ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben of

•

internaliserende gedragsproblemen hebben.

Langdurig zieke leerlingen

Leerlingen met internaliserende

Voor langdurig zieke leerlingen kan een

gedragsproblemen

schooldag erg belastend zijn. Op Orion Col-

Leerlingen met internaliserende gedrags-

lege Drostenburg is verpleegkundige zorg

problemen of psychiatrische problematiek

vanuit Cordaan jeugd aanwezig om langdu-

kunnen ook terecht op Orion College Dros-

rig zieke leerlingen ondersteuning te bieden.

tenburg. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen
zijn met een stoornis in het autistisch spec-

Lichamelijk beperkte leerlingen

trum of met angstklachten. Orion College

Lichamelijk beperkte leerlingen hebben

Drostenburg is niet geschikt voor alle leer-

veelal een belemmering in hun motorische

lingen met gedragsproblemen en/of psychi-

vaardigheden. Daarnaast is er vaak sprake

atrische problematiek. Het gedrag mag niet

van een wisselend energieniveau. Dat vraagt

continu storend zijn voor de overige leer-

soms aanpassingen aan bijvoorbeeld het les-

lingen of een belemmering zijn voor het

materiaal of het rooster. Door dergelijke aan-

onderwijsproces.

passingen worden de belemmeringen voor
het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen.

Waar kunnen onze leerlingen

Orion College Drostenburg werkt intensief

naartoe?

samen met Reade. Dit betekent dat leerlingen

Na het Orion College Drostenburg stromen

die daarvoor in aanmerking komen op school

leerlingen door naar arbeid of een vervolg-

revalidatietherapie kunnen ontvangen.

opleiding in het mbo of hbo.
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Ons onderwijs
Binnen Orion College Drostenburg wordt er
voor alle leerlingen ‘Onderwijs op Maat’ geboden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit aangepaste roosters en onderwijs op verschillende
niveaus en/of in verschillende leerjaren. De
leerling staat bij ons centraal binnen een
veilig pedagogisch klimaat. Goed en regelmatig contact tussen de mentor, de leerling
en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) vinden
wij belangrijk. Dit is namelijk een bevorderende factor voor het onderwijsproces.

Praktijkafdeling
Op de praktijkafdeling bereiden wij de leerlingen voor op passend wonen, passend werken en
vrije tijd. De leerlingen leren de theorie door voordoen-nadoen-zelf doen. De theorie staat in
dienst van het praktisch leren. In de eerste 2 leerjaren ligt de nadruk o.a. op de AVO vakken
en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Vanaf leerjaar drie verschuift de focus naar de
stages. In het vijf jaar durende praktijkonderwijs wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden en
werknemersvaardigheden. De leerlingen krijgen geleidelijk aan steeds meer verantwoordelijkheid tijdens de stages. In het vierde en vijfde leerjaar gaan ze zelfstandig stages lopen, rekening
houdend met hun mogelijkheden en interesses.
Samen met onze partners (o.a. Cordaan en Pantar) zoeken we passende stageplekken met
indien nodig begeleiding ter voorbereiding op (passende) arbeid. Leerlingen sluiten het praktijkonderwijs af met een praktijkdiploma en/of een branche erkend certificaat en/of een MBO
entree-opleiding.
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Onderbouw 1 en 2 vmbo en havo
We bekijken in deze jaren nauwkeurig het niveau van de leerlingen en de schoolse vaardigheden,
voordat er een advies voor het examentraject in de bovenbouw komt. Daarom hebben de leerlingen
in de onderbouw een breed vakkenpakket. Aan het eind van het tweede leerjaar (HAVO derde
leerjaar) kiezen de leerlingen hun profiel voor de bovenbouw. We werken met de leerlingen niet
alleen aan hun cognitieve vaardigheden maar ook aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle
leerlingen hebben aan het begin van de dag contact met hun mentor. Bij dit opstartmoment nemen
zij samen de bijzonderheden van de dag door en is er extra aandacht voor de individuele leerling.

Bovenbouw vmbo
Het vmbo van Orion College Drostenburg heeft drie leerwegen:
•

De basisberoepsgerichte leerweg (BB)

•

De kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

•

De theoretische leerweg (TL)

De vmbo-leerlingen kiezen in het tweede leerjaar een profiel voor het examentraject in het
derde en vierde leerjaar.
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn de profielen:
•

Zorg en welzijn (Z&W)

•

Produceren, installeren en energie (PIE)

•

Economie en ondernemen (E&O)

Leerlingen die de kader- of basisberoepsgerichte leerweg volgen zijn aangewezen op symbioseonderwijs. Deze leerlingen volgen de algemene vakken op Orion College Drostenburg en de
beroepsvoorbereidende vakken van de profielen Z&W en PIE op de symbiose-school Open
Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Dit is op een andere locatie, ongeveer twee kilometer van
onze school. De lessen van het profiel E&O worden allemaal op onze school gegeven. De leerlingen in de vmbo basisberoepsgerichte leerweg en in de kaderberoepsgerichte leerweg doen
als extraneus examen op de OSB. Alle lessen van de theoretische leerweg worden bij ons op
school gegeven. In de theoretische leerweg zijn er vier profielen, te weten:
•

Techniek

• Zorg en welzijn

•

Economie

• Landbouw
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Bovenbouw havo
De havo-leerlingen volgen alle lessen op Orion College Drostenburg en doen uiteindelijk
staatsexamen. De havo-leerlingen kiezen in het derde jaar een profiel voor het examentraject
in het vierde en vijfde leerjaar, de mogelijkheden zijn:
•

Natuur en techniek

•

Natuur en gezondheid

•

Economie en maatschappij

•

Cultuur en maatschappij

Extra ondersteuningsaanbod
Naast de reguliere klassen heeft Orion College Drostenburg enkele klassen met een extra ondersteuningsaanbod bovenop het bestaande basisaanbod. In deze klassen zitten leerlingen
met een meer intensieve en langdurige ondersteuningsbehoefte. Hoewel de aard en ernst
van de problematiek per leerling kan verschillen, is bij alle leerlingen in deze klassen sprake
van een grotere behoefte aan ondersteuning op sociaal-emotioneel, communicatief en/of fysiek gebied. Onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vraagt om een
onderwijssetting waarin sprake is van een vast lokaal en een vaste groepssamenstelling. In
de desbetreffende klassen is naast een vaste docent, die tevens ook de mentor is, een onderwijsondersteuner aanwezig. De zorgcoördinator, teamleider en overige medewerkers zijn
ondersteunend aan de docent.
Onderwijs middels het extra-ondersteuningsaanbod staat in dienst van het beoogde einddoel/uitstroomperspectief van de leerling. Dit einddoel kan per verschillen.

Thuisonderwijs
Wanneer een leerling om medische of psychische redenen niet volledig naar school kan komen,
kan voor een afgebakende periode thuisonderwijs worden ingezet door een ambulant docent.
Dit gebeurt altijd in overleg met de jeugdarts van de GGD en de leerplichtambtenaar.
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Kunst en Cultuur
Creativiteit is belangrijk! Je leert er op een
andere manier van denken en je kunt jezelf
anders uiten. Voor alle leerlingen in de
onderbouw behoort beeldende vorming
en tekenen tot het standaard lesaanbod.
Voor leerlingen in de bovenbouw vmbo bb
en vmbo kb hoort CKV in het derde jaar tot
het regulier aanbod. Tekenen is binnen op
de havo en vmbo TL een examenkeuzevak.
Daarnaast plannen we verschillende excursies om leerlingen te laten kennismaken
met een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod.

Sport
Gezellig samen bewegen, even stoom afblazen, werken aan je motoriek en conditie.
Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk
niemand uit te leggen. We hebben een samenwerking met Special Heroes om kennis
te maken met nieuwe sporten, dit gebeurt
tijdens de gymlessen. Daarnaast hebben
we jaarlijks een sportdag bij Only Friends.
In de Carrouseldag op de praktijkafdeling
en in de onderbouwklassen worden ook
sportactiviteiten aangeboden door middel
van workshops.
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Techniek en ICT
Digitale vaardigheden zitten standaard
in het lesaanbod van alle leerlingen in de
onderbouw. Op die manier zorgen wij er
voor dat ze klaar zijn voor werken en leven
in de 21e eeuw. Het draait onder meer om:
samenwerken, problemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden. Daarnaast is informatica binnen de
havo een examenkeuzevak.
techniek komt aan bod in de praktijkafdeling en in de onderbouw bij de carrousellessen.

Orion Werkstraat
www.orionwerkstraat.nl
De Orion Werkstraat is het overkoepelend stagebureau van alle Orion Colleges. Het heeft als
doel iedere jongere die daarvoor in aanmerking komt naar betaald werk of arbeidsgerichte
dagbesteding te leiden. In de Werkstraat worden de jongeren geholpen aan werk en worden
zij gecoacht in hun baan. Op basis van assessments kan een onderwijsaanbod op maat gemaakt worden voor zowel school als stage. Tot twee jaar na de Werkstraat wordt de coaching
voortgezet in de vorm van terugkombijeenkomsten.
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Vakanties en vrije dagen

8

Start schooljaar
maandag 17 augustus 2020 starten de

2e paasdag

onderbouwklassen, leerjaren 1 en 2.

maandag 5 april 2021

dinsdag 18 augustus 2020 starten de

Meivakantie

bovenbouwklassen, leerjaren 3,4 en 5.

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Herfstvakantie

Hemelvaart

maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober

donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

2020

2e pinksterdag

Kerstvakantie

maandag 24 mei 2021

maandag 21 december 2020 t/m vrijdag

Junivakantie

1 januari 2021

maandag 14 juni t/m vrijdag 18 juni 2021

Voorjaarsvakantie

Zomervakantie

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari

maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus

2021

2021

Studiedagen

Algemene ouderavond

De voor het schooljaar 2020 - 2021 vastge-

Start schooljaar en kennismaking mentoren:

stelde aanvullende dagen waarop de leer-

dinsdag 1 september 2020

lingen geen school hebben:

•

Informatieavond over de profielkeuze

vrijdag 20 november 2020

voor leerlingen uit klas 2 vmbo en klas 3

woensdag 24 maart 2021

havo en hun ouder(s) en/of verzorger(s)

vrijdag 2 april 2021

dinsdag 8 december 2020
•

Informatieavond schoolverlaters

Schoolfeest

praktijk/vmbo/havo

vrijdag 2 oktober 2020

dinsdag 12 januari 2021

Leerlingevent en dagbestedingsmarkt
Leerlingevent (leerlingdoelgroep nader te bepalen): dinsdag 9 februari 2021.
Dagbestedingsmarkt (voor leerlingen van de Orion Colleges met uitstroom dagbesteding):
donderdag 11 maart 2021.
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Schooltijden
Onderbouw

Bovenbouw

lesuur

starttijd

eindtijd

lesuur

starttijd

eindtijd

1

08.30

09.20

1

08.30

09.20

2

09.20

10.10

2

09.20

10.10

3

10.10

11.00
pauze 1

20 minuten

3

10.30

11.20

4

11.20

12.10

pauze 2

30 minuten

5

12.40

13.30

pauze 1

20 minuten

4

11.20

12.10

5

12.10

13.00

pauze 2

30 minuten

6

13.30

14.20

6

13.30

14.20

7

14.20

15.10

7

14.20

15.10
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Praktische informatie
Wat te doen bij...
Als uw kind niet naar school kan komen (bijv. door ziekte),
belt u dan vóór 8.15 uur de school: 020 - 611 12 13.

Schoolvervoer
Leerlingen die met schoolvervoer (taxi, bus) komen (bekostigd door de gemeente) :
•

Indien uw kind ziek is of niet naar school kan komen denkt u er dan a.u.b. ook aan de
chauffeur van het taxivervoer bedrijf te bellen?

•

Ook moet op een studiedag (lesvrije dag voor leerlingen) door ouders het schoolvervoer
worden geannuleerd.

Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
•

de ouders moeten een verlofaanvraagformulier invullen en inleveren bij de directeur

•

in dit formulier staat waarom er extra vrije dagen gevraagd worden

•

bij het formulier moeten eventuele bewijsstukken gevoegd worden

•

extra vrije dagen vóór en ná de vakanties worden niet toegekend

•

de verlofaanvraag formulieren zijn te downloaden via de website of op te halen bij onze
administratie.

Klacht
Kijk op de website voor de klachtenprocedure. Hier vindt u
ook de gegevens van de vertrouwenspersoon van de school.
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Wie is wie
Praktijkafdeling
Teamleider: Juan Rodriguez Ruiz, j.rodriguezruiz@orion.nl
Zorgcoördinator: Rosanne Klaver, r.klaver@orion.nl

Onderbouw VMBO/HAVO
Teamleider Olaf Hirsch, o.hirsch@orion.nl
Zorgcoördinator: Marieke van der Meer, m.vandermeer@orion.nl

Bovenbouw VMBO-basis en VMBO-kader
Teamleider: Agnita Kingma, a.kingma@orion.nl
Zorgcoördinator: Kim Hartsema, k.hartsema@orion.nl

Bovenbouw VMBO-TL/HAVO
Teamleider: Marjan Loos, m.loos@orion.nl
Zorgcoördinator: Patty Biberoglu, p.biberoglu@orion.nl

Schoolcoach: 		

Claudia Karamat Ali, c.karamatali@orion.nl

Stagecoördinator: 		

Karo van Wijk, k.vanwijk@orion.nl

Administratie: 		

Sietse Huisman, Caroline Kros

Conciërges: 		

Leo Janssen en Ismail Zaza

Ambulant docenten:

Agnes Braam, Karin van Wilgenburg en Fred Vermeulen

Jeugdarts GGD: 		

Annemiek van Woudenberg, avwoudenberg@ggd.amsterdam.nl

Ouder-kindadviseur (OKA): Olga Bakker, o.bakker@oktamsterdam.nl
KInderverpleegkundigen ingevuld door Cordaan Jeugd Kinderteam
Contactpersonen: 		

Renate Naberhuis en Roelof Ilsink
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Onze schoolregels
•

Alle boeken zijn in bruikleen, eventuele schade wordt in rekening gebracht.

•

Bij zes keer te laat of tien lesuren ongeoorloofd afwezig ontvangen ouder(s)/verzorger(s)
een waarschuwingsbrief.

•

Bij negen keer te laat komen of zestien lesuren ongeoorloofd verzuim wordt de
leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

•

Leerlingen die zich misdragen, kunnen worden geschorst door de directeur.

•

In de pauzes is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan.

•

Bij verlies of diefstal van waardevolle spullen is de school niet aansprakelijk.

•

Het maken van beeldopnamen in de school en tijdens schoolactiviteiten is niet toegestaan.

•

Het is verboden alcoholische dranken, energiedranken (zoals Red Bull), drugs, laserpennen,
lachgasampullen of wapens mee naar school te nemen.

•

Tijdens de les zijn petten en capuchons af en jassen uit, en leveren de leerlingen hun
telefoons in bij de docent.

•

Onderbouwleerlingen mogen in de pauze naar buiten op het afgeschermde schoolplein.

•

Op het schoolplein en in de directe omgeving van de school geldt een rookverbod.

•

Op school mag er geen fastfood worden genuttigd.

Voor de uitgebreide schoolgids 2020 - 2021 verwijzen we u graag naar onze website:

www.orioncollegedrostenburg.nl
www.orion.nl | www.expertisecentrumorion.nl | www.orionwerkstraat.nl | Twitter @StgOrion
Kijk voor meer informatie over onze scholen op www.scholenopdekaart.nl.
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Orion
Orion is de enige aanbieder van openbaar

het uitvoeren van een observatie, ondersteuning

(voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

van de leerling, co-teaching van een leerkracht of

Op 9 locaties bieden wij speciaal onderwijs en

het verzorgen van een studiedag.

passende zorg afgestemd op de behoefte van
onze leerlingen tot 20 jaar. Ieder kind met elke

Speciaal voor de toekomst

godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen
voorbereid op hun toekomstige werkomgeving.

Speciaal in onderwijs

Hiertoe is er een Orion brede werkmethode

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan

rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding, en

kinderen en jongeren met:

-inpassing. De locaties bieden vakopleidingen in

•

verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen kunnen

of een chronische ziekte

een deel van hun vakopleiding op een andere

psychiatrische en/of gedragsproblemen

Orion locatie volgen, zodat zij de leerroute doen

•

die bij hen past. Stages worden vanuit de WerkSpeciaal in begeleiding

straat georganiseerd. Vanuit het stagebureau

Door het delen van kennis en ervaring vanuit het

worden contacten onderhouden en gelegd met

speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum

de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

Orion een bijdrage aan passend onderwijs. De

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk

kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in

gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal

het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen

Fonds.

maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier
onderwijs.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onder-

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-,

wijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn

zo goed mogelijke toekomst te kunnen bieden.

www.orioncollegedrostenburg.nl

