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1. Inleiding 
 

Dit is de schoolgids 2021 - 2022 van Orion College Amstel. 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. 
 
De schoolgids is voorgelegd aan- en vastgesteld door de medezeggenschapsraad van de school. 
 
Misschien dat deze schoolgids uw eerste kennismaking met de school wordt, misschien dat u de 
school al kent omdat uw kind al op onze school zit. In alle gevallen hopen wij dat deze schoolgids u 
de informatie zal geven die u wenst. Mocht u in deze gids echter geen antwoord vinden op uw 
vraag, aarzel dan niet en neem contact op met school. 
 
Van deze ‘online schoolgids’ is een print opvraagbaar bij de schooldirectie. Daarnaast wordt jaarlijks 
aan alle ouders een beknopte schoolgidsfolder met de meest relevante en praktische informatie 
uitgedeeld. 
 
Sinds schooljaar 2014-2015 is het nieuwe stelsel Passend Onderwijs in werking gegaan. 
Schoolbesturen voor speciaal en regulier onderwijs vormen met elkaar samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs. Elk samenwerkingsverband heeft als doel om het onderwijs zo in te richten dat 
alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen met de ondersteuning die zij nodig hebben om 
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Waar mogelijk wordt het onderwijs en de ondersteuning 
(deels of helemaal) op een reguliere school gegeven. Dat betekent dat scholen voor speciaal 
onderwijs intensiever gaan samenwerken met het regulier onderwijs. Er wordt gekeken naar wat 
leerlingen wél kunnen bereiken, welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben en of die 
ondersteuning ook op een reguliere school geboden kan worden. Leerlingen die dat echt nodig 
hebben, blijven naar het speciaal onderwijs toegaan. Over de toelating leest u meer in hoofdstuk 
3.5. 
 
Meer informatie over passend onderwijs vindt u op de site www.passendonderwijs.nl. 
 
  



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Orion College Amstel * www.orion.nl   6 / 86 

 

2. Schoolgegevens 
 

2.1 Gegevens school  
Bezoekadres: Wibautstraat 220-222 
Postadres: 1097 DN Amsterdam 
Telefoon: 020-6442232 
E-mail: orioncollegeamstel@orion.nl 
Website: www.orioncollegeamstel.nl 
BRIN-nummer: 21EJ 
 

2.2 Gegevens bevoegd gezag  
Stichting Orion 

Stichting Orion 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 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) 
● 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 leerlingen 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 Orionscholen 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 

http://www.orion.nl/
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SWV Amsterdam Diemen PO PO 27-07 

SWV Amsterdam Diemen VO VO 27-08 

SWV Amstelronde PO 27-08 

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 Passenderwijs 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 Amstel is centraal gelegen aan de Wibautstraat, vlakbij het Amstelstation. Zo is het 
voor leerlingen uit de hele regio goed bereikbaar. 
 
Bij de inrichting van ons nieuwe schoolgebouw hebben we rust en veiligheid willen combineren met 
een sfeervolle omgeving. Door gebruik van een overzichtelijke indeling,  zachte, kalme kleuren en 
een prikkelarme aankleding straalt het gebouw rust uit. Tegelijkertijd hebben we een veilige, 
transparante en open sfeer willen neerzetten, onder andere door gebruik van veel raampartijen in 
alle ruimtes, gericht op de centrale hal. 
 
Het gebouw is zo veilig mogelijk ingericht door onder andere: een geavanceerd sluitsysteem, 
camerasysteem, openheid en transparantie, met tussendeuren aan elkaar geschakelde 
theorielokalen, de realisatie van een achterwachtruimte waar leerlingen onder toezicht tot rust 
kunnen komen en keuzemogelijkheden in pauzelocaties. 
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3. Onderwijs en ondersteuning 

3.1 Missie en visie  
Missie 
Het Orion College Amstel is een school waar jongeren welkom zijn, die door hun gedrag en de 
benodigde extra ondersteuning op dit gebied (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Daarnaast is een deel van onze leerlingenpopulatie moeilijk lerend of heeft een lichte cognitieve 
beperking. 

 
Door een sensitief en positief pedagogisch schoolklimaat neer te zetten en onderwijskundig 
maatwerk te leveren wil het Orion College Amstel het uiterste uit de leerlingen halen en hen een 
goede basis bieden voor een zo sterk mogelijke positie in onze maatschappij. Dit betekent dat wij 
ons richten op de brede ontwikkeling van de leerling: naast de didactische ontwikkeling ook op de 
sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, talentontwikkeling en op 
de ontwikkeling van basale en specifieke arbeidsvaardigheden. Hieronder zijn de speerpunten in 
onze missie vanuit de beleving van de leerling beschreven: 
 

“Leer mij wat ik goed kan en wat ik hier later mee kan bereiken” 
Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij hechten wij naast belangrijke basale kennis en 
vaardigheden vooral ook waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling en een positief en 
haalbaar toekomstperspectief. Dit betekent dat wij ons naast kennisoverdracht en oefening van 
vaardigheden richten op de acceptatie en het inzicht van de leerling in de eigen capaciteiten en 
talenten, maar ook de moeilijke uitdagingen en eventuele beperkingen. We zetten ons actief in om 
het zelfinzicht van alle leerlingen te vergroten. We helpen de leerlingen door middel van een 
afwisselend en intensief aanbod op weg om de antwoorden te vinden op de vragen ‘wie ben ik?’, 
‘wat wil ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat heb ik nodig?’ 
 

“Leer mij mezelf en anderen te accepteren en respecteren” 

Belangrijke kernwaarden in ons pedagogisch klimaat zijn respect en verantwoordelijkheid. Respect 
komt tot uiting in het feit dat we uitdragen dat we alle leerlingen accepteren zoals ze zijn, zowel 
met hun krachten als hun klachten. Daarnaast benadrukken we de waarde van diversiteit op school 
en in de samenleving. We streven ernaar dit respect over te dragen naar de houding van onze 
leerlingen jegens anderen.  
 

“Leer mij hoe ik het zelf kan doen” 

Andere belangrijke uitgangspunten in de visie van de school zijn het stimuleren van zelfinzicht, 
zelfregulatie, zelfredzaamheid, autonomie en eigenaarschap van de leerling. Dit  willen wij centraal 
stellen door middel van dialoog en samenwerking met de leerling (en ouders/opvoeders). Dit willen 
we onder andere bereiken door het perspectief voor de leerling in het ontwikkelingsperspectiefplan 
samen met de leerling uit te werken en vast te stellen, zodat de leerling zeggenschap heeft over 
zijn/haar ontwikkeling. Daarnaast hechten wij waarde aan een curriculum waarbinnen leerlingen in 
het kader van zelfredzaamheid de belangrijkste principes leert. Tenslotte maken we aan de hand 
van diverse beschikbare data over de leerling op een objectieve wijze voor leerlingen en ouders 
inzichtelijk hoe de ontwikkeling/voortgang van de leerling verloopt. 
 
 
 

“Leer mij te herstellen bij tegenslagen en problemen zelfstandig op te lossen.” 
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We zijn in ons pedagogisch klimaat gericht op het bieden van kansen en herstel. Fouten maken mag: 
we focussen op hoe de leerling herstelt en wat de leerling leert van de fout. Door veel individuele 
aandacht voor wat onze leerlingen goed doen en goed kunnen, proberen we de focus van de leerling 
te verleggen van klachten naar krachten. 
 
Visie op onderwijs en leren 
Op het Orion College Amstel leeft de overtuiging dat elk kind wil leren, ook wanneer de motivatie 
wellicht niet (duidelijk) zichtbaar is. Wij zien het als onze taak om het onderwijs zo vorm te geven 
dat het bij elk kind de intrinsieke motivatie om te leren naar boven wordt gehaald, onder andere 
door de inzet van passie, lef, creatief denken, flexibiliteit in handelen en de leerling te betrekken bij 
het onderwijsproces. De leerling moet eigenaar zijn over zijn of haar eigen ontwikkeling. Door 
middel van goede coaching en begeleiding wordt het eigenaarschap van de leerling bevordert 
waarbij de focus ligt op: 

● de sociale en maatschappelijke competenties van de leerling  
● het vergroten van een positief zelfbeeld in de brede ontwikkeling met aandacht voor 

talenten en diversiteit in leerstijlen 
Hiertoe zet OCA in op een innovatief curriculum met duidelijke doorgaande leerlijnen die elkaar 
ondersteunen en maatwerk mogelijk maken. We streven naar diversiteit in het aanbod en in de 
aanpak, waarbij we leerlingen met verschillende cognities en leerstijlen uitdagen en prikkelen tot 
leren. Een belangrijk uitgangspunt voor onze doelgroep is dat de onderwijsinhoud gekoppeld moet 
zijn aan de voor hun (toekomst) relevante praktijk. We streven dus naar betekenisvol onderwijs. 
 
Visie op het schoolklimaat 

● Gericht op transparant en voorspelbaar handelen 
Het Orion College Amstel zet in op transparant en voorspelbaar handelen naar de leerlingen toe. 
Dat wil zeggen dat medewerkers veelal werken met vaste structuren, hardop uitspreken wat zij 
zullen gaan doen en werken met duidelijke waarschuwingssystemen. Op deze manier wordt de 
situatie voor de leerlingen zo voorspelbaar mogelijk.  
 

● Gericht op dialoog met de leerling 
We streven ernaar om zoveel mogelijk samenwerking met en ervaren autonomie en eigenaarschap 
door de leerlingen te bewerkstelligen. We besteden aandacht aan de dialoog met de leerlingen ten 
behoeve van meerdere doeleinden. Ten eerste leren de leerlingen op deze manier om hun 
gedachten en gevoelens op een correcte wijze onder woorden te brengen. Ten tweede kunnen de 
medewerkers van school beter aansluiten op de behoeften van de leerlingen wanneer hierover 
gesproken wordt. In gesprek met de leerling streeft het schoolpersoneel ernaar om de leerling te 
leren zelf oplossingsgericht te denken en niet de oplossing voor de leerling aan te dragen.  
 

● Gericht op succeservaringen 
De school probeert voor elke leerling te zoeken naar manieren om succeservaringen op te doen. 
Door bijvoorbeeld met interne en externe stages en specialisaties aan te sluiten bij capaciteiten en 
talenten van de leerling. Tevens besteedt de school aandacht het behalen van certificaten op 
verschillende momenten in de schoolcarrière. Door middel van een doorlopend en afwisselend 
aanbod in beroepsoriëntatie en wordt er samen met de leerling naar gestreefd om voor elke leerling 
een concreet, passend en haalbaar toekomstperspectief te creëren.  
 

● Gericht op kansen en herstel 
Fouten maken mag! Dit zien wij als belangrijk onderdeel binnen een leerproces. Belangrijk is wel 
hoe leerlingen omgaat met hun fouten. We proberen een setting neer te zetten waarbinnen 
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leerlingen bereid zijn om hun fouten goed te herstellen en hier lering uit te trekken. Vanuit school 
worden onderdelen als reflectie, bewustzijn van wat er fout ging en hoe het anders kan, een goede 
oplossing aandragen en situaties uitpraten gestimuleerd.   
 

● Gericht op stressreductie & (zelf)regulatie (traumasensitief schoolklimaat) 

Omgaan met stress en dit zelf kunnen reguleren zien wij als een zeer belangrijke vaardigheid om 
succesvol te kunnen participeren binnen onze samenleving. Onze focus ligt op het signaleren van 
stress in het algemeen en trauma specifiek en op het aanleren van effectieve regulatiestrategieën 
aan onze leerlingen. Wij houden rekening met de zogenaamde ‘window of tolerance’.  

 

Bij stress kunnen leerlingen uit dit ‘raampje’ schieten en komen ze in een staat van hyperarrousal 
of hypoarrousal. Leerlingen met negatieve levenservaringen hebben een kleiner ‘raampje’ waar ze 
sneller uit zullen schieten. Op het moment dat dit gebeurt schakelt de leerling over naar een staat 
van overleving, waarbij alle hogere denkprocessen worden uitgeschakeld. Hierbij is het noodzakelijk 
om eerst de stress te verlagen, voordat de leerling weer goed te bereiken is met een gesprek. In ons 
handelen en middels onze achterwachtprocedure houden wij hier rekening mee. Wij zijn ons tevens 
bewust van de ‘onzichtbare koffer’ die elke leerling met zich meedraagt, met hierin overtuigingen 
van zichzelf, anderen en de wereld, die negatief gekleurd kunnen zijn door negatieve 
levenservaringen.  
 

● Gericht op een gezonde levensstijl als basis voor optimaal leren 

De school moet dienen als gezonde omgeving die bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van 
lichaam en geest. We streven er in ons onderwijs naar om optimaal tegemoet te komen aan de 
basisbehoeften aan autonomie, competentie en relaties.  
We stimuleren gezonde keuzes bijvoorbeeld door rookvrije school te zijn, met een gezonde 
schoolkantine, waarbij wij water drinken gedurende de dag actief stimuleren. Wij zien het als onze 
taak dat wij leerlingen moeten leren hoe zij lichamelijk én geestelijk een gezond burger zijn of 
worden. Hiertoe hebben lessen over geestelijke en fysieke gezondheid en keuzes ten aanzien van 
een gezonde levensstijl een vaste plek in ons curriculum. In de onderstaande piramide is per 
basisbehoefte weergegeven wat een leerling nodig heeft voor een optimale ontwikkeling. Wij 
streven naar een holistisch aanbod op alle onderdelen van deze piramide.  
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Op het gebied van het stimuleren van gezonde eetgewoonten voldoet onze kantine aan de Richtlijn 
Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Daarnaast brengen we ieder jaar wij 
aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de 
uitkomsten aan de directie. 
 

Ook het curriculum draagt bij aan het maken van gezonde keuzes:  

Onze lesmethodes omtrent gezonde voeding opgenomen zijn in de vaste leerlijn van het vak 

Burgerschap. In de 1e klassen wordt de methode smaaklessen gegeven. In de 2e en 3e klas wordt 

de methode Do It ingezet.  

 

Om goed in kaart te brengen bij welke leerlingen gezonde voeding en beweging een 

aandachtspunt is worden enkele stappen ondernomen: 

- De schoolarts voert BMI metingen uit bij leerlingen met mogelijk overgewicht 

- Overgewicht, obesitas en ongezonde eet- & drinkgewoonten worden als belemmerende 

factor in het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling genoteerd, zodat dit 2 keer per 

jaar wordt geëvalueerd en wordt bekeken of actie hierop gewenst is 

- De mentor gaat één keer per jaar op huisbezoek voor een algemeen gesprek met ouders 

waarbij niet alleen de schoolse ontwikkeling, maar juist ook de thuissituatie en vrije 

tijdsbesteding wordt besproken. Hierbij worden de eetgewoonten van de leerling expliciet 

uitgevraagd en in het huisbezoekverslag genoteerd. Dit verslag wordt gearchiveerd en is 

terug te vinden in ons leerlingvolgsysteem. Als er sprake lijkt te zijn van een zorgelijk 

 
● Gericht op preventie van polarisatie en respect voor diversiteit 

Ter preventie van polarisatie (en radicalisering) en ter bevordering van respect voor diversiteit 
wordt vooral gewerkt aan het neerzetten van een setting waarbij alle leerlingen zich betrokken en 
gesteund voelen. Het grootste gedeelte van de leerlingenpopulatie heeft negatieve 
schoolervaringen en kan zich buitengesloten hebben gevoeld of zelfs een negatief wereldbeeld 
hebben ontwikkeld. Om dit te herstellen is het belangrijk dat leerlingen zich onderdeel voelen van 
de school en geen buitensluiting meemaken. Tevens is het bieden van een positief en haalbaar 
toekomstperspectief een belangrijke factor. De volgende drijfveren die kunnen leiden tot 
radicalisering moeten zoveel mogelijk worden beperkt: 

1. Gevoel van groepsgebaseerde achterstellingen/gevoel van groepsdreiging  
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2. Onzekerheid over identiteit 
3. Gevoel van onbeduidendheid (dat je niets betekent) en zoektocht naar betekenis 

 
Visie op partnerschap & professionalisering 
Gedrag verandert niet zomaar en negatieve overtuigingen maken niet moeiteloos plaats voor 
nieuwe positieve overtuigingen. Om op didactisch, sociaal, emotioneel en professioneel gebied te 
leren is stimulatie en herhaling op alle gebieden nodig. Wenselijk hiervoor is een nauwe 
samenwerking met alle belangrijke personen uit het netwerk van de leerling. Zodat de 
sleutelfiguren uit dit netwerk dezelfde boodschap uitdragen aan de leerling. Dit biedt ten eerste 
voorspelbaarheid en ten tweede kan de leerling dan leren binnen de verschillende leefgebieden; op 
school, thuis en in de vrije tijd. Hiertoe achten wij afstemming en samenwerking met 
ouder(s)/opvoeder(s) en de jeugdhulpverlening van groot belang.  
 

3.2 Leerlingenpopulatie  
Op het Orion College Amstel zitten leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het 
gebied van gedrag, vooropgesteld externaliserend gedrag. De leerlingen hebben onder andere 
veelal last van hyperactiviteit, emotieregulatieproblematiek, agressieregulatieproblemen,  
oppositioneel-opstandig gedrag, concentratieproblemen, motivatieproblemen, (anti)sociale  
problematiek, autistische problematiek en problemen in de morele ontwikkeling. Onderliggend aan 
de duidelijk merkbare externaliserende problematiek liggen regelmatig cognitieve beperkingen, 
internaliserende problemen zoals angst en neerslachtigheid en/of negatieve levenservaringen of 
trauma’s.  

Een groot deel van de leerlingenpopulatie heeft (meerdere) negatieve levenservaringen of zelfs 
trauma’s opgedaan, die veelal onderliggend zijn aan (versterking van) het gedragsprobleem. 
Voorbeelden hiervan zijn: het verlies van een ouder (door vertrek of overlijden), geweld in het gezin 
(dit kan ook geweld tussen ouders/opvoeders zijn), negatieve of zelfs traumatische 
schoolwisselingen en diverse negatieve ervaringen vanuit de straatcultuur (vechtpartijen, 
criminaliteit etc.). 

In de basis heeft de leerlingenpopulatie van het Orion College Amstel de volgende 
ondersteuningsbehoeften: 
● werken in kleine groepen met veel ruimte voor individuele aandacht 
● duidelijke structuur, regels en grenzen 
● een positief klimaat met de focus op aanmoediging en bekrachtiging 
● een opvangruimte waar ze onder begeleiding kunnen ontstressen 
● vertrouwenspersonen in de school waarbij ze terecht kunnen 
● een schoolklimaat waarbij er naar hen geluisterd wordt 
● praktisch onderwijs dat aansluit op hun belevingswereld 
● een gestructureerd maar afwisselend dagprogramma 
● begeleiding in de sociale interactie met leeftijdgenoten en volwassenen  

 

3.3 Inrichting van het onderwijs  
Uitstroomprofielen 
Het Orion College Amstel heeft voor de leerlingen de volgende uitstroomprofielen:  
- Arbeid: onder arbeid valt uitstroom naar de (begeleide) arbeidsmarkt of uitstroom richting een 

MBO entree opleiding.  
- Vervolgonderwijs: Onder vervolgonderwijs valt de uitstroom naar VMBO 
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(basisberoepsgerichte- , kaderberoepsgerichte leerweg) en MBO niveau 2. Op het Orion College 
Amstel worden in de onderbouw alle verplichte vakken van het VMBO (basisberoepsgerichte of 
kaderberoepsgerichte leerweg) aangeboden. Aan het einde van het 2e leerjaar wordt bepaald 
of leerlingen met VMBO niveau qua gedrag en cognitie tussentijds teruggeplaatst kunnen 
worden op een (reguliere) VMBO-school of dat zij zich op het Orion College Amstel verder gaan 
ontwikkelen en toewerken naar uitstroom naar MBO niveau 2. Het Orion College Amstel dus 
geen diplomagericht onderwijs op het niveau van VMBO, enkel op het niveau van MBO (entree). 

 
Diplomering & certificering 
Op het Orion College Amstel kunnen leerlingen diverse diploma’s en certificaten behalen:  
- voor Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels kunnen de leerlingen IVIO diploma ’s halen op 

niveau KSE 1, KSE 2, KSE 3 en KSE 4. Deze diploma’s sluiten aan bij de indeling in 
opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt en worden door de overheid erkend 

- bij horeca valt het certificaat Keukenvaardigheden SVA en KAS te behalen 
- bij techniek kunnen leerlingen een certificaat halen voor autotechniek, autoschoonmaak, 

tweewielertechniek of een landelijk erkend diploma voor lassen (NIL) 
- bij lichamelijke opvoeding is er de mogelijkheid om het certificaat voor Jeugdsportbegeleider 

(JSB) te behalen 
- in de vierde klas kunnen leerlingen het MBO entree diploma behalen voor Verkoop/Retail of 

voor Dienstverlening & Zorg. Dit is in samenwerking met het ROC van Amsterdam 
- leerlingen kunnen een certificaat halen voor schoonmaak bij de specialisatie Zorg & Welzijn 
- bij ICT kunnen leerlingen een opleiding doen tot basis drone grondpiloot en een certificaat 

hiervoor halen 
- tevens kunnen leerlingen een certificaat behalen voor specialisatie in lasersnijden 
- voor een beperkt aantal gemotiveerde leerlingen kan het Orion College Amstel een externe 

opleiding voor een vorkheftruck-certificaat inzetten. 
 

3.3 Methoden en materialen 
Theoretische vakken 
Binnen school wordt voor Nederlands, Engels en rekenen Deviant als hoofdmethode gebruikt om 
zo goed mogelijk aan te sluiten op het MBO. Aanvullend wordt de methode Strux ingezet. Deviant 
sluit direct aan bij de niveaus die zijn vereist om door te kunnen stromen naar een ROC. De methode 
biedt ook methode onafhankelijke niveautoetsen die jaarlijks bij de leerlingen worden afgenomen 
om de ontwikkeling in kaart te brengen.  
Voor de overige vakken worden diverse andere methoden gehanteerd.  
Voor de lessen sociale vaardigheden wordt gewerkt met TOPs! en voor burgerschap en loopbaan 
en life skills begeleiding wordt de methode Strux in de onderbouw en aanvullend in de bovenbouw 
ook Kies ingezet.  
 
Praktijkvakken 
De praktijklessen worden gegeven door praktijkleerkrachten in daartoe uitgeruste praktijklokalen 
voor lichamelijke opvoeding, zorg & welzijn, consumptieve techniek, techniek (algemene techniek,, 
autotechniek/autoschoonmaak en tweewielertechniek) en informatie- & communicatie- 
technologie.  
 
 
Stage en loopbaanoriëntatie  
Ter voorbereiding op stage en voor de loopbaanoriëntatie wordt de leerlijn ‘voorbereiden op 
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arbeid’ van Strux ingezet en aangevuld met een door Orion ontwikkelde leerlijn voor LLB (loopbaan 
& life skills begeleiding).  
De mentor zoekt samen met de leerling naar een passende stageplek, begeleidt de leerling bij het 
solliciteren en onderhoudt nauw contact met het stagebedrijf. De stageperiode zorgt ervoor dat de 
leerlingen beter voorbereid de maatschappij in gaan, maar ook positieve ervaringen kunnen opdoen 
met participeren in de (werkende) maatschappij. School biedt de mogelijkheid van een 
beroepskeuze-assessment om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen en mogelijkheden van 
de leerling op het gebied van stage en toekomstige opleiding of werk. Voor leerlingen die nog 
onvoldoende arbeidsvaardigheden hebben om extern stage te lopen, is een begeleide stage of de 
interne stage op school een mogelijkheid om de arbeidsvaardigheden te oefenen. 
 
Bij de interne stage leren leerlingen in de stage facilitaire dienst & horeca of de evenementenstage 
diverse sociaal-maatschappelijke competenties en arbeidsvaardigheden. 
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3.4 Onderwijsondersteuning  
Indeling van de organisatie 
In de onderstaande organogram zijn de betrokken professionals in de organisatie schematisch 
weergegeven. 

 
 
Directie 
- Directeur: is (eind)verantwoordelijk voor de aansturing van het personeel, uitvoeren van beleid 

en opstellen van nieuw beleid. De locatiedirecteur vormt samen met de teamleiders en de 
zorgcoördinator het management team (MT) van de school 

 
Managementteam: 
- Teamleiders: zijn primair verantwoordelijk voor alle onderwijszaken. Zij zorgen onder meer voor 

begeleiding en coaching van leerkrachten. Eén van de teamleiders is verantwoordelijk voor de 
onderwijsinhoud (leerlijnen, roosters, methoden, toetsing etc.). De andere teamleider bewaakt 
het volledige proces rondom stage, uitstroom, arbeidstoeleiding en plaatsbestendiging. De 
teamleiders maken deel uit van het MT van de school 

- Zorgcoördinatoren:  de drie zorgcoördinatoren zijn primaire verantwoordelijke voor de 
ondersteuningsstructuur en aansturing van het zorgteam. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
aansturing van de basisondersteuning (aansturing OPP-cyclus, verzuimbeleid, 
achterwachtbeleid) en voor de aansturing van de aanvullende en intensieve 
ondersteuningsstructuur (2e lijns-zorg, samenwerking met SJSO-partners etc.) De 
zorgcoördinatoren zitten het MDO (Multi Disciplinair Overleg), Zorgoverleg, Zorg Advies 
Teamoverleg (ZAT) en de Commissie voor de begeleiding (CvB) voor. De zorgcoördinatoren 
maken deel uit van het MT van de school. Tenslotte zijn zij de preventiemedewerkers pesten 
en aandachtsfunctionaris kindermishandeling. 

 
Onderwijsgevend personeel 
- Groepsleraren/mentoren: de groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs van alle theoretische 

vakken en zijn de vaste mentor van de groep.  
- Vakleraren: iedere groep krijgt wekelijks een aantal vaklessen (minimaal lichamelijke 

opvoeding), die worden verzorgd door specialistische vakleerkrachten. We hebben vakleraren 
voor lichamelijke opvoeding, techniek consumptieve techniek, zorg & welzijn en een 
werkmeester voor informatie- & communicatietechnologie. 

- Remedial teacher: de remedial teacher biedt extra ondersteund onderwijs aan kleine groepen 
leerlingen of individuele leerlingen die hiaten vertonen in hun onderwijsontwikkeling op een 
bepaald vakgebied.  
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Onderwijsondersteunend personeel 
- Onderwijsondersteuners: bieden ondersteuning aan het primaire onderwijsproces door middel 

van het ondersteunen van leerlingen bij het herstellen in de achterwacht wanneer leerlingen in 
de klassensituatie zijn vastgelopen. Daarnaast voeren de onderwijsondersteuners de 
begeleiding van de interne stages uit. Tenslotte bieden de onderwijsondersteuners 
transfercoaching aan leerlingen die zijn uitgestroomd naar arbeid of vervolgonderwijs 

- Managementassistent: ondersteunt onder andere de directie bij het verzorgen van de 
leerlingenadministratie, communicatie, correspondentie met ouders en 
samenwerkingspartners en financieel beheer 

- Conciërge: coördineert het gebouwbeheer, verricht klein technisch onderhoud, verzorgt het 
ontvangst van gasten. Tevens is de conciërge de preventiemedewerker veiligheid en hoofd 
bedrijfshulpverlener (BHV-er) 

 
Extra ondersteuning  
- Loopbaancoördinator: houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie voor de leerlingen d.m.v. 

beroepskeuze-assessments, uitstroom van leerlingen en de uitstroombestendiging 
- De MR (medezeggenschapsraad): bestaat uit een personeelsgeleding van 2 personen en een 

oudergeleding van één ouder. De MR heeft op bepaalde beleidsthema’s inzage- en 
inspraakrecht. 

 
Externe samenwerkingspartners: 
- Schoolarts: is in dienst van GGD Amsterdam. Hij is verantwoordelijk voor een juiste signalering, 

advisering en doorverwijzing betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. De 
schoolarts is lid van de CvB en het ZAT van de school 

- Externe samenwerkingspartners: het Orion College Amstel werkt samen met diverse partners 
zoals Cordaan, De Opvoedpoli/Care-Express, Jongeren Die Het Kunnen, Qpido Spirit, Stichting 
Tamino, Stichting Je Binnenstebuiten, de Begeleider Passend Onderwijs vanuit Altra. Naast deze 
intensieve samenwerkingen is er ook sprake van kleinschalige samenwerking met o.a. Bureau 
Halt, Hoe word je rijk, GGD Scharlaken Koord, Spirit Liefde is…, Be Aware voor jaarlijkse 
voorlichtingen. 

 
De ondersteuningsstructuur 
Allereerst zal hier het basisaanbod in de ondersteuningsstructuur beschreven worden, waarbij het 
Orion College Amstel streeft naar een breed aanbod op alle basisbehoeften van de mens. Hieronder 
hebben we per basisbehoefte uit de piramide in de tabel globaal ons aanbod beschreven: 
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Zelfontplooiing - Breed didactisch aanbod in de onderbouw 

- Uitgebreid aanbod loopbaanoriëntatie & burgerschap met aandacht voor zelfinzicht, zelfbeeld & identiteit in 
KIES en Kijk! Mijn leven. 

- Sociale vaardigheidsmethode TOPs!! met o.a. ‘omgaan met boosheid’ en ‘moreel redeneren’ 

- Talentontwikkeling met CKV 

- Stageleerlijn 

- Reflectie met het 5G schema in de achterwacht 

Waardering - Kenmerken van Positive behavior support 

- Gericht op kansen & herstel 

- Aandacht voor het kind in de achterwacht 

- Traumasensitief onderwijs 

- Beloningssystemen 

- Verzuimcoaching met beloning voor de leerlingen met minste verzuim 

Sociale 
acceptatie 

- Uitgebreid aanbod loopbaanoriëntatie & burgerschap met aandacht voor ik & de ander, vriendschappen, 
groepsdruk, discriminatie, diversiteit etc. 

- Anti-pestlessen & een anti-pestprotocol 

Zekerheid - Duidelijke (& zichtbare) regels 

- Continurooster met elke dag dezelfde lestijden 

- Vaste groepsleraar & mentor 

- Achterwacht waar leerlingen tot rust kunnen komen en geholpen kunnen worden 

- 5 hard steps 

- Traumasensitief onderwijs 

- Diverse vormen van ondersteuning, begeleiding & behandeling in school 

- Samenwerking met ouders en ketenpartners 

- Gedragswetenschappers  & vertrouwenspersonen beschikbaar 

Fysologische 
behoeften 

- Gezonde schoolkantine 

- Gratis water drinken in de klassen & gratis drinkfles van school 

- Smaaklessen & Do It-lessen  over gezonde voeding & beweging 

- Begeleide sportactiviteiten vanuit Stichting  Jongeren Die Het Kunnen 

- Doorlopende leerlijn seksuele ontwikkeling  

- Inzet vlaggensysteem voor monitoring/signalering seksuele ontwikkeling 
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- Aandachtsfunctionaris kindermishandeing 

 
De kern van wat onze leerlingen vanuit de leraar nodig hebben aan ondersteuning, opgedeeld in de 
basisbehoeften ‘relatie’, ‘competentie’ en ‘autonomie’ is weergegeven in de volgende tabel. Naast 
deze basis worden in het OPP per leerling (eventuele) aanvullende individuele 
ondersteuningsbehoeften opgenomen. 
 

 Relatie competentie Autonomie 

Interactie De leraar heeft dagelijks 
persoonlijk contact met 
iedere leerling 

 

De leraar 
complimenteert en 
moedigt leerlingen aan 

 

De leraar stimuleert 
positieve interactie 
tussen de leerlingen 

 

De leraar reflecteert op 
het leergedrag en de 
leerprestatie van de 
leerlingen en legt nadruk 
op wat goed gaat 

 

De leraar voert het 
gesprek over de te 
verbeteren competenties 
van de leerling en stelt 
hiervoor positief 
geformuleerde doelen 

 

De leerlingen krijgen 
ruimte na te denken, 
initiatieven worden 
gehonoreerd en de 
leerlingen hebben 
inbreng in het 
leerproces 

 

De leerlingen worden 
gestimuleerd om zelf te 
reflecteren op hun 
onderwijsleerproces  

Instructie  De instructie is 
afgestemd op de 
belevingswereld van het 
kind en is een 
leermoment waarin de 
leraar de leerlingen 
constant observeert en 
monitort 

 

De instructie is in de 
basis kort, bondig en to 
the point en zo 
aansluitend bij de 
onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. 

Activerende instructie 
waarin de leerling veel 
succeservaringen opdoet 
en stap voor stap 
begeleid wordt naar een 
zelfstandige verwerking  

De leraren geven 
leerlingen korte, 
duidelijke instructie 
over het leerdoel en 
vervolgens en laten de 
leerlingen regelmatig de 
verwerkingsvorm deels 
zelf kiezen  

 

De leraar geeft 
verlengde instructie aan 
de leerlingen die dit 
nodig hebben 

 

klassenorganisatie De leraar creëert 
ontmoetingstijd en tijd 
voor aandacht voor de 
leerlingen door het 
inrichten van vaste 
hulprondjes en een 
planning voor korte 
gesprekken 

De leraar doet 
aanpassingen in tijd, 
ruimte en positieve 
aandacht 

 

De leraar oefent samen 
tot de leerling merkt dat 
hij/zij het zelf kan 

 

De leerlingen plannen 
zelf wat ze gaan doen 
en in welke volgorde. 

 

 

 

 

 
Traumasensitief onderwijs 
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Een groot deel van de leerlingenpopulatie heeft te maken met negatieve levenservaringen, dan wel 
trauma. Leerlingen met traumagerelateerde problematiek doen een groot beroep op de leerkracht. 
Traumasensitief lesgeven heeft een veelbelovend effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij 
getraumatiseerde kinderen/jongeren. Het draagt vooral bij aan een gevoel van veiligheid en 
vertrouwen. Die sociaal-emotionele ontwikkeling en het gevoel van veiligheid van de kinderen zijn 
belangrijke voorwaarden voor het leren op school. Het zal dus ook effect hebben op het gedrag van 
de leerlingen in de klas, op de wijze waarop ze met volwassenen en klasgenoten omgaan. Binnen 
de scholen van Orion worden alle teams geschoold in wat traumasensitief lesgeven inhoudt. 
 
Achterwacht: 
Er is op school een vaste ruimte en voorziening waar leerlingen opgevangen kunnen worden 
wanneer het even niet gaat om deel te nemen aan het onderwijs in de klas. Wij noemen dit de 
achterwacht. Leerlingen kunnen door hun leraar gestuurd worden naar de achterwacht, of kunnen 
er zelf voor kiezen wanneer zij hier behoefte aan hebben. De achterwacht is bedoeld om te 
ontstressen en vanuit rust te reflecteren en een oplossingsgericht houding aan te nemen. De 
medewerkers in de achterwacht helpen de leerlingen hiermee door middel van motiverende 
gesprekstechnieken en het 5G-reflectieschema. Het doel van de achterwacht is preventie van 
conflicten en incidenten, reflecteren en leren en herstellen in de klas.  
 
Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP): 
Voor elke leerling wordt een individueel ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Dit maakt 
onderdeel uit van de basisondersteuning. In dit OPP worden op basis van informatie over de leerling 
op alle verschillende domeinen (cognitief, sociaal-emotioneel, m.b.t. arbeidscompetenties etc.) 
doelen gesteld voor het komende schooljaar en worden de ondersteuningsbehoeften en een plan 
van aanpak geformuleerd.  In hoofdstuk 4 wordt meer beschreven over de procedure van het OPP. 
 
Extra ondersteuning: 
Wanneer de eerder beschreven basis in de ondersteuningsstructuur onvoldoende tot een positieve 
ontwikkeling bij leerlingen leidt, kan de leerling besproken worden in het wekelijkse 
multidisciplinaire overleg van de leraar en het zorgteam. Het zorgteam kan extra ondersteuning 
inzetten voor deze leerlingen. Het zorgteam bestaat twee zorgcoördinatoren en de  
gedragswetenschappers en jeugdhulpverleners van de specialistische jeugdhulpverlening (SJSO) in 
de school. Het aanbod van specialistische jeugdzorg die structureel op school aanwezig is, bestaat 
uit twee orthopedagogen en  twee jongerencoaches vanuit de Care-Express en twee begeleiders 
vanuit Cordaan. Naast deze structurele SJSO-partners, zijn er diverse andere 
samenwerkingspartners die een belangrijke rol vervullen in het bieden van passende ondersteuning 
aan de doelgroep.  
 
In de volgende tabel wordt een overzicht getoond van de samenwerking met de belangrijkste 
ketenpartners, met een korte beschrijving van de inhoud van de samenwerking: 
 

Urban Talent 
Academy 

Samen met de Urban Talent Academy is een nevenvestiging van 
het Orion College Amstel opgezet op Sportpark de Eendracht. 
Orion verzorgt alle zaken rondom het primaire onderwijsproces 
en de Urban Talent Academy biedt uitgebreide ondersteuning en 
(sport)activiteiten aan de klassen. 

ROC van Met ROC Westpoort en ROC TOP Wibautstraat hebben we een 
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Amsterdam en 
ROC TOP 

samenwerking in het MBO entree aanbod: Verkoop/Retail en 
Dienstverlening & Zorg. 

Stichting 
Cordaan 

Cordaan biedt IBL-begeleiding op school aan jongeren die 
hiervoor een indicatie hebben. 

De Opvoedpoli/ 
Care-Express 

Het Orion College Amstel werkt samen met De Opvoedpoli en 
Spirit voor psychodiagnostisch onderzoek, psychiatrische 
ondersteuning en verschillende vormen van (psychologische) 
behandeling voor leerlingen en het systeem rondom de leerling. 

Stichting 
Jongeren die het 
Kunnen  

Jongeren die het Kunnen biedt door middel van activiteiten 
(hoofdzakelijk sport) groepsbegeleiding aan jongeren na 
schooltijd. De voornaamste doelen hiervan is zorgen voor een 
positieve dagbesteding, acceptatie van autoriteit creëren, 
boosheidscontrole vergroten, zelfvertrouwen vergroten, sociale 
vaardigheden versterken. 

Stichting Je 
binnenstebuiten 

Stichting Je Binnenstebuiten ondersteunt bij het opzetten en 
uitvoeren van een kunstzinnig- en cultureel educatieprogramma.  

Stichting Tamino Biedt naschoolse culturele & kunstzinnige activiteiten tijdens de 
verlengde schooldag en de culturele-maatschappelijke stage 

Sociaal Cement Sociaal Cement ondersteunt ons in het leggen van verbinding 
tussen onze leerlingen en de maatschappij/directe omgeving van 
de school. Ze ondersteunen ons bij het organiseren en uitvoeren 
van diverse projecten 

Qpido (Spirit) Spirit begeleidt de school specifiek bij het preventieve en 
curatieve aanbod op het gebied van gezonde seksuele 
ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen zij middels; 

-  jaarlijkse ‘Liefde is..’ training 
- optioneel bieden van individuele begeleidingstrajecten (Romeo 
& Julia) op school 

GGD Vanuit de GGD is een vaste schoolarts gefaciliteerd, die op vaste 
momenten op school is voor het spreekuur en deelneemt aan het 
Zorg Advies Team van de school 
 
In het kader van de gezonde school biedt de GGD ons diverse 
ondersteuning, waaronder;  

- consult en (bij)scholing ten aanzien van het schoolbeleid en het 
curriculum op de domeinen ‘welbevinden’, ‘voeding’, 
‘seksualiteit’, ‘middelengebruik’, ‘social media’ en ‘sport en 
bewegen.’ 
- Scharlaken Koord ‘Loverboytraining’ (seksuele ontwikkeling)  
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Leerplicht- 

Ambtenaar 

De leerplichtmabtenaar neemt deel aan het Zorg Advies Team en 
consulteert de school ten aanzien van vraagstukken omtrent 
verschillende vormen van verzuim. Bij structureel verzuim neemt 
de leerplichtambtenaar de leerplichtmelding vanuit de school in 
behandeling en kunnen er verschillende acties worden ingezet 
om verzuim te stoppen of terug te dringen. 

Wijkagent & 
jeugdagenten 

De school heeft een vaste wijkagent en drie vaste jeugdagenten 
die ondersteunen bij curatieve interventies op het gebied van 
forensisch problematiek, maar ook een rol spelen in preventie 
hiervan, bijvoorbeeld door waarschuwingsgesprekken uit te 
voeren en herstelgesprekken te begeleiden en jaarlijkse 
voorlichtingen aan klassen te geven over o.a. rechten en plichten, 
crimineel gedrag en de bevoegdheden van de politie 

Bureau Halt Biedt voorlichting over onder andere groepsdruk, sociale media 
gebruik & cyberpesten 

Stichting Be 
Aware 

Stichting Be Aware biedt voorlichting aan leerlingen en mentoren 
omtrent middelengebruik en de gevolgen en gevaren daarvan. 

 
Elke leerling wordt jaarlijks in een arrangement 
voor ondersteuning geplaatst. Dit kan 
betreffen de basisondersteuning, aanvullende 
ondersteuning of intensieve ondersteuning. In 
de volgende tabel is de inhoud van deze 
ondersteuning- sarrangementen globaal 
beschreven. In de afbeelding waarop u een 
piramide ziet, is aangegeven welke maximale 
streefpercentages wij hebben per 
ondersteuningsarrangement. We streven 
ernaar om maximaal 15% van onze totale 
leerlingenpopulatie in het aanvullende 
ondersteuningsarrangement te hebben en 
maximaal 5% van onze leerlingenpopulatie te 
bedienen vanuit het intensieve arrangement. 
Middels deze piramide screenen wij jaarlijks of 
er sprake is van een gezonde en houdbare 
verdeling in de ondersteuningsbehoefte van de leerlingenpopulatie en gaan we na of ons 
basisaanbod ook daadwerkelijk voor het grootste aandeel van de leerlingenpopulatie volstaat. 
Wanneer minder dan 80% is ingeschaald in het basisarrangement voor ondersteuning, geeft dat 
aanleiding om te onderzoeken of we ons basisarrangement zodanig moeten aanpassen dat 
minimaal 80% vanuit het basisarrangement bediend kan worden en geen aanvullende of intensieve 
ondersteuning nodig heeft. 
 

Aanbod basisondersteuning:  
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Met basisondersteuning wordt de zorg bedoeld die ondersteunend is aan het het dagelijkse 
onderwijsproces en die beschikbaar is voor alle leerlingen in school. Hierbij gaat het om het 
basisklimaat in de klas en in de school en de pedagogische aanpak van zowel de mentoren, de 
vakleerkrachten als het onderwijs ondersteunend personeel. Het gros van de leerlingen moeten 
voldoende hebben aan deze ondersteuning. 
Het basisaanbod in school bestaat uit een vaste klas met een vaste groepsleerkracht. De 
groepsgrootte is maximaal 12. Het grootste deel van de lessen wordt gevolgd in eigen lokaal. Er 
wordt gewerkt met een vast rooster met iedere dag dezelfde les- en pauzetijden. In de pauzes is er 
toezicht en ook op de route van school naar de metro. In school en in de klassen hangen zichtbare 
school- en klassenregels.  
Er kan eventueel een aanbod van externe hulpverlening buiten school zijn, maar binnen school is het 
basisaanbod voldoende en zijn er geen zorgen/hulpvragen geuit naar het zorgteam.  

Door de mentor: 
- de mentoren handelen vanuit de zorggerichte basisaanpak met richtlijnen voor 

communicatie, administratie & registratie en planmatig pedagogisch handelen 
- in de klassen wordt aandacht besteedt aan het gedrag en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en dit staat ook beschreven in de vakgebied overstijgende leerlijn sociaal 
maatschappelijke competenties 

- de mentor houdt de vorderingen van leerlingen in de gaten en kijkt hierbij of leerlingen 
eventueel kunnen doorstromen naar regulier onderwijs 

Door het zorgteam en samenwerkingspartners: 
- achterwacht voor alle leerlingen 
- relaxlessen/breinlessen voor alle leerlingen 
- zorgcoördinatoren zijn gekoppeld aan de klassen en ondersteunen de docent in het 

pedagogisch handelen 
- het zorgteam is ondersteunend in de leerlingadministratie en -registratie met onderdelen 

van het OPP en SOM 
- het zorgteam  is indien gewenst aanwezig bij of voert gesprekken met leerling, ouders en/of 

hulpverlening 
- mogelijkheid tot intelligentieonderzoek door het zorgteam 
- beroepskeuze assessment vanaf 2e leerjaar 
- evalueren of overstap naar regulier onderwijs mogelijk is en dit begeleiden a.d.h.v. checklist 

overstap regulier onderwijs  
- 1e leerjaar: anti-pest lessen, EPJO lessen van de politie en een ex-gedetineerde, lessen van 

HALT over social media, vuurwerk en groepsdruk 
- 2e leerjaar: voorlichtingslessen Be Aware over middelengebruik 
- 3e leerjaar: lessen ‘Liefde is…’ van Spirit Qpido en introductielessen over geld en 

budgetteren ‘Hoe word ik rijk?’ 
- 4e leerjaar: verdiepingslessen ‘Hoe word ik rijk?’ 
- nieuw ingestroomde meiden: ‘Beware of loverboys van Scharlakenkoord 
- alle leerlingen: spreekuur Spirit Qpido 
- alle leerlingen: JDK (naschoolse sportactiviteiten en sociale vaardigheden)  

Aanbod extra ondersteuning:  
Met extra ondersteuning wordt het aanbod bedoeld wat er is voor leerlingen die onvoldoende 

hebben aan enkel de basisondersteuning. In deze laag van de ondersteuningspiramide gaat het om 

https://docs.google.com/document/d/1Mue2z9WuqchkXZ_oqtJEzub7LkTv3yf9GRmY-e0qXa0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Mue2z9WuqchkXZ_oqtJEzub7LkTv3yf9GRmY-e0qXa0/edit
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het neerzetten van wat extra stutten en steunen om de leerling beter te laten profiteren van het 

onderwijs. Binnen school zijn er zorgen/hulpvragen en de zorg is betrokken.  

Bovenop de basisondersteuning is er een extra aanbod van diagnostiek, begeleiding en/of 
behandeling door een interne zorgmedewerker, vanuit SJSO en/of door een externe hulpverlener. 

Door het zorgteam en externe partijen: 
- zorgondersteuner vanuit het zorgteam toewijzen 
- psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek vanuit eenvoudige hulpvraag (door 

orthopedagogen) 
- interne begeleiding of (groeps)behandeling door de orthopedagogen (Check in Check out, 

video interactie, protocollaire behandelingen, oplossingsgerichte therapie etc.) 
- verwijzen naar externe begeleiding, behandeling of onderzoek vanuit eenvoudige 

hulpvraag (door zorgteam)  
- faalangsttraining (1e leerjaar, aan geselecteerde leerlingen) 
- remedial teaching 
- Cordaan IBL, Care-express 
- Qpido Romeo of Julia traject 

Aanbod intensieve ondersteuning: 
Met intensieve ondersteuning wordt het aanbod bedoeld voor leerlingen met een zeer intensieve 
ondersteuningsbehoefte en die soms dreigen uit te vallen. In deze laag van de piramide gaat het om 
noodzakelijke zorg  om de leerling binnen het onderwijsleerproces te behouden binnen het Orion 
College Amstel. Binnen school zijn er forse zorgen/hulpvragen en de zorg in intensief betrokken.  
Bovenop de basisondersteuning is er een intensief aanbod van diagnostiek, begeleiding en/of 
behandeling door een interne zorgmedewerker, vanuit SJSO en/of door een externe hulpverlener. Er 
is sprake van intensiveren van de registratie, van oudercontacten en van hulpverleningscontacten 
ten behoeve van samenwerking, transparantie en dossieropbouw.  

Door het zorgteam, externe partijen en/of samenwerkingspartners: 
- psychologisch en psychodiagnostisch onderzoek vanuit complexe hulpvraag (door 

orthopedagogen) 
- verwijzen naar intensieve externe begeleiding, behandeling of onderzoek vanuit complexe 

hulpvraag (door zorgteam) 
- doorverwijzing naar een beter passende setting (bv Forensische jeugdpsychiatrie, 

School2Care, dagbehandeling GGZ) 
- zorgmelding bij Veilig Thuis (AFK) 

 

3.5 Toelating  
Om op het Orion College geplaatst te kunnen worden, is een toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband nodig. Indien de leerling op een reguliere VO-school zit en wordt verwezen 
naar het VSO, dan moet de toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het 
samenwerkingsverband waar die reguliere VO-school toe behoort. Wanneer een leerling voor het 
eerst naar het voortgezet onderwijs toe gaat en zich wil aanmelden bij het Orion College, moet de 
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waarin de leerling 
woonachtig is. In Amsterdam is dat het samenwerkingsverband (SWV) VO Amsterdam en Diemen. 
Het SWV spreekt zich in de toelaatbaarheidsverklaring uit over: 
● de start- en einddatum van de toelaatbaarheidsverklaring (de duur); 
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● het overeengekomen bekostigingsniveau van de ondersteuning. 
De toelaatbaarheidsverklaring is van betekenis voor de toewijzing van ondersteuningsmiddelen aan 
de VSO-scholen. Alleen voor een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring verwerft de VSO-
school het recht op bekostiging. 
 
Trajectbegeleiding 
Het Orion College kan de school voor primair of voortgezet onderwijs en ouders in het voortraject 
begeleiden bij de dossiervorming en de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring. School of 
ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de intaker/zorgcoördinator van het Orion College 
Amstel, Monique Starreveld. In Amsterdam wordt de toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij 
het Onderwijs Schakelloket (OSL), onderdeel van het samenwerkingsverband VO Amsterdam en 
Diemen. Het samenwerkingsverband ondersteunt scholen eveneens bij het doorlopen van een 
zorgvuldige toewijzing- en toelatingsprocedure o.a. door het beschikbaar stellen van deskundigen. 
Die deskundige kan, als het zwaartepunt leerproblematiek betreft, de GZ-psycholoog van het Orion 
College zijn.  
  
De deskundigen van het samenwerkingsverband kunnen in de toewijzingsprocedure twee rollen 
vervullen: 
1. Consult: Zij zijn adviseurs voor scholen die ondersteuning wensen bij het vaststellen van de 

ondersteuningsbehoefte van een leerling, een adequate aanpak voor extra ondersteuning 
(mogelijk met schoolexterne expertise), en de mogelijke verwijzing naar VSO of Transferium. 
Deze consultfunctie is dus aan de orde in de fase voorafgaand aan (een verzoek om) een 
toelaatbaarheidsverklaring. De vraag van de school luidt dan: “Adviseer ons over 
ondersteuningsbehoefte en of mogelijkheden voor passende ondersteuning binnen of buiten 
onze school”. 

2. Deskundig advies: bij het beoordelen van een aanvraag voor een toelaatbaarheids- verklaring 
laat het samenwerkingsverband zich (verplicht) adviseren door een orthopedagoog of 
psycholoog. 
Indien dat van toepassing is, schakelt het samenwerkingsverband een tweede deskundige 
gerelateerd aan de specifieke ondersteuningsvraag van de leerling in voor advies over 
toelaatbaarheid tot het VSO of Transferium.  

 
Procedure 
Wanneer het dossier volledig is, wordt door de huidige school van de leerling een gesprek gepland 
met diverse betrokkenen:  
● Voorzitter Commissie voor Begeleiding/Zorgcoördinator 
● Leerling 

● Ouder(s)/verzorger(s) 
● Betrokken hulpverlening 

● Eventuele critical friends en/of deskundigen uit het samenwerkingsverband 

 
Uit dit gesprek kunnen een aantal mogelijke conclusies voortkomen: 
A. advies aan het samenwerkingsverband voor toewijzing van (extra) ondersteuning voor 

leerlingen in het reguliere onderwijs; 
B. advies aan het samenwerkingsverband voor de toelating en plaatsing van leerlingen in het VSO 

(tlv), inclusief de duur van de toelaatbaarheid. 
 
De directeur van het samenwerkingsverband neemt uiteindelijk een besluit en zal daarbij rekening 
moeten houden met de verplichtingen die wet- en regelgeving opleggen aan de verwijzing en 
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toelating tot extra ondersteuning. Het gaat daarbij met name om regelgeving t.a.v.: 
● Toelaatbaarheidsverklaring VSO 

● Deskundigen advies bij toelating VSO 

● Onderwijsontwikkelingsperspectief bij extra ondersteuning 

● Instemmingsrechten ouders 
● Geschillenregeling  
 
Aanmelding en plaatsing 
Wanneer een leerling een toelaatbaarheidsverklaring voor ons onderwijs heeft, is deze toelaatbaar 
op onze school. Ouders kunnen de leerling dan formeel aanmelden bij deze locatie van het Orion 
College. De intaker/zorgcoördinator vult gezamenlijk met de ouders het aanmeldingsformulier in 
en informeert hen over de verdere procedure. Met behulp van de toestemming van ouders wordt 
de toelaatbaarheidsverklaring en het dossier opgevraagd bij de school van herkomst. Vervolgens 
wordt het dossier besproken binnen de commissie voor begeleiding (CvB), waar tot definitieve 
plaatsing besloten wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de school beslissen om een leerling 
op grond van ontoereikende ondersteuning niet te plaatsen.     
Ouder(s)/opvoeder(s) en jongeren zijn te allen tijde welkom voor een vrijblijvende kennismaking en 
rondleiding op school en kennismaking in de klas 
Ouders kunnen met de intaker/zorgcoördinator de plaatsingsmogelijkheid en de datum van de 
eerste schooldag bespreken. Ook een eventuele vervoersaanvraag kan dan geregeld worden. 
Het streven is om een leerling binnen vier weken na aanmelding te plaatsen met een eerste 
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Na zes weken op school wordt het ontwikkelingsperspectief na 
bespreking met de ouders definitief vastgesteld. 
 
 
Herindicatie  
Bij het samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen wordt steeds vaker een TLV afgegeven tot 
de leerling 16 jaar is. Een enkele keer of bij andere samenwerkingsverbanden moet echter elke twee 
jaar voor een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring aangegeven worden of de leerling gebaat 
is bij een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring of dat terugplaatsing naar het reguliere VO 
of overplaatsing naar een andere vorm van onderwijs of ondersteuning geboden is. Het Orion 
College heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de herindicering zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Hiervoor is een meerjarige planning gemaakt. 
 
Procedure: 
● Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een brief waarin gemeld wordt dat hun kind in 

de loop van het schooljaar aan de beurt is voor de herbeoordeling; 
● De school stuurt ouders (op tijd) het aanvraagformulier op; 
● De school zorgt voor de benodigde rapportage; 
● De school stuurt het complete dossier naar het Onderwijsschakelloket. 
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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 organisatie. 
 
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). 
Het OPP wordt binnen 6 weken na de start van een leerling op school opgesteld. Na overleg met 
ouders en leerlingen stelt de Commissie van Begeleiding het document vast.  
In het OPP speelt de groepsleerkracht een centrale rol, maar ook andere professionals beschrijven 
wat zij willen bereiken met een leerling. Deze doelen worden in het OPP genoteerd en geëvalueerd 
en met ouders en leerling besproken. 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. 
 
Met behulp van het OPP wordt gestreefd naar: 
● goed zicht op vorderingen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerling; 
● goed zicht op de resultaten die de leerkracht met zijn of haar leerlingen bereikt; 
● bieden van betere kwaliteit door meer verantwoording; 
● systematische controle op werkafspraken; 
● afstemming tussen diverse medewerkers; 
● afstemming met ouders en instellingen. 
 
Toetsen 
We maken een onderscheid tussen methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. Beiden 
bevatten vervolgens weer verschillende subcategorieën in toetsing; 
 
Methodegebonden toetsen  
Dit zijn alle toetsen die samenhangen met de leermethode waaruit de leerlingen werken. 
Bijvoorbeeld een hoofdstuktoets of een toets over een domein van het boek. Methodegebonden 
toetsen komen in de onderstaande drie vormen voor: 
 

1. Schriftelijke overhoring (S.O.’s): 
De schriftelijke overhoring is een toets die op schrift op of de computer wordt afgenomen. Het S.O., 
met een wegingsfactor van 1, kan gezien worden als oefentoets voor een deel van de leerstof dat 
op het proefwerk in de toetsweek wordt getoetst. 
 

2. Mondelinge overhoring (M.O.’s): 
Een mondelinge toets is een toets waarbij gesproken moet worden, bijvoorbeeld door mondeling 
vragen te beantwoorden, mondeling interview of een gesprek. Het kan ook in de vorm van een 
presentatie/spreekbeurt of een betoog of debat. Een M.O. heeft ook een wegingsfactor van 1 en 
wordt net als het S.O. altijd buiten de toetsweek afgenomen. Ook deze toets an gezien worden als 
oefentoets voor een deel van de leerstof dat op het proefwerk in de toetsweek wordt getoetst. 
 

3. Proefwerken: 
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Veelal tijdens de toetsweek, maar mogelijk ook daarbuiten worden proefwerken afgenomen. 
Proefwerken kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. Het verschil met het S.O. of M.O. is de 
wegingsfactor. Proefwerken hebben een wegingsfactor van 2, wat betekent dat ze dubbel zo zwaar 
meewegen op het rapport als een S.O. of een M.O.  
 

4. Praktijktoetsen: 
Bij de praktische vakken techniek, consumptieve techniek, lichamelijke opvoeding en informatie- 
en communicatietechnologie krijg je praktijktoetsen, waarbij je aan de van praktische (doe) 
opdrachten laat zien welke vaardigheden je al beheerst. Hiervoor krijg je een cijfer. 
 
Methode-onafhankelijke toetsen 
Methode-onafhankelijke toetsen worden ingezet om de jaarlijkse ontwikkeling op de basisvakken 
te meten. Hieronder staan alle vormen van methode-onafhankelijke toetsen beschreven: 
● IVIO-examens: 

Twee keer per jaar worden leerlingen uit alle leerjaren via de mentor opgeven voor de IVIO-
examens. IVIO examens zijn examens op het niveau van praktijkonderwijs en 
entreeopleidingen. Op het Orion College Amstel worden twee keer per jaar IVIO-examens 
afgenomen, waarop alle leerlingen die klaar zijn om examen te doen mogen deelnemen aan het 
examen. Het behalen van een IVIO examen kan op het Orion College Amstel op de vakken 
Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels op de niveaus KSE1 t/m KSE4. Niveau KSE 2 komt 
overeen met MBO entree niveau, KSE3  komt overeen met MBO niveau 2 en KSE 4 komt overeen 
met MBO niveau 3.  

● SCOL:  
Eén keer per jaar wordt de SCOL over alle leerlingen ingevuld. De SCOL is een digitale vragenlijst 
waarbij de mentor de sociaal-emotionele ontwikkeling beoordeelt.  

● Taal Niveau Toets (TNT) van Deviant:  
De TNT meet voor het vak Nederlands de onderdelen; lezen, spelling, stijl, woordkennis en 
luisteren. Alle onderdelen worden via de computer afgelegd. De resultaten worden gescoord in 
percentages van 0 tot 100 %. Deze percentages worden vervolgens omgezet in een score <1F, 
1F of >1F/2F. De scores worden in de OPP-en geregistreerd. 

● Reken Niveau Toets (RNT) van Deviant: 
De RNT meet voor het vak rekenen de vier hoofddomeinen; getallen, verhoudingen, meten & 
meetkunde en verbanden. Alle onderdelen worden via de computer afgelegd. Hier komen 
dezelfde scores uit als bij de TNT en ook deze worden in de OPP-en geregistreerd. 

● Language Level Assessment (LLA) van Deviant: 
De LLA meet onderdelen voor het vak Engels. Alle onderdelen, ook het luisteronderdeel worden 
via de computer afgelegd door de leerlingen. Alle onderdelen worden via de computer afgelegd. 
Hier komen dezelfde scores uit als bij de TNT en ook deze worden in de OPP-en geregistreerd. 

De hierboven beschreven methode-onafhankelijke toetsen worden ingezet om de voortgang ten 
aanzien van de geplande leerroute en eventuele achterstanden/hiaten in kaart te brengen, zodat 
de handelingsplanning in het OPP hierop afgestemd kan worden. 
 

4.2 Eindresultaten 
 
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 
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volgt een beschrijving en duiding van de behaalde resultaten binnen het domein ‘praktijkvorming’. 
Tot slot doen wij een beschrijving van de aantallen gewijzigde ontwikkelingsperspectieven. 
 
Domein ‘Vakspecifieke kennis en vaardigheden’ (Didactische resultaten) 
 
Nederlands: 
Voor het vakgebied Nederlands heeft 67% van de leerlingen het streefdoel uit het OPP behaald. 
Hiermee is de streefnorm van 75% niet behaald.  
 
Engels: 
Voor het vakgebied Engels heeft  65% van de leerlingen het streefdoel uit het OPP behaald. Hiermee 
is de streefnorm van 75% niet behaald.  
 
Rekenen/wiskunde: 
Voor het vakgebied Rekenen/wiskunde  heeft 63% van de leerlingen het streefdoel uit het OPP 
behaald. Hiermee is de streefnorm van 75% niet behaald.  
 
Burgerschap: 
Voor het vakgebied burgerschap heeft 68% van de leerlingen het streefdoel uit het OPP behaald. 
Hiermee is de streefnorm van 75% niet behaald.  
 
Sociale vaardigheden: 
Voor het vakgebied sociale vaardigheden heeft 67% van de leerlingen het streefdoel uit het OPP 
behaald. Hiermee is de streefnorm van 75% niet behaald.  
 
Analyse & conclusie: 
Eerdere jaren is de voornaamste reden voor het niet behalen van de OPP-doelen veelal 
motivatieproblematiek en/of gedragsproblematiek. Dit schooljaar valt op dat verzuim voor 31 tot 
45 leerlingen als reden wordt opgegeven voor het niet behalen van ten minste één doel uit het OPP. 
Dit geldt voor zo’n 22 tot 32% van de totale leerlingenpopulatie. In verhouding tot de percentages 
32 tot 37% van de leerlingenpopulatie dat één van de doelen op het bovenstaande vakgebied niet 
behaald, kan geconcludeerd worden dat verzuim voor het overgrote gedeelte van deze groep de 
oorzaak is. Hierbij is ‘online verzuim’ gedurende de lock-down periode meegerekend. Hier zien we 
een duidelijk verband met Corona. De percentages voor de niet behaalde didactische doelen liggen 
gemiddeld niet veel hoger dan andere jaren, maar de hoofdzakelijke oorzaak voor het niet behalen 
van doelen is dus zichtbaar anders.  
 
Omdat wij met onze leerroute voor vrijwel alle leerlingen inzetten op het behalen van 
referentieniveau 1F (instroomniveau) stellen we zeer ambitieuze doelen voor een gedeelte van de 
leerlingenpopulatie. Wanneer gekeken wordt naar de verdeling in intelligentieniveaus, is in de 
onderstaande cirkeldiagram te zien dat 56,1% van onze leerlingenpopulatie een intelligentieniveau 
van 79 of lager heeft, waarvan 15,7% zelfs op licht verstandelijk beperkt niveau functioneert.  
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Zoals in de tabel van het doelgroepenmodel te zien is, is referentieniveau 1F in principe passend bij 
een intelligentieniveau van 90-110. Dit biedt de belangrijkste verklaring voor het feit dat wij ons 
streefniveau van 75% regelmatig niet behalen. Desondanks kiezen we er bewust voor om ambitieus 
te blijven inzetten, omdat er jaarlijks toch een aanzienlijke groep leerlingen is, die in de 4e klas een 
‘eindsprint’ weet te maken en niveau 1F toch weet te behalen op diverse vakken. Dit betreft een 
groep leerlingen waarvan de verwachting volgens onderstaand model is dat zij 1F niveau op basis 
van intelligentieniveau alleen niet zouden kunnen halen. Wij dragen naar onze leerlingen graag uit 
dat wij een school zijn waarbij de focus ligt op het bieden van kansen en wij gunnen iedere leerling 
een startkwalificatie. Om die reden blijven wij vasthouden aan onze streefdoelen, ondanks dat we 
deze regelmatig niet halen. Uiteraard zorgen we ervoor dat onze ambitie niet leidt tot frustratie van 
de leerlingen en werken we met plannen op maat waarbij beredeneerd wordt afgeweken van de 
standaard leerroute die is ingericht op het behalen van niveau 1F. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
Totaal IQ 

<20 20-34 35-49 50-69 PRO 55-80 70-89 90-110 >110  

 
Indeling inspectie 

<35 35-49 50-69 70-79 80-89 90-110 110-120 >120 

 
Didactisch 
functioneringsniveau 

  FN <E3 FN E3-M5 FN ES-E6 FN M7-M8 
Referentieniveau 1F 

FN>M8 I-II 
Referentieniveau 1S/2F 

 
Leerstandaard 

 SO ZML 
niveau 3 

SO ZML 
niveau 6 

SO ZML  
niveau 9 

   

Onder- 
steunings- 
behoefte 
t.a.v. 

Leren & 
ontwikkelen 

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat 

Sociaal- 
emotionele 
ontwikkeling 

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat 

Communicatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Leeftijdsadequaat 

Fysieke situatie Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep 

Medische 
situatie 

Zeer intensief Intensief Voortdurend Regelmatig Incidenteel Op afroep Op afroep 

 
Uitstroombestemming 

VSO VSO VSO PrO PrO  
VMBO (BBL) 

VMBO (KBL/GTL) HAVO/VWO 
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VSO VO VSO VO VSO VO VSO VO 

 Dagbesteding (Beschutte) arbeid Arbeid/ 
MBO entree 

MBO niveau 2 Voortgezet onderwijs 

 
 

Domein ‘Vakoverstijgende kennis en vaardigheden’ (Sociaal maatschappelijke resultaten) 
Sociale en emotionele ontwikkeling:  
Op het domein sociale en emotionele ontwikkeling hebben de leerlingen in de bovenbouw een 
achterstand in de leerstof opgelopen. Omdat de TOPs!!! lessen gericht zijn op reflectie van sociale 
praktijksituaties zoals bijvoorbeeld op stage, was het in veel klassen onmogelijk om de lessen met 
de hele klas goed uit te voeren, vanwege het feit dat een groot deel van de leerlingen geen stageplek 
had vanwege de Corona beperkingen. Deze leerlingen hebben geen of onvoldoende 
praktijkervaringen opgedaan om als casuïstiek in te brengen bij de TOPs!!! lessen. Daarnaast gaf 
een aantal leraren in de bovenbouw aan dat het in hun klas niet goed haalbaar was om de TOPs!!! 
lessen volledig op afstand aan te bieden. Dit heeft te maken met de dynamiek van de lessen die een 
vrije setting vraagt die moeilijk na te bootsen is via digitale middelen.  
 
Omdat leerlingen met halve lesgroepen in de klas zaten gedurende het overgrote deel van het 
fysieke onderwijs op school, vonden er in de klas minder moeizame interacties plaats die al 
geschikte leermomenten voor sociaal gedrag konden dienen. Het lijkt een mooi gegeven dat de 
sociale veiligheid in de klassen hoger was, omdat problematische leerling combinaties uit elkaar 
gehaald konden worden door de lesgroepen goed in te delen en er meer individuele aandacht 
vanuit de leraar mogelijk was. De keerzijde is echter, dat leerlingen in deze beschermde context 
minder oefensituaties tegen zijn gekomen die gelijk zijn aan uitdagende of problematische situaties 
die zij ook kunnen tegenkomen in de maatschappij. De daling van het aantal incidenten in de 
klassen, de daling van het gebruik van de extra ondersteuning in de achterwacht en de toegenomen 
sociale veiligheid lijken in grote mate toe te schrijven aan de verandering naar een meer 
beschermde context en zijn (mogelijk) niet of in mindere mate toe te schrijven aan het feit dat de 
leerlingen daadwerkelijk een positieve intrinsieke ontwikkeling hebben doorgemaakt op het gebied 
van de sociale- en emotionele competenties. Standaard meten we dit aan de hand van de SCOL-
vragenlijst. Omdat deze vragenlijst gebaseerd is op het scoren van zichtbaar gedrag, hebben we 
vorig schooljaar gemerkt dat de significant positievere scores op de SCOL op schoolbreed niveau 
een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Er is daarom voor gekozen om de SCOL dit 
schooljaar niet af te nemen en dit pas weer in te zetten wanneer sprake is van een normale 
klassensetting.  
 
Aan de hand van de laatst afgenomen SCOL-meting blijkt dat onze leerlingen met name uitvallen op 
de onderdelen ‘aardig’ en ‘taak’. Om het onderdeel aardig zijn te bevorderen, zetten we het 
komende schooljaar in op meer activiteiten die de positieve groepscohesie stimuleren. Voor het 
onderdeel ‘taak’ zetten wij binnen onze vakgebiedoverstijgende leerlijn komend schooljaar veel 
meer in op het onderdeel ‘leren leren’, onder andere door middel van ons ‘leerstijlen’ project.  
 
Leren leren: 
Op het gebied van leren leren is vanwege Corona een achterstand ontstaan omdat de mentorlessen 
niet of in mindere mate zijn ingezet gedurende bepaalde periodes, om extra onderwijstijd vrij te 
maken voor de basisvakken. Mentoren signaleren dat de mentorbegeleiding zoals deze volgens de 
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richtlijn was opgesteld niet geschikt was in combinatie met het afstandsonderwijs. Tevens speelden 
er door Corona hele andere thema’s dan  
Wat leerlingen dankzij het Corona-onderwijs wel hebben geleerd is een digitale instructie opvolgen 
of opdracht uitvoeren en via digitale middelen hulp vragen aan de mentor. Daarnaast vroeg het 
onderwijs op afstand meer van de planningsvaardigheden van leerlingen, omdat ze vrijer waren in 
het exact invullen van hun dagindeling. Hierdoor is duidelijker naar voren gekomen welke leerlingen 
hier zelfstandig toe in staat waren, welke leerlingen hierin een positieve ontwikkeling hebben 
doorgemaakt en welke leerlingen dit lastig vinden. Een groot deel van de leerlingen heeft een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om de competenties: opvolgen van een digitale 
instructie, uitvoeren van een digitale opdracht en het zelfstandig stellen van een hulpvraag middels 
de digitale communicatiemiddelen.  
Het onderwijs op afstand betekende op schoolbreed niveau een terugslag ten aanzien van de 
mogelijkheden van leerlingen om zelfstandig werk te corrigeren. Het correctiewerk werd door de 
leraren uitgevoerd om zicht te houden op het gemaakte werk en de kwaliteit hiervan. 
 
Voorbereiding op arbeid: 
Voor het domein voorbereiding op arbeid zijn in de onderbouw de theoretische lessen aangeboden. 
Track The Talent, waarbij leerlingen kennis maken met bedrijven uit verschillende arbeidssectoren 
heeft middels een beperkt aanbod (van 10 bedrijfsbezoeken naar 3 bedrijfsbezoeken) doorgang 
gekregen.  
Voor de bovenbouw geldt dat de volledige methode gekoppeld is aan de (externe) stage van de 
leerling. Voor leerlingen die geen stage hebben kunnen lopen of gedurende bepaalde periodes geen 
stage hebben kunnen lopen geldt dus een achterstand ten aanzien van de geplande leerstof op dit 
domein. Leerlingen konden de theoretische opdrachten die gaan over hun stage immers niet maken 
wanneer er geen sprake was van een stageplek.   
 
Analyse en conclusie:   
De streefnorm van 75% voor het behalen van de streefdoelen uit het OPP wordt niet behaald. 
Hierover zijn wij niet tevreden. De komst van Corona maakt dat het behalen van deze doelen voor 
leerlingen bemoeilijkt is. Zoals eerder beschreven zetten we ambitieus in met hoge streefdoelen en 
zal het behalen van de norm van 75% jaarlijks een uitdaging opleveren. Vanuit een trendanalyse is 
te zien dat we de norm van 75% het ene jaar net wel en het andere jaar net niet halen. Mogelijk 
behalen we deze norm dit schooljaar op alle vakgebieden niet vanwege de beperkende Corona 
maatregelen.  
 
Domein ‘Praktijkvorming’ (kennis en vaardigheden, stages) 
Zoals eerder beschreven is de ontwikkeling van de leerlingen op het domein van de praktijkvorming 
het hardst getroffen. In de tabel hieronder is weergegeven voor welke percentages leerlingen de 
stage is uitgevallen i.v.m. Corona.  

 
Slechts 40 % van alle leerlingen die stage zouden moeten lopen heeft het hele schooljaar stage 
kunnen lopen. Voor 60% is de stageplek een aanzienlijke tijd gesloten geweest vanwege de 
Coronamaatregelen of is het überhaupt niet gelukt om een stageplek te vinden. 27% van de 
leerlingen heeft voor één of meer van de drie stageperiodes een onvoldoende behaald.  
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Vanwege het feit dat 60% niet de volledige stageperiode praktijkervaring heeft kunnen opdoen, zijn 
wij niet tevreden over de resultaten op dit domein. Er is voor een te kleine groep leerlingen data 
beschikbaar ten aanzien van de kwaliteit van en ontwikkeling op de arbeidsvaardigheden om hierop 
een betrouwbare en bruikbare analyse te kunnen inzetten. 
 
Analyse en conclusie:   
Voor het domein ‘praktijkvorming’ zijn we niet tevreden over de resultaten. Ten eerste hadden we 
meer leerlingen überhaupt stage-ervaring willen laten opdoen. Ten tweede zijn we niet tevreden 
over het percentage leerlingen dat de stage met een voldoende heeft afgesloten. Om deze reden 
zullen we het budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs grotendeels inzetten voor 
verbetering en uitbreiding van onze stageprocedure- en mogelijkheden. 
 
Diploma’s &  certificaten 
Hieronder is een overzicht te zien van het aantal behaalde diploma’s en certificaten.  

MBO entree diploma Handel & Ondernemen 7 leerlingen 

MBO entree diploma Dienstverlening & Zorg 8 leerlingen 

MBO entree diploma Pro-ROC Horeca 2 leerlingen 

Praktijkdiploma 13 leerlingen 

Certificaat autoschoonmaak/autotechniek 4 leerlingen 

Certificaat basis dronebestuurder Geen certificering i.v.m. COVID-19 

Certificaat lasersnijder 2 leerlingen 

Certificaat Jeugdsportbegeleider (JSB) Geen certificering i.v.m. COVID-19 

Certificaat SVA/KPC1 (horeca) Geen certificering i.v.m. COVID-19 

Certificaat KAS (horeca) 5 deelnemers 

IVIO diploma Nederlands KSE niveau 1 33 leerlingen 

IVIO diploma Nederlands KSE niveau 2 32 leerlingen 

IVIO diploma rekenen & wiskunde KSE niveau 1 33 leerlingen 

IVIO diploma Engels KSE niveau 1 41 leerlingen 

IVIO diploma Engels KSE niveau 2 21 leerlingen 

Wij zijn trots op het feit dat het voor zoveel leerlingen ondanks Corona gelukt is om dit schooljaar 
een diploma of certificaat te behalen. Bijzonder trots zijn we op het feit dat er in totaal 160 IVIO 
diploma’s zijn behaald.  
 
 
Gewijzigde ontwikkelingsperspectieven 
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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. 
 

>, =, < 2020-2021 2019-2020 

 Hoger 

          Leerjaar 1 0 4 (3%) 

Leerjaar 2 1 (1%) 1 (1%) 

Leerjaar 3 1 (1%) 0 

Leerjaar 4 0 1  (1%) 

 Lager 

          Leerjaar 1 4 (3%) 2  (1%) 

Leerjaar 2 0 1  (1%) 

Leerjaar 3 3  (2%) 8  (6%) 

Leerjaar 4 0 0  

 Op niveau gebleven 

Totaal USP  ongewijzigd 151 (94%) 127 (88%) 

USP ongewijzigd laatste 2 schooljaren 156 (98%) 133 (92%) 

 Totaal 

Totaal aantal leerlingen 160 144 

 
In de bovenstaande tabel wordt weergegeven welk percentage leerlingen uitstromen volgens het 
OPP-uitstroomniveau zoals dat is vastgesteld in de eerste versie van het OPP.  Een wijziging in de 
laatste twee leerjaren betekent dat er in leerjaar 3 en/of 4 een wijziging in het uitstroomperspectief 
in het OPP heeft moeten plaatsvinden. Zoals zichtbaar in de onderstaande tabel geldt dit in 
schooljaar 2020-2021 voor 2%. Voor 98% is het OPP in de laatste twee leerjaren ongewijzigd 
gebleven. 
 
Analyse en conclusie:   
Het uitgangspunt van de school is om zo min mogelijk de uitstroomperspectieven te veranderen, 
omdat wij binnen onze leerlingenpopulatie de trend zien dat de ontwikkeling vaak grillig verloopt. 
Het is onze ervaring dat wanneer we de uitstroomprofielen tussentijds wijzigen, de kans aanwezig 
is dat het verderop in de schoolloopbaan weer terug te verandere. Dit willen wij voorkomen. We 
zetten daarom vooral in op extra interventies, zoals SJSO inzetten wanneer en vooral sprake is van 
sociaal-emotionele problematiek, werken met afsprakenkaarten/doelenkaarten, de ontwikkeling 
voor de leerling zichtbaar maken aan de hand van data en de leerroute of afstemming aanpassen 
op een enkel vakgebied/enkele vakgebieden. Bij dit laatste kan gedacht worden aan het overslaan 
van niet noodzakelijke onderdelen, meer uren inzetten voor een vak waarop een hiaat is ontstaan, 
extra huiswerk meegeven etc.  
Wij zijn tevreden met het feit dat 98% van de leerlingen in de laatste 2 schooljaren geen wijzigingen 
heeft in het uitstroomperspectief. Tevens zijn we blij met het gegeven dat we jaarlijks niet alleen 
naar beneden, maar ook naar boven bijstellen. Dit laat de leerling zien dat we resultaten bewust 
analyseren en inzet van leerlingen wordt gezien. 
 
 

Uitstroom en bestendiging 
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Uitstroom 
 

Uitstroomprofielen  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Tussentijdse instroom 23 24 35 24 

Tussentijdse uitstroom 1 6 5 4 

Einduitstroom 43 35 31 22 

Totale uitstroom 44 41 36 26 

 

Bestendiging 

Uitgestroomd naar Uitstroom 
in 2020-
2021 per 
USP 

Uitstroom in 
2019-2020 
per USP 

Aantal 
bestendigd 
na 1 jaar 
(uitstroom 
2019-2020) 

Uitstroom 
in 2018-
2019 per 
USP 

Aantal 
bestendigd 
na 2 jaar 
(uitstroom 
2018-2019) 

Arbeid: 
begeleide/beschermde 
arbeid 

3 (7%) 0 n.v.t. 0 n.v.t. 

Arbeid: reguliere 
arbeidsplaats 

5 (11%) 1 1 wel* 
0 niet 
0 onbekend 

2 (6%) 0 wel 
0 niet 
2 onbekend 

Arbeid: praktijkonderwijs 0 1 1 wel 
0 niet 
0 onbekend 

0 n.v.t. 

Arbeid: naar (of 
eindniveau)  MBO entree 

10 (23%) 21 (54%) 12 wel 
0 niet 
9 onbekend 

12 (35%) 4 wel 
2 niet 
6 onbekend 

Vervolgonderwijs VMBO-
BB/KB/TL 

1 (2%) 5 (13%) 5 wel 
0 niet 
onbekend 

6 (18%) 2 wel 
0 niet 
4 onbekend 

Vervolgonderwijs MBO 
niveau 2 

25 (57%) 13 (33%) 7 wel 
0 niet 
6 onbekend 

14 (41%) 5 wel 
1 niet 
8 onbekend 

Totaal/gemiddeld 44 41 26 wel 
0 niet 

34 11 wel (32%) 
3 niet (9%) 
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15 onbekend 20 onbekend 
(59%) 

 
Analyse  en conclusie uitstroom & bestendiging 
Wanneer de uitstroom van 2020-2021 wordt afgezet tegen onze schoolstandaard kan 
geconcludeerd worden dat de norm dat voor 95% minimaal uitstroomprofiel arbeid: vrije bedrijf 
haalbaar moet zijn net niet wordt behaald met 93% van de leerlingenpopulatie die minimaal naar 
deze uitstroombestemming uitstroomt.  
Een tweede streefnorm in de schoolstandaard is dat voor 80% van de leerlingen het 
uitstroomprofiel arbeid: MBO-entree minimaal haalbaar moet zijn. Wanneer de 
uitstroompercentages naar VMBO, MBO-entree en MBO niveau 2 bij elkaar opgeteld worden, komt 
het uit op 82%. Dit percentage ligt net boven de norm van 80% waarmee het streefdoel voor 
uitstroom naar arbeid: MBO behaald is. 
De streefnorm van 50% voor uitstroomperspectief VMBO/MBO niveau 2 wordt met een percentage 
van 59% van de leerlingen die hiernaar uitstroomt tevens behaald.  

 
 
Uit het jaarlijkse bestendigingsonderzoek blijkt dat wij voor 59% van de leerlingen geen 
bestendigingsgegevens hebben, ondanks meerdere pogingen om in contact te komen met 
ouders/opvoeders, leerlingen en de bestemming waarnaar de leerlingen zijn uitgestroomd. 
vanwege de AVG-wetgeving krijgen wij vanuit de ROC’s geen informatie. Ook niet, wanneer we 
ouders/opvoeders en leerlingen hier vooraf een toestemmingsverklaring voor laten tekenen. Dit 
maakt dat de bestendigingsgegevens die we wel hebben schoolbreed niet betrouwbaar kunnen 
worden geanalyseerd. Uit de gegevens die we hebben blijkt dat 32% van de totaal uitgestroomde 
leerlingen plaatsbestendigd is. Voor 9% geldt dat de leerlingen zijn uitgevallen op de 
uitstroombestemming.  
Wanneer gekeken wordt naar de bestendiging van de uitgestroomde leerlingen in schooljaar 2019-
2020, dan blijkt 1 jaar na uitstroom 63% van de uitgestroomde leerlingen plaatsbestendigd. Voor 
37% is het onbekend of de leerlingen nog plaatsbestendigd zijn. Dit komt veelal doordat de 
contactgegevens van ouders/opvoeders niet meer accuraat zijn en wij zoals eerder beschreven 
staat geen informatie ontvangen vanuit de ROC’s. 
Voor de kleine percentages leerlingen waarvan we weten dat deze niet plaatsbestendigd zijn, 
krijgen we van ouders/opvoeders en/of de leerling helaas zelden concreet wat hieraan ten 
grondslag lag. In de meeste gevallen wordt aangegeven dat de leerling niet meer naar de opleiding 
wilde gaan. Welk probleem er onder dit motivatieprobleem ligt, wordt voor ons in de onderzoeken 
helaas niet zichtbaar. 
 
Pedagogisch en didactisch handelen onderwijsgevend personeel 

Op het grootste deel van de kijkwijzer scoort minimaal 75% van de leraren voldoende. Aan de hand 

van de kijkwijzer komen twee duidelijke verbeterpunten naar voren: keuzevrijheid bieden aan 

leerlingen en het stimuleren van samenwerking door de bewuste inzet van 

samenwerkingsactiviteiten- en werkvormen. Deze verbeterpunten zijn besproken met het team. In 
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de analyse komt naar voren dat beide onderdelen gepaard gaan met het uit handen geven van een 

stuk ‘controle’ over de orde in de klas. Beide onderdelen vragen een onderwijssetting die wat vrijer 

is en waarbinnen meer ruimte wordt geboden voor diversiteit in werkvormen. Op de klimaatschaal 

is zichtbaar dat de leraren schoolbreed hoog scoren op het onderdeel ‘orde’. Het meer inzetten op 

keuzeruimte van leerlingen en samenwerkingsvormen kan betekenen dat er wat minder sprake is 

van orde op gezette momenten. Het team is het er echter over eens dat keuzeruimte de leerkracht-

leerlingrelatie juist kan bevorderen en dat het daarom een belangrijk aandachtspunt is voor de 

komende tijd. De hierboven beschreven inzichten sluiten mooi aan bij het toegenomen bewustzijn 

dat wij met het onderwijs nog beter moeten inspelen op de diversiteit aan individuele 

leerbehoeften van de leerlingen.  

 

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. En achteraf evalueren we of hebben bereikt wat 
we wilden en of er verbeteringen mogelijk zijn. 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, waarvan de data middels het data-
analyseprogramma TRIPS wordt geanalyseerd: 

Klimaatschaal ● 2x per jaar wordt de klimaatschaal onder alle leerlingen 

afgenomen om het klassenklimaat te meten op onderdelen 

als leerkracht-leerlingrelatie, de leerlingrelaties onderling, de 

orde en de sfeer in de klas 

Leerlingvolgsysteem 
(LVS) 

● Leerlingvolgsysteem, waaruit belangrijke data wordt gehaald 

(o.a. op het gebied van verzuim, ontwikkeling op stage, 

incidenten) voor de evaluatie, de planning en bijstellen van 

het ontwikkelingsperspectief. 

Toetsen ● De resultaten van de methodegebonden en methode-

onafhankelijke toetsen worden gebruikt om conclusies aan te 

verbinden ten aanzien van de effectiviteit en kwaliteit van 

het onderwijs. 

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.  
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Huisbezoek 
 

● De huisbezoeken zijn van onschatbare waarde voor het 

systeem van zorg. Op de huisbezoeken wordt het 

functioneren van de leerling in de breedste zin besproken en 

wordt een indruk opgedaan van de thuissituatie. 

Achterwacht 
 

● We analyseren de data van de dagelijkse 

achterwachtregistratie op school-, groeps-, leerkracht-, en 

leerlingniveau. 

SCOL ● Aan de hand van de SCOL-vragenlijst wordt jaarlijks de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen op 

individueel-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. 

 
 
Eindonderzoeken 

Eindexamen en 
certificaten  

● Alle leerlingen kunnen deelnemen aan de IVIO examens op 

een voor hen haalbaar niveau (KSE 1 t/m KSE 4)  

● Leerlingen kunnen vanuit de specialisaties branchegerichte 

certificaten halen. 

● Voor leerlingen die uitstroomprofiel MBO niveau 2 hebben 

volgt de school het curriculum en het examenreglement van 

het ROC. 

 
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 

uitstroomadviezen geeft.  

● 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. Daarnaast 

werkt de school samen met een jobcoach en de gemeente 

Amsterdam om risicoleerlingen in beeld te brengen en 

houden en de juiste ondersteuning te bieden 

● Leerlingen van de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding 

krijgen een uitgebreid overgangsdocument mee, waarin staat 

wat zij op school hebben bereikt, waartoe zij in staat zijn en 

welke begeleiding zij daarbij nodig hebben.  

 
Ontwikkeling personeel 
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Klassenconsultatie door 
teamleider 

● De teamleider voert 2x per jaar klassenconsultaties uit 

a.d.h.v. de kijkwijzer.  

Beeldcoaching ● De teamleider en een ervaren leraar zijn opgeleid tot 

beeldcoach. Aan startende leraren en leraren met een 

duidelijke hulpvraag wordt een professionaliseringstraject 

aan de hand van video-interactiebegeleiding geboden. 

Voortgangsgesprekken 
alle medewerkers 

● In deze gesprekken wordt aan de hand van data en het 

persoonlijk ontwikkelplan de voortgang van de medewerkers 

besproken. 

Beoordelingsgesprekken 
alle medewerkers 

● In deze gesprekken wordt aan de hand van beschikbare data 

het functioneren van de medewerkers beoordeeld. 

Voortgangsgesprek 
directeur met 
bestuurder 

● Om de kwaliteit van de directie te waarborgen vinden 

voortgangsgesprekken vanuit het bestuur met de directeur 

plaats o.a. door middel van kwartaalgesprekken.  

Intervisie  ● Onder het motto ‘samen leren’ wordt intervisie gefaciliteerd 

en uitgevoerd om gezamenlijk vraagstukken uit te denken en 

te beantwoorden en elkaar onderling feedback te geven.  

 
Evaluatie en jaarafronding 

Periodieke evaluaties ● Na elke periode evalueren wij aan de hand van de beschikbare 

data met het voltallige team ons onderwijs, de afspraken 

daarover en de onderwijsondersteuning. We bepalen 

gezamenlijk wat de aandachtspunten in ons beleid zijn voor de 

komende periode. 

● Resultaten worden meegenomen in 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 voor 1 juli door het bestuur vastgesteld, na 

goedkeuring door de Raad van Toezicht. Dit jaarverslag is te 
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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 vertegenwoordigen. 

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 vertegenwoordigen. 

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

breedte. 

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

Kwaliteitsaspecten- 
audits 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 ● GGD bezoekt één maal in de 4 jaar de school op afspraak om 
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een aantal zaken op school te bekijken en doet daarbij 

aanbevelingen over de hygiëne en veiligheid.  

Arbodienst 
Belastbaarheid.nu 

● Deze arbodienst begeleidt en consulteert de school en 

medewerkers bij de verschillende vormen van ziekteverzuim 

en bij de preventie van ziekteverzuim. 

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 
Hieronder beschrijven we de resultaten en analyse van de verschillende kwaliteitsmetingen die 
hebben plaatsgevonden.  
 
De resultaten van de interne kwaliteitsaudit zijn hieronder weergegeven. De rode indicatoren 
betreffen onderdelen uit het onderzoekskader van de Inspectie voor het Onderwijs. De groene 
indicatoren betreffen Orion eigen kwaliteitsaspecten. In het score-overzicht is zichtbaar dat de 
school op vrijwel alle onderdelen voldoende (V) of goed (G) scoort. Enkel op het Orion eigen 
kwaliteitsaspect ‘de leraren leren strategieën voor denken en leren aan‘ behaalt de school de score 
‘kan beter’. Dit wordt door de school (h)erkend. Er was voor dit leerjaar een richtlijn voor de 
mentorbegeleiding opgesteld waarin het aanleren van leerstrategieën een vaste plek heeft 
gekregen. Vanwege Corona is de mentorbegeleiding grotendeels anders ingezet dan gepland en 
heeft dit onderwerp in de meeste klassen weinig aandacht gehad. Door een start te hebben 
gemaakt met het leerstijlen-project willen we voor zowel leraren als leerlingen in kaart brengen 
waar de individuele leerbehoeften en leerbehoeften op groeps- en schoolniveau gemiddeld liggen, 
om leerlingen gerichter leerstrategieën te kunnen aanleren.  
Met betrekking tot denkstrategieën op de vakspecifieke onderdelen van het onderwijs is een 
bewust besluit genomen dat het passend is bij onze doelgroep om te focussen op het goed 
overbrengen van één denkstrategie voor het oplossen van een vraagstuk en leerlingen niet te laten 
kiezen tussen verschillende denkstrategieën. Alleen wanneer een bepaalde denkstrategie niet 
begrepen wordt of beklijft bij een leerling kan gekozen worden voor het aanleren van een andere 
strategie.  
Vanuit de Audit zijn verder op ons eigen verzoek bruikbare tips naar voren gekomen ten aanzien 
van de leesbaarheid en duidelijkheid van het OPP voor leerlingen en ouders t.b.v. de vergroting van 
het eigenaarschap van de leerlingen over hun eigen leerproces.  
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Inspectieonderzoek 
Er is geen recent inspectieonderzoek geweest. De Inspectie voor het Onderwijs zal in september 
2021 opnieuw onderzoek doen naar het oordeel ‘goed’ in het kader van het traject Excellente 
Scholen. 
 

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.  
 
Tevredenheidsonderzoek medewerkers 
In 2020 is het laatste tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers afgenomen, waarin de mate 
waarin werkplezier ervaren wordt is gemeten. Aan de hand van de resultaten zal er met het team 
gesproken worden over hoe herkenbaar de resultaten zijn. Dit teamgesprek heeft nog niet 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Orion College Amstel * www.orion.nl   44 / 86 

 

plaatsgevonden, vanwege de schoolsluiting in verband met Corona. Omdat het overwegend 
positieve resultaten zijn en er geen zorgelijke resultaten naar voren komen, is er in de drukke 
opstartfase na de schoolsluiting geen prioriteit gegeven aan dit gesprek.  

 
 
Analyse en conclusie 
In de tabel is te zien dat op alle onderdelen het vaakst een positieve score ‘4’ of ‘5’ gegeven wordt. 
De scores ‘3’ zijn neutraal en zijn niet zichtbaar gemaakt in deze tabel. Op één onderdeel na wordt 
slechts door 5% of 0% van de medewerkers een score ‘1’ of ‘2 ‘ gegeven, wat erop kan duiden dat 
er geen zorgelijke aandachtspunten zijn ten aanzien van het werkplezier. De score op het onderdeel 
‘erkenning’ valt in negatieve zin op. 18% van de medewerkers die respondent zijn geweest in het 
tevredenheidsonderzoek geeft aan in de week van afname onvoldoende erkenning of lof te hebben 
gekregen voor het werk dat zij doen. Vanuit de enquête is verder niet duidelijk van wie de 
medewerkers graag meer erkenning zouden willen hebben (leerlingen, ouders/opvoeders, directie, 
collega’s etc.). Belangrijk is dat dit verder onderzocht wordt. Op erkenning van leerlingen, 
ouders/opvoeders en andere externen heeft de schoolorganisatie geen invloed. Op de erkenning 
vanuit directie en collega’s wel. Mogelijk komt hier nog een actiepunt uit naar voren.  
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In de bovenstaande tabel is een vergelijking van de scores in 2020 op ten opzichte van de scores in 
2018 weergegeven. Met de groene pijlen is een verbetering ten opzichte van 2018 aangegeven en 
met de rode pijlen is achteruitgang weergegeven.  
Tevredenheidsonderzoek ouders 
Vanwege de coronacrisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te 
nemen, maar een onderzoek in aangepaste vorm aan het begin van het schooljaar. Hierbij hebben 
wij een meting gedaan naar (de tevredenheid van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod 
gedurende lockdownperiode). 
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Analyse en conclusie 
De resultaten uit het oudertevredenheidsonderzoek zijn naar tevredenheid van de school. In de 
bovenstaande cirkeldiagrammen is te zien dat de ouders tevreden zijn over de begeleiding, 
communicatie en typen opdrachten. De oudertevredenheidsenquête is echter door slechts 19 
ouders ingevuld, na veel promotie en herinneringen vanuit de school. Er kan daarom afgevraagd 
worden in hoeverre de meting een goede afspiegeling is van de tevredenheid van de totale 
ouderpopulatie.  
Aan het einde van het schooljaar is nog een keer een oudertevredenheidsenquête uitgezet, waarbij 
slechts 13 ouders hebben gereageerd. Vanwege deze lage respons worden de resultaten uit deze 
enquête niet verder geanalyseerd. 
 
Tevredenheidsonderzoek externe partners 
Vanwege de coronacrisis heeft de school besloten geen regulier tevredenheidsonderzoek af te 
nemen, maar wel was er sprake van intensieve afstemming met de partners vanuit de SJSO en 
hebben individuele evaluaties plaatsgevonden met bijvoorbeeld de SJSO-partners Cordaan en De 
Opvoedpoli/Care-Express, ROC TOP en het ROCvA, Stichting Jongeren Die het Kunnen en Stichting 
Je Binnenste Buiten. Hierin is uiteraard besproken wat er wel en niet naar tevredenheid liep. 
 
Analyse en conclusie 
Vanuit de bovenstaande analyse is gebleken dat de samenwerking met het Orion College Amstel 
over het algemeen als positief wordt gezien door deze partijen. Een punt van aandacht was af en 
toe de late communicatie van de school naar de partners ten aanzien van schoolsluitingen, 
schoolopeningen, aan- en afwezige leerlingen, veranderingen ten aanzien de jaarplanning etc. De 
school erkent dit aandachtspunten vanuit beide kanten wordt eraan toegevoegd dat de inschatting 
is dat de Coronasituatie hier een groot aandeel in heeft gehad.  
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Om onze school veiliger te kunnen maken, is het van belang dat er zicht is op de veiligheidssituatie 
binnen onze school. Voor de fysieke veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt dit vastgesteld in 
de Risico-inventarisatie & Evaluatie. Voor het bekijken en evalueren van de sociale veiligheid binnen 
onze school, maken wij jaarlijks aan het eind van het schooljaar een verslag van de sociale veiligheid. 
We staan stil bij de activiteiten afgelopen schooljaar ter verbetering van de sociale veiligheid en het 
resultaat hiervan. Ook worden incidenten, klachten en andere ongeregeldheden geanonimiseerd 
vermeld en geanalyseerd.  
 
Klimaatschaal 
In de onderstaande tabel zijn de schoolbrede scores op de klimaatschaal weergegeven per 

categorie: 

 Zorgelijk 
 

Twijfelgroep 
 

Positief  
 

Leerling- 
relaties 
onderling  

8,4 % (7 leerlingen) 10,8% (9 leerlingen)  80,7% (67 leerlingen) 

Sfeer 
(sociale 
veiligheid) 

13,3% (11 leerlingen) 16,9% (14 leerlingen) 69,9% (58 leerlingen) 

Orde  16,2 %  9,2%  74,6%  

Leerkracht-
leerling 
interactie  

27,7% 7,7% 64,6%  

 

83 leerlingen hebben deelgenomen aan de Klimaatschaal. Er zijn 11 klassen waar de klimaatschaal 

is afgenomen, daarbij is gerapporteerd over 17 docenten.  

 

Een schaal kan als ‘behaald’ worden gemarkeerd op het moment dat:  

< 10 % van de populatie geeft een zorgelijk beeld weer, OF 

> 80% van de populatie geeft een positief beeld weer 

Op het onderdeel ‘leerlingrelaties onderling’ wordt de normscore behaald. Op de overige 

onderdelen niet. 

 
In de onderstaande tabel zijn de scores van de klimaatschaal per klas weergegeven: 

Klas Leerlingrelaties 
onderling 

Sfeer (sociale 
veiligheid) 

Orde  Leerkracht- 
leerling interactie  

Leerjaar 1 bovengemiddeld ondergemiddeld  bovengemiddeld zeer hoog  

Leerjaar 1 gemiddeld zeer laag gemiddeld hoog 

Leerjaar 2 bovengemiddeld bovengemiddeld  laag zeer laag  
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Leerjaar 2 bovengemiddeld bovengemiddeld  hoog ondergemiddeld  

Leerjaar 2 hoog hoog zeer hoog bovengemiddeld  

Leerjaar 3 ondergemiddeld ondergemiddeld ondergemiddeld  zeer laag  

Leerjaar 3 gemiddeld gemiddeld  gemiddeld ondergemiddeld  

Leerjaar 3 bovengemiddeld bovengemiddeld  gemiddeld laag  

Leerjaar 4 gemiddeld hoog laag zeer laag 

Leerjaar 4 hoog gemiddeld  zeer hoog bovengemiddeld  

Leerjaar 4 bovengemiddeld zeer hoog bovengemiddeld ondergemiddeld  

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. gemiddeld ondergemiddeld 

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. hoog ondergemiddeld  

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. ondergemiddeld laag 

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. zeer hoog zeer hoog 

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. hoog zeer hoog  

Praktijkvak n.v.t. n.v.t. laag laag 

 

Het grootste aandachtspunt is de leerkracht-leerlingrelatie. Schoolbreed wordt de norm op dit 
onderdeel niet behaald (zie 1e tabel) en in de 2e i tabel is zichtbaar dat er grote verschillen zijn in 
de scores die de leraren hierop behalen. Bij de bovenstaande scores moet in acht worden genomen 
dat de klimaatschaal in het najaar van 2020 is afgenomen. Dit vindt plaats in de stormfase en 
vormingsfase, wanneer leerlingen veelal nog moeten wennen aan hun nieuwe mentor. inherent 
aan onze doelgroep is het feit dat leerlingen niet snel een gemakkelijk een vertrouwensrelatie 
opbouwen met een volwassene. De klimaatschaal is in het voorjaar van 2021 in overleg met het 
team niet schoolbreed afgenomen om twee redenen: ten eerste op de leraren geen extra werkdruk 
op te leggen en ten tweede omdat de verwachting was dat dit een vertekend beeld van de 
werkelijkheid zou geven. Door de halve lesgroepen lijken de sociale veiligheid en orde in de klas 
enorm toegenomen. Dit komt vermoedelijk ook de leerkracht-leerlingrelatie ten goede.  
Uit evaluatie met het team is gebleken dat men de maand november voor toekomstige metingen 
te vroeg vindt, omdat jaarlijks de stormfase en vormingsfase zich dan nog afspelen. Om deze reden 
zal worden besloten om de klimaatschaal begin januari en begin juni af te nemen. 
 
Komend schooljaar gaan we vooral focussen op de sociale veiligheid/sfeer in de klas en de 
leerkracht leerlingrelatie. Ten behoeve van de leerkracht-leerlingrelatie creëren we meer 
individuele contactmomenten met de mentor en willen de leerling meer zeggenschap en 
eigenaarschap geven in zijn/haar ontwikkeling. Het OPP gaat gedeeltelijk met leerlingen ingevuld 
en periodiek besproken worden. Daarnaast starten we de school met een uitgebreide 
introductieweek waarbij leerlingen o.a. individueel ontbijten/lunchen met hun nieuwe mentor. 
Tevens gaan we leerlingen meer zicht geven in de data die iets zegt over hun ontwikkeling.   
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Ten behoeve van de sociale veiligheid gaan we het rooster zo aanpassen dat er nog meer ruimte 
ontstaat om in halve lesgroepen te werken, zodat we leerlingen in de halve lesgroepen goed met 
elkaar kunnen matchen. 
 

Preventiemedewerker sociale veiligheid als coördinator pesten en pestbeleid 
Vanwege Corona en de hogere sociale veiligheid in de halve lesgroepen zijn er geen incidenten van 
pesten gemeld bij de preventiemedewerkers. De school heeft gesignaleerd dat pestproblematiek 
veelal buiten lestijd en buiten het schoolterrein plaatsvindt. Bijvoorbeeld in de wijk of op social 
media. Hierom wil de school experimenteren met een verlengde schooldag om leerlingen een veilig 
alternatief voor vrijetijdsbesteding te bieden en hier verder te werken aan de ontwikkeling van 
groepscohesie en sociale vaardigheden. Daarnaast wil de school nog meer inzetten op preventie 
van pesten op social media, door naast de Halt-voorlichtingen die hierover gaan, ook een 
interactieve theatervoorstelling van Kikid in te zetten. 
 

Klachten 
Het afgelopen schooljaar zijn er geen officiële klachten ingediend. Wel heeft een ouder aangegeven 
ontevreden te zijn over het feit dat er zoveel onduidelijkheid was met betrekking tot de 
examenprocedure van de MBO entree opleiding.  
In het oudergesprek tijdens de interne kwaliteitsaudit hebben ouders over het algemeen hun 
tevredenheid uitgesproken over de school. Daarnaast werd wel benoemd dat ouders vonden dat 
de hoeveelheid opdrachten die leerlingen kregen tijdens de lock-downs niet altijd voldoende was. 
Leerlingen waren soms ver voor het eindigen van de lestijd al klaar met de thuiswerkopdrachten.  
Al met al is de school tevreden over het feit dat er geen officiële klachten zijn ingediend. Dit 
betekent dat de school bij (kleine) ontevredenheden in staat is om hier goed en tijdig op in te spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidenten 
 
Type incidenten: 
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Tijdstip: 
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Het afgelopen schooljaar hebben zich veelal fysieke incidenten afgespeeld. Dit is een vaste trend 
die inherent lijkt te zijn aan de leerlingenpopulatie. Het aantal fysieke incidenten is al jaren 
structureel aan het dalen. Dit schooljaar lijkt het aantal incidenten geen betrouwbare afspiegeling 
van de werkelijkheid, omdat leerlingen minder en met minder leerlingen tegelijk op school zijn 
geweest vanwege Corona. Aan het aantal incidenten kan dit schooljaar daarom geen conclusie 
worden verbonden.  
Wat betreft de tijdstip van het aantal incidenten is dinsdag herkenbaar, gezien het feit dat dit, 
tezamen met de maandag de enige dag is dat alle leerlingen gelijktijdig op school aanwezig kunnen 
zijn. Overige dagen loopt een deel van de leerlingenpopulatie extern stage. Dat de meeste 
incidenten in de middag plaatsvinden en met name tijdens de pauze is een verklaarbare situatie 
voor de school. Over het algemeen merken we dat leerlingen naarmate de lesdag langer duurt meer 
moeite krijgen met concentratie en taakgerichtheid. Leerlingen worden gevoeliger voor prikkels, 
zijn sneller afleidbaar en gaan andere leerlingen sneller afleiden, waardoor incidenten kunnen 
ontstaan. dat relatief veel incidenten in de middagpauze ontstaan is ook verklaarbaar. Dit is een 
langere pauze dan de ochtendpauze en hierbij is sprake van een vrijere setting dan in de leslokalen. 
Leerlingen mogen bewegen, waardoor ze sneller in conflict kunnen komen.  
 

Schorsingen en verwijderingen 
Het afgelopen schooljaar zijn er 3 schorsingen ingezet. Allen voor de duur van 3 schooldagen. De 
eerste schorsing is ingezet voor het feit dat een leerling zonder aanleiding een pen tegen een 
toevallig passerende docent zijn hoofd heeft gegooid. Zoals in overeenstemming met ons 
schorsingsbeleid heeft de leerling eerst de kans gekregen te voldoen aan de drie voorwaarden om 
op school te blijven. De leerling heeft deze voorwaarden geweigerd en is vervolgens schofferend 
geweest tegen zijn mentor. Omdat het de leerling niet is gelukt te herstellen op een positieve 
manier, was een schorsing noodzakelijk. De leerling heeft huiswerk en een leersanctie gekregen 
gedurende de schorsing en er heeft een gesprek met de leerling, moeder, de betreffende leraar, de 
directie en de jeugdagent plaatsgevonden. De tweede schorsing is ingezet in verband met 
steekwapenbezit van een leerling binnen school). De leerling heeft huiswerk en een leersanctie 
gekregen gedurende de schorsing en ook hier heeft een gesprek met de leerling, vader, de mentor 



 
Schoolgids 2021 - 2022 * Orion College Amstel * www.orion.nl   52 / 86 

 

en de jeugdagent plaatsgevonden. De derde schorsing die is ingezet is afgegeven vanwege het feit 
dat een leerling meerdere keren verbaal en fysiek grensoverschrijdend was richting een stagiair(e) 
en structureel ordeverstorend gedrag vertoonde.  
 
Opvallend is dat er nauwelijks schorsingen van 1 dag of langer zijn ingezet gedurende de periode 
waarbij leerlingen les kregen in halve lesgroepen. Dit lijkt samen te hangen met het afgenomen 
aantal incidenten. Een mogelijke verklaring is dat de sociale veiligheid en toezicht van de mentor 
beiden zijn toegenomen tijdens het onderwijs in halve lesgroepen. 
Er hebben tenslotte tevens geen verwijderingen plaatsgevonden. 
 
1.1.1 Inzet SJSO 
In de onderstaande tabel is de verdeling zichtbaar in de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 
Hierin is zichtbaar dat veruit de meeste leerlingen behoefte hebben aan extra/aanvullende 
ondersteuning (categorie oranje). Een ruime 40 leerlingen heeft voldoende aan ons 
basisarrangement. Categorie L-oranje zijn leerlingen die het heel goed doen, waar waarvoor er nog 
wel een extra zorgarrangement is ingezet. 

 
Aan de hand van de grafiek kan geconcludeerd worden dat veel meer leerlingen een aanvullende 
ondersteuningsbehoefte hebben, dan andere jaren zo was. Dit is een bewuste keuze, omdat SJSO 
inmiddels laagdrempeliger wordt ingezet. Door de beschikbaarheid van SJSO worden leerlingen 
sneller in de oranje categorie geplaatst, zodat ze de juiste aanvullende ondersteuning kunnen 
ontvangen. Dit ziet de school als een mooie ontwikkeling. 
De grafiek laat zien dat ongeveer 57 leerlingen in oranje, ongeveer 13 leerlingen in L-oranje (licht 
oranje: leerlingen die met lichte ondersteuning goed functioneren) en ongeveer 5 leerlingen in rood 
zijn geplaatst. Totaal gaat dit om ongeveer 75 leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig 
hebben in de vorm van begeleiding of behandeling. 
 
In de onderstaande tabel is per SJSO partner aangegeven hoeveel cliënten zij begeleid/behandeld 
hebben in het afgelopen schooljaar. Het behaalde bereik van 75 leerlingen komt overeen met de 75 
leerlingen die aan het begin van het schooljaar zijn ingeschaald in het oranje of rode 
zorgarrangement. Hiermee voldoet het bereik van de SJSO aan de verwachtingen. 
 

SJSO-partner Aantal cliënten in behandeling/begeleiding 
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Care-Express 33 

Levvel 26 

Cordaan 16 

Totaal 75 

 
Meldcode 
In dit schooljaar is de meldcode 7 keer gestart. Voor twee leerlingen waarvoor de meldcode 
geopend is, heeft dit geleid tot een zorgmelding bij Veilig Thuis. In de overige gevallen konden 
zorgen worden opgepakt in het reeds betrokken hulpverleningsnetwerk of stonden 
ouders/opvoeders open voor (vrijwillige) hulpverlening.  

 

5.3 Schoolontwikkeling 
 

Terugblik 2019-2020 
Hieronder volgt een overzicht van de behaalde resultaten op de jaardoelen van schooljaar 2020-
2021. 
 

Beleidsdoelen 2020-2021 
Feitelijke resultaten + analyse en conclusie  

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

1.  Doel: Studiegidsen zijn volledig ontwikkeld voor alle leerjaren en worden ingezet voor het 
bieden van overzicht aan leerlingen en ouders/opvoeders en het stimuleren van diversiteit in 
werkvormen, keuzemogelijkheden en controleactiviteiten. 
 
Feitelijke resultaten: Ouders en leerlingen hebben de studiegidsen voor de 1e t/m 3e klas aan 
het begin van het schooljaar ontvangen. De studiegidsen zijn voor alle leerjaren en 
praktijkvakken ingevuld en voor de leerjaren 1 t/m 3 minimaal eenmaal geëvalueerd. Voor 
MBO entree assistent Retail/Verkoop is het niet gelukt om de studiegids op te stellen vanwege 
uitval van de leraar van deze opleiding. Voor de 4e klas arbeidsuitstroom is ervoor gekozen om 
de studiegids anders in te vullen. Hiervoor is dit schooljaar een start gemaakt met een concept 
dat in schooljaar 2021-2022 verder uitgewerkt gaat worden. 
Alle leraren van de onderbouw zijn gedurende Corona de studiegids leidend blijven inzetten. In 
enkele derde klassen is hier op bepaalde onderdelen van afgeweken onder andere vanwege 
langdurige uitval van de leraar. Bijvoorbeeld 
 
Analyse en conclusie: dit doel is grotendeels behaald. Voor de eindgroepen ligt er voor 
komend schooljaar nog een ontwikkeltaak om de studiegidsen volledig af te maken.  
 

2.  Doel: De school hanteert een vaste werkwijze om de diversiteit in leer- en onderwijsstijlen en 
de bijbehorende behoeften op het gebied van leren leren van leerlingen te stimuleren en 
waarborgen. 
 
Feitelijke resultaten: er zijn diverse ontwikkelingen ingezet om dit doel te bereiken. Het team 
is geschoold in het herkennen van verschillende leerbehoeften en herkennen van de eigen 
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voorkeursstijl bij het bieden van onderwijs. Er is een pilot gedraaid met een 4e klas om het 
aanbieden van de leerstijlen-vragenlijst en een lessenserie die hiermee samenhangt. Voor de 
onderbouw wordt het ontdekken van de leerstijl onderdeel van de LOB lessen. Hiervoor zijn 
concept lessen ontwikkeld. Mentoren hebben geoefend met de inschatting van leerbehoeften 
op groepsniveau tijdens de groepsbesprekingen en in het OPP format is voor volgend 
schooljaar een tabel m.b.t. de leerbehoeften opgenomen. 
 
Analyse en conclusie: Dit doel is grotendeels bereikt in die zin dat de werkwijze uitgedacht en 
vastgelegd is. Vanwege Corona heeft dit traject iets vertraging opgelopen en heeft alleen een 
pilot in de bovenbouw kunnen plaatsvinden. De lessenserie voor de onderbouw is niet getest in 
de praktijk.  De implementatie en uitvoering van de lessenseries zal plaatsvinden in schooljaar 
2021-2022. 
 

3.  Doel: De school stimuleert met het curriculum dat alle leerlingen antwoorden ontdekken en 
leren formuleren op de vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’, ‘wat kan ik’? en ‘wat heb ik nodig?’ 
 
Feitelijke resultaten: zowel de leerlijn LOB als de CKV lessen binnen het Future Me project 
besteden hier uitgebreid aandacht aan. Beiden worden in de onderbouw aangeboden. Voor de 
bovenbouw was er een richtlijn opgesteld voor de mentorbegeleiding dat gericht was op de 
geformuleerde vragen in het hoofddoel. Vanwege het gedeeltelijke thuisonderwijs en het 
hybride onderwijs is dit niet volledig uitgevoerd. 
 
Analyse en conclusie: Voor de onderbouw is dit doel behaald en zijn de thema’s aan bod 
gekomen tijdens de lessen LOB en CKV. Voor de bovenbouw is dit doel nog niet bereikt en zal 
dit in schooljaar 2021-2022 worden opgepakt. 
 

II. Samen passend – in- en extern partnerschap 

4.  Doel: Er is sprake van optimale en positieve betrokkenheid van ouders en leerlingen bij zowel 
de individuele ontwikkeling van de leerlingen als de ontwikkeling van de school. 
 
Feitelijke resultaten: in de jaarplanning stonden ouderavonden en momenten gepland om 
ouders actief bij schoolactiviteiten te betrekken. Deze konden vanwege Corona niet doorgaan. 
Bij de individuele ontwikkeling worden ouders en leerlingen wel actief betrokken. Met name 
tijdens de OPP-gesprekken en de afsluitende periode gesprekken krijgen ouders en leerlingen 
een uitgebreid beeld m.b.t. de ontwikkeling van de leerling. Ouders hebben het OPP een week 
voorafgaand aan het gesprek ontvangen zodat zij dit goed konden doornemen.  
 
Analyse en conclusie: dit doel is vanwege Corona onvoldoende bereikt en zal worden 
meegenomen naar volgend schooljaar. Wat ook meegenomen wordt naar volgend schooljaar is 
het aangepaste OPP-format dat voor leerlingen en ouders overzichtelijker en begrijpelijker 
moet zijn. Daarnaast willen we leerlingen aankomend schooljaar meer eigenaar maken van hun 
eigen data: hoe scoren ze op hun aanwezigheid, achterwacht gebruik, incidenten, didactische 
ontwikkeling t.o.v. de rest van de klas en de rest van de school? 
 
 

5.  Doel: Er is sprake van een succesvolle, nieuwe zorg- & ondersteuningsstructuur in 
samenwerking met de SJSO, waarbij de standaard inschaling in de mate van 
ondersteuningsbehoefte leidend is. 
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Feitelijke resultaten: SJSO heeft het afgelopen schooljaar naast het bieden van de standaard 
behandelings- en begeleidingsvormen een belangrijke bijdrage geleverd aan het bieden van 
noodopvang gedurende de lockdowns. Er vindt structurele afstemming plaats tussen de school 
en de SJSO-partners en de SJSO partners participeren geïntegreerd in het onderwijs.  
 
Analyse en conclusie: dit doel is behaald. Een ambitie voor komende schooljaren is om meer 
groepsbehandelingen aan te bieden met name in de onderbouw.  
 

6.  Doel: De school heeft duidelijk in kaart gebracht wat de concrete elementen zijn die ons 
schoolklimaat optimaal en traumasensitief maken en wat de concrete meerjaren ambities zijn 
ten aanzien van een optimaal schoolklimaat en traumasensitief onderwijs. 
 
Feitelijke resultaten: In de nieuwe schoolgids is een paragraaf opgenomen waarin beschreven 
is wat ons onderwijs traumasensitief maakt. Gedeeltelijk zijn de ambities voor de toekomst 
uitgeschreven. De focus moet liggen op het verder verbeteren van de leerkracht-leerlingrelatie, 
het inzetten van een goede wenweek aan de start van het schooljaar, het uitbreiden van 
eigenaarschap van de leerling (o.a. meer betrokkenheid van de leerling bij het tot stand komen 
van het OPP), het breed inzetten van de breinlessen en vooral het traumasensitief maken van 
overgangen van mentor naar mentor en de transitie naar het vervolgonderwijs of de 
arbeidsmarkt. Tenslotte is psycho-educatie voor ouders/opvoeders en het meenemen van 
ouders/opvoeders in het traumasensitieve gedachtegoed een ambitie voor de komende jaren. 
 
Analyse en conclusie: dit doel is grotendeels bereikt. Er is een beschrijving van de 
traumasensitieve aspecten van ons huidige onderwijs en de ambities voor de toekomst zijn 
grotendeels bekend. We doen momenteel nog steeds inspiratie op dus mogelijk worden de 
ambities nog verder uitgebreid. 
 

III. Samen lerend – leren van en met elkaar 

7.  Doel: Er wordt een gezamenlijk opgestelde periode- en jaarplanning uitgevoerd, waarin 
teambreed evalueren, borgen & verbeteren van het schoolbeleid aan de hand van data-analyse 
structureel plaatsvindt. 
 
Feitelijke resultaten: vanwege Corona is de opgestelde periode- en jaarplanning op veel 
facetten anders uitgevoerd dan gepland of soms weloverwogen niet uitgevoerd. Hierdoor was 
het lastiger om te toetsen in hoeverre de periode- en jaarplanning de juiste elementen bevat 
en voldoende stuurt op evaluatie, borging en verbetering van het schoolbeleid. Het leerteam 
kwaliteitszorg en ambitie, die verantwoordelijk was voor de uitvoering hiervan, heeft met 
name aandacht besteed aan de thema’s zelfzorg voor het team en de inrichting van het 
aangepaste onderwijs gedurende de Corona-tijd. Er was daardoor weinig ruimte voor data-
analyses en evaluatie van reguliere elementen van het onderwijs. Daarnaast kon gedurende 
Corona niet alle gebruikelijke data verzameld worden.  
 
Analyse en conclusie: dit doel is logischerwijs vanwege de komst van Corona niet behaald. Nog 
niet geplande onderdelen worden in de startweek van het nieuwe schooljaar gepland. 
 

8.  Doel: Er is sprake van een goed uitgewerkte professionaliseringscyclus, waarbij onderbouwde 
keuzes zijn gemaakt voor structurele en incidentele professionalisering. 
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Feitelijke resultaten: voor dit doel geldt dezelfde beschrijving als bij doel 7. De 
professionalisering van het afgelopen schooljaar stond vrijwel volledig in het teken van Corona-
onderwijs en zelfzorg voor het team. 
 
Analyse en conclusie: dit doel is logischerwijs vanwege de komst van Corona niet behaald. Nog 
niet geplande onderdelen worden in de startweek van het nieuwe schooljaar gepland. 
 

9.  Doel: De jaarlijks terugkerende activiteitenkalender voor teamleden, leerlingen en ouders 
wordt structureel geborgd door het leerteam kwaliteitszorg & Ambitie. 
 
Feitelijke resultaten: Er is een uitgebreide activiteitenkalender, die gericht is op de diversiteit 
aan culturele afkomsten in de school. Voor zover activiteiten konden doorgaan hebben deze 
plaatsgevonden. Alles moest wel aangepast worden aan het op het moment geldende 
Coronabeleid.  
 
Analyse en conclusie: dit doel is logischerwijs vanwege de komst van Corona niet volledig 
behaald. Voor volgend schooljaar gaat de activiteitenkalender worden beheerd door de 
evenementenstage die met het geld van het Nationaal Programma Onderwijs wordt opgezet 
(zie nieuwe jaardoelen voor 2021-2022). 
 

IV. De basis is en blijft op elkaar 

10.  Doel: Op de nevenvestiging van de Urban Talent Academy is qua onderwijsinhoud en 
zorgstructuur een op hoofdlijnen vergelijkbaar aanbod en vergelijkbare werkwijze als op de 
hoofdvestiging en er zijn beredeneerde keuzes gemaakt voor waar de werkwijze en het aanbod 
van de nevenvestiging afwijken van die van de hoofdvestiging. 
 
Feitelijke resultaten: dit schooljaar is op de nevenvestiging een achterwacht ingezet die 
dezelfde structuur aanhoudt als het op de hoofdvestiging. Daarnaast zijn beredeneerde keuzes 
gemaakt waar de leerlingen van de nevenvestiging wel en niet aan deelnemen. Zou zijn de IVIO 
examens op de locatie van de hoofdvestiging bijvoorbeeld ook beschikbaar gesteld voor de 
nevenvestiging.  
 
Analyse en conclusie: dit doel is in grote lijnen bereikt, maar zal het komende schooljaar op 
gedetailleerder niveau verder uitgewerkt moeten worden. Met name de implementatie van 
traumasensitief onderwijs vraagt nog verdere aandacht. Het aanstellen van een 
zorgcoördinator die één keer per week op de hoofdvestiging werkt en daarvoor al bekend was 
met het beleid van de hoofdvestiging heeft hier een grote bijdrage aan geleverd.  
 

 
Overzicht beleidsdoelen 2021-2022 
Hier volgt een lijst van de beleidsdoelen voor schooljaar 2020-2021. 
Deze beleidsdoelen zijn gebaseerd op: 
- het schoolplan (SP) 2019-2023 

- het schoolverslag (SV) 2020-2021 (terugblik op de behaalde beleidsresultaten, behaalde 
leerlingresultaten, kwaliteitsmetingen, verslag sociale veiligheid) 

- nieuwe ontwikkelingen (NO). 
 
Onze prioritaire doelen (top 3 doelen) zijn hieronder schuingedrukt.  
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 Overzicht beleidsdoelen 2021-2022  
(vooruitblik 2022-2023 NPO gelden) 

Her- 
komst  

NPO 
21- 
22 

NPO 
22- 
23 

Leer- 
team 

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

    

1 De school voldoet aan de basisvoorwaarden om op het 
vakgebied rekenen te kunnen starten met gepersonaliseerd 
lesgeven  

SP   OP/ 
OR 

2 Het interne en externe stage-aanbod is inspirerend, uitdagend, 
breed georiënteerd en goed aansluitend bij stagecompetenties 
én de vakgebiedoverstijgende leerlijnen 

SV B3 
F1.1 

X Dir. 

3 Binnen het traumasensitieve schoolklimaat staat de leerling 
centraal, waarbij er vanuit een positieve leerkracht-
leerlingrelatie wordt gewerkt aan eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid, zelfinzicht, zelfreflectie en zelfregulatie 

SP   SK 

 II. Samen passend – in- en extern partnerschap     

4 In het kader van kansengelijkheid stimuleert de school de 
sociaal-maatschappelijke ontwikkeling, zinvolle 
vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling van leerlingen door  
middel van een verlengde schooldag met activiteiten op 
verschillende domeinen (sport, kunst- & cultuur). 

NO A2, 
C2, 
C3 

X Dir. 

5 De ondersteuningsstructuur wordt uitgebreid met een 
jongerencoach,  gezinscoach en transfercoach, die 
laagdrempelige begeleiding en ondersteuning bieden aan de 
kwetsbare leerlingen en gezinnen 

SP C1, 
F1.1 

 Dir. 

 III. Samen lerend – leren van en met elkaar     

6 Er zijn structurele samenwerkingsrelaties met SO, regulier VO 
en MBO opgezet, waarbij gedeelde ontwikkeling en 
kennisdeling op diverse niveaus in het kader van een 
ononderbroken leerproces centraal staan. 

SP   Dir. 

 IV. De basis is en blijft op orde     

7 Door middel van een efficiënte vergader- en 
professionaliseringsstructuur, met ruimte voor data-
ondersteund werken, wordt op structurele wijze gewerkt aan 
professionalisering van het team, inwerken van nieuwe 
medewerkers en borging van beleid.  

SP   KA 

 
 

6. Veiligheidsbeleid 
Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de 
manier waarop er met elkaar om wordt gegaan in en om 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 veiligheidsbeleid maken wij een onderscheid tussen sociale en fysieke veiligheid. Veel van 
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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, gedragscode en integriteitscode wordt beschreven welk gedrag binnen 
Orion wenselijk is. De kernwaarden van Orion zijn veiligheid en respect. Onze school spant zich sterk 
in om 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:  
- Orion beleid  

- Leerlingenstatuut  

- School- en klassenregels  

- Onderwijsprogramma en sociale veiligheid  

- Activiteiten ter versterking van schoolklimaat en de binding met school  

- Deskundigheidsbevordering personeel  

- Ouderparticipatie  

- Leerlingparticipatie  
- Mentoring  
- Anti-pestprotocol  

- Protocol ; meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Orion  

- ‘Social media’ protocol  

- Pedagogische aanpak en handelen bij grensoverschrijdend gedrag  

- Schoolverzuim: aanpak en registratie  

- Veiligheid in de seksuele ontwikkeling   

- Jaarverslag sociale veiligheid 
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6 gouden schoolregels 
We hanteren op school de onderstaande 6 ‘gouden’ schoolregels, die door de hele school overal en 
altijd gelden. 
 

 
 
School- en klassenregels 

● Regels m.b.t. kleding: 
- Hoofddeksels, zoals petjes/mutsen/capuchons gaan/blijven af bij binnenkomst en worden 

opgeborgen aan de kapstok of in de kluis 
- In de klas gaan alle jassen en jacks uit en worden aan de kapstok gehangen of in de kluis 

opgeborgen 
- Leerlingen hebben elke gymles hun gymkleding- en gymschoenen bij zich (anders gymmen zij op 

blote voeten) 
- Aanstootgevende kleding (zoals te weinig lichaamsbedekking of negatieve, beledigende teksten 

op kleding) is verboden. Indien de school van mening is dat een leerling aanstootgevende kleding 
draagt, kan de leerling naar huis worden gestuurd om zich te verkleden 

 
● Regels m.b.t. bezittingen (telefoon, mp3-speler etc): 
- Het meenemen van kostbare bezittingen is op eigen risico van de leerling en ouders/opvoeders 
- Leerlingen leveren telefoons, spelcomputers, tablets en andere elektronica in bij de leraar, zodra 

zij in de klas komen 
- MP3-spelers zijn enkel toegestaan als deze alleen muziek afspelen en mogen alleen gebruikt 

worden met nadrukkelijke toestemming van de leerkracht 
- Gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, (opgevoerde) aanstekers of scherpe 

voorwerpen die als steekwapen gebruikt kunnen worden) zijn niet toegestaan op het 
schoolterrein en in de school 

- Het is niet toegestaan om fietsen, skateboards, hoverboards en andere dergelijke voertuigen in 
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school te gebruiken 
- Door leerlingen gemaakte schade aan het schoolgebouw/materialen wordt via de WA-

verzekering verhaald 
  
● Regels m.b.t.verzuim en aan/afwezigheid: 
- Bij te laat komen, bepaalt de leerkracht wanneer de tijd (dezelfde week) moet worden ingehaald 
- Een leerling wordt alleen toegelaten in de klas met een ‘te laat briefje’ en te laat komen wordt 

geregistreerd 
- Leerlingen mogen tijdens schooltijd alleen met toestemming van het schoolterrein af  
 
● Regels m.b.t. roken & middelengebruik: 
- Op het schoolterrein (binnen en buiten) mag nergens worden gerookt 
- Leerlingen uit de bovenbouw mogen met schriftelijke toestemming van ouder(s)/opvoeder(s) 

met ouderlijk gezag onder toezicht in de pauzes roken op de afgesproken plek naast het 
schoolterrein, buiten het zicht van andere leerlingen 

- Het nuttigen en bezit van alcoholhoudende dranken, verdovende middelen (ook lachgas), soft- 
en harddrugs is niet toegestaan   
 

● Regels m.b.t. eten, drinken & medicatie: 
- Water drinken mag bij elke leswisseling, maar ook tijdens een les mits toestemming gevraagd is 

van de leraar/medewerker van school 
- Alleen met toestemming van de leerkracht wordt er gegeten in school. 
- Leerlingen eten alleen op de daarvoor bestemde/afgesproken plekken (buiten/in de klas aan 

tafel)  
- Energiedranken en alcoholische dranken zijn niet toegestaan op school (geen AA, red bull etc.) 
- Na 09:15 uur mogen leerlingen niets meer te eten of drinken bestellen op school 
- Eten dat tijdens de kookles is gemaakt mag alleen met toestemming van school worden 

opgegeten 
- Leerlingen mogen alleen voor zichzelf eten en drinken bestellen 
- Kauwgom kauwen is niet toegestaan in school  
- Leerlingen met medicatie dienen dit volgens voorschrift in te nemen en kunnen bij weigering 

naar huis gestuurd worden 
 
● Regels m.b.t. de gangen, lokaalwisselingen, schoolpleinen 
- Alleen met briefjes van de leerkracht (datum, tijd en bestemming ingevuld), mogen leerlingen 

op de gangen lopen 
- Leerlingen dienen altijd van de branddeuren, brandslangen en het brandalarm af te blijven 
- Leerlingen lopen voor en na de pauzes mee met hun mentor en houden pauze op de afgesproken 

plek 
 
● Afspraken m.b.t. veiligheid 
- Jaarlijks kan er op een onaangekondigd moment een preventieve kluizen- en tassencontrole 

onder de leerlingen door de politie worden uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd op wettelijk 
verboden middelen en voorwerpen.  

- Er is in het hele schoolgebouw sprake van cameratoezicht. 
 
Positieve gedragsverwachtingen: 
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Ruimte Basiswaarde 1: 
Respect 

Basiswaarde 2: 
Verantwoordelijkheid 

De Basisregels: 
Gedrag in alle 
ruimtes 

● bij binnenkomst begroet ik de 

leerkracht(en) 

● ik spreek iedereen op een 

vriendelijke en beleefde manier 

aan 

● ik volg instructies op van alle 

medewerkers 

● ik houd mijn handen bij me  

● ik laat een ander met rust als 

hij/zij hierom vraagt 

● ik accepteer de ander (als 

persoon) 

● ik respecteer andermans 

meningen/uitingen 

● ik kom alleen aan spullen van 

school met toestemming van 

een leerkracht 

● ik gebruik schooltaal en geen 

straattaal 

● bij binnenkomst doe ik mijn 

pet/muts/hoed af 

● ik los problemen op rustige 

wijze op 

● ik draag bij aan een rustige 

omgeving  

● ik kom op tijd 

● ik houd de ruimtes in en om 

school schoon, netjes en heel  

● ik laat spullen staan waar ze 

horen 

● ik houd spullen van school en 

van een ander netjes en heel 

● ik heb alle spullen bij me die ik 

nodig heb voor school 

Trappen/ 
gangen 

● ik houd de deuren in school 
open voor een ander 

 

● ik loop rustig  
● ik praat rustig 
● ik ben onder lestijd alleen op de 

gang met een 
toestemmingsbriefje van mijn 
leerkracht  

● ik loop direct naar de plek waar 
ik naar toe moet en direct weer 
terug 

● ik blijf bij mijn leerkracht als ik 
met de leerkracht en klas loop 

Klaslokaal 
 

● bij binnenkomst geef ik een 
hand aan de leerkracht(en) 

● ik laat anderen rustig hun taak 
uitvoeren 

● ik houd commentaar over werk 
van anderen voor me 

● bij binnenkomst doe ik mijn jas 
uit en mijn tas af  

● bij binnenkomst lever ik mijn 
telefoon in bij de leerkracht 

● ik houd mij aan tijdsafspraken 
● bij te laat komen kom ik binnen 

met een te laat briefje 
● bij binnenkomst ga ik zitten op 

mijn eigen plaats en wacht op 
de instructie van de leerkracht 

● ik houd me aan de opgegeven 
opdracht(en) 

● ik werk rustig aan de 
opgedragen taken 
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● als ik hulp nodig heb, dan vraag 
ik het aan de leerkracht 

● ik eet en drink alleen met 
toestemming van de leerkracht 

● ik ruim mijn spullen netjes op  
● ik verlaat het klaslokaal alleen 

met toestemming van de 
leerkracht 

Schoolplein ● ik sluit niemand buiten van 
activiteiten op het schoolplein 

● ik stel mij sportief op tijdens 
spelletjes 

● ik gooi mijn vuilnis in de 
vuilnisbakken 

● ik blijf tijdens de pauzes op het 
schoolplein/in de klas met de 
leerkracht 

● alleen bovenbouwleerlingen 
met een 
toestemmingsverklaring van 
hun ouders maken gebruik van 
de rookplek 

Bestellijst ● ik bestel op een beleefde manier 
mijn eten en drinken 

● ik bestel voor 9 uur bij mijn 
leerkracht 

● een door de leerkracht 
aangewezen leerling brengt de 
bestellijst en het geld naar de 
keuken of naar de conciërge 

● ik wacht tot de leerkracht de 
bestelling uitdeelt 

Toiletten 
 
 

● ik houd me op het toilet niet 
met anderen bezig 

● ik ga alleen naar het toilet 
● ik was mijn handen voordat ik 

het toilet verlaat  
● ik laat het toilet netjes achter 
● ik sluit de deur van de 

toiletgroep 
● zodra ik klaar ben op het toilet 

ga ik direct en rechtstreeks 
terug naar de klas 

● ik ga alleen naar het toilet om te 
toiletteren  

● de leerkracht opent en sluit het 
toilet 

Praktijklokalen 
(keuken en 
technieklokalen) 
 

● ik houd commentaar over werk 
van anderen voor me 

● bij binnenkomen ga ik zitten op 
mijn plaats en wacht op de 
instructie van de leerkracht 

● ik houd me aan de opgegeven 
opdracht(en) 

● ik houd me aan de 
veiligheidsvoorschriften binnen 
het lokaal 

● ik houd de kleding netjes / ik 
trek beschermende kleding aan 

● ik ga netjes met het 
gereedschap om 
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● ik houd afstand van anderen die 
met gereedschappen bezig zijn 

Gymlokaal/ 
kleedkamer 
 

● ik ben sportief in het contact ● bij binnenkomst en einde van de 
les neem ik plaats op de bank  

● ik houd me aan de opgegeven 
opdracht(en) 

● ik ga verantwoord en veilig om 
met de materialen 

● ik zorg dat ik de juiste 
gymkleding draag  

● ik verzorg mezelf goed na de 
gymles 

● ik maak voort met omkleden 

Computerlokaal 
 

● ik kijk alleen op mijn eigen 
scherm en niet dat van een 
ander, tenzij dit bij de opdracht 
hoort 

● ik houd me aan de opgegeven 
opdracht(en) 

● ik gebruik alleen internet met 
toestemming van de leerkracht 

● ik houd de materialen netjes en 
heel en laat ze op hun plek staan 

Administratie/ 
Kantoorruimtes 
 

● ik klop op de deur en wacht tot 
ik binnen mag komen 

● ik wacht rustig op mijn beurt om 
geholpen te worden 

● ik vertel op een beleefde manier 
wat ik kom doen 

● ik kom alleen met een duidelijke 
vraag/duidelijk verzoek en een 
briefje van mijn leerkracht 

Fietsenstalling 
 

● ik vraag beleefd of iemand de 
deur open wil doen  

● ik kom alleen aan mijn eigen 
fiets  

● ik ben voorzichtig met de 
andere fietsen en spullen 

● ik doe mijn fiets op slot 
 

Van school naar 
het station 

● ik laat andermans spullen heel 
● ik laat andere mensen met rust 

● Ik gooi vuilnis in de vuilnisbak 

 
Onderwijsprogramma’s voor sociale veiligheid.  
Hieronder is een lijst met onderdelen van het onderwijsprogramma beschreven die bijdragen aan 
de sociale veiligheid. Bijvoorbeeld: in relatie tot de kerndoelen sociale integratie en burgerschap en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
- TOPs! 

Tijdens een evaluatie met het team bleek de voormalige methode Leefstijl een te lichte 
methode en daarmee niet passend bij de ernst en intensiteit van de gedragsproblematiek van 
de leerlingenpopulatie op het Orion College Amstel. Hierom is de methode Leefstijl per 
augustus 2016 vervangen door de methode TOPs!. TOPs! is een sociale vaardigheidsmethode 
die speciaal is ontwikkeld voor jongeren met gedragsproblemen en/of anti-sociaal gedrag. Deze 
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methode besteedt naast algemene sociale vaardigheden, specifiek aandacht aan 
groepsdynamische processen, denkfouten, helpende gedachten, morele ontwikkeling en 
regulatie van boosheid en sluit hiermee goed aan bij de problematiek van de 
leerlingenpopulatie. 

 
- Relaxlessen (‘Breinlessen’) 

Bij de breinlessen leren de leerlingen klassikaal hoe het brein in de basis werkt en wordt 
specifiek aandacht besteed aan wat stress doet met het brein op korte en op lange termijn. 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan wat triggers van stress (kunnen) zijn en hoe leerlingen 
zichzelf op een werkzame manier kunnen reguleren bij stress.  

 

- Prima! Anti-pestprogramma  
In de eerste en tweede klas doorlopen de leerlingen het anti-pestprogramma Prima! Dit 
programma dient ter preventie van pesten. Om het onderwerp pesten op een aansprekende en 
positieve manier aan de orde te kunnen laten komen in de klas, is het bestaande Prima-
lespakket in 2013 herzien en gekoppeld aan de populaire film Spijt!.  
 

- Faalangst reductietraining 
Dit is een faalangst reductietraining die aan de leerlingen uit het eerste leerjaar wordt 
aangeboden. Leerlingen leren hier faalangst herkennen en krijgen handvatten hoe dit 
voorkomen en gereduceerd kan worden.  
 

- Leerlijn Burgerschap 
In de leerlijn burgerschap wordt door middel van diverse onderdelen uit verschillende 
methodes aandacht besteed aan sociale veiligheid. Er is binnen deze leerlijn onder andere 
aandacht voor vriendschappen & relaties, discriminatie en groepsdruk.   

 
- Remedial teaching 

Wanneer leerlingen moeite hebben met (onderdelen van) een bepaald vak, kan dit gepaard 
gaan met schaamte, onzekerheid en faalangst binnen een klassensituatie. Om een optimale 
leeromgeving te creëren waarbinnen de leerling durft te leren van zijn/haar fouten, hebben wij 
een remedial teacher die in een veilige individueel setting of in de veiligheid van een kleine 
groep leerlingen met dezelfde leerproblematiek kan werken aan hun onderwijshiaten.  
 
 

- Individuele begeleiding/begeleiding in kleine groepen  
De leerlingen van het Orion College Amstel kunnen in aanmerking komen voor individuele 
begeleiding en behandeling vanuit het zorgteam of begeleiding in kleine groepen door middel 
van groepstrainingen en diverse behandelingen.  
 

- Externe voorlichtingen:  
Er worden verschillende externe voorlichtingen ingezet t.b.v. de sociale veiligheid. Jaarlijks geeft 
Bureau Halt voorlichting omtrent jeugdcriminaliteit, groepsdruk, geweld & wapenbezit en social 
media. Daarnaast geven onze jeugdagenten aanvullende voorlichting over deze thema’s. 
 

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:  
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● Meubilair, machines en speeltoestellen 

● Elektrische apparaten en installaties 
● Technische ruimtes  
● Afval  
● Brandveiligheid  
 
Specifiek voor onze school betekent dit:  
● Meubilair, machines en speeltoestellen 

In ruimtes waar leerlingen zonder of met beperkte toezicht aanwezig kunnen zijn (zoals de gangen 
van de school) is zo min mogelijk losstaand meubilair geplaatst. In het technieklokaal zijn de 
machines verankerd om veilig gebruik te bevorderen. 
 
● Elektrische apparaten en installaties 
Elektrische apparaten en andersoortige installaties bevinden zich in afsluitbare ruimtes waarin de 
leerlingen niet zijn toegestaan. 
 
● Sluitsysteem 

De deuren van alle ruimtes worden automatisch gesloten met een systeem dat alleen met een tag 
te openen is. Op deze manier kunnen leerlingen alleen met toestemming en/of toezicht in de 
ruimtes komen.  
 
● Afval 
Er is op het Orion College Amstel een speciaal beveiligde en afgesloten container voor het weg- 
werpen van privacygevoelige informatie. Deze container staat in een ruimte die enkel toegankelijk 
is voor medewerkers van de school. 
 
● Brandveiligheid  
Met betrekking tot brandveiligheid worden de volgende onderdelen structureel gecontroleerd door 
de preventiemedewerker fysieke veiligheid: 
Brandmeldinstallatie: 

- of de controles zijn uitgevoerd en de rapportages in het logboek zijn opgeborgen 

- of de handmelders en rookmelders voldoende vrije ruimte hebben  
- of er nog voldoende reserveglaasjes zijn voor de handmelders 

Blusmiddelen 
- of de controles/keuringen zijn uitgevoerd (aanwezigheid keuringssticker) 
- de aanwezigheid van het controlerapport in het logboek bmi 
- of de blusmiddelen bereikbaar zijn voor gebruik en of ze aangegeven zijn met een pictogram 

- of er voldoende en juiste blusmiddelen zijn, gelet op de wijze van gebruik van het 
betreffende gebouwdeel 

Vluchtwegen, vluchtwegsignalering, noodverlichting en nooduitgangen 
- de vrije doorgang van de vluchtwegen (geen kasten, tafels etc. die de looproute 

belemmeren) 
- de zichtbaarheid en de werking (verlichting) van de vluchtwegsignalering en 

noodverlichting 

- de bereikbaarheid en de werking van de (nood)uitgangen 

- de uitvoering van de jaarlijkse controle van vluchtwegsignalering, noodverlichting en de 
aanwezigheid van een controlerapport 

- de buitenruimte op vrije toegang en begaanbaarheid (denk aan ijs- en sneeuwvrij houden) 
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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, bedrijfshulp- 
verlening, agressie, geweld & 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 
 
De schooltijden zijn dagelijks van 08:30 uur tot 14:30 uur en de lessen duren 50 minuten. De school 
opent haar deuren om 08:25 uur, zodat de leerlingen om 08.30 uur in hun klaslokaal kunnen zijn. 
De dag begint en eindigt met een mentormoment waarbij de mentor een check-in en check-out met 
de leerlingen doet. Hierin komt onder andere naar voren hoe de leerling zich voelt aan het begin en 
aan het einde van de dag en de leerling reflecteert aan het einde van de dag over zijn of haar 
tevreden ten aanzien van gestelde doel(en). Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de 
dagplanning en belangrijke mededelingen. Het effectief benutten van de voorgeschreven 
onderwijstijd ziet het Orion College Amstel als één van de voorwaarden voor het leveren van 
onderwijskwaliteit. Hiertoe zijn aparte mentormomenten op elke lesdag geroosterd, zodat het 
lesrooster ziet er als volgt uit (maandag t/m vrijdag): 
 

Mentormoment 08:30 – 08:40 uur 

1e uur 08:40 – 09:30 uur 

2e uur 09:30 – 10:20 uur 

Pauze 10:20 – 10:35 uur 

3e uur 10:35 – 11:25 uur 

4e uur 11:25 – 12:15 uur 

Pauze 12:15 – 12:40 uur 

5e uur 12:40 – 13:30 uur 

6e uur 13:30 – 14:20 uur 

Mentormoment 14:20 – 14:30 uur 

 

7.2 Invulling onderwijstijd   
 
Het effectief benutten van de voorgeschreven onderwijstijd ziet het Orion College Amstel als één 
van de voorwaarden voor het leveren van onderwijskwaliteit. De verdeling van het aantal uren per 
vak in één lesweek is in de volgende lesurentabel weergegeven: 
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7.3 Vakanties en vrije dagen 

  
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 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

 

Overige Vrije dagen 
De leerlingen hebben op maandag 10  januari 2022 een aanvullende vrije dag in verband met een 
studiedag/scholingsdag voor de medewerkers van de school.  
Naast deze scholingsdag zullen 4x in het jaar de volgende studiemiddagen plaatsvinden, waarop 
alle leerlingen vanaf 12:15 uur vrij zijn.  

- Dinsdag 26 oktober 2021 
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- Dinsdag 1 februari 2022 
- Dinsdag 12 april 2022 
- Dinsdag 7 juni 2022 

 
Op dinsdag 12 oktober hebben we de eerste ouderbijeenkomst. Het tijdstip wordt nog bekend 
gemaakt. 
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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 vinden wij erg belangrijk. Daarom worden ouders op 
verschillende manieren bij onze school betrokken. Allereerst zijn er vaste momenten waarop er over 
de ontwikkeling van uw kind wordt gesproken, zoals tijdens de OPP-(voortgangs)gesprekken. 
Daarnaast zijn er meer algemene contactmomenten zoals algemene ouderavonden of open dagen. 
Ook stellen we de deelname van ouders in de organisatie van bijvoorbeeld festiviteiten binnen de 
school zeer op prijs. Wilt u meer doen dan kunt u deelnemen in de ouderraad of de 
medezeggenschapsraad.  
 
Betrokkenheid ouders bij de ontwikkeling van hun kind 
De leraar/mentor houdt u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. 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 ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van uw kind. Wij 
verwachten van ouders dat ze het OPP op school komen bespreken en ondertekenen. 
 
Ook vinden er twee keer per jaar OPP-(voortgangs)gesprekken plaats in januari/februari en juni. 
Hier wordt de ontwikkeling van de leerling in brede zin en de aanpak van school besproken met 
ouders en de leerling. Daarnaast zijn alle medewerkers ook graag bereid om een afspraak voor een 
tussentijds gesprek te maken en wordt er minimaal één keer per jaar een huisbezoek afgelegd door 
de mentoren. 
 
Oudercontacten 
Naast de OPP (voortgangs)gesprekken en rapportbesprekingen zijn er verschillende ouder- 
avonden. Aan het begin van het schooljaar organiseert de school in samenwerking met de 
medezeggenschapsraad (MR) een algemene ouderavond. Daarbij worden ouders geïnformeerd 
over de gang van zaken op school en de jaarkalender. Daarnaast organiseert de school 
ouderavonden over specifieke schoolgerelateerde onderwerpen (zoals het veiligheidsbeleid) of een 
thema. Verder organiseert de school open dagen voor ouders en leerlingen van andere scholen. Op 
de open dag kunnen ouders en andere familie een kijkje komen nemen op de school. Elke periode 
tussen vakanties ontvangen alle ouders een nieuwsbrief van de school. Tot slot organiseert Stichting 
Orion jaarlijks een schooloverstijgende ouderavond. Voor alle ouderavonden ontvangen ouders een 
uitnodiging. Naast de ouderavond hechten we veel waarde aan structureel contact met ouders. Op 
welke manier we contact onderhouden wordt in afstemming met ouders bepaald (per mail, 
telefonisch, per tekstbericht etc.). Over het algemeen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor 
ouders, maar ook de orthopedagogen en teamleiders hebben regelmatig contact met ouders 
wanneer de situatie dit gewenst maakt.  
Het komende schooljaar starten we met het gebruik van Social Schools, een communicatieplatform 
voor de communicatie tussen scholen met ouders om het contact met ouders nog laagdrempeliger 
te maken.  
 
Ouderparticipatie 
Ouders kunnen op diverse manieren meehelpen in de school. U kunt deelnemen aan specifieke 
binnenschoolse of buitenschoolse activiteiten, zoals bij festiviteiten binnen de school of meegaan 
met een externe culturele activiteit of schoolreis. Verder zijn ouders zeer welkom in de ouderraad 
of de medezeggenschapsraad. Ook wanneer er een plan van aanpak opgesteld moet worden voor 
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een leerling betrekken we ouders hierbij. In sommige gevallen wordt besloten dat het handig is 
wanneer ouders hun kind op school komen observeren en worden ouders in de klas uitgenodigd. 
 
Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit teamleden en ouders. De MR spreekt zich uit over alle 
schoolzaken door middel van een vastgesteld reglement. De MR heeft een formele 
verantwoordelijkheid en heeft op veel zaken in de school advies- of instemmingsrecht. De directeur 
is de gesprekspartner van de MR. Wie belangstelling heeft voor de MR kan zich opgeven via de 
leerkracht.  
 
Mening van ouders 
Wij vinden de mening van ouders over onze school erg belangrijk. Daarom wordt er in het kader 
van ons kwaliteitsbeleid op verschillende momenten om de mening van ouders gevraagd. Zo is 
tweejaarlijks een tevredenheidsmeting. Op basis van de resultaten van deze meting worden er 
verbeterplannen in de school in gang gezet. Ook wordt ouders bij de OPP-besprekingen gevraagd 
om hun ideeën over de doelen en begeleiding van hun kind.  

8.2 De klachtenregeling 
Als een leerling of ouder vindt dat het gedrag of een beslissing van 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 opgelost kunnen worden. 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 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 alle 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  
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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 kan 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: 
Monique Starreveld (zorgcoördinator).  
 
Vertrouwenspersoon bestuur 
Voor klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie kunt u direct contact 
opnemen met de vertrouwenspersoon van Orion, mevrouw 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).   
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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 zich richten tot de leerkracht. Mocht dit niet tot 
een oplossing leiden, dan kunnen leerlingen en ouders terecht bij de coördinatoren sociale 
veiligheid van onze school: Monique Starreveld & Martje Bakker (Zorgcoördinatoren) 
 

8.4 De geldelijke bijdrage  

Onze school heeft een ouderfonds. Het ouderfondsgeld wordt besteed aan allerlei zaken die in het 

belang van de leerlingen zijn: verschillende schoolfeesten, projecten, museumbezoeken, 

sinterklaas- en kerstviering, excursies, traktaties en voor de feestelijke diploma-uitreiking voor de 

schoolverlaters. 

 

De gelden van het ouderfonds worden gevormd door uw vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt 

pas geïnd als uw kind als leerling is ingeschreven. Het ouderfonds wordt beheerd door de 

ouderraad. De verantwoording voor de afrekening van een schooljaar vindt plaats in de financiële 

evaluatie voorafgaand aan het nieuwe begrotingsproces. Ouders die de ouderbijdrage niet kunnen 

betalen, kunnen contact opnemen met de administratie van school om te vragen naar de 

mogelijkheden voor een betalingsregeling of financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 

 

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 is vastgesteld op €40 en kan 

worden overgemaakt op: 

Rekeningnummer           : NL10 INGB 0661.4964. 81 

T.n.v.              : Stg. Orion inzake de Wetering 

o.v.v.              : naam van de leerling 

 

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 zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van  
leerlingenvervoer. Ook als uw kind ziek is moet u dit aan 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. U kunt de medewerkers bereiken op 020-251 8300 of via de 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 
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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 kind krijgt dan een OV-chipkaart (wanneer uw kind buiten een straal van 
5 kilometer van school woont). Kan uw kind 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 kind dan zelf. 

3. Aangepast Vervoer ('busje') 
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 
terug gebracht. 

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. Bij problemen of incidenten vindt er overleg plaats tussen school 
en het vervoersbedrijf. Wanneer er sprake is van lesuitval, gewijzigde schooltijden etc. is het de 
verantwoordelijkheid van ouders om het leerlingenvervoer op de hoogte te stellen en alternatieve 
afspraken te maken. De vervoersbedrijven accepteren het niet wanneer de school dit regelt. 

8.6 Leerplicht, extra verlof en verzuimbeleid 
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 verzuimregistratie 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 
genomen moeten worden om het ongeoorloofd schoolverzuim terug te dringen. Ook een extreem 
hoog ziekteverzuim kan leiden tot overleg met de leerplichtambtenaar. 
 
Contactgegevens leerplichtambtenaar: 
Onze vaste leerplichtambtenaar is Hamida Mohafid, e-mail: H.Mohafid@amsterdam.nl. 

Wanneer ouders voor hun kind 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 kind. Hierin moet u duidelijk de noodzaak van de 
vrije dagen aantonen en eventuele bewijsstukken bij de aanvraag voegen. De directie beslist of uw 
verzoek gehonoreerd wordt.  
 
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 hiervoor bijzondere redenen zijn. 
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Een dag eerder weg met de zomervakantie, omdat anders de boot zo vol is, de vliegtickets 
goedkoper zijn, de reis zo lang is e.d. vallen dus niet onder de wettelijke redenen. 
 
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk als een van de ouders een beroep heeft waardoor het niet 
mogelijk is in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit geldt maar voor een zeer beperkt aantal 
beroepen (werkgeversverklaring inleveren). 
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. 
 
Schoolspecifieke afspraken omtrent leerplicht en het melden van verzuim kan bij: 
Van augustus tot januari bij Leanne Stokkel (vervangend) zorgcoördinator, l.stokkel@orion.nl, of 
vanaf januari bij Martje Bakker (zorgcoördinator): martje.bakker@orion.nl.  

8.7 Ziekmelding 
Leerlingen dienen voor 09:00 uur te worden ziek gemeld bij de administratie/conciërge van het 
Orion College Amstel op het telefoonnummer: 020-6442232. De administratie/conciërge geeft de 
ziekmelding door aan de groepsleerkracht, welke de melding in het leerlingvolgsysteem zet. 
Eventueel mogen leerlingen ook direct bij hun mentor worden ziek gemeld. Ziekmeldingen worden 
enkel geaccepteerd door ouders/verzorgers of ander bevoegd gezag. Wanneer een leerling 
meerdere schooldagen ziek is dient er elke dag opnieuw ziek gemeld worden. Dit wenst de school 
zodat er goede controle kan worden uitgeoefend.  
 

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.  

8.8 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 te zoeken naar een andere school voor de 
leerling, danwel een alternatief voor onderwijs bijvoorbeeld in de vorm van een zorginstelling of 
bovenschoolse voorziening (indien passend en geadviseerd).  

8.9 Verzekering 
Verzekering door schoolbestuur 
Het bestuur van de school heeft een collectieve ongevallenverzekering en wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Uw kind 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 
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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 kind 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.  

8.10 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). 
 
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 
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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. 

● 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 of Klasbord. 
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 
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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 
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. 

 
Multisignaal verwijsindex  
Met ingang van schooljaar 2020/2021 gaan wij onze betrokkenheid als school bij uw zoon/dochter 
in Multisignaal Verwijsindex aangeven. Dit zullen wij doen voor al onze leerlingen. Multisignaal 
Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het 
onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een kind. Op deze manier kunnen 
professionals met elkaar afstemmen om een kind zo goed mogelijk te helpen. Soms heeft een kind 
ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals 
tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van 
elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om ouder(s) en kind op de juiste manier 
te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij een kind betrokken zijn, maken daarom 
gebruik van de Verwijsindex. Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken 
zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. Soms zijn 
professionals bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin betrokken. Als dit het geval is ontstaat er 
een Gezinsmatch. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar contact opnemen en zorgen dat de plannen 
voor de verschillende kinderen in het gezin op elkaar worden afgestemd. Uiteraard speelt de ouder 
hierin ook een rol. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en 
contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst (schriftelijk) toestemming 
gevraagd. In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken 
zijn. Er staat geen inhoud in. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de 
professional zijn bekend. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er 
professionals betrokken zijn en wie dat zijn. ‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor 
de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden 
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naar kinderen of jongeren in het systeem door níet betrokken professionals. De MULTIsignaal 
Verwijsindex is goed beveiligd. Dat moet ook volgens de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Meer informatie is te vinden op www.multisignaal.nl. 

 
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.  

8.11 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.  

8.12 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 
Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg 
Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het AMK of het SHG 
 
De meldcode is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg die 
aanwezig is. De voorkeur gaat er altijd naar uit om de ouder 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 het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk 
Geweld (SHG).  
 
Aandachtsfunctionaris 
Iedere organisatie die werkt met ouders 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 aandachtsfunctionarissen van onze school zijn: Monique Starreveld (zorgcoördinator) en Martje 
Bakker (zorgcoördinator) 
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8.13 Privacy gegevens leerlingen en ouders  
Wil je graag inzage in je dossier? Of wil je graag je gegevens in dat dossier wijzigen? Heb je andere 
vragen over je dossier of privacy in het algemeen? Kijk dan naar ons privacy statement op de website 
(http://www.orion.nl/privacy-statement) of stel je vraag aan de schooldirecteur.  
 
 
 

  

http://www.orion.nl/privacy-statement
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9. Praktische zaken 
 

9.1 Overzicht groepen en leraren/assistenten/overig personeel per groep 
Het Orion College Amstel heeft de volgende 12 groepen: 
Onderbouw: 
- Klas 1A (brugklas) 
- Klas 1B (brugklas) 
- Klas 2A (uitstroomprofiel arbeid) 
- Klas 2B (gemengde uitstroomprofielen) 
- Klas 2C (uitstroomprofiel vervolgonderwijs) 
Bovenbouw: 
- Klas 3A (uitstroomprofiel arbeid) 
- Klas 3B (gemengde uitstroomprofielen) 
- Klas 3C (uitstroomprofiel vervolgonderwijs) 
- Klas 4A (arbeid-uitstroom & Pro-ROC) 
- Klas 4B (arbeid-uitstroom & Pro-ROC) 
- Klas 4C (MBO Dienstverlening & Zorg) 
- Klas 4D (MBO Handel & Ondernemen) 

 

Nevenvestiging:  
Daarnaast hebben we een onderbouwklas en twee bovenbouwklassen op de Urban Talent Academy 
waar leerlingen met verschillende niveaus onderwijs aangeboden krijgen. 
 
Op het Orion College Amstel werken 15 groepsleraren, 4 vakdocenten (consumptieve techniek, 
techniek, lichamelijke opvoeding, zorg & welzijn) en 1 onderwijsondersteuner (die de lessen 
informatie- & communicatietechnologie verzorgt). Het overige ondersteunende personeel bestaat 
uit; de directeur, 2 teamleiders (didactisch teamleider en teamleider voor stage,- uitstroom en 
bestendiging), 3 zorgcoördinatoren, 2 onderwijsondersteuners voor de achterwacht/interne stage, 
1 conciërge en 1 management assistent, 1 loopbaancoördinator.  
Op de nevenvestiging hebben we tevens een zorgcoördinator en onderwijsondersteuner die 
ondersteuning bieden aan de drie groepsleraren. 

9.2 Schooluitjes 
Aan het einde van het jaar in de laatste schoolweek maakt het Orion College Amstel een schooluitje 
met alle leerlingen waarvoor de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. De leerlingenraad mag input 
geven waar het schoolreisje naartoe gaat. De afgelopen drie schooljaren is dit Walibi geweest. 
Naast het jaarlijkse schoolreisje voor alle klassen worden er gedurende het schooljaar diverse 
klassenuitjes georganiseerd. Deze uitjes variëren van educatieve uitjes naar bijvoorbeeld Artis en 
het Tropenmuseum tot activiteiten zoals fietsen en zwemmen.  

9.3 Zwemmen met school 
Als beloning kan een uitje naar het zwembad worden ingezet. Belangrijk hierbij is dat alle 
deelnemende leerlingen een zwemdiploma hebben. School dient in bezit te zijn van een kopie van 
de zwemdiploma’s alvorens de leerlingen mee kunnen met uitjes naar het zwembad of waarbij 
kunnen zwemmen noodzakelijk is voor de veiligheid. 
 

9.4 Gym 
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De leerlingen zijn verplicht om voor gym hun eigen spullen mee te nemen. Dit bestaat uit 
sportschoenen die geschikt zijn voor gebruik in de sportzaal, een sportbroek en t-shirt om in te 
sporten. Een leerling mag weggestuurd worden uit de les wanneer de gymspullen niet op orde zijn. 
De leerling zal dan elders in school worden opgevangen. De school kan beslissen om de gemiste 
onderwijstijd bij gym te registreren als ongeoorloofd afwezig. Daarnaast kan het structureel niet op 
orde hebben van gymkleding leiden tot een onvoldoende op het rapport.  

9.5 Eten en drinken 
Op het Orion College Amstel is het mogelijk om ‘s ochtends lunch en drinken te bestellen voor de 
pauzes. De school heeft de schaal voor gouden schoolkantine behaald en is een gezonde school op 
het gebied van voeding. Leerlingen dienen (zoveel mogelijk) gepast te betalen en bestellen eten en 
drinken ‘s ochtends vóór 09:00 uur in de klas bij de mentor. Leerlingen mogen alleen in de daarvoor 
bestemde pauzes, of daarbuiten alleen met expliciete toestemming van de mentor eten. Water 
drinken mag altijd, zelfs tijdens de lessen. Goed drinken proberen we daarmee te stimuleren.  
Voor leerlingen die niet (goed) ontbeten hebben of geen geld mee of eigen eten mee hebben, heeft 
school een “noodvoorziening”, zodat alle leerlingen altijd hun dag goed kunnen starten of 
doorlopen met een goede voedingsbasis.  
Zoals in de schoolregels zichtbaar is zijn bepaalde etenswaren en dranken niet toegestaan op het 
Orion College Amstel. Alcoholische dranken en energiedranken mogen de leerlingen tijdens 
schooltijd en op schoolterrein niet nuttigen. Indien leerlingen dit toch meebrengen naar school, 
moet dit worden ingeleverd bij de leerkracht en krijgen de leerlingen dit aan het einde van de 
schooldag weer terug.  

9.6 Medicatie 
De mentor/groepsleerkracht houdt in de leerlingenregistratie bij welke leerlingen medicatie 
gebruiken. De leerling is zelf tijdens schooltijd en op schoolterrein verantwoordelijk voor de 
medicatie-inname. De mentor of een andere medewerker van school kan hierbij ondersteunend 
optreden. Over de manier van inname worden individuele afspraken gemaakt. Leerlingen die het 
bijvoorbeeld vervelend vinden om medicatie in de klas in te nemen krijgen alternatieven 
aangeboden. Het Orion College Amstel vraagt ouder(s)/opvoeders(s) om een voorraad van de 
medicatie op school te leggen, zodat deze niet door de leerling van huis vergeten kan worden.  
Zoals in de schoolregels vermeld staat kan het Orion College Amstel een leerling naar huis sturen 
op het moment dat hij/zij de medicatie weigert én er sprake is van verstoring van de orde en/of 
veiligheid en daarmee het onderwijsleerproces van de klas of op school. Hierbij worden 
ouder(s)/opvoeder(s) altijd op de hoogte gesteld.   

9.7 Mobiele telefoons 
Het Orion College Amstel heeft ervoor gekozen om mobiele telefoons te laten inleveren door 

leerlingen. Aan het einde van de dag krijgen zij deze terug. Er is gekozen voor deze aanpak gezien 

het feit dat de telefoons voor veel leerlingen een grote en negatieve afleiding zijn tijdens het 

onderwijsleerproces. Daarnaast lukt het leerlingen regelmatig niet om rekening te houden met 

elkaars privacy waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Om deze reden moeten leerlingen de 

telefoon ‘s ochtend inleveren bij de mentor. Aan het einde van de dag krijgen de leerlingen de 

telefoon te allen tijde terug. 
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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 veel gestelde vragen. 
 
Samenwerkingsverband VO Amsterdam 
Adres: Buiksloterweg 85 
1031 CG Amsterdam 
T: 020 811 9921 
W: www.swvadam.nl 
 
GGD Amsterdam 
Nieuwe Achtergracht 100 
1018 WT Amsterdam 
T  020 555 5209 
W www.ggd.amsterdam.nl  
 

10.2 Verklarende woordenlijst 
- Differentiatiegroepen: subgroepen van leerlingen die voor een bepaald vak qua niveau en 

ondersteuningsbehoeften dicht bij elkaar liggen. 
- Didactisch: onderwijsinhoudelijk 

- Leerlingenpopulatie: de totale groep leerlingen van de school. 
- Leerlingvolgsysteem: een digitaal en beveiligheid systeem waarin alle belangrijke informatie 

van de leerlingen wordt bewaard (zoals contactgegevens, aan- en afwezigheidsregistratie, 
toetsuitslagen, gespreksverslagen, voortgangsmetingen- en informatie etc.) 

- Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP); een document waarin alle belangrijke informatie staat die 
positief of negatief van invloed kan zijn op de ontwikkeling van de leerling en waarin de 
didactische en pedagogische aanpak van de leerkracht wordt geland. 

- Pedagogisch: opvoedkundig. 
- Samenwerkingsverband: de organisatie die verantwoordelijk is voor toeleiding naar en 

toelating tot het speciaal onderwijs en die bepaalt of een leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring krijgt. 

- Toelaatbaarheidsverklaring: een verklaring, afgegeven door het Samenwerkingsverband 
Amsterdam, die een leerling toegang biedt tot het speciaal onderwijs. 

 

BHV  Bedrijfshulpverlening 

CvB  Commissie van begeleiding 

JSB Jeugd Sportbegeleider 
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LKC Landelijke Klachtencommissie 

MR Medezeggenschapsraad 

OPP Ontwikkelingsperspectief plan 

SVA Scholing Voor Arbeid (certificaat)  

SWV Samenwerkingsverband Amsterdam 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

VMBO-B/K Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, leergang Basis/Kader 

VMBO-LWOO Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, leerweg ondersteunende leergang 

VSO Voortgezet speciaal onderwijs 

 

10.3 Overeenkomst geldelijke bijdrage  
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten 
het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen 
belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school 
aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van 40 euro. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld 
verschillende feesten en activiteiten, traktaties, sporttoernooien, museumbezoek, excursies en het 
afscheid van de schoolverlaters bekostigen. 
 
De ouderbijdrage is dus een vrijwillige bijdrage. Dit houdt in dat ouders kunnen kiezen of zij wel of 
niet de ouderbijdrage betalen. De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de administratie. 
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kan hier worden opgevraagd. Indien de vrijwillige 
ouderbijdrage niet (in één keer) betaald kan worden kan er contact opgenomen worden met de 
administratie om te vragen naar de mogelijkheden. Bij verschillende gemeenten is er de 
mogelijkheid om subsidie aan te vragen wanneer de ouderbijdrage niet door ouder(s)/verzorger(s) 
betaald kan worden. De administratie kan u informeren over deze mogelijkheden. 
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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 
- SocialSchools of Klasbord 
- 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  
 
 

 


