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Beste ouders en leerlingen,

We zijn er trots op en blij mee dat u als ouder en jij als leerling ook in dit nieuwe schooljaar 

2021 - 2022 (weer) bij ons op school komt! 

In dit boekje staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar, van vakantierooster tot 

kernwaarden. Mochten er nog vragen zijn dan staat de deur bij ons allemaal altijd voor u 

open. 

Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!

Dirk Koops en Joyce Overkleeft

Directie
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Ons onderwijs

Onze school is onderdeel van Stichting Orion. Omdat we samenwerken in de 

stichting met 8 andere scholen 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. Orion vindt het belangrijk 

dat elke leerling met plezier naar school gaat. Het streven is om elke dag het 

maximale uit alle leerlingen te halen. Daarom zetten wij ons in het bijzonder 

in, naast een uitgebreid en passend onderwijsaanbod, voor een aantal extra 

zaken. 

leving op alle leefdomeinen waarin zij een 

waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Wij verzorgen onderwijs en zorg voor leer-

lingen die extra ondersteuning nodig heb-

ben bij de ontwikkeling van hun gedrag. Ons 

onderwijs richt zich op het behalen van de 

landelijk vastgestelde kerndoelen (we volgen 

de kerndoelen voor het reguliere onderwijs). 

De Mr. de Jonghschool doet dit momenteel 

op zo’n hoogstaand niveau dat we het predi-

caat “Excellente school 2018 - 2021” hebben 

gekregen. De Mr. De Jonghschool besteedt 

naast de vastgestelde kerndoelen veel aan-

Onze missie 

De Mr. De Jonghschool is een school voor 

leerlingen die aangewezen zijn op speciaal 

onderwijs waarbij aandacht is voor de 

ondersteuningsbehoeften die zij hebben als 

gevolg van gedrags- en/of psychiatrische 

problemen. Wij verzorgen goed doelgericht 

onderwijs binnen een veilig schoolklimaat 

waarin zorg en onderwijs elkaar versterken. 

Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan 

een zo maximaal mogelijke ontwikkeling van 

de leerling. We stellen het als onze kernop-

dracht om onze leerlingen voor te bereiden 

op een goede en gelukkige plek in de samen-
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dacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling. 

We zetten hiervoor de speciale methode ‘Leef-

stijl’ in. Leefstijl richt zich op de sociale vaar-

digheden en het omgaan met emoties. Ook 

werken we aan deze ontwikkeling door middel 

van persoonlijke doelen op de doelenmeter. 

De leerkrachten verzorgen het onderwijs aan 

de hand van leerlijnen. In de leerlijnen staan 

de te behalen kerndoelen beschreven en de 

gewenste aanpak en planning die daarbij 

hoort. De Mr. De Jonghschool probeert in haar 

totale aanpak traumasensitief op te treden en 

oog voor ieder individu te hebben.

De belangrijkste leerlijnen zijn: 

•  Begrijpend lezen 

•  Technisch lezen 

•  Spelling 

•  Rekenen 

•  Sociaal-emotionele vorming 

•  Burgerschap 

•  Leren leren

Door alle leergebieden heen wordt ook 

gewerkt aan ‘leren leren’. Leerlingen wordt 

hierbij geleerd hoe ze bijvoorbeeld moeten 

samenwerken, reflecteren en plannen. 

Voor elk vak maakt de leerkracht een groeps-

plan, waarin de verschillende niveaugroepen, 

planning en aanpak zijn verwerkt. 

Elke klas bestaat uit maximaal drie niveau-

groepen. Het rekenniveau is leidend voor de 

indeling van de leerlingen in de klassen.

Bijzonder aan onze school 

We bieden leerlingen die dat nodig hebben 

logopedie en fysiotherapie. We bieden hulp-

verlening op maat (Altra/Opvoedpoli). Alle 

groepen beschikken over digitale school-

borden, computers en verschillende devices 

voor alle leerlingen. We hebben in school-

jaar 2021 - 2022 naschoolse opvang van 

SkoolSupport en de Urban Talent Academy. 
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Sinds schooljaar 2019 - 2020 hebben we een 

samenwerking met de Urban Talent Academy. 

Een geselecteerde groep kinderen krijgt 

daar een apart programma aangeboden 

om ze voor te bereiden op het voortgezet 

onderwijs (sociale vaardigheid, bewegen, sa-

menwerken, omgaan met externe leerlingen 

en leerkrachten) Over het aanbod van de 

Urban Talent Academy na school volgt aan 

het begin van het schooljaar meer informatie.

We hebben een gymzaal, een theater en 

een prachtig nieuw ingericht schoolplein. De 

komende twee jaar zal de school wederom 

een grote opknapbeurt krijgen om ervoor te 

zorgen dat we de toestroom van leerlingen 

aan kunnen en recht doen aan het 

excellente onderwijs dat wij al jaren leveren.





Wat vinden wij belangrijk?

Techniek en ICT 

Orion wil graag alle leerlingen klaarstomen 

voor de 21ste eeuw. De Mr. De Jonghschool 

traint de leraren om samen met de leer-

lingen te leren werken in de 21ste eeuw. 

Het draait om: samenwerken, problemen 

oplossen, creativiteit, kritisch denken en 

sociale vaardigheden. Maar natuurlijk ook 

om te leren werken met nieuwe gadgets! De 

school heeft in schooljaar 2020 - 2021 voor 

ieder kind een eigen device, waardoor we 

ons onderwijs maximaal kunnen verrijken. 

Tevens biedt de school de mogelijkheid om 

een device van school in bruikleen te geven 

voor de periode dat de leerling bij ons op 

school zit. Op deze manier biedt school 

ieder kind de kans om thuis aan zijn/haar 

didactische doelen te werken.

Kunst en Cultuur

Creativiteit is erg belangrijk! Je leert er op 

een andere manier denken, je kunt jezelf 

anders uiten, maar ook samenwerken en in 

stapjes een proces uitdenken en werken met 

je handen. Het is ook leuk om te kijken hoe 

anderen dat doen. De Mr. De Jonghschool 

heeft een zeer bevlogen cultuurcoördinator 

die samen met het team steeds meer fantas-

tische activiteiten bedenkt binnen dit onder-

werp.

Sport

Gezellig samen spelen, even stoom afblazen, 

werken aan je motoriek; bewegen is gezond. 

Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk 

niemand uit te leggen. De Mr. de Jonghschool 

heeft een prachtige gymzaal waar we drie 

keer in de week keihard met ons lichaam 

bezig zijn. Buiten spelen vinden wij ook be-

langrijk. We vinden het dan ook fantastisch 

dat we een prachtig nieuw speelplein heb-

ben waar alle kinderen uitgedaagd worden 

om op een leuke en veilige manier te spelen 

en te sporten. Daarnaast werken we samen 

met Special Heroes om nieuwe sporten te 

ontdekken en kennis te maken met de sport-
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clubs bij ons in de buurt. Special Heroes biedt 

ook na schooltijd extra sportlessen aan. Voor 

de kinderen die nog geen A-diploma hebben 

wordt in schooljaar 2021 - 2022 na schooltijd 

schoolzwemmen aangeboden.

Ouderbetrokkenheid

Bij ons op school vinden wij u als ouder erg 

belangrijk. Een goede samenwerking met 

ouders draagt op een positieve manier bij 

aan de ontwikkeling van kinderen. Wij zien 

u als ouders als expert van uw kind en we 

werken graag met u samen als partners. 

Waar mogelijk stemmen we de aanpak op 

school en in de gezinssituatie op elkaar af. 

Wij vinden het dan ook belangrijk regelma-

tig contact met ouders te hebben over de 

voortgang thuis en op school. Dit kan tijdens 

oudergesprekken, huisbezoeken en/of 

ouderavonden. Ouders mogen altijd vragen 

stellen en zijn altijd welkom in de school. We 

streven ernaar ouders actief te betrekken bij 

verschillende activiteiten.

Leren leren

De Mr. De Jonghschool richt zich op leer-

lingen met ernstige gedragsproblemen en 

psychiatrische problematiek. Veel leerlingen 

hebben minder ontwikkelde executieve 

functies door bijvoorbeeld aanleg, trauma 

of stoornissen zoals ADHD of autisme. 

Voor alle leerlingen, maar specifiek voor de 

vaak kwetsbare leerlingen van de Mr. De 

Jonghschool, is het noodzakelijk dat er aan-

dacht wordt besteed aan het trainen van de 

executieve functies binnen het traject ‘leren 

leren’. De executieve functies zijn hogere 

denkprocessen die belangrijk zijn voor het 

uitvoeren van sociaal en doelgericht gedrag. 

De mate waarin de executieve functies 

ontwikkeld zijn gelden als een belangrijke 

voorspeller voor schoolsucces, zowel tijdens 

de periode van de basisschool als van het 

voortgezet onderwijs. De executieve functies 

spelen niet alleen een sleutelrol in school-

prestaties maar ook in het sociale gedrag 

van kinderen en adolescenten.  
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Deze overtuiging is samengevat in drie 

kernwaarden: 

•  We zijn goed voor onszelf 

•  We zijn goed voor elkaar 

•  We zijn goed voor de omgeving

De school kiest er bewust voor om leerlingen 

geen lijsten met regels voor te schotelen. 

We werken vanuit kernwaarden en proberen 

leerlingen daardoor bewust met hun omge-

ving- en elkaar om te laten gaan. 

De leerkracht reageert altijd vanuit de kind-

vragen zoals beschreven in onze missie en 

visie, daarmee is er geen noodzaak meer om 

schoolregels op te stellen.

Onze kernwaarden
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Op school vinden we het belangrijk om op een positieve manier aandacht te 

geven aan respect en veiligheid.  
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Schooltijden

We hebben 5 gelijke dagen van 8.25 tot 

14.05 uur. Wij hebben een continurooster. 

Dat wil zeggen dat we in de groepen met 

elkaar eten en drinken. Iedereen neemt 

hiervoor eten van huis mee. 

Als school vinden wij gezonde voeding 

belangrijk en willen u dan ook vragen om 

gezond eten en drinken mee te geven aan 

uw kind. De eerste pauze willen we graag 

dat kinderen water drinken en fruit eten. In 

de tweede pauze wordt er brood gegeten en 

hebben we ook het liefst dat er water wordt 

gedronken.

Te laat of ziekmelding 

Is uw kind ziek? Bel dan voor 8.30 uur naar 

de administratie: 020 - 41 007 40. Maakt u 

gebruik van schoolvervoer? Vergeet het niet 

ook aan hen door te geven.

Afspraken met hulpverleners

Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, 

ziekenhuis, etc. dient u zoveel mogelijk buiten 

schooltijd in te plannen. Als dat niet kan, 

dan graag doorgeven aan de administratie.

Verlof buiten de schoolvakantie

Voor bijzondere omstandigheden kan extra 

verlof worden verleend door de directie 

van de school. Het mogen echter niet meer 

dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet 

sprake zijn van een noodzaak. Vraag het 

formulier op bij de administratie.

Klachtenprocedure

Bent u als ouder/verzorger ergens ontevre-

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

lereerst contact opnemen met de betrokken 

medewerker of de directeur van de school. 

Wanneer u er samen niet uitkomt, heeft de 

school een contactpersoon waarmee u de 

situatie kunt bespreken. 

Kijk op de website voor de klachtenprocedure 

en de gegevens van de vertrouwenspersoon 

op onze school.

Praktische informatie



Praktische informatie
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Medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat en denkt mee met de directie 

en geeft daarnaast ook adviezen en beslist 

in sommige gevallen ook mee. Heeft u een 

vraag aan de MR? Dat kan via js.mr@orion.nl.

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage van 30,- euro is 

bedoeld om een leuke activiteiten op school 

te organiseren zoals het Sinterklaasfeest, de 

kerstviering, koningsspelen en andere activi-

teiten. Het bedrag kan worden overgemaakt 

op rekeningnummer NL95INGB0680476008 

en ten name van: Mr. De Jonghschool.

Stadspasregeling vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft uw kind een Stadspas? Dan kunt 

u daarmee uw vrijwillige ouderbijdrage 

voldoen. U kunt de Stadspas van uw kind 

laten scannen bij de administratie. Zij scant 

de passen, waarna de gemeente het bedrag 

voor de ouderbijdrage, inclusief het school-

reisje, op de rekening van de school stort. 

Wanneer de Stadspas gescand is, wordt 

genoteerd dat u de vrijwillige ouderbijdrage 

en het schoolreisje volledig heeft voldaan. 

Deze regeling is bedoeld om de scholen te 

ontlasten en om te voorkomen dat er twijfel 

ontstaat of leerlingen waarvoor de vrijwillige 

ouderbijdrage niet is voldaan mee mogen 

doen met de uitjes. Twijfelt u of uw kind 

recht heeft op een Stadspas? Kijk dan op 

www.amsterdam.nl/pakjekans of bel met de 

gemeente op telefoonnummer 14020.
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Start schooljaar

maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m 

vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag en 2e paasdag

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

2e pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Junivakantie

maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

Zomervakantie

vrijdag 15 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Overige vrije dagen/studiedagen

9 september 2021

1 november 2021

15 februari 2022 halve school 

(indeling volgt)

17 februari 2022 halve school

(indeling volgt)

7 maart 2022

23 maart 2022

15 juli 2022 (vrijdag voor de zomervakantie)

Vakanties en vrije dagen
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Directeur

Dirk Koops

Adjunct-directeur

Joyce Overkleeft

Onderwijs- en zorgcoördinator

Vera Ram

Voortgezet onderwijs coördinator

 Jasper Buffing

Onderbouw coordinatie

Manuela van der Jagt

Aandachtsfunctionarissen 

Kindermishandeling

Sophie Haars en Vera Ram

Vertrouwenspersoon

Gerhilde van Zijverden

MR

Gerhilde van Zijverden en Maarten Groot

Administratie

 Jolanda Olivier

Adres  

Terpstraat 36

1069 TV Amsterdam 

Telefoon: 020 – 41 007 40

E-mail: dejonghschool@orion.nl 

Website: www.mrdejonghschool.nl

Twitter: @mrdejongh

Meer informatie

Bezoek onze website voor uitgebreide 

informatie en de actuele kalender. Hier is 

ook onze complete schoolgids te vinden. 

Contactinformatie
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Orion is de enige aanbieder van 

openbaar (voortgezet) speciaal 

onderwijs in Amsterdam. Op 9 

locaties bieden wij speciaal onder-

wijs en passende zorg afgestemd op 

de behoefte van onze leerlingen tot 

20 jaar. Ieder kind met elke gods-

dienst of levensbeschouwing 

is welkom!



Speciaal in onderwijs

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg 

aan kinderen en jongeren met:

•  verstandelijke en/of lichamelijke 

 beperkingen of een chronische ziekte

•  psychiatrische en/of gedragsproblemen

Speciaal in begeleiding

Door het delen van kennis en ervaring 

vanuit het speciaal onderwijs levert het 

Expertisecentrum Orion een bijdrage aan 

passend onderwijs. 

De kracht is dat zij vanuit hun praktijkerva-

ring in het speciaal onderwijs de vertaalslag 

kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in 

het regulier onderwijs. 

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, 

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden 

zijn het uitvoeren van een observatie, 

ondersteuning van de leerling, co-teaching 

van een leerkracht of het verzorgen van een 

studiedag.

Speciaal voor de toekomst

Binnen de Orion Werkstraat worden de 

leerlingen voorbereid op hun toekomstige 

werkomgeving. Hiertoe is er een Orion 

brede werkmethode rondom arbeidsvoor-

bereiding, -toeleiding, en -inpassing. 

De locaties bieden vakopleidingen in 

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen 

kunnen een deel van hun vakopleiding op 

een andere Orion locatie volgen, zodat zij de 

leerroute doen die bij hen past. 

Stages worden vanuit de Werkstraat geor-

ganiseerd. Vanuit het stagebureau worden 

contacten onderhouden en gelegd met de 

(nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees 

Sociaal Fonds. We zijn er trots op dat we 

zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden 

dat bij hen past om ze een zo goed mogelij-

ke toekomst te kunnen bieden.
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Over Stichting Orion
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