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Beste ouders en leerlingen,

Het team van de Van Detschool staat ook dit jaar voor u klaar. Het is fijn dat we u als ouder en 

jou als leerling in dit nieuwe schooljaar 2021 - 2022 (weer) bij ons op school mogen verwelkomen!

In dit boekje staat alle belangrijke informatie voor dit schooljaar. U vindt hierin enkele afspraken 

en regels, zoals bijvoorbeeld hoe u aan school doorgeeft als uw kind ziek is, de belangrijke 

adressen, de schoolvakanties, studiedagen en de manier van werken op school.

Uitgebreide informatie over de school, de organisatie en de visie vindt u in de schoolgids. De

schoolgids en de jaarkalender staan op website van de school. Ook zullen we veel informatie 

en lopende zaken via Social Schools met u delen. Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt 

u altijd bij de leerkracht, de kernteamleden (onderwijs en zorg) of de directie terecht. Niet 

iedereen woont dichtbij, maar de school staat altijd voor u open.

Ik wens u en uw kind samen met ons team een fijn en leerzaam schooljaar!

Heleen Stoelinga

Directeur
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Ons onderwijs

De Van Detschool is onderdeel van Stichting Orion voor openbaar (voortgezet) 

speciaal onderwijs in Amsterdam. De 9 locaties werken samen om voor alle 

leerlingen van Orion een passend onderwijszorgaanbod te verzorgen. Het 

uitgangspunt is natuurlijk dat er goed onderwijs wordt gegeven. Daarnaast is 

zorg/behandeling voor veel leerlingen nodig.

aankunnen en dat hen uitdaagt. 

Leren lezen en leren begrijpen wat je leest, 

is ontzettend belangrijk en daar besteden

we veel aandacht aan. Daarnaast staan de 

andere belangrijke leerlijnen (vakken) zoals: 

mondelinge taal, spelling, rekenen, sociaal-

emotionele ontwikkeling, expressie en we-

reldoriëntatie op het rooster.

Overstijgend aan al deze leervakken wordt 

gewerkt aan leren-leren en sociaal gedrag; 

dit richt zich op samenwerken, zelfstandig 

werken en reflecteren op jezelf, de ander en 

op het werk.

Extra begeleiding

Veel leerlingen hebben extra begeleiding 

op school. Op de Van Detschool wordt er on-

De Van Detschool is een Pedologisch 

Instituutschool, een cluster 4 school voor 

Speciaal Onderwijs (SO) voor leerlingen van 

4 -13 jaar. Onze school heeft expertise op 

het gebied van observatie en behandeling. 

Veel van onze leerlingen hebben extra 

onderwijsondersteuning nodig door leer-

problemen, sociaal emotionele problemen, 

gedragsproblemen en/of psychiatrische 

problematiek (b.v. autisme, adhd, hechtings-

problematiek, faalangst).

De leerkrachten werken in alle groepen met 

een groepsoverzicht. Hierin staat wat de 

doelen voor dat jaar voor die groep zijn. 

Omdat het ene kind verder is dan het ande-

re, werken zij in drie verschillende niveaus, 

zo krijgen alle leerlingen het aanbod dat zij 
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dersteuning door onderwijsondersteuners 

geboden in de jongste groepen en/of speci-

fieke begeleiding door sociotherapeuten of 

orthopedagogisch medewerkers. Wij werken 

we samen met jeugdhulpaanbieders in de 

regio. 

Ook werken wij met stagiaires van de oplei-

dingen SPW, SPH en de PABO. Hierdoor is er 

meer tijd en aandacht voor de leerlingen en 

kunnen we onze expertise doorgeven aan 

nieuwe collega’s. 

De Commissie van Begeleiding volgt de ont-

wikkeling van elke leerling en als het nodig 

is, wordt er hulp ingezet van een remedial 

teacher, of een fysiotherapeut/logopedist 

die vanuit een externe praktijk op school 

behandelingen uitvoert.

Onderwijs en Zorg samen (KompASS 

klas/AtlASS klas)

De Van Detschool heeft een speciaal aanbod 

voor leerlingen die (nog) niet in een gewone

groep kunnen meedraaien. Voor deze leer-

lingen hebben we speciale groepen waarbij 

onderwijs en jeugdhulp intensief samen-

werken (KompASS-klas / AtlASS-klas). De 

leerlingen in deze groepen worden in hun 

onderwijs- en sociale ontwikkeling begeleid 

door een leerkracht, een onderwijsassistent 

en/of een sociotherapeut. In deze klassen 

zitten minder leerlingen waardoor er meer 

individuele begeleiding mogelijk is. 

De leerlingen krijgen onderwijs dat aange-

past is aan hun niveau, mogelijkheden en 

leertempo.





Wat vinden wij belangrijk?

Techniek en ICT

Op ICT-gebied willen we de leerlingen oplei-

den voor hun toekomst. De vaardigheden 

met ICT zijn daarin niet meer weg te denken! 

We begeleiden de kinderen in het leren van

computervaardigheden, in het omgaan 

met de sociale media, programmeren en 

we doen mee aan speciale projecten en de 

week van de Media Wijsheid.

Kunst en Cultuur

Op het creatieve vlak zorgen we voor varia-

tie in beeldende vorming, muziek en drama 

waardoor kinderen hun talenten kunnen 

ontdekken! Jaarlijks brengen we verschillen-

de talenten naar voren in de themaweek. De 

leerlingen zijn altijd trots om aan de ouders 

en familie te laten zien wat ze allemaal 

kunnen.

Sport

Bewegen is gezond en kan heel leuk zijn, op 

het sportieve vlak zijn we een actieve school! 

Natuurlijk zijn er de gewone gymlessen. 

Daarnaast is er een succesvolle samenwer-

king met Special Heroes, een organisatie die 

zich richt op leerlingen in het speciaal on-

derwijs. Hierbij maken de leerlingen tijdens

en na schooltijd kennis met verschillende 

sporten zoals atletiek, voetbal, boksen en 

judo.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het contact met de ouders/ver-

zorgers heel belangrijk. In onze visie op

ouderbetrokkenheid staat dat ouders en 

school gelijkwaardige gesprekspartners zijn. 

Dit betekent dat we de verantwoordelijkheid 

nemen om samen te werken en duidelijk 

en eerlijk met elkaar communiceren. We 

werken op school met Social Schools; hier-

mee krijgt u korte berichten uit de klas en 

de school op uw telefoon of computer. Wij 

vragen alle ouders toestemming om foto’s

of video’s van uw kind op social schools te 

plaatsen.
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Wat vinden wij belangrijk?

Schoolreizen

Op de Van Detschool leren de leerlingen 

veel op het gebied van vergroten van zelf-

vertrouwen en zelfstandigheid. We oefenen 

in het klein wat in het groot kan worden 

toegepast. Met alle klassen gaan we daarom 

ook op schoolreisje. In principe gaan alle 

leerlingen mee, omdat het belangrijk is dat 

de leerlingen van onze school om leren gaan 

met sociale situaties en hierin succeservaring 

opdoen in een veilige context.
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Met deze kernwaarden en met de bijbeho-

rende gedragsregels, wordt door het team, 

de leerlingen en de ouders een plezierige, 

rustige en veilige schoolomgeving gecreëerd, 

die voorwaardelijk is voor het optimaal 

kunnen leren en presteren op cognitief en 

sociaal gebied. Voor ieder kind is iets anders 

nodig om tot leren te komen. Wij kijken naar 

wat onze leerlingen nodig hebben om zichzelf 

verder te ontwikkelen en kijken niet alleen 

Onze kernwaarden
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Het lukt je om onderwijs te volgen en te leren, als jij je prettig voelt. Je gaat 

dan graag naar school. Op de Van Detschool zorgen de drie kernwaarden 

ervoor dat naar school gaan plezierig wordt en blijft! We werken vanuit de 

volgende kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

naar het zichtbare gedrag, maar proberen 

met de leerling het gedrag achter het gedrag 

te ontdekken. We doen dit door de omgeving 

traumasensitief in te richten en ons hande-

len vanuit deze grondhouding te richten op 

opbouwende en positieve feedback. Op zoek 

naar wat helpt, naar wat werkt om zo weer 

deel te kunnen nemen aan het onderwijs. 

Voor ieder kind geldt “zonder stress naar de 

les” en “reguleren om te kunnen leren”.
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Schooltijden

De schooltijden op de Van Detschool zijn 

van 8.30 uur tot 14.00 uur. Wij hebben een 

continurooster.

De leerlingen eten met elkaar in de groep. 

Iedereen neemt hiervoor eten van huis mee. 

Wij vinden gezonde voeding belangrijk en 

vragen u dan ook om gezond eten en 

drinken mee te geven. De eerste pauze 

willen we graag dat kinderen water drinken 

en fruit eten. In de tweede pauze wordt er 

brood gegeten en hebben we ook het liefst 

dat er water wordt gedronken.

Te laat of ziekmelding

Als uw kind ziek is, bel dan tussen 8.00 uur 

en 8.30 uur naar de administratie van de 

school (020 - 67 69 849). Geef hier dan door 

in welke groep uw kind zit, bij welke meester 

of juf. U kunt uw kind niet per e-mail of 

whatsapp ziek- of afmelden bij de leerkracht. 

De leerkracht wordt door de administratie 

geïnformeerd.

Maakt u gebruik van schoolvervoer? Vergeet 

dan niet om ook de chauffeur te bellen.

Afspraken met hulpverleners

Afspraken met dokter, tandarts, ziekenhuis 

e.d. maakt u zoveel mogelijk buiten school-

tijd. Als het echt niet anders kan, geeft u het 

dan door aan de groepsleerkracht.

Verlof buiten de schoolvakantie

In bijzondere omstandigheden kan extra 

verlof worden verleend door de directie van 

de school. Dit mag echter niet meer dan 10 

dagen per schooljaar zijn, het mag niet in 

de eerste twee schoolweken na de zomer-

vakantie en er moet sprake zijn van een 

dringende noodzaak.

Het formulier voor gewichtige omstandig-

heden of vakantie staat op onze website. U 

kunt het ook aanvragen bij de administratie 

(vandetschool@orion.nl).

Praktische informatie



Praktische informatie

Klachtenprocedure

Bent u als ouder/verzorger ergens ontevreden 

over of heeft u een klacht, dan kunt u aller-

eerst contact opnemen met de betrokken 

medewerker of de directeur van de school. 

Wanneer u er samen niet uitkomt, heeft de 

school een contactpersoon waarmee u de 

situatie kunt bespreken. Kijk op de website 

van Orion voor de klachtenprocedure en de 

gegevens van de vertrouwenspersoon.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage van 40,00 euro 

is bedoeld om een leuke activiteiten op 

school te organiseren zoals het Sinterklaas-

feest, de kerstviering, koningsspelen en 

andere activiteiten. 

Het bedrag kan worden overgemaakt op 

rekeningnummer NL76 INGB 0657342238 

en ten name van: 20YN-ouderbijdrage VDS- 

naam leerling.

Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u meedenken en meebeslissen over ons 

onderwijs? Dan is het ook mogelijk om lid 

te worden van onze MR. De MR vergadert 

ongeveer eens in de 6 weken. 

In deze vergaderingen bespreken ouders 

en leerkrachten allerlei zaken die met het 

onderwijs te maken hebben. Hierbij kunt u 

denken aan: de kwaliteit van het onderwijs, 

het personeelsbeleid, de besteding van 

geld etc. U hoeft geen ervaring te hebben 

om deel te kunnen nemen aan de MR. Bij 

interesse kunt u dit aangeven door een mail 

te sturen naar vandetschool@orion.nl.
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Start schooljaar

maandag 23 augustus 2021

Herfstvakantie

maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m 

vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

maandag 21 t/m vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag en 2e paasdag

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie (incl. Koningsdag)

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart

donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022

2e pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Junivakantie

maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

Zomervakantie

maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 

2022

Overige vrije dagen/studiedagen

De voor het schooljaar 2021 - 2022 vast-

gestelde aanvullende dagen waarop de 

leerlingen geen school hebben:

• Maandag 4 oktober studiedag

• Donderdag 18 november studiedag

• Vrijdag 24 december studiedag

• Datum in februari *)

• Woensdag 23 maart studiedag

NB: *) een nader te bepalen dag in februari 2022 ten 

behoeve van de groepsbespreking. De exacte datum 

wordt zo spoedig mogelijk aan u gecommuniceerd.

Ouderavonden

• Dinsdag 7 september 

 algemene ouderavond

• Dinsdag 5 oktober 

 ouderavond voor alle schoolverlaters

Vakanties en vrije dagen
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Directeur

Heleen Stoelinga

Kernteam onderwijs (KTO)

Edith Meijering, Jessica van der Vecht,

Lucienne Saan, Mirjam van den Born en 

Wivina Rooijendijk-Wust

Kernteam zorg

Laura Wiskerke en Veerle Stoute

Administratie

Martine Lamon

Conciërge

Roberto de Bruin

Adres 

IJsbaanpad 7

1076 CV Amsterdam

Telefoon: 020 - 67 69 849

E-mail: vandetschool@orion.nl

Website: www.vandetschool.nl

Contactinformatie
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Orion is de enige aanbieder van 

openbaar (voortgezet) speciaal 

onderwijs in Amsterdam. Op 9 

locaties bieden wij speciaal onder-

wijs en passende zorg afgestemd op 

de behoefte van onze leerlingen tot 

20 jaar. Ieder kind met elke gods-

dienst of levensbeschouwing 

is welkom!



Speciaal in onderwijs

Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg 

aan kinderen en jongeren met:

•  verstandelijke en/of lichamelijke 

 beperkingen of een chronische ziekte

•  psychiatrische en/of gedragsproblemen

Speciaal in begeleiding

Door het delen van kennis en ervaring 

vanuit het speciaal onderwijs levert het 

Expertisecentrum Orion een bijdrage aan 

passend onderwijs. 

De kracht is dat zij vanuit hun praktijkerva-

ring in het speciaal onderwijs de vertaalslag 

kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in 

het regulier onderwijs. 

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, 

leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden 

zijn het uitvoeren van een observatie, 

ondersteuning van de leerling, co-teaching 

van een leerkracht of het verzorgen van een 

studiedag.

Speciaal voor de toekomst

Binnen de Orion Werkstraat worden de 

leerlingen voorbereid op hun toekomstige 

werkomgeving. Hiertoe is er een Orion 

brede werkmethode rondom arbeidsvoor-

bereiding, -toeleiding, en -inpassing. 

De locaties bieden vakopleidingen in 

verschillende beroepsgroepen. Leerlingen 

kunnen een deel van hun vakopleiding op 

een andere Orion locatie volgen, zodat zij de 

leerroute doen die bij hen past. 

Stages worden vanuit de Werkstraat geor-

ganiseerd. Vanuit het stagebureau worden 

contacten onderhouden en gelegd met de 

(nieuwe) stagebieders en toekomstige werk-

gevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Europees 

Sociaal Fonds. We zijn er trots op dat we 

zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden 

dat bij hen past om ze een zo goed mogelij-

ke toekomst te kunnen bieden.

19

Over Stichting Orion
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