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WELKOM
Welkom ouders en leerlingen,
We zijn er trots op en blij mee dat u als ouder en jij als leerling ook in dit nieuwe schooljaar
2019/2020 weer bij ons op school komt!
Het is onze uitdaging om goed onderwijs op maat te verzorgen met, daar waar nodig, passende
ondersteuning.
In deze minigids staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar, van vakantierooster tot
gedragsregels. Wij vragen jullie dan ook deze brochure goed te bewaren.
Mocht u nog een vraag hebben dan horen wij dat graag. Een leerzaam schooljaar toegewenst!

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

Op Orion College Drostenburg hanteren we 3 kernwaarden:
1. Veiligheid
2. Communicatie
3. Respect

Daarbij hebben we 5 basisafspraken:
1. We accepteren iedereen zoals hij/zij is
2. We houden rekening met elkaar
3. We helpen elkaar
4. We zorgen goed voor elkaar en onze omgeving
5. We blijven van elkaar en elkaars spullen af
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ONZE
LEERLINGEN
Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet onderwijs van praktijk niveau tot en
met havo, voor leerlingen die langdurig ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben en/of
internaliserende gedragsproblemen hebben.

Langdurig zieke leerlingen
Voor langdurig zieke leerlingen kan een schooldag erg belastend zijn. Met als gevolg een
hoog verzuim en daardoor misschien een achterstand in de lesstof. Op Orion College Drostenburg is verpleegkundige zorg vanuit Cordaan jeugd aanwezig om langdurig zieke leerlingen
ondersteuning te bieden.

Lichamelijk beperkte leerlingen
Lichamelijk beperkte leerlingen hebben veelal een belemmering in hun motorische vaardigheden.
Daarnaast is er vaak sprake van een wisselend energieniveau. Dat vraagt soms aanpassingen
aan bijvoorbeeld het lesmateriaal of het rooster. Door dergelijke aanpassingen worden de
belemmeringen voor het onderwijs zoveel mogelijk weggenomen. Orion College Drostenburg
werkt intensief samen met Reade. Dit betekent dat leerlingen die daarvoor in aanmerking komen
op school revalidatietherapie kunnen ontvangen.
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Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen
Leerlingen met internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek kunnen
ook terecht op Orion College Drostenburg. Internaliserend wil zeggen dat het gedrag niet op
anderen gericht is. Dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met een stoornis uit het autistisch
spectrum of met extreme angstklachten. Orion College Drostenburg is niet geschikt voor alle
leerlingen met gedragsproblemen of psychiatrische problematiek. Het gedrag mag niet continu
storend zijn voor de overige leerlingen of een belemmering zijn voor het onderwijsproces.

Waar kunnen onze leerlingen naartoe?
Na het Orion College Drostenburg stromen leerlingen door naar arbeid of een vervolgopleiding
in het mbo of hbo.
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ONS
ONDERWIJS
Binnen Orion College Drostenburg wordt er voor alle leerlingen ‘Onderwijs op Maat’ geboden.
Dit uit zich onder andere in individuele roosters met onderwijs op verschillende niveaus en/of
in verschillende leerjaren.
Het streven is dat in het eerste en tweede leerjaar de leerlingen elke dag starten starten met
een mentorcontact of een co-mentorcontact.

Praktijkafdeling
In de praktijkafdeling bereiden we de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen
naast de algemeen vormende vakken verschillende praktijkvakken die aansluiten bij een beroepsrichting die ze kunnen kiezen voor hun uitstroom: verzorging, winkelpraktijk, koken en techniek.
In het 3de jaar beginnen de (groeps)stages waarbij de leerlingen zich bij verschillende bedrijven
oriënteren op de beroepsrichtingen. Door middel van verschillende tests (assessments) worden de
vaardigheden van de leerlingen getoetst en leerdoelen vastgesteld. Voor alle praktijk-leerlingen
is er de ‘Carrousel’. Eén dag per week worden alle vakken in projectvorm aangeboden, om zo
ook tijdens de theorievakken praktisch te leren.
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Onderbouw 1 en 2 vmbo en havo
We bekijken in deze eerste 2 jaar nauwkeurig het niveau van de leerlingen en de schoolse
vaardigheden voordat er een advies voor het examentraject in de bovenbouw komt. We doen
dit onder andere door middel van de jaarlijkse TOA toetsen, dit is een methode onafhankelijke
digitale toetsing en de methodegebonden vaktoetsen.

Bovenbouw vmbo
Het vmbo van Orion College Drostenburg heeft 3 leerwegen:
•

De theoretische leerweg (TL)

•

De kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

•

De basisberoepsgerichte leerweg (BB)

De vmbo leerlingen kiezen in het tweede leerjaar een profiel voor het examentraject in het
3de en 4de leerjaar.

Voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen zijn de profielen:
•

Zorg en welzijn

•

Techniek (produceren, installeren en energie, PIE)

•

Economie en ondernemen

Leerlingen die de kader- of basisberoepsgerichte leerweg volgen zijn aangewezen op symbio
se onderwijs. Deze leerlingen volgen de algemene vakken op Orion College Drostenburg en
de beroepsvoorbereidende vakken op de symbiose-school Open Schoolgemeenschap Bijlmer
(OSB). Dit is op een andere locatie, ongeveer 2 km van onze school. Orion College Drostenburg
heeft hiervoor een samenwerking met de OSB. Dat betekent dat de lestijden en roosters daarop
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aangepast worden. De leerlingen die de theoretische leerweg volgen kunnen alle lessen op het
Orion College Drostenburg volgen en doen uiteindelijk staatsexamen.

Bovenbouw havo
De havo-leerlingen kiezen in het 3de jaar een profiel voor het examentraject in het 4de en 5de
leerjaar, de mogelijkheden zijn:
•

Natuur en techniek

•

Natuur en gezondheid

•

Economie en maatschappij

•

Cultuur en maatschappij

Ook de havo-leerlingen volgen alle lessen op Orion College Drostenburg en doen uiteindelijk
staatsexamen.

DELTA-groepen en de zij-instroomgroep
Naast de reguliere klassen zijn er nog twee specifieke groepen. Het doel van beide groepen is
het bieden van een stabiele startplek en het compleet in kaart brengen van de ondersteuningsen onderwijsbehoefte van de leerlingen. We streven ernaar om de leerlingen vanuit deze groepen door te laten stromen naar de reguliere klassen binnen Orion College Drostenburg.

De DELTA-groepen:
Een groep voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis, of een aanverwante stoornis of
beperking. De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les van een vaste docent en blijven voor alle
theorielessen in een vast lokaal. Aan de Delta groepen is voor alle leerlingen een SJSO begeleider van Spirit gekoppeld.
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VAKANTIES
START SCHOOLJAAR (LEERJAREN 1 EN 2)
Leerjaren 1 en 2: maandag 26 augustus 2019 - Leerjaren 3, 4 en 5: dinsdag 27 augustus 2019
HERFSTVAKANTIE
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
KERSTVAKANTIE
maandag 23 december 2018 t/m vrijdag 3 januari 2020
VOORJAARSVAKANTIE
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
2E PAASDAG
maandag 13 april 2020
MEIVAKANTIE (incl. Koningsdag)
maandag 20 aprili t/m dinsdag 5 mei 2020
KONINGSDAG
zaterdag 27 april 2019
HEMELVAART
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
JUNIVAKANTIE
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
ZOMERVAKANTIE
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
2019
2020

STUDIEDAGEN
donderdag 7 november 2019

vrijdag 10 april 2020

woensdag 18 maart 2020

maandag 4 mei 2020

OUDERAVONDEN
dinsdag 10 september 2019		

Start schooljaar en kennismaking mentoren

maandag 27 januari 2020		

Profielkeuze informatie voor VMBO 2 en Havo 3

dinsdag 11 februari 2020		

Schoolverlaters ouderavond praktijk/VMBO/Havo

THEMA OUDERAVONDEN
donderdag 28 november 2019

Gedrag & Veiligheid

dinsdag 24 maart 2020		

Vrijetijdsbesteding

SCHOOLFEEST
vrijdag 18 oktober 2019
OPEN MIDDAG
woensdag 22 januari 2020, vanaf 14.00 uur
LEERLINGEVENT
dinsdag 11 februari 2020
SCHOOLTIJDEN
1e uur 8.30 - 9.20 uur

pauze 11.00 - 11.20 uur

pauze 13.00 - 13.30 uur

2e uur 9.20 - 10.10 uur

4e uur 11.20 - 12.10 uur

6e uur 13.30 - 14.20 uur

3e uur 10.10 - 11.00 uur

5e uur 12.10 - 13.00 uur

7e uur 14.20 - 15.10 uur

2019
2020

De groep voor zij-instromers:
Onder zij-instromers verstaan we leerlingen die gedurende het jaar instromen vanuit het VO of
een behandelsetting. In beide groepen wordt zoveel mogelijk gewerkt met een vaste docent of
begeleider en vanuit een vast lokaal.

Thuisonderwijs
Wanneer een leerlingen om medische of psychische redenen niet volledig naar school kan
komen, zetten we thuisbegeleiding in door een ambulant docent voor de voortgang van het
onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de jeugdarts van de GGD en de leerplicht. Doordat
een leerling zo goed in de gaten wordt gehouden, proberen we het nadelige effect van zijn/
haar beperking op het onderwijs zoveel mogelijk te beperken.

Kunst en Cultuur
Creativiteit is belangrijk! Je leert er op een andere manier van denken, je kunt jezelf anders
uiten. Voor alle leerlingen behoort beeldende vorming en tekenen tot het standaard lesaanbod.
Tekenen is binnen de havo ook een examenkeuzevak. Daarnaast plannen we verschillende uitjes
om leerlingen te laten kennismaken met een gevarieerd kunst- en cultuuraanbod.

Sport
Gezellig samen bewegen, even stoom afblazen, werken aan je motoriek en conditie.
Dat sporten belangrijk is hoef je eigenlijk niemand uit te leggen. We hebben een samenwerking
met Special Heroes om kennis te maken met nieuwe sporten, dit gebeurt tijdens de gymlessen.
Daarnaast hebben we jaarlijks een sportdag bij Only Friends.
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In de Carrouseldag op de praktijkafdeling en in de onderbouwklassen worden ook sportactiviteiten aangeboden door middel van workshops.

Techniek en ICT
Digitale vaardigheden zitten standaard in het lesaanbod van alle leerlingen, zo zorgen we er
voor dat ze klaar zijn voor werken en leven in de 21e eeuw. Het draait om: samenwerken, pro
blemen oplossen, creativiteit, kritisch denken en sociale vaardigheden.
Daarnaast is Informatica binnen de havo een examenkeuzevak.
Verder is techniek ondersteunend aan NaSk (Natuur/Scheikunde) en Wiskunde;
Hoe zitten constructies in elkaar en hoe werken ze? Aan bod komen bijvoorbeeld bouwtekeningen, modellen en het maken van constructies. We maken daarbij gebruik van moderne
technologieën.

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

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

Schoolvervoer
Voor leerlingen die met schoolvervoer (taxi, bus) komen (bekostigd door de gemeente):
Indien uw kind ziek is of niet naar school kan komen denkt u er dan a.u.b. ook aan de chauffeur van het taxivervoer bedrijf te bellen? Ook moet op een studiedag (lesvrij leerlingen) door
ouders het schoolvervoer worden geannuleerd.
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Verlofaanvragen
Voor het aanvragen van verlof (extra vrije dagen) gelden de volgende regels:
•

de ouders moeten een verlofaanvraag formulier invullen en inleveren bij de directeur

•

in dit formulier staat waarom er extra vrije dagen gevraagd worden

•

bij het formulier moeten eventuele bewijsstukken gevoegd worden

•

extra vrije dagen vóór en ná de vakanties worden niet toegekend

•

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

Klacht
Kijk op de website voor de klachtenprocedure. Hier vindt u ook de gegevens van de vertrouwenspersoon van de school.

Voor de uitgebreide schoolgids 2019-2020 verwijzen we u graag naar onze website:
www.orioncollegedrostenburg.nl
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WIE IS WIE
Teamleider bovenbouw VMBO-basis en VMBO-kader		

Esther Jutte

Teamleider bovenbouw VMBO TL/HAVO			

Marjan Loos

Teamleider onderbouw VMBO/HAVO 				

Olaf Hirsch

Teamleider praktijk					

Juan Rodriguez Ruiz

Gedragswetenschapper bovenbouw VMBO TL/HAVO		

Patty Biberoglu

Gedragswetenschapper bovenbouw VMBO BB/KB		

Charlaine Reval

Gedragswetenschapper onderbouw VMBO/HAVO		

Marieke van der Meer

Gedragswetenschapper praktijk				

Rosanne Klaver

Schoolcoach						

Claudia Karamat Ali

Decaan							

Karin van Wilgenburg

Stagecoördinator						

Karo van Wijk

Administratie						

Sietse Huisman en

								

Caroline Kros

Conciërges

Ismail Zaza en Leo Janssen

					

Ambulant docenten					

Agnes Braam, Daniëlle de

								

Groot en Halil Uzak

Jeugdarts GGD						

Pim Jansen

Ouder Kind Adviseur (OKA)					

Olga Bakker

KInderverpleegkundigen ingevuld door 			

Roelof Ilsink en

Cordaan Jeugd Kinderteam. Contactpersonen:			

Renate Naberhuis
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ONZE S

SCHOOLREGELS
•

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

•

Bij 6x te laat of 10 lesuren ongeoorloofd afwezig ontvangen ouders/verzorgers een
waarschuwingsbrief.

•

Bij 9x te laat komen of 16 lesuren ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar op
de hoogte gebracht.

•

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

•

In de pauzes is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan en in de klas voor functionele
doeleinden. Bij overtreding wordt de telefoon ingenomen.

•

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.

•

Tijdens de les zijn petten en capuchons af en jassen uit.

•

Wanneer onderbouw leerlingen in de pauze naar buiten willen, mag dit alleen op het
schoolplein.

•

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

