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WELKOM
Beste ouders en leerlingen,
Het team van Drostenburg is er trots op om ook dit schooljaar weer alle leerlingen en ouders
op onze school te mogen verwelkomen! Wij hopen dat het schooljaar 2019-2020 weer een
leerzaam jaar gaat worden. Natuurlijk kijken wij uit naar al die mooie jaarlijkse hoogtepunten,
zoals bijvoorbeeld het optreden van de leerlingen op ons eigen podium, het sinterklaasfeest en
de sportdag.

In deze gids leest u over de belangrijkste zaken die betrekking hebben op het dagelijkse
schoolbezoek. Neem even de tijd om alles door te lezen, zodat u goed op de hoogte bent.
En mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om met de teamleider van de afdeling waarin
uw kind zit contact op te nemen. Vragen en initiatieven van ouders stellen wij zeer op prijs,
want daardoor kunnen wij proberen om ons werk nog beter te doen!
Het team van Drostenburg zal er alles aan doen om ook van 2019-2020 weer een fantastisch
schooljaar te maken!

Jack Deen
Directeur
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WAT
VINDEN
WIJ
BELANGRIJK?
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Onderwijs
Onderwijs op maat staat op Drostenburg natuurlijk centraal! Ons onderwijs richt zich op het
behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs voor deze groep kinderen.
Voor de leerlingen met een meervoudige beperking is er ook een onderwijsaanbod van 12 tot
18 jaar. Het onderwijs op Drostenburg wordt aangeboden via zeven verschillende leerroutes.
Deze leerroutes bereiden voor op uitstroombestemmingen, variërend van ‘belevingsgerichte
dagbesteding’ tot VMBO-T/HAVO/VWO.
De belangrijkste leerlijnen (vakken) zijn: mondelinge taal, schriftelijk taal, rekenen/wiskunde,
wereldoriëntatie, sociaal- emotionele vorming en expressie. Door alle leergebieden heen
wordt er ook gewerkt aan ‘leren leren’. Met een speciale leermethode wordt veel aandacht
besteed aan het thema ‘handicapbeleving’.
Maar... naast goed onderwijs is er veel méér op Drostenburg, zoals…

Revalidatie
Samen met de medewerkers van Reade is er binnen het onderwijsprogramma een geweldig
aanbod van fysio-, ergo-, hydrotherapie en logopedie. Het revalidatieteam staat onder
inhoudelijke supervisie van een revalidatiearts.

Verpleegkundige zorg
Iedere schooldag zorgen de verpleegkundigen van Cordaan ervoor dat de verpleegkundige
handelingen bij onze leerlingen op een verantwoorde wijze worden uitgevoerd.
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Specialistische jeugdzorg
Soms hebben onze leerlingen een hele specialistische hulpvraag. In dat geval verzorgt Cordaan
de Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO) op onze school.

Naschoolse- en vakantieopvang
Ook na schooltijd en tijdens vakanties of studiedagen kunnen leerlingen gebruik maken van
de geweldige voorzieningen op Drostenburg. Tijdens deze periodes verzorgt Happy2Move,
vaak in overleg met Reade en onder begeleiding van bewegingsagogen van de UVA en de VU,
een ‘beweegaanbod’ voor de leerlingen die hier gebruik van willen maken.

Na intensief bewegen is er natuurlijk ook gelegenheid voor een (warme) maaltijd en word je
aan het eind van de dag weer naar huis gebracht.

Sport
Bewegingservaring is de basis voor de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn. Op Drostenburg kan je dit op doen in de grote gymzaal, het speellokaal, het zwembad en op drie speelpleinen, waarvan één met een Johan Cruyff Court (een speciaal voetbalveld).
Twee vakleerkrachten, een assistent bewegingsonderwijs en een zweminstructeur houden
zich bezig met het ontwikkelen, onderhouden en uitbreiden van de motorische vaardigheden
van de leerlingen. Zij doen dit door het aanbieden van een veelzijdig (bewegings-) sportaanbod en Sherborne (speciale bewegingspedagogiek).
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Cultuur
Op onze school worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om te ervaren, maar ook om
zelf actief deel te nemen aan allerlei culturele activiteiten. Door middel van creativiteit leer je
op een andere manier te denken en jezelf te uiten of iets te beleven.
De leerlingen krijgen muziekles van een vakdocent. Er wordt aandacht besteed aan dans,
beeldende vorming, theater en audiovisuele vorming. Wij proberen te realiseren dat zo veel
mogelijk leerlingen musea en andere culturele instellingen kunnen bezoeken.

Mediawijsheid
De leerlingen krijgen les in het bewust leren omgaan met media en het internet. Dit doen zij
onder andere met behulp van de leergang van het Nationaal Mediapaspoort. Onze speerpunten:
Plezier

•

genieten van de mogelijkheden

Veilig

•

leren omgaan met risico’s

Samen

•

stap voor stap onder begeleiding leren omgaan met het internet

Inhoud

•

bewust kiezen welke media geschikt zijn

Balans

•

een evenwicht creëren, waarbij er een gezonde verhouding bestaat tussen off- en

		

online activiteiten.

Ook organiseren wij jaarlijks De Week van de Mediawijsheid en starten wij dit jaar met
maandelijkse bijeenkomsten voor ouders met al hun vragen over mediawijsheid.

8

Speciale voorzieningen en activiteiten in onze school
•

Op Drostenburg organiseren wij bijzondere evenementen zoals:
Drostenburg Got Talent, Drostenburg Wenst en onze Kidsshow.

•

Alle groepen beschikken over digiborden en meerdere pc’s, chromebooks en/of tablets

•

We hebben een gymzaal, een speellokaal, een zwembad voor hydrotherapie, een handvaardigheidslokaal, een rustruimte, een snoezelruimte en een leskeuken.
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DE SCHOOLTIJDEN
De schooltijden zijn op alle dagen van 08.45 – 14.30 uur.
U mag uw kind brengen vanaf 08.30 uur, maar de lessen starten om 08.45 uur.

VAKANTIES
START SCHOOLJAAR

STUDIEDAGEN

maandag 26 augustus 2019

maandag 18 november 2019

HERFSTVAKANTIE

woensdag 18 maart 2020

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

maandag 8 juni 2020

KERSTVAKANTIE
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voor GEEL, ROOD en BLAUW:

VOORJAARSVAKANTIE

vrijdag 20 september 2019

maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Voor VSO:

2E PAASDAG

donderdag 14 november 2019

maandag 13 april 2020
MEIVAKANTIE (incl. Koningsdag)

Begin 2020 zijn de leerlingen

maandag 27 aprili t/m vrijdag 8 mei 2020

een dag vrij i.v.m. leerling-

KONINGSDAG

besprekingen. Deze datum

maandag 27 april 2020

verschilt per groep. U wordt

HEMELVAART

hier tijdig over geïnformeerd.

donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
JUNIVAKANTIE

‘KICK OFF’

maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020

U wordt hier nader over

ZOMERVAKANTIE

geïnformeerd.

vrijdag 3 juli t/m vrijdag 17 augustus 2020
2019
2020

WAT TE
DOEN BIJ...
Ziek
Is uw kind ziek? Belt u dan voor 8.30 uur naar de administratie van school: 020 - 398 77 55.
Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet niet om dan ook het vervoersbedrijf te informeren.
De administratie is telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Bezoek aan de dokter
Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis, tandarts, etc. moeten zo veel mogelijk
buiten schooltijd gepland worden. Omdat dit op een ‘medische school’ vaak wat lastiger is,
kunt u dit in deze gevallen middels een verzuimformulier aan de leerkracht doorgeven.

Verlof buiten de schoolvakantie
Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school.
Het mogen echter niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een
dringende noodzaak. Vraag het formulier op bij de administratie of download dit vanaf onze site.

Klacht
Kijk op de site voor de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon.
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ONZE
SCHOOLREGELS
De school handelt vanuit de afgesproken kernwaarden:
•

We zijn goed voor onszelf

•

We zijn goed voor een ander

•

We zijn goed voor de omgeving

De regels voor de leerlingen zijn kort en krachtig:
•

ik loop rustig door school

•

ik zorg goed voor alle spullen

•

ik let op mezelf

•

ik noem de ander bij de voornaam

•

als ik ruzie heb of boos ben ga ik niet schoppen en slaan

•

ik ben aardig voor de ander

•

ik luister naar de ander

•

ik praat aardig over anderen (roddel niet)

•

ik gebruik geen scheldwoorden

15

WIE IS WIE
Directeur			

•

Jack Deen

Teamleider afdeling Rood

•

Nance Willemse

Teamleider afdeling Geel

•

Eerke Bakker

Teamleider afdeling Blauw

•

Nance Willemse (A,B,C), Ingrid Tingen (D,E,F)

Teamleider afdeling VSO

•

Ingrid Tingen

Zorgcoördinatoren		

•

Annesophie vd Zande, Rianne Breman, Saskia Heij

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
				

•

Esther Niemans

				

•

Anja vd Meulen

				

•

Annesophie vd Zande

AANMELDEN
Uitsluitend met een verklaring van toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband kunnen
leerlingen ingeschreven worden. Wij kunnen helpen bij de aanvraag van deze verklaring van
toelaatbaarheid. Bij twijfel of een leerling in aanmerking komt, kunnen we onderzoek verrichten
en adviseren. U kunt hiervoor contact opnemen met de zorgcoördinatoren:
Annesophie vd Zande, Rianne Breman of Saskia Heij.
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ORION
Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties
bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20
jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

SPECIAAL IN ONDERWIJS
Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met:
•

verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte

•

psychiatrische en/of gedragsproblemen

SPECIAAL IN BEGELEIDING
Door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum Orion
een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in het speciaal
onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs.

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren
van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leerkracht of het verzorgen van
een studiedag.

SPECIAAL VOOR DE TOEKOMST
Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving.
Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing.
De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun
onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Stages
worden vanuit het stagebureau georganiseerd, vanuit het stagebureau worden contacten onderhouden
en gelegd met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een zo
goed mogelijke toekomst te kunnen bieden.
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www.drostenburg.nl

