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1. Inleiding

De informatiemap onderbouw 2022/ 2023 is een document waarin de bestaande structuur en
afspraken van de onderbouw beschreven worden. De informatiemap is bestemd voor leerlingen, hun
ouder(s)/ verzorger(s), medewerkers van school en geïnteresseerde externen. Sommige links zijn niet
voor externen toegankelijk; het betreft dan een document dat alleen voor medewerkers van school
bestemd is.

Aan deze informatiemap kunnen geen rechten worden ontleend.

Orion College Drostenburg
Drostenburg 5B
1102 AM Amsterdam
T  020-6111213
W https://orioncollegedrostenburg/

Stichting Orion
Postbus 20589
1001 NN Amsterdam
T  020-3460340
E  info@orion.nl
W www.orion.nl

Algemeen

Het Orion College Drostenburg is onderdeel van Stichting Orion. wij zijn een school voor leerlingen

die aangewezen zijn op voortgezet speciaal onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de

ondersteuningsbehoefte die zij hebben als gevolg van een chronische ziekte, lichamelijke beperking

of een internaliserend gedragsprobleem. wij verzorgen onderwijs praktijk-, vmbo- en havo niveau.

Onderbouw VMBO en HAVO

De afdeling onderbouw VMBO/HAVO is de schakel tussen de basisschoolleeftijd en de bovenbouw

VMBO/HAVO . In het eerste leerjaar laten wij onze leerlingen wennen aan het systeem van het

voortgezet onderwijs. In het tweede (en evt. derde) leerjaar bereiden wij hen voor op de uitdagingen

van de laatste leerjaren voor de uitstroom.

Het einddoel in de onderbouw is de doorstroom naar de bovenbouw waar de leerling of

- toewerkt naar het staatsexamen (reguliere groepen) of

- toewerkt naar de uitstroom naar arbeid door onder andere stages (extra

ondersteuningsgroepen)

Informatiemap Onderbouw VMBO/ HAVO| Orion College Drostenburg | 2022-2023
4

https://sites.google.com/a/orion.nl/orioncollegedrostenburg/
mailto:info@orion.nl
http://www.orion.nl


2. Uitgangspunten en Visie

Algemeen

Het Orion College Drostenburg is onderdeel van Stichting Orion. wij zijn een school voor leerlingen

die aangewezen zijn op voortgezet speciaal onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met de

ondersteuningsbehoefte die zij hebben als gevolg van een chronische ziekte, lichamelijke beperking

of een internaliserend gedragsprobleem. wij verzorgen onderwijs praktijk-, vmbo- en havo niveau.

Uitgangspunten onderbouw VMBO en HAVO

De afdeling onderbouw VMBO/HAVO is de schakel tussen de basisschoolleeftijd en de bovenbouw

VMBO/HAVO . In het eerste leerjaar laten wij onze leerlingen wennen aan het systeem van het

voortgezet onderwijs. In het tweede (en evt. derde) leerjaar bereiden wij hen voor op de uitdagingen

van de laatste leerjaren voor de uitstroom.

Het einddoel in de onderbouw is de doorstroom naar de bovenbouw waar de leerling of

- toewerkt naar het staatsexamen (reguliere groepen) of

- toewerkt naar de uitstroom naar arbeid door onder andere stages (extra

ondersteuningsgroepen)

Visie Orion College Drostenburg

De visie van de onderbouw afdeling is gelijk aan de schoolbrede visie van Orion College Drostenburg,

zoals die opgenomen is in onze schoolgids 2022-2023.

Concrete invulling van de visie in de onderbouw

Het einddoel van de onderbouw is de overgang naar de bovenbouw. Wij willen het maximale in de leerling

ontwikkelen en de leerling op een passend niveau (leerroute) door laten stromen. Zie hiervoor ook hoofdstuk

9: ‘overgang naar leerjaar 2 en 3’.

Wij zetten in op cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van de leerling. Ons didactisch programma sluit

aan op het curriculum van de bovenbouw. Daarnaast streven wij ook naar het vergroten van vakoverstijgende

en sociaal emotionele vaardigheden. Op deze vaardigheden wordt in de bovenbouw een beroep gedaan. In het

volgende hoofdstuk 3: ‘Didactiek’ gaan wij hier verder op in.

Voor de leerlingen die uit het (speciale) basisonderwijs instromen is de overgang naar een middelbare school

vaak een grote stap. Wij begeleiden de leerling hierbij en hebben de onderbouw zo ingericht dat het voor de

leerling overzichtelijk blijft en de leerling zich veilig en prettig voelt. Leren vanuit een veilige en productieve

omgeving. In hoofdstuk 4: ‘Pedagogiek’ laten wij zien hoe deze omgeving en de begeleiding van de leerling

eruitzien.

We zetten in op een sterke samenwerking met de leerling en de ouders. wij zien de ontwikkeling van de leerling

als een actief proces, waarvoor de organisatie, de leerling en de ouders verantwoordelijkheid dragen. Daarom

houden wij de communicatielijnen kort en heeft de mentor van de leerling hier een centrale rol in.
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3.   Didactiek

Voor de meeste leerlingen die in leerjaar 1 uit het (speciaal) basisonderwijs instromen, is het begin bij ons een

grote stap. Vele vakken zijn nieuw en in de meeste groepen wordt elk vak door een ander docent gegeven. Dit

is voor veel leerlingen een groot verschil met het basisonderwijs waar zij bijna elk vak bij dezelfde docent

gevolgd hebben.

Vakken
Hieronder een overzicht van de vakken + de aantallen lesuren die in de onderbouw worden  gegeven:

De bedoeling is dat de inhoud zo veel mogelijk tijdens de les praktisch toegepast wordt (learning by doing).

Door de stof in een praktische en zinvolle context te plaatsen beklijft het beter en stijgt de motivatie.

Leren leren
Naast de vakinhoud concentreren wij ons op de algemene vaardigheden uit de leerlijn ‘leren leren’. Deze

leerlijn bestaat uit de domeinen:

1. Taakaanpak
2. Uitgestelde aandacht/hulp vragen
3. Zelfstandig (door)werken
4. Samenwerken
5. Reflectie op werk

Deze vaardigheden zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling als ook voor het succesvol functioneren in de

bovenbouw. wij oefenen deze vaardigheden tijdens het vak leren leren in het eerste leerjaar, maar het oefenen

van deze vaardigheden komt ook in elk vak terug. De mentor benoemt individuele doelen voor de ontwikkeling

van deze vaardigheden in het OPP en bespreekt de vooruitgang met elke individuele leerling.

Studiewijzers

Voor elk vak, voor elk niveau en voor elk leerjaar van de onderbouw wordt een aparte studiewijzer gemaakt. In

de studiewijzer wordt opgenomen wat er per week gemaakt moet worden (huiswerk, toets, boekverslag, etc).
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Leerlingen die in het reguliere tempo het onderwijsprogramma kunnen doorlopen, gebruiken de algemene

studiewijzer van een vak. Voor leerlingen die niet in het reguliere tempo het onderwijsprogramma kunnen

doorlopen of voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen, worden aangepaste studiewijzers

gemaakt; dit doet de vakdocent.

Voor de herkenbaarheid van en de communicatie over de studiewijzer is afgesproken dat op onze school dit

format voor alle vakken wordt gehanteerd: format studiewijzer 2022/ 2023.

De studiewijzers moeten:

● op de Google Drive  in map 1.1.9 bij het betreffende vak worden opgeslagen. Voor elk schooljaar moet

een aparte submap aangemaakt worden.

● in de Google Classroom-omgeving van het betreffende vak/ jaar/ niveau worden opgeslagen.

Google Classroom

Voor elk vak is er voor elk jaar en voor elk niveau een Google Classroom aangemaakt. Met behulp van Google

Classroom:

● wordt het huiswerk (inclusief toetsen) opgegeven;

● kan een leerling materialen die tijdens de lessen zijn gebruikt, terugvinden. Onder materialen verstaan

wij o.a. de studiewijzer, Google Presentaties, nakijkbladen, artikelen en instructievideo’s;

● kunnen ouder(s) en/ of verzorger(s) het huiswerk van hun kind monitoren. U kunt als ouder/ verzorger

bij de vakdocent of mentor toegang vragen tot de Google Classroom van één of meerdere vakken.
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4.  Pedagogiek

Op Orion College Drostenburg worden klassen ingedeeld naar niveau en leerjaar, waarbij de leerjaren

onderverdeeld zijn in de onderbouw, de bovenbouw en de praktijkafdeling. Naast reguliere klassen heeft Orion

College Drostenburg extra-ondersteuningsgroepen. Wanneer een leerling onvoldoende profiteert van het extra

ondersteuningsaanbod is er ook een intensief ondersteuningsaanbod. De  groeps- en leerlingbesprekingen

vormen de basis voor de uitvoering van de ondersteuning aan leerlingen. Tijdens deze besprekingen staat het

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling centraal. In het OPP wordt de totale ontwikkeling van de

leerling nauwkeurig beschreven en wordt in kaart gebracht wat de doelen van de leerling op lange, middellange

en korte termijn zijn. Het OPP wordt aan het begin van het schooljaar, halverwege en aan het eind besproken

met de leerling en ouders/verzorgers. Naast de OPP-gesprekken vindt er periodiek contact plaats tussen de

mentor en  ouders/verzorgers en hebben ouders/verzorgers tevens inzicht in het huiswerk, de cijfers en de

aanwezigheid van de leerling via Somtoday. Op basis van de informatie in het OPP wordt bepaald wat de

specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is en of het basisaanbod hierin voorziet of dat een

extra/intensief-ondersteuningsaanbod gewenst is.

Basisaanbod
Het basisaanbod is beschikbaar voor elke leerling op het Orion College Drostenburg. In het basisaanbod wordt

uitgegaan van een regulier lesrooster en wordt gestreefd naar klassen met een

groepsgrootte van twaalf. In de onderbouw krijgen de leerlingen les in een vast lokaal, met uitzondering van de

vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, informatica, koken en caroussel. De leerlingen krijgen les

van vakdocenten. Aansluitend hebben leerlingen in de onderbouw dagelijks contact met een van hun mentoren

tijdens het mentorkwartier bij aanvang van de lesdagen en wekelijks tijdens het mentoruur. Tijdens het

mentorkwartier wordt de dagplanning met de leerlingen besproken, kunnen bijzonderheden van de week

worden besproken en wordt contact met de leerlingen onderhouden. Tijdens mentoruur wordt ook aandacht

besteed aan zaken als ‘Leren Leren’, Loopbaanbegeleiding (LOB) en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met

deze maatregelen wordt een voorspelbaar en overzichtelijk leerklimaat gerealiseerd voor de leerlingen.

Verder is aan iedere bouw een teamleider en een gedragswetenschapper verbonden. Zij bewaken de

didactische en persoonlijke ontwikkeling voor alle leerlingen en werken vanuit het principe 1 kind 1 plan. Het

OPP vormt de basis van dit plan. De zorgcoördinator kan waar nodig psychologisch en psychodiagnostisch

onderzoek opzetten en uitvoeren vanuit een eenvoudige hulpvraag. Ook regisseert de gedragswetenschapper

de verwijzing naar externe begeleiding, behandeling of onderzoek. Hieraan gaat altijd een multidisciplinair

overleg (MDO), met alle betrokken partijen, aan vooraf waarin de zorgen en/of hulpvragen besproken worden.

Tot slot valt de inzet van Specialistische jeugdhulp in het Speciaal onderwijs (SJSO) onder het basisaanbod. Het

uitgangspunt van SJSO is dat de specialistische jeugdhulp en het speciaal onderwijs  intensief samenwerken om

jongeren op school te kunnen begeleiden, in plaats van te verwijzen naar  jeugdhulp buiten de school.

Extra-ondersteuningsaanbod
Naast de reguliere klassen heeft Orion College Drostenburg enkele klassen met een extra

ondersteuningsaanbod bovenop het bestaande basisaanbod. De ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is

dusdanig intensief en divers, dat het aanbod vraagt om meer maatwerk. In de klassen  met een extra

ondersteuningsaanbod worden de didactische en sociaal-emotionele taken voortdurend afgestemd op de

draagkracht/draaglast van deze leerlingen. Leerlingen krijgen les in een vast lokaal met een vaste samenstelling

van gemiddeld tien leerlingen. In de klas is naast de docent een onderwijsondersteuner aanwezig. De mentor

voert de regie in het onderwijstraject van de leerlingen en onderhoudt regelmatig contact met de

ouders/verzorgers en de vakdocenten. De gedragswetenschapper en de teamleider zijn ondersteunend. In de

ondersteuningsklas hebben de leerlingen elke dag 6 lesuren en is de school om 14:20 uur uit.

Intensief aanbod
Het intensieve ondersteuningsaanbod richt zich op leerlingen met zeer intensieve ondersteuningsbehoeften,

die onvoldoende zelfredzaam zijn op praktisch, sociaal-emotioneel  en/of communicatief  vlak waardoor sprake

is  van  dreigend schooluitval. De  school gaat samen met de leerling en andere betrokkenen op zoek naar  een
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passend  aanbod  om de  schoolloopbaan  te  kunnen  hervatten  of  schooluitval te  voorkomen.  In  deze

situatie  wordt  er  veelal hulp  ingeschakeld  van  externe  partijen,  zoals:  Street Pro,  First  School,

School2work  en  Altra. Tevens  kan  er  een  aanmelding  worden  gedaan  voor  onderzoek en/of  een

intensieve  behandeling  op basis  van  een  zeer  complexe  hulpvraag. In  deze  gevallen  wordt  er  nauw  en

intensief  samengewerkt met  de  hulpverleningsinstantie  die betrokken  is  in  de  thuissituatie.

Voorspelbaar gedrag
Op Orion College Drostenburg hechten wij veel waarde aan voorspelbaar gedrag. Een groot deel van onze

leerlingen is bekend met een vorm van autisme of autistisch gedrag en ook de overige leerlingen hebben veel

baat bij voorspelbaar leraargedrag. Daarom letten wij bijzonder op de volgende punten:

- We kondigen duidelijk en van te voren aan wat wij van de leerlingen verwachten

- We richten overzichtelijke structuren in, waarin leerlingen zelf de nodige informatie op kunnen zoeken.

Te denken aan rooster-app, Google Classroom, studiewijzer.

- We kondigen duidelijk en van te voren aan als er veranderingen plaatsvinden. Te denken aan

roosterwijziging, schooluitjes en ontruimingsoefeningen. Met leerlingen die hier behoefte aan hebben

bespreken wij de verwachte verandering puntsgewijs van tevoren.
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5.  Dagelijks programma

De lessen in de onderbouw beginnen elke dag om 8:30 uur. De leerlingen gaan direct naar hun stamlokaal waar

ze door hun mentor worden ontvangen.

Van 8:30 uur tot 8:45 bespreekt de mentor met de leerlingen het rooster van de dag en wordt er samen

gekeken of er nog bijzonderheden te bespreken zijn. Het doel van dit mentorkwartier is om de leerlingen voor

te bereiden op de dag. Als de mentor vaststelt dat bij een leerling iets speelt dat het volgen van de lessen

bemoeilijkt, lost de mentor dit eerst met de leerling op, voordat de leerling aan de lessen deelneemt. Zo nodig

vraagt de mentor hiervoor hulp van de gedragsdeskundige of de teamleider.

De vakken beginnen om 8:45 uur. Elk lesuur duurt 50 minuten. Sommige vakken worden zo mogelijk in

blokuren van 100 minuten gegeven.

De leerlingen en collega’s hebben door de webapplicatie ‘Zermelo’ altijd een actueel overzicht over hun

rooster. Ook wijzigingen in verband met zieke collega’s worden zo snel mogelijk zichtbaar gemaakt via

‘Zermelo’.

De pauzes zijn van 11:00 uur tot 11:20 uur en van 13:00 uur tot 13:30 uur. De eerstejaars leerlingen houden

pauze in de kantine of op het schoolplein. Leerlingen vanaf het tweede leerjaar mogen in de pauze ook het

schoolterrein verlaten, mits er geen andere afspraken met de ouders gemaakt zijn.

Leerlingen die veel behoefte hebben aan een rustige omgeving om pauze te kunnen houden, kunnen gebruik

maken van het rustlokaal. Dit is een vast klaslokaal waarin deze leerlingen kunnen eten en ontspannen. Bij de

leerlingen die hiervoor in aanmerking komen staat dit in het ontwikkelingsperspectiefplan.

In de kantine, op het schoolplein en in het rustlokaal is tijdens elke pauze minimaal één collega aanwezig om

toezicht te houden. De collega wordt hierover door het pauzerooster en door zijn eigen ‘Zermelo’ agenda

geïnformeerd.

De leerlingen VMBO en HAVO krijgen huiswerk. In de eerste 3 maanden beperken wij dit bij de eerste klas tot 4

vakken: Engels, Nederlands, wiskunde en rekenen. Later worden de overige vakken toegevoegd.

Tijdens één van de mentoruren hebben de leerlingen ook gelegenheid om aan hun huiswerk te werken.

Hierdoor blijft de nodige inspanning thuis overzichtelijk.

De huiswerkopdrachten zijn voor leerlingen en ouders in Google Classroom inzichtelijk.
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6. Zorgcyclus

Het betreft hier een verkorte versie van de zorgcyclus van Orion College Drostenburg. De volledige versie is te

vinden via deze link.

6.1  Groepsbesprekingen

Drie keer per schooljaar staat een periode van één à twee weken in het teken van de groepsbesprekingen.

Tijdens de groepsbespreking wordt de voortgang/ ontwikkeling van iedere leerling besproken aan de hand van

het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit neemt ongeveer vijftien minuten per leerling in beslag. Wanneer

dit nodig wordt geacht, kan van de beoogde vijftien minuten worden afgeweken. De groepsbespreking vindt

plaats tussen de mentor, de gedragswetenschapper/ zorgcoördinator en de teamleider. Eventueel kunnen

andere betrokkenen (bijvoorbeeld de aan school verbonden SJSO-collega’s) aansluiten.

Rol gedragswetenschapper/ zorgcoördinator

De gedragswetenschapper zorgt ervoor dat alle partijen een uitnodiging ontvangen voor de groepsbespreking

en vervult de rol van voorzitter tijdens de groepsbespreking. Daarnaast is de gedragswetenschapper samen met

de mentor verantwoordelijk voor het schrijven en up-to-date houden van het OPP. De zorgcoördinator bewaakt

tijdens de groepsbespreking de tijd.

Rol teamleider

De teamleider vervult tijdens de groepsbespreking de rol van notulist. Bijzonderheden, acties en afspraken die

voortkomen uit de groepsbespreking worden genotuleerd in een hiervoor opgesteld document. Dit document

staat in map 1.1.22. Verder is de teamleider verantwoordelijk voor het didactische stuk en focust zij/ hij op de

doelen, bevorderende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften.

Rol mentor

De mentor dient twee werkdagen voor iedere groepsbespreking de meest recente volledige versie van het OPP

op orde te hebben. Hoe het OPP door de mentor moet worden in-/ aangevuld, is te lezen in de Schrijfwijzer

OPP vmbo- havo. Na afloop van de groepsbespreking nodigt de mentor de leerling en ouders uit voor een OPP

gesprek. Tijdens dit gesprek zal de inhoud van het OPP besproken worden, zullen waar nodig kleine

aanpassingen gedaan worden en zal het OPP ondertekend worden door de aanwezige partijen. Wanneer het

nodig wordt geacht, nodigt de mentor ook de gedragswetenschapper uit voor een OPP-gesprek.

Uit de groepsbespreking kunnen acties voor alle aanwezige partijen voortkomen. Deze acties kunnen onder

andere zijn: het navragen/ uitzoeken van bepaalde informatie rondom een leerling, het aanpassen van het OPP

of het organiseren van een MDO (multidisciplinair overleg). Wanneer een actie uitgevoerd is, dient de

desbetreffende persoon dit te vermelden in het document waar alle acties en afspraken genotuleerd staan (zie

link bij het kopje “rol teamleider”).

De drie groepsbesprekingen hebben nagenoeg allen een verschillende focus. Bij groepsbespreking 1 wordt er

gezien de start van het jaar nog geen specifieke focus aangebracht. Het gehele OPP wordt doorgenomen.

Tijdens  groepsbespreking 2 ligt de focus op de onderwijsbehoeften, de bevorderende en belemmerende

factoren en de doelen. Tijdens groepsbespreking 3 wordt er gefocust op de didactische gegevens (al dan niet

overgaan), leerroute, uitstroomniveau en uitstroomperspectief.
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6.2  Commissie van Begeleiding (CvB)

6.2.1 Taken CvB

De Commissie van Begeleiding, ook wel bekend als CvB, vergadert wekelijks en voert binnen Orion College

Drostenburg een aantal door de wet bepaalde taken uit:

● ontwikkelingsperspectief en uitstroombestemming vaststellen door instemming van ieder lid van de

CvB;

● ondersteunende, adviserende en controlerende rol op de lichamelijke, cognitieve en sociaal

emotionele ontwikkeling van de leerlingen;

● gezamenlijk instemmen met instroom, doorstroom, uitstroom en niveauwisselingen van de leerlingen.

De Commissie van Begeleiding hanteert een integrale aanpak met als doel dat elke leerling zijn/haar hoogst

haalbare onderwijsopbrengsten bereikt. Om dit te bereiken heeft de CvB een ondersteunende, beslissende en

controlerende rol naar alle personeelsleden die betrokken zijn bij het tot stand brengen van het onderwijs-,

ondersteunings- en zorgaanbod van de leerlingen.

6.2.2 Samenstelling en rolverdeling CvB

De Commissie van Begeleiding bestaat op Orion College Drostenburg uit de directeur, jeugdarts,

gedragsdeskundigen/zorgcoördinatoren en teamleiders. De rolverdeling binnen de CvB is als volgt:

● Directeur: voorzitter en zorgt voor tijdsbewaking.

● Jeugdarts: adviserende rol als deskundige op medisch gebied. Het toetsen van de belastbaarheid van

leerlingen en deze terugkoppelen naar de CvB. Het spreken van individuele leerlingen m.b.t. hygiëne,

medicatie, gezond gedrag en medische redzaamheid.

● Gedragsdeskundigen/ zorgcoördinator: adviseren op het gebied van gedrag, cognitieve- en sociale

ontwikkeling. Het inbrengen van agendapunten/ hulpvragen en het uitvoeren van werkzaamheden die

voortvloeien uit het CvB overleg. Uitkomsten terugkoppelen aan interne en externe betrokkenen.

● Teamleiders: adviserende rol als deskundige vanuit het cognitieve en didactische gebied. Het

inbrengen van agendapunten/ hulpvragen en het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit

het CvB overleg. Notuleren tijdens het CvB overleg in spreadsheet en na afloop in Somtoday. De

notitie in Somtoday wordt door teamleider naar alle betrokkenen gemaild.

6.2.3 Werkwijze bij hulpvraag mentoren

Wanneer mentoren/ docenten zorgen hebben omtrent een leerling of een voorstel hebben voor een aangepast

onderwijstraject, dienen zij dit te bespreken met de teamleider en/ of gedragswetenschapper die betrokken is

bij de desbetreffende leerling. De teamleider en gedragswetenschapper kunnen deze leerling vervolgens op de

agenda van de CvB plaatsen om de leerling te bespreken tijdens de CvB-vergadering. De ingebrachte hulpvraag

zal door alle disciplines besproken worden en een terugkoppeling hiervan wordt gegeven door de teamleider.

De teamleider noteert de afspraken/ besluiten in Somtoday en mailt deze tekst naar de betrokken mentor.

6.3  Multidisciplinair overleg (MDO)

Een MDO is een overleg waarbij interne en externe betrokkenen over een (zorg)leerling met elkaar in overleg

gaan. Er wordt een MDO ingepland als:
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● uit de groepsbespreking naar voren komt dat een gesprek met externen nodig is om te komen tot een

gedegen plan van aanpak;

● als de problematiek van een leerling vraagt om directe actie (crisis-MDO).
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7. Programma voor toetsing en overgang (PTO)

Alle criteria voor het behalen van een cijfer staan in het programma voor toetsing en overgang (PTO). Voor elk

vak is er een PTO.

Functies PTO

● een PTO informeert leerlingen, hun ouders/ verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging van

de toetsen, presentaties , boekbesprekingen e.d.

● de school verantwoordt met het PTO de inrichting van het toetsprogramma aan de inspectie;

● het PTO is een concretisering van het algemeen toetsbeleid op vakniveau.

Inhoud PTO

Het PTO vermeldt:

● welke onderdelen van het onderwijsprogramma tijdens welke rapportperiode worden getoetst;

● de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen plaatsvinden en de mogelijkheid tot herkansing.

Richtlijnen voor het opstellen van een PTO:

● alle toetsen, die meetellen bij het bepalen van het cijfer voor een rapportperiode, vallen onder het

PTO;

● als een PTO voor een bepaalde periode is vastgesteld, dan mogen er in deze periode geen wijzigingen

meer in het PTO worden aangebracht: aan alles wat in het PTO staat, moet een school zich dus

houden;

● de onderdelen (eindtermen) worden bij voorkeur niet meer dan één keer getoetst. Voorkom onnodig

dubbel toetsen.

● alle eindtermen moeten worden vertaald naar het onderwijsprogramma. Een leerling moet dus alle

eindtermen aangeboden krijgen en leren, maar een school hoeft niet alles expliciet te toetsen en te

vertalen naar een toetsprogramma. Een vaksectie maakt hierin zelf een relevante en representatieve

keus.

● een sectie bepaalt welke toetsing men kiest: wissel af met toetsvormen: dit bevordert niet alleen de

kwaliteit van toetsing, maar hiermee worden toetsen ook gevarieerder en aantrekkelijker voor

leerlingen. Variatie kun je aanbrengen met behulp van bijvoorbeeld het piramidemodel van Miller, de

taxonomie van Bloom of RTTI.

● de jaarlijkse deadline voor het aanleveren van de PTO’s voor het volgende schooljaar bij de teamleider

is 1 april.
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8.  Profielkeuze

In het tweede leerjaar kiezen de leerlingen van de reguliere VMBO een profiel voor de bovenbouw. De

leerroute HAVO duurt een jaar langer. Daarom kiezen de HAVO leerlingen pas in het derde jaar een profiel.

In december wordt er een voorlichtingsavond voor ouders en leerlingen georganiseerd. Hierbij verstrekken wij

informatie over de verschillende profielen, de vakkenpakketten en het keuzetraject.

Bij elk profiel hoort een vakkenpakket dat afhankelijk van profiel en leerroute nog aangevuld wordt door extra

keuzevakken. De overige vakken vallen af.

Sommige leerlingen zijn door omstandigheden niet in staat om vijf volle dagen naar school te komen en het

volledige rooster te volgen. Met goedkeuring van de commissie van begeleiding mogen deze leerlingen al

eerder een profielkeuze maken, zodat zij minder zwaar belast worden.
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9.  Overgang naar leerjaar 2 en 3 (bovenbouw)

Voor de overgang hanteren wij het overgangsreglement. Bij de beoordeling kijken wij naar de behaalde cijfers,

de sociaal emotionele ontwikkeling, de vaardigheden in leren leren, de profielkeuze voor de bovenbouw en evt.

ook het lichamelijke welzijn van de leerling.

Overgangsreglement
Er wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten:

⇨ Uitgangspunt 1: leerlingen blijven niet zitten op het Orion College Drostenburg.

Onder blijven zitten wordt het in zijn geheel herhalen van een leerjaar verstaan: dus een herhaling van alle

vakken en de gehele stof van al die vakken.

Met dit uitgangspunt nemen wij het advies van de VO-raad van 2018 over. Meer informatie over dit advies is te

vinden op www.vo-raad.nl

⇨ Uitgangspunt 2: niet blijven zitten, betekent niet dat een leerling voor alle vakken op het huidige niveau

automatisch naar het volgende leerjaar wordt bevorderd.

Omdat combinaties van leerjaren en niveaus bij ons op school mogelijk zijn, werkt een leerling aan een voor

hem/ haar realistisch en vooraf bepaald onderwijstraject.

Onder het onderwijstraject verstaan we:

● het aantal schooljaren dat een leerling nodig heeft;

● de vakken die een leerling volgt;

● het niveau waarop de leerling de afzonderlijke vakken volgt;

● het uitstroomprofiel, waarbij de nadruk ligt op het wel of niet kunnen behalen van een diploma.

Bij het niet behalen van een diploma zal het lopen van een stage ook tot het onderwijstraject kunnen behoren.

Een leerling kan om verschillende redenen het vooraf bepaalde onderwijstraject niet redden, te denken valt

bijvoorbeeld aan veelvuldig (on)geoorloofd verzuim, tegenvallende toetsresultaten (hieronder worden zowel de

resultaten van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen verstaan), een oplopende achterstand op

de planning of een geringe motivatie. In dat geval zal samen met de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling, de

leerling zelf, de teamleider en gedragswetenschapper een aanpassing van het onderwijstraject  besproken

worden. Mogelijke aanpassingen zijn:

● uitbreiding van het aantal schooljaren dat een leerling nodig heeft;

● vermindering van het aantal vakken dat een leerling volgt;

● wisseling van het niveau van één of meerdere vakken;

● aanpassing van het uitstroomprofiel, waarbij bijvoorbeeld het behalen van een diploma wordt

losgelaten of een oplossing buiten onze school meer voor de hand ligt.

Rapporten 3 keer per jaar
De leerlingen krijgen 3 keer per jaar een schoolrapport mee: begin december, begin maart en tijdens de laatste

lesweek. De rapportcijfers per vak zijn een gemiddelde van de behaalde cijfers tot het moment dat het rapport

opgesteld wordt. Het eindcijfer in het 3e rapport is een gemiddelde van alle cijfers die de leerling in een

schooljaar per vak behaald heeft.
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Overgangsbespreking
In de leerlingvrije juniweek vindt de overgangsbespreking plaats. Aan deze vergadering nemen alle betrokken

docenten en onderwijsondersteuners deel. De teamleider en gedragsdeskundige zitten deze vergadering voor.

We bespreken elke leerling apart en nemen samen een besluit over de overgang en de leerroute. Hierbij kijken

wij naar de volgende criteria:

- behaalde cijfers in Somtoday door methodegebonden toetsen, presentaties, etc.

- behaalde resultaten bij de methodeonafhankelijke JIJ! toetsen. Deze worden twee keer per jaar

afgenomen en geven per kernvak een goed beeld van de lange termijn ontwikkeling van de leerling.

- de algemene ontwikkeling van de leerling met betrekking tot werkhouding, motivatie en sociaal

emotionele vaardigheden.

- het mentale en lichamelijke welzijn van de leerling.
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10. Toetsbeleid

De functie van toetsing is de structurele controle van het onderwijsleerproces van leerlingen. Bij toetsing wordt

de mate waarin een leerling;

● bepaalde kennis bezit/toe kan passen.

● bepaalde vaardigheden bezit/toe kan passen.

● zich op de leergebieden ontwikkelt.

10.1 Algemene afspraken

● Leerlingen mogen maximaal 1 toets of maximaal 2 deeltoetsen per dag opgegeven krijgen.

● Leerlingen mogen maximaal 5 toetsen (een deeltoets telt hierbij als een halve toets) per week

opgegeven krijgen.

● Leerlingen mogen maximaal 1 toets (een deeltoets telt hierbij als een halve toets) per vak per week

opgegeven krijgen.

● Leerlingen halen een gemiste toets zo snel mogelijk in dezelfde rapportperiode en anders
uiterlijk in de volgende rapportperiode in.

● Docenten geven een toets minimaal 1 week van tevoren via Google Classroom op.

● Docenten kijken toetsen binnen vijf werkdagen na.

● Docenten vullen, zodra een toets is nagekeken, het cijfer direct in Somtoday in.

● Docenten vullen, zodra er een toets die volgens de planning gemaakt had moeten worden, maar niet is

gemaakt, een asterisk (*) in Somtoday in.

● Docenten spreken een onvoldoende gemaakte toets (< 5,5) met de leerling na.

● Docenten spreken een voldoende gemaakte toets (≥ 5,5) met de leerling na als deze daarom vraagt.

● Docenten geven onvoldoendes (< 5,5) altijd door aan de mentor van een leerling. De mentor geeft dit

bij het constateren van een patroon vervolgens door aan de ouder(s) en/ of verzorger(s) van de

leerling.

10.2 Afnamecondities voor toetsen

● Leerlingen dienen aan een apart osgeschoven - tafeltje te zitten.

● Leerlingen mogen behalve schrijfgerei en de toegestane hulpmiddelen geen andere items op hun tafel

hebben liggen.

● Leerlingen mogen tijdens de toets geen materialen (pen, woordenboek, gum, geodriehoek,

rekenmachine  etc.) lenen van andere leerlingen.

● Leerlingen schrijven met pen en niet met potlood. Voor bepaalde vakken moeten (o.a.) tabellen en

grafieken getekend worden. Dat wat getekend moet worden, moet met potlood gedaan worden.

● Leerlingen mogen geen correctievloeistof gebruiken.

● Leerlingen mogen tijdens de toetsafname geen gebruik maken van het toilet (tenzij vanuit medisch

oogpunt dit niet anders kan).

● Leerlingen mogen toetsen alleen onder toezicht van een docent of onderwijsondersteuner maken.

● Docenten zorgen ervoor dat het internet van de laptop/ het chromebook waarop een leerling een

toets maakt, tijdens het maken van de toets is uitgeschakeld.

● Docenten zorgen ervoor dat het stil genoeg is in het lokaal, zodat de leerlingen hun toets in alle rust

kunnen maken.

10.3 Herkansingen

● In het PTO van een vak wordt per toets aangegeven of een herkansing mogelijk is;

● Als het eindcijfer van een rapportperiode voor een vak lager dan een 5,5 is, dan mag de leerling uit

deze rapportperiode één onvoldoende (< 5,5) herkansen;

● Het hoogste cijfer van de twee cijfers die bij de herkansing en de eerder gemaakte toets zijn behaald,

telt mee;
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● Een toets kan maximaal één keer herkanst worden;

10.4 Speciale voorzieningen tijdens de toetsafname

Leerlingen die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van speciale voorzieningen tijdens de toetsafname. Te

denken valt bijvoorbeeld aan:

● verlenging van de reguliere toetsduur (maximaal 100%);

● het gebruik van een laptop bij het maken van de toets;

● de inzet van een schrijfhulp/ voorleeshulp;

● het mondeling laten afnemen van een schriftelijke toets;

● de mogelijkheid om onder begeleiding van een docent of onderwijsondersteuner de toets thuis te

maken.

Een vervanging of aanpassing van een handelingsopdracht wordt ook als een speciale voorziening beschouwd.

➤ Een speciale voorziening mag pas na overleg tussen de mentor, vakdocent, zorgcoördinator en teamleider

worden ingezet.

➤ Een toegekende speciale voorziening moet door de mentor in het OPP (bij “afstemming op individuele

onderwijsbehoeften → leerstofaanbod, onderwijstijd en/ of  (ortho-)didactisch handelen) ingevuld worden.

10.5 Methode-onafhankelijke toetsen

Sinds het schooljaar 2020/ 2021 worden in de onderbouw ook methode-onafhankelijke toetsen afgenomen.

Deze methode-onafhankelijke toetsen worden via het platform JIJ!-Toetsing van Bureau Ice (zie ook:

https://www.bureau-ice.nl/voortgezet-onderwijs/jij-toetsing/) voor de vakken Nederlands, Engels en rekenen

afgenomen.

Bij deze toetsen worden per vak de algemene vaardigheden en het langetermijngeheugen van de leerlingen

gemeten. De leerlingen hoeven zich hier niet speciaal op voor te bereiden.

Een overzicht van welk vak, welke vaardigheid op welk moment wordt getoetst, is te vinden op het tabblad

“onderbouw” van het overzicht Methodeonafhankelijke toetsen 2022/2023.
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11. Thuisonderwijs

Het betreft hier een verkorte versie van het beleid met betrekking tot thuisonderwijs. De volledige versie is te

vinden via deze link.

11.1 Doelgroep en doel

Thuisonderwijs kan ingezet worden voor nieuwe en zittende leerlingen die om verschillende redenen minder

belastbaar zijn en daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn hun (volledige) rooster op school te volgen.

Thuisonderwijs heeft als doel de leerling onderwijs te bieden, dat de terugkeer naar school bevordert,

leerachterstanden beperkt, het onderwijsproces continueert, verbinding met school laat ervaren en terugkeer

naar school stimuleert. De doelen worden in overleg met betrokkenen voor een periode van 6 weken

opgesteld. Thuisonderwijs wordt maximaal 2 x 2 uren per week gegeven, voor een periode van maximaal 6

maanden. De kernvakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde worden aangeboden en er wordt aandacht

besteed aan agendabeheer, planning en organisatie.

11.2 Aanmeldroute

Indien de mentor of een andere betrokkene meent dat thuisonderwijs een goede optie voor een leerling kan

zijn, dan zal de zorgcoördinator dit in de CvB inbrengen. De CvB bepaalt of, hoe en voor hoelang thuisonderwijs

zal worden ingezet. De inzet van thuisonderwijs moet door de mentor in het OPP bij “Afstemming op de

individuele onderwijsbehoeften, onderwijstijd” worden vermeld.

11.3 Samenwerking thuisdocent en reguliere vakdocenten

De reguliere vakdocenten die bij de leerling betrokken zijn, bieden o.a. door het geven en nakijken van toetsen

hun medewerking aan de thuisdocent aan. Met de mentor van de leerling zal de thuisdocent regelmatig

contact hebben.

11.4 Verslaglegging

De thuisdocent schrijft wekelijks een notitie over de ontwikkelingen van de leerlingen in Somtoday en brengt

de betrokkenen via een mail op de hoogte van deze notitie. In Somtoday noteert de thuisdocent ook de

behaalde resultaten van toetsen.
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12. Loopbaanoriëntatie en Begeleiding - LOB

Onder LOB verstaan wij het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee de school de leerlingen tijdens hun

vmbo- of havo-opleiding ondersteunt bij het maken van loopbaankeuzes. De begeleiding van de school is gericht

op het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit van de leerling middels de vijf loopbaancompetenties:

kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaanzelfsturing en netwerken.

De arbeidsmarkt verandert en daarmee veranderen beroepen sneller van inhoud. Sommige beroepen zullen zelfs

verdwijnen. Dit vraagt van toekomstige werknemers (de huidige leerlingen) een flexibele en wendbare deelname

aan de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Het is belangrijk hen hierop voor te bereiden door in hun

opleiding aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties en daarmee aan de

arbeidsidentiteit van de leerling. Op die manier zijn zij beter in staat zelf sturing te (blijven) geven aan hun

loopbaan, nu én na Orion College Drostenburg.

➤ LOB vindt tijdens het mentoruur onder begeleiding van de mentor plaats.
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13. Functieomschrijving docent

Het betreft hier een verkorte versie van de functieomschrijving van een vakleraar VSO in de oude LB-schaal. De

volledige versie en de omschrijvingen van andere functies is te vinden via deze link.

13.1. Werkzaamheden

1. Leerlingbegeleiding en onderwijs

● bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor;

● geeft les en begeleidt leerlingen binnen het eigen vakgebied, zo nodig binnen speciaal gevormde

groepen;

● hanteert binnen het eigen vakgebied verschillende orthodidactische werkvormen en leeractiviteiten;

● ontwikkelt binnen het eigen vakgebied bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen

kunnen), autonomie (ervaren en weten dat jezelf een probleem aankunt) en relatie (weten en voelen

dat je gewaardeerd wordt);

● stimuleert en begeleidt binnen het eigen vakgebied sociale vaardigheden bij leerlingen met

verschillende sociaal-culturele achtergronden;

● structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen, organiseert en plant activiteiten in

homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

● speelt in de les in op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en trends, daar waar deze het

vakgebied raken;

● diagnosticeert en evalueert binnen het eigen vakgebied ontwikkelings- en leerprocessen van

leerlingen;

● is mede verantwoordelijk voor het opstellen van (complexe) OPP’s en bespreekt de voortgang, de

ontwikkeling en de gedragsproblemen in het begeleidingsteam;

● woont leerlingbesprekingen bij vanuit de eigen vakinhoudelijke expertise;

● levert een bijdrage aan het samenstellen van het leerlingdossier;

● neemt deel aan vergaderingen;

● organiseert schoolactiviteiten binnen het eigen vakgebied en voert deze uit.

2. Bijdrage aan de onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling

● ontwikkelt lesprogramma’s waarin aandacht is voor de specifieke problematiek van (individuele)

leerlingen, ontwikkelt hiervoor eigen lesmateriaal of past bestaand lesmateriaal aan;

● doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s binnen het eigen vakgebied;

● voert overleg met betrokkenen over de binnen het eigen vakgebied te volgen pedagogische en

didactische koers en verwerkt deze koers in didactische werkvormen en leeractiviteiten

● levert een bijdrage aan schoolontwikkeling (denk aan leerteams/ werkgroepen).

3. Professionalisering

● houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;

● neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten;

● houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied en bestudeert relevante

vakliteratuur.

13.2. Kennis en vaardigheden

● theoretische en praktische vakinhoudelijke didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;

● kennis van de leerstof en van het ontwikkelen van specifieke leerstof;

● kennis van verschillende culturele achtergronden en vaardigheid in het omgaan met leerlingen en

ouders van verschillende culturele achtergronden;

● inzicht in en kennis van de organisatie en werkwijze van de eigen school en van de scholen in de regio;
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● invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;

● vaardigheid in het omgaan met onze doelgroep;

● vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;

● vaardig in het samenwerken met andere disciplines.

13.3. Contacten

● met leerlingen om de lesstof te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q. problemen te bespreken;

● met het management van de school over de kaders waarbinnen het vakonderwijs plaats moet vinden

om tot afstemming te komen;

● met leerkrachten en/of ouder(s) en/ of /verzorger(s) om de voortgang en ontwikkeling van de

leerlingen te bespreken;

● met ouders/verzorgers om de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen binnen het eigen vakgebied

te bespreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen ter sprake te brengen en medewerking te

verwerven voor een actieve ondersteuning voor het gedrag van de leerling;

● met collega-vakleraren over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale

besprekingen/consultatie.
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14. Kernwaarden, afspraken en regels

De 2 kernwaarden zijn voor onze school richtingwijzend:

● Veiligheid

● Respect.

We handelen volgens de volgende 5 basisafspraken:

● Wij accepteren iedereen zoals hij/zij is.

● Wij houden rekening met elkaar.

● Wij helpen elkaar.

● Wij zorgen goed voor elkaar en onze omgeving.

● Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af.

Wij hanteren de volgende schoolregels:

● In de pauzes is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan. Voorafgaand aan elke les leveren de

leerlingen hun mobiele telefoon bij de docent in;

● Koptelefoons of oortjes zijn tijdens de les niet toegestaan. Een uitzondering wordt samen met de

ouders, de mentor, gedragsdeskundige en teamleider vastgesteld. De mentor noteert dit in het OPP

van de leerling bij “afstemming op individuele onderwijsbehoeften”.

● Bij verlies of diefstal van waardevolle dingen is de school niet aansprakelijk;

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

● Het is verboden alcoholische dranken, energiedranken (zoals Red Bull), drugs, laserpennen, lachgas

ampullen of wapens mee naar school te nemen.

● Het in de school nuttigen van buiten de school gekocht fastfood is niet toegestaan.

● Tijdens de les zijn petten en capuchons af en jassen uit;

● Op het schoolplein en in de directe omgeving van de school is het niet toegestaan om te roken.

● Leerlingen die zich misdragen, kunnen met een pedagogische maatregel tijdelijk worden verwijderd

door de directeur.
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15.  Praktische zaken

Lestijden
De school begint elke dag om 8:30 uur. De leerlingen zijn vanaf 8:15 uur welkom op school.

Een schooldag eindigt om 13:00 uur, om 14:20 uur of om 15:10 uur.

Rooster
De  leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar hun rooster door de roosterapp ‘Zermelo’. wij

proberen roosterwijzigingen zo veel mogelijk te beperken. Als er roosterwijzigingen zijn worden gaan deze altijd

in op de eerste maandag van de maand. Alle roosterwijzigingen worden minimaal een week van te voren

aangekondigd.

Schoolboeken en digitale hardware
Alle boeken en de digitale hardware als chromebooks of laptops zijn in bruikleen, eventuele schade wordt in

rekening gebracht. Boeken moeten aan het eind van het schooljaar weer op school worden ingeleverd. Onze

school werkt niet met zomertaken. Boeken worden dan ook niet in de zomervakantie meegegeven om

schoolwerk in te halen.

Kluisjes
Alle leerlingen krijgen een kluisje voor hun boeken, gymspullen, etc.. Sommige leerlingen in de

ondersteuningslessen kunnen hun spullen ook in het eigen klaslokaal opbergen.

Vakanties en studiedagen
In de schoolgids en minigids zijn alle vakanties en studiedagen vermeld.

Bij afwezigheid van een docent
In de onderbouw wordt bij afwezigheid van een docent altijd inval geregeld. Dit wordt door de roostermaker in

overleg met de teamleider georganiseerd. Zo mogelijk wordt de les overgenomen door een vakdocent van

hetzelfde vak, zodat de les gewoon door kan gaan.

Vaak wordt een les ook door de mentor van de groep overgenomen. Zo mogelijk gaat de les dan door zoals

gepland. Anders kan de mentor er ook een extra mentoruur van maken.

Als de mentor niet beschikbaar is, kan de les ook door een andere docent overgenomen worden. In dit geval

krijgen de leerlingen vaak de gelegenheid om onder toezicht hun huiswerk te maken.

Schoolreizen en excursies
Elk schooljaar gaan wij met onze leerlingen op excursies. Daarnaast worden aan het eind van het schooljaar de

mentoruitjes georganiseerd. De mentoren overleggen van te voren met de ouders of hierbij speciale afspraken

gemaakt moeten worden met betrekking tot ADL, verpleegkundige handelingen of vervoer.

De leerlingen van het 2e jaar gaan tegen het einde van het schooljaar op een meerdaagse schoolreis naar Texel

ter afsluiting van de onderbouw. Hierbij is altijd een verpleegkundige aanwezig.

Voor de schoolreis naar Texel vragen wij van ouders een vrijwillige bijdrage. De details van de schoolreis worden

ruim van te voren aan de ouders en leerlingen toegelicht.
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16. Verzuim van leerlingen

Het betreft hier een verkorte versie van het verzuimprotocol. De volledige versie is te vinden via deze link. In

het verzuimprotocol is ook te lezen welke consequenties er aan ongeoorloofd verzuim (inclusief regelmatig te

laat komen) verbonden zijn. Hoe ouder(s) en/ of verzorger(s) hun kind afwezig of ziek moeten melden, staat

ook daarin beschreven.

Definitie van verzuim: Van schoolverzuim is sprake als een leerling niet op school aanwezig is op momenten

dat hij/ zij aanwezig moet zijn. Verzuim is geoorloofd als school toestemming heeft gegeven of als er een

geldige reden voor is (bijvoorbeeld een ziekmelding). Is dat niet het geval, dan is er sprake van ongeoorloofd

verzuim. Ongeoorloofd verzuim in de leerplichtige leeftijd is een overtreding van de Leerplichtwet.

Verzuim registreren door docenten in Somtoday: Alle docenten zijn op tijd in hun lokaal en registreren binnen

10 minuten na aanvang van ieder lesuur de aan- en afwezigheid van de leerlingen via Somtoday. De

verzuimcoördinator overlegt zo nodig met de betreffende teamleider over het naar huis bellen van afwezige

leerlingen.

Leerlingen later op school (ook na een pauze): Leerlingen die later op school komen melden zich bij de

receptie. Leerlingen krijgen een “toelatingsbriefje”. Dit briefje dient als toegangsbewijs tot de les. Zonder

“toelatingsbriefje” krijgt de leerling geen toegang tot de les en wordt hij/ zij terugverwezen naar de receptie.

Leerlingen tijdens leswisselingen te laat: Leerlingen krijgen ruim de tijd om tijdens leswisseling van lokaal A

naar lokaal B te gaan. De docent dient rekening te houden met een redelijke tijdspanne. Dit i.v.m. de afstand

tussen de lokalen in het gebouw en eventueel liftgebruik. Indien een leerling naar het inzicht van de docent te

lang over de verplaatsing van het ene naar het andere lokaal doet, bespreekt de docent dit met de betreffende

leerling. Bij herhaling (3x) kan de leerling naar de receptie/ administratie worden gestuurd voor een

“toelatingsbriefje”.

Leerlingen uit de klas sturen: Indien een leerling uit de klas gestuurd wordt, moet hij/zij zich melden bij de

teamleider. De docent meldt de leerling niet afwezig in Somtoday: uit de klas sturen is namelijk geen verzuim.

De teamleider beslist welke maatregel genomen moet worden en communiceert dit met de

verzuimcoördinator.

Leerlingen gaan tijdens de lesdag (ziek) naar huis: De docent stuurt de leerling naar de teamleider. De

teamleider neemt (eventueel in overleg met de verpleegkundigen) de beslissing of de leerling (ziek) naar huis

gaat. De teamleider informeert de verzuimcoördinator die de leerling ziek of afwezig meldt in Somtoday en de

ouder(s) en/ of verzorger(s) informeert.

Roosterwijzigingen (bijvoorbeeld bij uitval van docenten): Roosterwijzigingen worden gecoördineerd door de

roostermaker, in samenspraak met de teamleider. De vervangend docent krijgt in Somtoday en via Zermelo (het

roosterprogramma) de leerlingen die in de les aanwezig moeten zijn, te zien en registreert het verzuim.

Leerlingen bij interne hulpverleners (bijvoorbeeld: Reade, gedragswetenschapper, decaan, ouder- en

kindadviseur): De hulpverlener informeert de verzuimcoördinator wanneer welke leerling bij hem/ haar een

gesprek/ behandeling heeft gehad. De verzuimcoördinator controleert de aan- afwezigheidsmeldingen van de

leerlingen en past deze zonodig aan.
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https://docs.google.com/document/d/1TnAL4IzoIAlDnjt2sN7mBBu3EgbJEkjA63ceoclo5dU/edit#heading=h.rkdsazrdd9t1

