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VOORWOORD 5

:::1 Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2018-2019. De gids is in de
eerste plaats bedoeld om ouders en/of verzorgers inzicht te geven in wat de
school voor hun kind kan betekenen. Daarnaast heeft deze gids de functie
om ook andere belanghebbenden die bij de school betrokken zijn, te
informeren.
 
In deze gids kunt u lezen waar De Korenaer Stevensbeek voor staat, hoe het
onderwijs georganiseerd is en wat de school u en uw kind kan bieden.
Behalve de informatie in deze schoolgids kunt u ook informatie vinden op de
website van de Aloysius Stichting: www.aloysiusstichting.nl
In de menubalk van deze site vindt u onder ‘scholen’ ‘De Korenaer’. Hier
kunnen verscheidene documenten worden gedownload: onder andere het
jaarplan, schoolprofiel, maar ook deze schoolgids.
 
Deze schoolgids begint met een ‘verhaal’ (pag. 2 t/m 7) wat in het kort de
legitimering van onze school weer geeft. Een kort ‘verhaal’ waarin we
duidelijk maken wat onze duidelijke visie is op hoe we jonge mensen
opleiden en in verbinding brengen met ‘de wereld’ in een pedagogische
context. Het start op de volgende pagina met ‘De Inleiding’. De
inhoudsopgave van de schoolgids komt daarna.
 
   
Mocht u na het lezen van de gids nog vragen hebben dan horen wij dat
graag.
 
Namens alle medewerkers van V.S.O. De Korenaer, locatie Stevensbeek.
 
Stevensbeek,  juni 2018
 
Frans Brands, directeur
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8 DE INLEIDING

:::2 De inleiding

Opleiden en in verbinding brengen met ‘de wereld’ vanuit de pedagogische
context.
 
Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de
school kenmerkende manier?
Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig
stellen. Het zijn vragen die ons binnen De Korenaer Stevensbeek regelmatig
bezig houden.
En terecht. Het antwoord op deze vragen vormt in feite de legitimering van
ons bestaansrecht.
Het met passie, onvoorwaardelijk en kracht uitvoeren van onze kerntaak.
Het vanuit een duidelijke visie jonge mensen opleiden en in verbinding
brengen met ‘de wereld’ in een pedagogische context.
De leerlingen de kans en de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot
volwaardige en waardevolle deelnemers aan onze maatschappij van nu en
morgen.
Dit schrijven hebben we gemaakt met de bedoeling de lezer een zo goed
mogelijk antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen. We vertellen
daarom over:
Onze visie dat iedereen er toe doet;
Onze kracht die verscholen zit in ons DNA, onze kernwaarden en over het
kompas dat we aan al  
onze leerlingen meegeven;
Onze filosofie dat de relatie en het leren niet buiten elkaar kunnen, dat we
de verschillen die er zijn – tussen mensen – zien als een deel van onze
rijkdom en dat we ons richten op de ontwikkeling van de ‘meer complete
leerling’;
Hoe onze leerkrachten/mentoren o.a. werken als pedagogisch medewerker;
Onze ultieme ambitie om het beste in onze leerlingen naar boven te halen...
 
Mede namens het hele team,
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Frans Brands, directeur
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MISSIE EN VISIE 11

:::3 Missie en visie

Onze maatschappij verandert voortdurend en ook steeds sneller. Wij zijn
een school die middenin deze dynamische samenleving staat. Daartoe
bieden wij onze medewerkers en leerlingen houvast met onze visie. Het
visiedocument bevat zaken die de leerlingen, ouders, omgeving en De
Korenaer Stevensbeek met elkaar verbindt en het geheel van alle
geledingen maakt tot wat De Korenaer Stevensbeek wil zijn. De visie is
geschreven vanuit de volle overtuiging dat alle mensen de moeite waard
zijn. Elk mens mag er zijn en doet er toe.
Deze overtuiging vormt de kern van De Korenaer Stevensbeek. Het vormt
het hart van heel De Korenaer Stevensbeek en is de bron van energie voor
al ons dagelijks handelen binnen de school.
 
‘Iedereen doet ertoe’
We leven in een wereld waar ongelijkheid en verschillen de boventoon
voeren. Het leidt vaak tot spanningen en conflicten. En het zorgt ervoor dat
de kracht die in de verscheidenheid van mensen zit verborgen niet naar
buiten komt.
Bij De Korenaer Stevensbeek vinden we het daarom belangrijk om
leerlingen, medewerkers en ouders ervan te doordringen dat iedereen er
echt toe doet.
Medewerkers en leerlingen binnen onze school hebben hoge verwachtingen
en het volste vertrouwen in elkaar. We stimuleren elkaar voortdurend om
het beste uit onszelf te halen. Uiteindelijk presteren we daardoor beter.
Want als iedereen er echt in gelooft dat iedereen er echt toe doet, wordt het
mogelijk om optimaal gebruik te maken van de aanwezige rijkdom aan
verschillen. Onze gezamenlijke diversiteit en de unieke positie die ieder van
ons daarbinnen inneemt.
Iedereen is welkom bij De Korenaer Stevensbeek, ongeacht afkomst,
geaardheid en religie zolang we maar in verbinding zijn en samen contact
maken. Op die manier wil De Korenaer Stevensbeek de school zijn die
iedere leerling en iedere medewerker een aantrekkelijk
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ontwikkelingsperspectief biedt.
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14 ONZE KRACHT

:::4 Onze kracht

De kracht van onze school zit verborgen in ons DNA. Dit ‘De Korenaer
Stevensbeek DNA’ vertelt wie we zijn. Voor elkaar, als team. En natuurlijk
bovenal wie we zijn voor onze leerlingen. Met het DNA en de kernwaarden
bieden we iedereen perspectief en een inspirerende zoektocht.
 
‘Kernwaarden’
Wat ons allemaal kenmerkt en bindt zijn onze Aloysius kernwaarden:

Kracht-
Onvoorwaardelijk-
Passie-

met daarbij toegevoegd de Korenaer kernwaarden:
Verantwoordelijkheid-
Eigenaarschap-
Verbondenheid-
Respect-

 
Dit zijn geen holle begrippen, maar betreffen de dingen die we het
allerbelangrijkst vinden. Alle medewerkers bij De Korenaer Stevensbeek
toetsen zichzelf en elkaar op het uitdragen van en leven naar deze
kernwaarden. Daarmee krijgen de kernwaarden ook voelbare betekenis
voor onze leerlingen.
 
‘Kompas’
Het diepgewortelde DNA en de gedeelde kernwaarden vormen samen het
kompas van De Korenaer Stevensbeek. Ze wijzen ons de weg in een
dynamische samenleving die voortdurend andere eisen stelt aan de school,
haar medewerkers en de leerlingen. 
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16 ONZE FILOSOFIE

:::5 Onze filosofie

‘Eerst de relatie’
Bij De Korenaer Stevensbeek komt de relatie altijd eerst. Want pas als die
er is, kan je echt tot leren komen. Leerlingen en medewerkers van onze
school leren dan ook niet individueel, maar met elkaar. Juist door te werken
aan verbinding en respect te tonen voor wie iemand is, wordt er meer
geleerd.
En ook ouders spelen een belangrijke rol. Ze worden actief bij de school
betrokken. Om mee te kijken, mee te praten, te helpen en soms om zelf te
leren. Als de relatie er is, gaan we samen aan de slag. Niet alleen met leren.
Maar met de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
 
‘De hele leerling’
De Korenaer Stevensbeek maakt de uitgesproken keuze voor de vorming
van de hele leerling. We bieden meer dan het gewone onderwijs alleen. We
richten ons naast kennisdoelen ook op sociaal emotionele, spirituele,
culturele, creatieve en democratische vorming. Voor de leerling betekent dit
uiteindelijk zicht op een goede vervolgopleiding, werk en de mogelijkheid tot
een bijdrage aan de samenleving.
 
We nemen hiervoor als uitgangspunt de drie basisbehoeften van Stevens
(NIVOZ):
 
-Relatie
-Competentie
-Autonomie
 
(Deze drie basisbehoeften zijn dan ook in de vraagstelling bij
tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders meegenomen. Zie
uitslag tevredenheid onderzoeken op de website)
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18 DE LEERKRACHT/MENTOR ALS PEDAGOGISCH MEDEWERKER

:::6 De leerkracht/mentor
als pedagogisch
medewerker

De leerkracht/mentor is de spil, de vertrouwenspersoon, de pion, de
meester, de …enz. enz. voor de leerling. De leerling heeft, om tot leren te
komen en te blijven, nodig dat hij weet en voelt dat hij steeds gehoord en
gezien wordt. En dat er begrip is voor wie hij is als leerling, waarom en hoe
hij zich gedraagt.
Daarom bezit/beheerst onze leerkracht/mentor kennis en vaardigheden,
hierin zal hij zich steeds willen ontwikkelen.
Hij neemt een open communicatieve houding aan ten aanzien van de
leerling. Zijn attitude en scholing worden gevormd vanuit het pedagogisch
perspectief. Woorden als orde, discipline en vrijheid zijn voor de leerkracht
vanzelfsprekend en verbonden aan onze school.
 
‘Wat beheerst hij zoal’

Stelt zich op de hoogte van de doelen en afspraken rondom de zorg van-
een kind
Kan de begeleiding van het kind afstemmen op deze doelen en afspraken-
Kan een observatie instrument toepassen-
Toont zich betrokken in overleg met ouders, leerkrachten en andere-
professionals
Hanteert het volgsysteem.-
Werkt samen met collega’s-
Schept een positief werkklimaat door veiligheid, rust en structuur, waarin-
kinderen zich competent en gezien voelen. Er is ruimte voor verschillen in
opvatting, leerwijze en interesse. Respect voor elkaar en elkaars
zienswijze staan centraal.
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‘Een open communicatieve houding’
Wij ontvangen elke leerling elke dag door het geven van een hand en/of
welkomstgroet. Op die wijze erkennen we dagelijks de leerling als deel van
onze groep. Het is een persoonlijk contact waarmee we een bijdrage leveren
aan het ontvangen van de leerling in emotionele veiligheid. In het dagelijkse
contact met de leerlingen nemen we een open communicatieve houding aan.
Door zorgvuldig te communiceren met leerlingen, creëren we een veilig
emotioneel klimaat.
De medewerkers ontvangen de leerlingen, ze hebben oog voor wat de
leerlingen nodig hebben, ze zijn ‘sensitief’. Ze spelen in op de signalen van
leerlingen: ze zijn ‘responsief’.
De medewerker is bereid van de leerlingen te leren; de leerling is immers
intrinsiek gedreven om tot leren en ontwikkeling te komen. Een rustige en
afwachtende houding waarin de leerling uitgenodigd wordt door de
voorbereide omgeving is daarbij essentieel.
 
‘De attitude en scholing van de medewerker vanuit pedagogisch perspectief’
Met verschillende bouwstenen zorgen we voor een veilig emotioneel klimaat:

Een open communicatieve houding;-
Rustig gedrag en een zachte stem;-
Bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid;-
Een afwachtende houding;-
Leerling-participatie;-
Een goede relatie met andere kinderen;-
Aandacht voor normen en waarden;-
Routines, regels en afspraken in de groep-

 
‘Orde, discipline en vrijheid’
Orde en discipline zijn verbonden aan de opvoeding binnen een school en zo
ook bij De Korenaer Stevensbeek. Enerzijds heeft de leerling van jongs af
aan de vrijheid om zich te uiten en te ontwikkelen; anderzijds is die vrijheid
gebonden aan de vrijheden die leerling aankan in zijn ontwikkeling.
Vrijheden zijn echter begrensd: de vrijheid van de leerling eindigt als deze
de vrijheid van een andere leerling stoort. De medewerkers van De
Korenaer Stevensbeek zijn er in geschoold (of worden geschoold) om
keuzes van leerlingen goed te begeleiden.
Wanneer een kind er aan toe is worden keuze mogelijkheden uitgebreid.
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Eenvoudige regels gericht op de orde, maken de omgeving overzichtelijk en
herkenbaar.
Alle medewerkers en leerlingen, weten wat er verwacht wordt. De
voorbereide omgeving geeft orde en daarmee rust om tot ontwikkeling en
leren te komen. Dit betekent dat de voorbereide omgeving altijd op orde
moet zijn; werkjes zijn compleet, volledig en nodigen uit tot werken. Alles is
schoon, opgeruimd en heeft een vaste plek. Omgaan met orde en een goede
voorbereide omgeving zijn belangrijke aspecten van de ontwikkeling.
Consequent zijn is van groot belang voor de duidelijkheid en daarmee voor
de orde.
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22 ONZE AMBITIE

:::7 Onze ambitie

7.1 ‘Het beste in jou naar boven halen!’
 
Het is onze ultieme ambitie om bij iedere leerling en medewerker het beste
in hem of haar naar boven te halen.,
Hoe doen we dat?
 

Met bevlogen docenten.-

Bij ons is de docent een ‘up-to-date vakman’ en regisseur van het
leerproces. Hij of zij bevordert het actieve leren door de leerlingen zelf. Met
veel pedagogisch tact en interesse voor de leerlingen weet hij/zij de juiste
relatie, sfeer en ruimte te creëren waarbinnen leerlingen kunnen laten zien
wat ze kunnen en wie ze zijn.
Hierbij weet hebbend dat het vallen en opstaan de mens eigen is. De
Aloysius Academie biedt de medewerkers ruime mogelijkheden om zich
verder als mens en professional te ontwikkelen. Daarnaast hebben we
voortdurend studiemomenten op school.
 

Met een moderne schoolomgeving-

Onze schoolgebouw draagt bij aan een veilige, prettige en passende
leeromgeving. Met eigentijds een flexibele ICT –toepassingen. Met
verbeterde licht en luchtkwaliteit binnen het bestaande gebouw.
 

Met uitstekende leerlingenzorg-

Onderwijs en zorg zijn bij De Korenaer Stevensbeek geen aparte werelden.
Of het nu gaat om de bijdrage van docent, de externe begeleider, extern
deskundigen, de onderwijs ondersteunende collega, of de gedeelde
ervaringen door de ouders. Vanuit de relatie komt er in alle gevallen het
bestpassende onderwijs tot stand.
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Met ruimte voor verschillen-

De Korenaer Stevensbeek heeft de ruimte om zelf een herkenbare invulling
te geven aan de ‘De Korenaer Stevensbeek kwaliteit’. De cultuur
waarbinnen dit gebeurt is transparant, resultaatgericht en met oog voor de
menselijke maat. De schoolleiding van de school probeert met een ‘open
mind’ voortdurend tot nieuwe inzichten te komen die in het belang van de
ontwikkeling van de school zijn en daarbij trouw te blijven aan de
kernwaarden.
 

Met uitstekende kwaliteitszorg-

Om ons goede onderwijs op peil te houden en permanent bij te stellen aan
de eisen die de omgeving ons stelt, maken we veel gebruik van data en
evaluaties. Hierbij dienen de uitkomsten van de analyse van de beschikbare
data en de evaluaties als startpunt voor een dialoog over de richting, inhoud
en borging van de kwaliteit van het geboden onderwijs.
 

Met toekomstbestendig financieel management-

Naast de hierboven geschetste kwaliteitszorg vergt financiën zorgvuldige
aandacht. De Korenaer Stevensbeek de afgelopen periode de juiste stappen
gezet en zal in de toekomst zijn stappen blijven zetten in het structureel
gezond houden van de financiële positie van de school.
Dit uit zich in eerste instantie in een weloverwogen gedrag van alle
medewerkers als het gaat om de inzet en besteding van de beschikbare
middelen. Als ijkpunten voor een gezonde financiële ontwikkeling gelden de
volgende indicatoren: een jaarlijks positief exploitatieresultaat, de
versterking van de liquide positie en het eigen vermogen van de school.
 
 

7.2 Een complete leerling
 
Het tastbare resultaat van deze De Korenaer Stevensbeek – aanpak is dat
onze leerlingen niet alleen een waardevol diploma- certificaat ontvangen,
maar tijdens hun schooltijd samen met docenten, samen met andere
leerlingen en ook samen met onze ouders vooral hebben kunnen bouwen
aan zichzelf.
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Leerlingen die bij De Korenaer Stevensbeek van school af gaan, hebben zich
kunnen ontwikkelen tot een ‘meer complete leerling’.
En dat is iets waar je de rest van je leven plezier van zult hebben.
 
 

7.3 Evaluatie schooljaar 2017-2018
Professionalisering
De keuze om de focus weer te leggen op het primaire proces in de klas en
de rust binnen de school heeft een positieve impuls gegeven aan het
pedagogisch klimaat binnen de school. Om deze lijn verder door te zetten is
er miv het nieuwe schooljaar voor 0,6 fte een interne begeleider benoemd.
 
Onderwijs
De samenwerking met Metameer heeft ertoe geleid dat we komend jaar een
pilot volledig symbiose traject willen gaan lopen met enkele leerlingen.
Het aanbod van onderwijstrajecten op de Korenaer Stevensbeek is veel
breder geworden en we kunnen nu leerlingen een aanbod doen van
Arbeidsgerichte leerweg tot aan VMBO-T.
 
Ouderparticipatie
Er is een start gemaakt met een ouderraad en we hebben al een aantal keer
gebrainstormd over de invulling en rol. Komend schooljaar gaan we dat
verder onderzoeken.
Verdere implementatie van gedigitaliseerd onderwijs door het gebruik van
iPad binnen het onderwijs.

Iedere klas heeft voor de leerlingen een Ipad. Elke leerling heeft een eigen
Ipad. De Ipads worden gebruikt als extra ondersteuning of verdieping naast
de bestaande lesmethode.
 
 

7.4 Plannen voor het schooljaar 2018-2019
Professionalisering
Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat;
een klimaat waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Tops! is een
lesprogramma dat het klimaat op onze school helpt verbeteren door aan de
slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel
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redeneren. We hebben dit schooljaar een viertal studiedagen ingepland
waarop onze medewerkers opgeleid worden tot Tops!-trainer waarna ze in
de klassen Tops! lessen mogen geven.
 
Onderwijs
Symbiose traject met Metameer
De leerlingen die vmbo b/k volgen krijgen de mogelijkheid om in een
symbiose traject met Metameer de praktijkrichtingen PIE, Z&W en D&P te
volgen zodat ze een regulier diploma kunnen halen.
 
Uitbreiding stage en loopbaan oriëntatie
Dit schooljaar zal er voor elke leerling ingestoken worden op LOB
(Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) waarbij elke leerlingen een eigen
portfolio krijgt. Om de verbinding tussen LOB, stage en CoZiMa te krijgen is
er een aanvraag gedaan bij het innovatiefonds Bruggen Bouwen.
 
Ouderparticipatie
Als school willen we dit schooljaar insteken om de communicatie en
contacten met ouders/verzorgers te intensiveren. De rol van de ouderraad
zal verder uitgewerkt worden.
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:::8 Organisatie

8.1 Ontstaansgeschiedenis
 
V.S.O. De Korenaer is op 1 augustus 1979 gestart als een school voor zeer
moeilijk opvoedbare meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het internaat
waar zij verbleven droeg de naam ‘Maria Regina’. Het klooster van Maria
Regina bood een eerste onderdak aan de school.
De school groeide door de toename van externe leerlingen. Sinds april 1994
is de school permanent gehuisvest in een voormalig schoolgebouw aan de
Kloosterstraat 7 te Stevensbeek. Stevensbeek is een kerkdorp van de
gemeente St. Anthonis en telt ongeveer 670 inwoners.
 
De groei en kwaliteit van de school heeft de afgelopen jaren sterk doorgezet.
De locatie Stevensbeek telde op 1 oktober 2006 54 leerlingen.
In 2017 hadden we 91 leerlingen en ook in dit schooljaar blijft het
leerlingenaantal stabiel.
 
 

8.2 Het bevoegde gezag

De Korenaer valt onder het bevoegde gezag van de Aloysius Stichting te
Voorhout. De stichting heeft een rooms-katholieke signatuur. Onder het
bevoegde gezag vallen 21 scholen met 58 lesplaatsen in 27 gemeenten.
De Aloysius Stichting verzorgt het volgende onderwijs:

Speciaal Basis Onderwijs;-
Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen;-
Voorgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen;-
Speciaal Onderwijs voor langdurig zieke kinderen;-
Voorgezet Middelbaar Beroepsonderwijs.-

De Aloysius stuurt scholen aan die vallen onder de Wet op Primair
Onderwijs, de Wet op de Expertise Centra en de Wet op Voortgezet
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Onderwijs.
De stichting heeft ca.1300 medewerkers.
 
 

8.3 Medezeggenschapsraad

In het kader van medezeggenschap is er een medezeggenschapsraad (MR)
op school.
De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van
ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het personeel. Deze laatste
geleding bestaat uit zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend
personeel. De MR vormt een wezenlijk onderdeel van de totale organisatie.
Zij is bevoegd tot het bespreken van die aangelegenheden die van algemeen
belang zijn voor de school en onder het bevoegde gezag vallen. Daarnaast
kan de MR voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het
bevoegde gezag. De MR heeft zowel een adviserende als een
instemmende bevoegdheid.
Elke twee maanden vindt er een vergadering plaats om de algemene gang
van zaken op school te bespreken. De vergadering is openbaar en is voor
iedereen die betrokken is bij het onderwijs op De Korenaer toegankelijk.
 
Voor de taak en de bevoegdheden van de MR gelden de desbetreffende
bepalingen van de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs 1992 én wat voor
de school in dit reglement is bepaald.

Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 nog ouder(s) / verzorger(s)
die plaats willen nemen in de MR. Neemt u a.u.b. contact op met de school
indien u interesse heeft en/of u op wil geven.
 
 

8.4 Inspectie
 
De inspectie van het onderwijs heeft binnen de school de volgende taken:

Het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften-
Door bezoek aan scholen zich op de hoogte te stellen van de toestand van-
het onderwijs
Het bevorderen van onderwijs door overleg met bevoegd gezag, personeel-
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en besturen van gemeente en provincie
Het doen van voorstellen aan minister die van belang zijn voor het-
onderwijs
Het verrichten van andere wettelijke taken-

 
In de komende jaren gaat de inspectie zich richten op alle
kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Bij integraal schooltoezicht gaat de
inspectie na in welke mate het onderwijs binnen de school in
overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet.
 
Scholen leggen verantwoording af aan ouders/verzorgers in de vorm van
een schoolgids.
Naar de inspectie toe gebeurt dat in de vorm van een jaarplan.
 
Inspectie Onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
E-mail info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
 

8.5 Samenwerkingsverband /
Toelaatbaarheidverklaring (TLV)
 
Om op onze school toegelaten te worden heeft een leerling een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze TLV worden per
samenwerkingsverband (SWV) geregeld. Voor de regio waar de school in
staat is dit SWV Nijmegen. Graag willen wij u wijzen op ons tabblad ‘Ouders’
en dan naar 'Samenwerkingsverband NIjmegen' op de website. Hier vindt u
alle informatie inhoudelijk en organisatorisch.
 
 

8.6 Procedure time-out, schorsing en/of
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verwijdering
 
De Korenaer Stevensbeek vindt het belangrijk dat ouders/verzorgers en ook
leerlingen op de hoogte zijn van onderstaande afspraken en procedure.

het moedwillige geweld gebruiken, dan wel ernstige bedreigingen uiten-
naar medeleerlingen, medewerkers van de school of derden;
het moedwillig vernielen van schoolmateriaal of eigendommen van-
medeleerlingen en medewerkers;
het in bezit hebben van, gebruik of handel in drugs tijdens schooltijden en-
tijdens het vervoer van en naar school;
het in bezit hebben van wapens.-
het in bezit hebben van zogenaamde ‘niet geregistreerde wapens’ waarbij-
gebruik van het voorwerp gevaarlijk kan zijn voor de veiligheid binnen en
buiten de school. (B.V. een zakmes, een schaar, schroevendraaier)

 
Bij overtreding van deze regels zal de schoolleiding in alle gevallen
overgaan tot het starten van een procedure tot schorsing en/of verwijdering.
In alle voorkomende gevallen wordt door de directie contact opgenomen
met de ouders/verzorgers.
Er is op De Korenaer een protocol aanwezig met betrekking tot time-out,
schorsing en verwijdering en een protocol met betrekking tot wapens. Ga
ook naar de website voor het protocol 'time-out, schorsing en/of
verwijdering'.
 
WAAR HOUDT DE INSPECTIE TOEZICHT OP?
De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat
betekent dat zij de volgende punten controleert:

Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen?-
Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van-
redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)?

De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een
leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.
 
SCHORSING MELDEN VIA HET ISD
Volgens de nieuwe regels zijn scholen verplicht om schorsingen van langer
dan één dag bij de inspectie te melden via een meldingsformulier in het
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Internet Schooldossier (ISD) van de school.
 
 

8.7 Klachtenprocedure
 
Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen een klacht indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegde gezag
en het personeel. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van
leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, agressie, geweld
of pesten. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn
klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de
dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg met
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste
wijze worden opgelost.
Voor die gevallen waarin ouders/verzorgers of de leerling van mening zijn
dat hun klacht niet naar behoren is afgehandeld, is er een
klachtenprocedure ontwikkeld. Deze procedure vindt u in deze schoolgids
als bijlage 1.
 
 

8.8 Beleidsontwikkeling
 
Het schoolplan 2016 - 2020 is een document met een samenhangend geheel
van verschillende beleidsonderdelen zoals: onderwijs, HRM en
bedrijfsvoering. Het geeft in hoofdlijnen aan wat het beleid zal zijn voor de
komende periode.
In de verschillende jaarplannen wordt het beleid verder uitgewerkt,
schriftelijk vastgelegd en vertaald naar de dagelijkse gang van zaken.
De nieuwe koers 2016 - 2020 is dus geheel ontwikkeld. De koers vindt u dan
natuurlijk terug op de website van de Aloysius Stichting.
 
 

8.9 Bescherming privacy
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
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Foto’s en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale activiteiten worden
via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met een login en
wachtwoord te bekijken.
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per
brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere
gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming
voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer
intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school
te sturen.
 
Een of twee ouders
Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
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:::9 Naam- en adresgegevens

V.S.O. De Korenaer, locatie Stevensbeek
Kloosterstraat 7
5844 AP Stevensbeek
Tel. 0485-382964
Fax 0485-384845
website: www.korenaerstevensbeek.nl 
E-mail  korenaer-st@aloysiusstichting.nl
E-mail  frans.brands@aloysiusstichting.nl
 
Het schoolbestuur
Aloysius stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
Tel. 0252-434000
Fax 0252-434010
E-mail   bestuur@aloysiusstichting.nl
Internet  www.aloysiusstichting.nl
 
Drs. H. Kelderman: voorzitter college van bestuur Aloysius Stichting
College van bestuur: leden zie website Aloysius Stichting
 
Directies  De Korenaer scholen
Postadres
Postbus 4010
5604 EA Eindhoven
Tel. 040-2065355
Fax 040-2069931
 
Dhr. J. Verstegen: sectordirecteur zuid
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Dhr. P. Zegers: locatiedirecteur Strauslaan Eindhoven
Dhr. Van den Nieuwelaar: locatiedirecteur Rector Baptist Eindhoven
Dhr. F. Brands: locatiedirecteur Stevensbeek
Dhr. J. van Gerwen: locatiedirecteur Deurne
Dhr. F. Brands: locatiedirecteur Helmond
 
Hoofd Administratie
Mevr. Nigar Pekbey
Tel. 040-2065355
E-mail nigar.pekbey@aloysiusstichting.nl
 
Aanmelding
Alle nieuwe leerlingen worden aangemeld via het registratie formulier op
onze website.
U vindt daar een link onder het kopje: inschrijven, die u rechtstreeks naar
het registratieformulier voert.
Heeft u een toelaatbaarheidverklaring tot het speciaal onderwijs (TLV)?
Zo niet dan moet u die eerst aanvragen bij het samenwerkingsverband. Uw
huidige school kan u hier meer informatie over geven. Pas als u de
toelaatbaarheidverklaring in uw bezit heeft, kunt u het registratieformulier
invullen.
Na invulling van uw adresgegevens worden de Aloysiusscholen in de
omgeving van de woonplaats getoond. U kunt uw voorkeur voor een school
aangeven.
Centraal wordt bekeken naar welke school de gegevens doorgestuurd
kunnen worden.
Uiteraard wordt rekening met uw voorkeur gehouden. U ontvangt hiervan
een ontvangstbevestiging en een bericht naar welke school de registratie is
doorgestuurd.
De betreffende school zal verdere afhandelingen van de registratie voor
haar rekening nemen.
 
Medezeggenschapsraad
Paul van de Rijt: voorzitter, Korenaer Deurne
Tim Vos: afgevaardigde locatie Strauslaan
Paul Verhagen: afgevaardigde locatie Helmond
Erik van Iersel: afgevaardigde locatie Strauslaan
Marieke van de Kolk: afgevaardigde locatie Stevensbeek
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Netteke Gisberts: afgevaardigde locatie Rebound
Peter Zegers: namens het Bovenschoolsmanagement de Korenaer
 
Samenwerkingsverband Nijmegen (nummer 2507)
Postadres
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen 
 
Bezoekadres
Streekweg 20 te Nijmegen
 
tel: 024 - 355 10 97
info@samenwerkingsverbandvo.nl
 
Link naar het samenwerkingsverband:
www.samenwerkingsverbandvo.nl/SWVVOROC/PassendOnderwijs.aspx
 
Medewerkers V.S.O. De Korenaer, locatie Stevensbeek
Dhr. Frans Brands: locatiedirecteur
Mevr. Tamara van den Dungen: locatiecoördinator
Mevr. Marga Willemsen: Intern begeleider (ma-wo-vrij) 
Mevr. Melanie Barten: orthopedagoog
Dhr. Jos Geerts: technisch assistent / conciërge
Mevr. Adri van Boven: administratief medewerkster
Mevr. Marga Eelman: interieurverzorgster (via schoonmaakbedrijf CSU)
Mevr. Janna Curfs: groepsleerkracht
Mevr. Erna Veugen: groepsleerkracht
Mevr. Nikki Barten: groepsleerkracht
Mevr. Danielle Adam: groepsleerkracht
Dhr. Maarten Sluiter: groepsleerkracht
Dhr. Bas van der Heide: groepsleerkracht 
Mevr. Marga Willemsen: groepsleerkracht (di-do)
Dhr. Nick Sengers: groepsleerkracht
Dhr. Rene Verbruggen: groepsleerkracht
Dhr. Pim Paijens:  stagebegeleider
Dhr. Bram Gottenbos: vakleerkracht consumptieve technieken
Dhr. Henrie Boxstart: vakleerkracht algemene technieken
Dhr. Max Slabbers: vakleerkracht sport en bewegen
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Inspectie
Inspectie Onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of
fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
E-mail info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Schoolarts
Gegevens op te vragen via school
 
Wijkagent
Bureau Brabant Noord, district Land van Cuijk
Dhr. H. Ooms
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:::10 Het onderwijs

10.1 Doel van het onderwijs op De Korenaer
 
De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) die
behoort tot (voorheen Cluster) niveau 4, onderwijs voor kinderen met
speciale gedrag- en ontwikkelingsbehoeften.
Leerlingen van De Korenaer komen vaak van het regulier onderwijs, alwaar
men niet kan voorzien in de onderwijsbehoefte. Deze behoeften kunnen o.a.
samenhangen met werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of de
omgang met de ander. Die ander kan een leerkracht, een medeleerling,
ouder of derden zijn.
Wij geven de leerlingen vertrouwen in zichzelf èn in de ander, waardoor een
leerling o.a. met plezier naar school kan gaan.
 
De belangrijkste taak van De Korenaer bestaat uit het aanbieden van
passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Daarbij is van belang dat leerlingen in staat dienen te zijn te functioneren
binnen een (onderwijs)groepssituatie van maximaal 12 leerlingen en in staat
zijn om het gewone onderwijsprogramma te volgen op vmbo-niveau.  We
trachten leerlingen met speciale hulpvragen zodanig te begeleiden dat er
sprake blijft van een voortdurende ontwikkeling, zowel in leertechnisch als
sociaal-emotioneel opzicht. Dit betekent in de praktijk dat De Korenaer
onderwijs op maat aanbiedt.
Het team stelt hierbij de totale ontwikkeling van een leerling centraal en
streven daarbij naar een nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers
en indien nodig met derden.
 
Download op onze website het schoolondersteuningsprofiel. 
 
 

10.2 Het pedagogische klimaat
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Ieder die onze school binnenkomt, merkt dat het bij ons ‘anders’ is. Het
meest opvallend is het ‘relatief’ kleine aantal leerlingen. Daardoor is er op
De Korenaer overzicht voor de leerlingen. Wie op deze school aangemeld en
daarna geplaatst is, heeft een bijzondere behoefte. Een behoefte waardoor
deze leerlingen op een reguliere school minder goed kunnen functioneren.
De grootschaligheid van een reguliere school, de onbekendheid met de
docenten, het steeds wisselen van lokaal en de onrust die daarmee gepaard
kan gaan maakt dat ze zich daarin verloren kunnen voelen. De Korenaer
probeert onnodige prikkeling te vermijden door de leerlingen rust en
regelmaat aan te bieden, vergezeld gaande van een duidelijke structuur in
een beperkte groep van maximaal 12 leerlingen. Daarom creëert deze
school, indien nodig, een eigen plekje in het klaslokaal voor de leerlingen,
waar ze rustig en geconcentreerd kunnen werken. O.a. daarin onderscheidt
De Korenaer zich van het reguliere onderwijs en de kleinschaligheid van de
school speelt daar een belangrijke rol in.
Onze leerkrachten kennen elke leerling bij naam en toenaam en kennen
ook hun ‘eigenaardigheden’. Natuurlijk reageren de leerkrachten niet
allemaal hetzelfde op die eigenaardigheden en dat kan ook niet, maar zij
trekken één lijn en geven zodoende de duidelijkheid die deze leerlingen vaak
zo nodig hebben.
Het team van De Korenaer accepteert de leerlingen zoals ze zijn en hebben
tevens de taak om dit gedrag in positieve zin te beïnvloeden.
 
 

10.3 Een veilig schoolklimaat
 
De Korenaer streeft een veilig schoolklimaat na. In het belang van zowel de
leerlingen als de school is er een samenhangend pakket aan maatregelen
ontwikkeld dat is gericht op preventie en bestrijding van intimidatie, in
welke vorm dan ook.
Om de school en het schoolplein veilig te laten zijn zal het personeel
duidelijke grenzen stellen en, in gevallen dat dit geen effect heeft, ingrijpen
en maatregelen nemen. Wij volgen hierin het veiligheidsbeleid. Op school is
er een veiligheidscoördinator, mevr. Melanie Barten.  
Eén van de vormen van intimidatie is b.v. seksuele intimidatie. Seksuele
intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal,
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fysiek of non-verbaal gedrag, dat door degene die ermee geconfronteerd
wordt als onaangenaam wordt ervaren.
Dit gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Centraal staat hierbij
de beleving van degene die zich lastig gevallen voelt. Als dit gedrag binnen
de schoolsituatie plaatsvindt, is het de taak van de school hier een einde
aan te maken.
Ten slotte willen wij als school ook duidelijk stellen dat wij elke vorm van
racisme verafschuwen en dus verbieden.
De Korenaer tolereert geen racistische opmerkingen en/of leuzen, of deze
nu verbaal of geschreven of door houding (non-verbaal) geuit worden. De
Korenaer is van mening dat iedereen gelijkwaardig is op deze school en niet
beoordeeld mag worden op ras en/of huidskleur, afkomst,
geloofsovertuiging of land van geboorte, etc. Bij welke vorm van racisme
dan ook, zal zowel het personeel als de directie op gepaste wijze optreden.
De Korenaer is schooljaar 2008-2009 het project ‘De Veilige School’ gestart.
Dit is een voortdurend project en zal ook nooit eindigen. 
 
Samenwerkingsovereenkomst ‘School en veiligheid’
De Korenaer werkt met scholen voor het voortgezet onderwijs in de
omliggende gemeentes en de Politie Brabant Noord, district Land van Cuijk,
samen om het beleid zoals omschreven in de overeenkomst concreet
gestalte te geven. Het doel van de samenwerking is een éénduidig en
sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden
van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig
verblijfsklimaat in en om de school.
Namens de politie van het Land van Cuijk bezoekt de jeugdagent op
regelmatige basis onze school.
 
 
 
10.3.1 Sociale veiligheid
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te
voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap
en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook
hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale
veiligheid.
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Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
een sociaal veiligheidsbeleid voeren
de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon
coördineert het (anti)pestbeleid.
 
Hoe doen wij dit op onze school?

Een sociaal veiligheidsbeleid voeren-

Om overlast en pestgedrag te voorkomen op school leveren alle leerlingen
bij de start van de dag hun telefoon in bij hun mentor. Die krijgen ze terug
op het moment dat ze naar huis gaan. Een ander belangrijk aspect hierbij is
het belang dat wij als team aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen
hechten. In pauzes proberen we de leerlingen samen te laten spelen
(voetbalkooi, tafeltennis en voetbalspel) of met elkaar in gesprek te laten
gaan. Daarvoor hanteren we ook gescheide pauzes tussen onder- en
bovenbouw klassen.
We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. Daarnaast gaan we met
de hele Aloysius Stichting al onze veiligheidsprotocollen onder de loep
nemen en bijstellen als dat nodig is.

De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren-

Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen
en ouders/ verzorgers. In de komende ronde zullen we voor beide
doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe dit
wordt ervaren.

Een vast aanspreekpunt hebben-

Bij ons op school is Melanie Barten het vaste aanspreekpunt voor vragen
over pesten en sociale veiligheid. U kunt haar bereiken via
melanie.barten@aloysiusstichting.nl. 

Download op onze website de folder 'Sociale veiligheid op school'.

Veiligheidsplan
Met ingang van schooljaar 2017-2018 heeft de Korenaer een nieuw, digitaal
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veiligheids plan. Het wordt hierdoor overzichtelijker, en we  voldoen aan de
meest actuele wetten en maatschappelijke eisen. 
 
 

10.4 De leerling
 
De Korenaer valt onder het speciaal onderwijs cluster 4. Dit zijn scholen die
onderwijs geven aan kinderen met ‘problemen’ in het gedrag, met
ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen’. Aangezien
jongeren zeker tot over hun achttiende in ontwikkeling zijn is de term
'ontwikkelingsproblemen' een breed begrip.
Alle leerlingen die op onze school komen, hebben gemeenschappelijk dat zij
binnen het regulier onderwijs niet tot een optimale ontwikkeling en/of tot
optimale leerresultaten kunnen komen. Het leerproces van de leerlingen
die op onze school verblijven wordt gehinderd door gedragsproblemen en/of
sociaal-emotionele problemen. Deze kunnen zeer divers zijn. Echter, de
leerlingen die bij ons op school komen hebben veel kwaliteiten en bezitten
een groot aantal vaardigheden. Deze kwaliteiten en vaardigheden komen
vaak in het reguliere onderwijs niet tot hun recht. De jongere gedraagt zich
op school – en vaak ook thuis en in de vrije tijd - op een manier waardoor
slechts dat gedrag opvalt dat door anderen (en uiteindelijk ook door henzelf)
als storend, vervelend of anderszins negatief ervaren kan worden. De
jongere krijgt vaak negatieve reacties op zijn gedrag, terwijl hij/zij zich vaak
niet anders kan gedragen. Hij/zij weet immers niet hoe.
Bij plaatsing op De Korenaer wordt daarom ook gekeken naar wat een
leerling allemaal wel kan en zal op deze kwaliteiten worden aangesproken.
De vaardigheden en kwaliteiten van de leerling worden uitgebreid en
verbeterd. Als de leerling de school verlaat heeft deze gewerkt aan zijn
ontwikkeling en heeft een beter inzicht in diens mogelijkheden. Ook weet de
leerling dan wat hij wil, maar ook wat hij moeilijk vindt en op welke
gebieden om hulp moet worden gevraagd. Wij geven dit vorm middels een
beschreven ontwikkelingsperspectief in het
ontwikkelingsperspectief/ontwikkelingsplan.
 
De omgeving van de leerlingen op De Korenaer biedt veel structuur:
Hierdoor worden de condities voor leerprestaties geoptimaliseerd en
verminderen sociale en emotionele problemen en verbetert het gedrag. Ook
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leert de leerling beter omgaan met de problematiek en vindt er acceptatie
plaats. Daardoor is de problematiek vaak ook beter te hanteren door de
leerling zelf en diens omgeving. Het accepteren dat een jongere 'anders' is
en ‘anders’ zal blijven, hoort bij het acceptatieproces van zowel
ouders/verzorgers als de leerling zelf (en omgeving). De Korenaer tracht
hier een bijdrage aan te leveren.
Wanneer we naar de samenstelling van de leerlingen kijken zien we dat de
afgelopen jaren het aantal leerlingen met een stoornis in het autistische
spectrum sterk zijn toegenomen.
De volgende stoornissen komen o.a. voor:
Stoornis
ADHD *
Autisme spectrum*

PDD-NOS-
Asperger-
MCDD-
ODD / CD-

Gedragsproblemen (oppositioneel)
* Bij de totale groep zijn ook leerlingen opgenomen die kenmerken van deze
stoornis vertonen, maar geen officiële diagnose hebben.
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:::11 Opbouw en inrichting
van de school

11.1 Functies en beknopte omschrijving taken
van het personeel
 
Locatiedirecteur
De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.
 
Locatiecoördinator 
De locatiecoördinator heeft de dagelijkse leiding op momenten dat de
locatiedirecteur niet beschikbaar is. Verder de dagelijkse begeleiding van
leerlingen, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel.
 
Intern Begeleider
De intern begeleider is voorzitter van de commissie van begeleiding (cvb),
leerlingbesprekingen en het zorg adviesteam (zat). Zij is het centrale
schakelcentrum ten aanzien van in, door en uitstroom van leerlingen.
 
Administratief medewerker
De administratieve medewerker is 2 dagen per week verbonden aan de
school. De administratieve medewerker is verantwoordelijk voor tal van
administratieve taken met betrekking tot leerlingen en personeel. En verder
secretariële werkzaamheden voor de directie.
 
Groepsleerkrachten
Er zijn 10 groepsleerkrachten inclusief parttime. Elke fulltime
groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor 12 leerlingen.
 
Vakleerkrachten
Onderbouw groepen krijgen les van vakleerkrachten in algemene
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technieken, consumptieve technieken, sport en judo. 
 
Orthopedagoog
De orthopedagoog neemt deel aan de leerling-besprekingen, cvb en zat.
Tevens wordt de orthopedagoog ingeschakeld voor advisering en
begeleiding van individuele leerlingen op onderwijsinhoudelijk en
pedagogisch/didactisch gebied. Daarnaast is zij betrokken bij plaatsen van
leerlingen op de Korenaer.
 
Schoolmaatschappelijk werkende
De primaire taak van de maatschappelijk werkende is het begeleiden van de
leerling, ouders of school waar het gaat om de problemen rond schoolgang
tot een oplossing te brengen. Hiervoor kan de maatschappelijk werkende
gesprekken voeren met leerling/ouder; hulp bieden bij verwijzing of de
problematiek waarin de leerling verkeert verduidelijken naar de school toe.
 
Schoolarts
De schoolarts komt drie keer per jaar op school.
Leerlingen kunnen dan op vrijwillige basis om medisch advies vragen. Ook
heeft de schoolarts een adviserende functie over allerlei medische zaken
die zich gedurende het schooljaar voordoen. Daarnaast kan een leerling of
ouder/ verzorger contact opnemen met de GGD voor allerlei zaken die de
gezondheid betreffen.
 
Conciërge
Deze heeft de zorg voor zowel het gebouw als een deel van de omliggende
tuin van de school. De conciërge beheert voorraden en verricht tal van
werkzaamheden ten bate van de schoolorganisatie. Ook begeleidt de
conciërge leerlingen die intern stage lopen.
 
Stagecoördinator
Coördineert de interne stage aangaande opzet, uitvoering en (eventuele)
doorstroom naar de externe stage. Arbeidskundig
coach/onderzoeker/begeleider in het kader van beroepskeuze AMN.
 
Veiligheidcoördinator 
Uit het woord 'preventie' valt op te maken dat het gaat om taken die tot doel
hebben ongevallen en verzuim te voorkomen en veiligheidzaken
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coördineren. 
 
Stagiaires
Stagiaires zijn studenten van een middelbare of hogere beroepsopleiding en
kunnen bv. gedurende een half jaar op de school aanwezig zijn. Tijdens hun
stageperiode kunnen zij in verscheidene groepen ondersteuning bieden aan
individuele leerlingen.
 
 
 
 
 

11.2 Leerling-zorg
 
Groepsleerkrachten hebben een centrale rol in de leerling-zorg. Alle
leerkrachten worden ondersteund door de Commissie van Begeleiding
(CvB).
De CvB begeleidt het traject van plaatsing op onze school en is
verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg gedurende het verblijf op
onze school.
De Commissie van Begeleiding bestaat uit: de interne begeleider, de
orthopedagoge en de schoolmaatschappelijke werker. (op afroep de directie)
Naast hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als CvB heeft ieder lid zijn
/haar eigen specifieke deskundigheid. De interne begeleider legt zich toe op
het didactische gedeelte, de orthopedagoge op het pedagogische en/of
psychologische gebied en de schoolmaatschappelijke werker heeft binnen
de school een taak naar het kind in de relatie school - ouders/verzorgers.
 
 

11.3 Werkwijze zorgsysteem.
 
Het zorgsysteem bestaat uit:

Het voortraject; -instroom-
Het schooltraject en; -doorstroom-
Het schoolverlatingstraject. -uitstroom-
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11.4 Voortraject
 
Het voortraject vindt plaats vóór aanmelding bij de school en bestaat uit de
volgende onderdelen:
 
Aanmelding
School, ouders (zie website en website samenwerkingsverband)
 
Toelaatbaarheidverklaring (TLV)
Het samenwerkingsverband verstrekt al dan niet een TLV.
 
Schoolkeuze
Als een TLV is toegewezen, kunnen ouders een keuze maken voor een
school.
De Korenaer werkt met een centrale registratie/aanmelding, te verrichten
via de website van Aloysius Stichting en klik door naar aanmelding.
 
TLV
Al onze leerlingen hebben een TLV en voor enkele leerlingen geld nog de
oude cluster 4 indicatie. Een TLV wordt per kalenderjaar al dan niet
verstrekt.
 
 

11.5 Schooltraject
 
Gedurende de periode dat uw kind op school zit, vinden er een aantal vaste,
vaak terugkerende verrichtingen plaats. Het schooltraject bestaat uit de
volgende onderdelen:
 
Plaatsing op school
Als ouders en leerling voor De Korenaer willen kiezen dan kunnen ze zich
via de website aanmelden/registreren. Zie pag….. Aanmelding>
Na aanmelding voor De Korenaer Stevensbeek volgt een afspraak voor een
kennismakingsgesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en
locatiecoördinator/intern begeleider.
Van de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP), met daarin
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verwerkt het ontwikkelingsperspectief, voorgelegd en besproken.
Ouders/verzorgers tekenen voor akkoord op het ontwikkelingsperspectief.
 
Groepskeuze
De Commissie van Begeleiding van de school doet een dossieranalyse en
kijkt naar het niveau en bij welke leerkracht en groep de leerling het beste
tot zijn recht komt. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen, kunnen er
nog gesprekken plaatsvinden tussen ouders/verzorgers, leerling en leden
van de CvB. De Intern begeleider plant hierna een intakegesprek.
 
Contacten ouders/verzorgers

Eerste gesprek ouders/verzorgers met de groepsleerkracht.-
De groepsleerkracht maakt op de eerste schooldag van de leerling een
afspraak met de leerling, ouders/verzorgers voor een
kennismaking/introductie gesprek.
Tijdens dit gesprek komen zaken aan de orde als: controle van
persoonlijke gegevens, omgang met elkaar, afspraken tussen leerling en
leerkracht, leerdoelen, ontwikkelingsperspectief, leerprogramma aan de
hand van het vakkenpakket, bijzondere persoonlijke gegevens
(bijvoorbeeld medicijnafspraken), vervoersregeling, ict en sociale media,
afspraak voor een volgend gesprek, het tekenen van het
ontwikkelingsperspectief, ouderbijdrage regeling, roosters,
basisregels/afspraken schoolbreed. De eerste ouderavond met alle
ouders en de mentor vindt meteen in een van de eerste schoolweken
plaats. Hier ligt het accent op 'kernafspraken' met de ouders,
communicatie met school en onderling, afspraken over gesprekken en
data, een afspraak voor thuisbezoek.
Tussentijdse contacten groepsleerkracht en ouders/verzorgers.-
De leerkracht maakt een verslag van het gesprek en indien gewenst
ontvangen de ouders/verzorgers een kopie.
Rond de kerstvakantie komen de ouders/verzorgers opnieuw op school
om met de leerkracht de eerste indrukken betreffende de leerling door te
nemen. Ook het niveau van de leerling wordt dan opnieuw bekeken.
Wanneer ouders/verzorgers en/of leerkracht het noodzakelijk achten,
vindt er een huisbezoek plaats.
De leerkracht en de ouders/verzorgers bepalen samen de frequentie van
het contact. De Korenaer heeft de gewoonte om ouders/verzorgers altijd
telefonisch of per mail op de hoogte te stellen als er zich bijzonderheden
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leuke dingen en/of problemen voordoen.
Ook kan de groepsleerkracht gebruik maken van het zogenaamde
‘contactschrift’. Hierin beschrijft de leerkracht zowel positieve als
negatieve aspecten van het gedrag van de leerling in de dagelijkse gang
van zaken op school. Het schrift gaat regelmatig mee naar huis. Door het
zetten van een handtekening laten de ouders/verzorgers weten dat ze het
verslag gelezen hebben. In de toekomst zal ons leerlingvolgsysteem
mogelijkheden bieden tot resultateninzicht en/of directe contacten.

 
Ontwikkelingsperspectief
De leerlingen worden door de groepsleerkracht dagelijks geobserveerd,
zowel individueel en groepsgewijs als op didactisch en pedagogisch gebied.
Aan de hand van deze observaties wordt het ontwikkelingsperspectief bij-
en/of vastgesteld. Dit gebeurt door het cvb in overleg met de leerkracht. In
dit ontwikkelingsperspectief worden de volgende aspecten van elke leerling
beschreven:

positieve aspecten in het gedrag als: geduld, begrip,-
studiezelfstandigheid, werkhouding, constructief initiatief nemen
negatieve aspecten in het gedrag als: provocatie, irrelevante-
reacties, aandacht/concentratiestoornis, prestatieangst, leerintolerantie,
en andere factoren die bijdragen aan negatieve gedragingen
een waardering voor de vak- en vormingsgebieden: Engels enz, koken,-
algemene technieken, bewegingsonderwijs, CKV en, indien van toepassing:
stage, consumptieve technieken
een programmaoverzicht met programmadoelen, het niveau voor elk vak,-
de inzet en de vorderingen
een schriftelijk verslag, waarbij de didactische en gedragsmatige-
doelstellingen worden getoetst en/of bijgesteld.
het ontwikkelingsperspectief Ouders worden samen met de leerling op de-
eerste schooldag uitgenodigd om o.a. het ontwikkelingsperspectief te
tekenen. Dit tekenen is verplicht en moet binnen 6 weken gerealiseerd
zijn.

 
Leerling-bespreking
Twee keer per jaar wordt van elke leerling het ontwikkelingsperspectief
tijdens de individuele leerling-bespreking besproken. Op deze wijze wordt
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de totale ontwikkeling van een leerling gevolgd, bewaakt en vastgelegd.
De leerkracht en het cvb bespreken:

het theoretische leerprogramma-
het verslag van de leerkracht gedurende de afgelopen periode-
gegevens van de vakleerkrachten-
gegevens van de leden van het cvb-
verslagen van de oudergesprekken-
resultaten rapporten-
vaststellen nieuwe leerdoelen.-

 
De leerlingen van de Korenaer krijgen twee keer per schooljaar een rapport
met de resultaten van de afgelopen periode.
De ouders hebben de mogelijkheid om het rapport met de leerkracht te
bespreken.
 
Schoolverloop
Een leerling verblijft in principe het hele jaar in dezelfde groep.
Aan het eind van het schooljaar vult de groepsleerkracht een
eind-evaluatieformulier in.
Aan de hand van deze gegevens wordt in overleg tussen leerkrachten,
ouders/verzorgers en cvb besloten hoe een leerling volgend jaar verder gaat.
Het kan zijn dat een leerling in dezelfde groep blijft, maar afhankelijk van de
beroepswens en eventueel vervolgonderwijs kan gekozen worden voor b.v.
VMBO B-K-T of de AGL route.
Ook kan in overleg besloten worden dat een leerling naar een andere school
gaat, waarbij de school samen met ouders en leerling de zorg heeft om die
vorm van onderwijs te vinden die het beste bij een leerling past.
 
 

11.6 Schoolverlatingstraject
 
Er is geen vooraf vastgestelde termijn over de duur van het verblijf op De
Korenaer. De meeste leerlingen verlaten de school aan het einde van een
vierde schooljaar. Mogelijk kan voor individuele maatwerktrajecten hiervan
afgeweken worden. De leerling kan de school verlaten via het
uitstroomprofiel vervolgonderwijs en arbeid. Een enkele leerling verlaat de
school via dagbesteding.
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Afhankelijk van het traject waar de leerling in zit is het mogelijk om de
volgende diploma's of certificaten te halen:

vervolgonderwijs:-

regulier VMBO Basis, Kader of Theorie diploma in samenwerking
met Metameer
reguliere VMBO Basis, Kader of Theorie certificaten ism Metameer
VMBO Theorie diploma via staatsexamens
VMBO Basis, Kader of Theorie certificaten via staatsexamens
regulier Entree diploma (niveau 1 MBO) ism ROC Ter Aa

arbeid -

een schoolverklaring d.m.v. een schoolcertificaat.
 
Bij het tussentijds verlaten van de school schrijft de groepsleerkracht een
eindrapportage over de leerling. Als school zullen we voor een overdracht
op maat zorgen.
 
Bestendiging leerlingen:
De Korenaer Stevensbeek volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn
uitgeschreven. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke kaders waaraan de
school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen
goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar
de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje
met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de
werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een
telefoontje.
Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde
bestendigingmonitor 'Attrack' ontwikkeld. 
 
 

11.7 De klassen en de verschillende
schooltrajecten
De Korenaer heeft nu acht groepen leerlingen. Voor dit schooljaar
4 bovenbouw groepen en 4 onderbouw groepen.(VMBO Basis, Kader en
Theorie en AGL). De leerlingen van De Korenaer krijgen dus les op
uiteenlopende niveaus en in verschillende onderwijstrajecten. De CvB is
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verantwoordelijk voor de indeling van de groepen.
Dit jaar zal er door ruimtegebrek een bovenbouwklas gehuisvest zijn in het
naastgelegen gebouw van Metameer. De groepsgroote is maximaal 12
leerlingen maar voor de bovenbouw AGL/Basis maximaal 15 leerlingen. 
De lokalen zijn zodanig ingericht dat er voor elke leerling (indien nodig) een
afgeschermde werkplek is. De lestijden bieden de ruimte tot inzetten van
ontspanning- en beloningslessen. Dit soms in groepsverband en soms per
individu, dit al naar gelang de onderwijsbehoefte en te zien in het
ontwikkelingsplan/perspecief.
 
Stage
Voor alle leerllingen in de bovenbouw zal stage een integraal onderdeel
vormen van het onderwijsaanbod. Stage wordt ingezet tbv de persoonlijke
ontwikkeling (zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) van de individuele
leerling, als orientatie op de verschillende beroepssectoren (om tot een
juiste keuze van een vervolgopleiding te komen) en als
beroepspraktijkvorming om vaardigheden en competenties te trainen om
een goed werknemer te worden.
 
VMBO-T
VMBO-TL staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
theoretische leerweg.

Het VMBO is ingedeeld in sectoren, met per sector een aantal verplichte-
vakken
Het VMBO kent per vak PTA’s (programma’s van toetsing en afsluiting),-
waarin staat beschreven welke leerstof op welke wijze wordt genormeerd
en hoe zwaar deze normering meetelt in het eindresultaat.
Leerlingen in het VMBO maken een sectorwerkstuk.-
Leerlingen in het VMBO maken een aantal handeling- en/of praktische-
opdrachten per vak.

 
VMBO-K
VMBO-K staat voor voorbereidend middelbaar onderwijs, kadergerichte
leerweg.
 
VMBO-B
VMBO-BB staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
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basisberoepsgerichte leerweg. 
 
Het staatsexamen bestaat uit:

een centraal (schriftelijk) examen-
een mondeling examen-

 
Bij het VMBO is het toegestaan de examens te verdelen over meerdere
schooljaren. Per behaald vak verkrijgt de leerling een certificaat. 
 
Toetsing en rapportage
Alle leerlingen van De Korenaer maken gedurende het schooljaar toetsen
over de door hen bestudeerde stof. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen
een rapport met de behaalde resultaten. Dit geldt ook voor de
eindexamenleerlingen.
 
 
 
 

11.8 Theorie- en praktijkvakken
 
Alle leerlingen volgen gedurende de onderbouw in principe het basispakket
van: Nederlandse taal, Engelse taal, wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, bewegingsonderwijs, koken, algemene techniek,
handvaardigheid/textiele werkvormen en culturele kunstzinnige vorming
(CKV). In de loop van het onderwijsprogramma kunnen vakken wijzigen.
 
Methoden: (er zijn nieuwe methoden aangeschaft, deze moeten hier nog
verwerkt worden)
Nederlandse taal: Op (nieuw) niveau
Engelse Taal: Go for it
Wiskunde: Netwerk
Geschiedenis: Feniks
Aardrijkskunde: Wereldwijs
Biologie: Biologie voor jou
Economie: Economisch bekeken
Maatschappijleer: Blikopener
Soc.vaardigheden: o.a. Leefstijl
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Dyslexiebeleid
Alle leerlingen worden in het eerste jaar gescreend op o.a. lees- en
spellingproblemen. Als de resultaten daar aanleiding toe geven worden
ouders verwezen voor remedial teaching lessen en
eventueel verder onderzoek. Leerlingen kunnen gebruik maken van de
wettelijke toegestane faciliteiten. Voor vragen m.b.t. het dyslexiebeleid
binnen de Korenaer kunt u terecht bij  Melanie Barten (orthopedagoge).
 
Psychomotorische Therapie
Voor sommige jongeren zal deze extra individuele ondersteuning nodig zijn,
immers de Korenaer verzorgt onderwijs op maat en elke leerling is uniek.
Uiteindelijk gaat het ons erom dat de leerlingen vertrouwen in zichzelf en de
ander krijgen en met plezier naar school gaan. Het kan dus zo zijn dat uw
zoon of dochter gedurende het schooljaar de extra ondersteuning door
middel van PMT aangeboden krijgt. PMT zijn kort durende trajecten met
schoolse doelen.
 
Wat is PMT?
Psychomotorische therapie (PMT) is een hele concrete, praktische,
ervaringsgerichte manier van werken. Door middel van bewegingsvormen
met behulp van sport – en spelactiviteiten maar ook met lichaamswerk
zoals stoeien, acrobatiek en weerbaarheidoefeningen worden de leerlingen
op De Korenaer geholpen in hun hulpvragen die gaan over hun werkhouding,
gevoelens, gedachten en ook gedrag in de omgang met de ander.
PMT kan gebruikt worden voor zowel leerlingen met naar binnen gerichte
problematiek als naar buiten gerichte problematiek. Ze ervaren door het
doen direct de gevolgen van hun gedrag.
Ze zien en ervaren meteen wat wel of niet werkt. Bovendien hebben veel
leerlingen plezier in het doen van een of andere bewegingsactiviteit die als
werkvorm ingezet kan worden. De PMT is in dit opzicht laagdrempelig, de
meeste leerlingen gaan er graag naar toe.
 
Hoe werkt het ?
Wanneer de hulpvraag van een leerling te maken heeft met school dan kan
hij (al dan niet op verzoek van ouders) door de mentor worden aangemeld
voor PMT bij de Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB beslist vervolgens
welke leerlingen in aanmerking komen voor een PMT traject op De
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Korenaer. Voor hulpvragen die los staan van school of hulpvragen waarvan
de CvB inschat dat deze niet beantwoord kunnen worden door de PMT op
school, wordt doorverwezen naar hulpverlening buiten school.
 
Consumptieve Technieken
De lessen consumptieve technieken zijn een onderdeel van het
onderwijsprogramma in het lesrooster van onze onderbouw leerlingen.
Kleine groepjes leerlingen krijgen les van een vakleerkracht.
Naast praktijk zal er ook aandacht aijn voor theorie:

enige kennis van de menuleer-
warenkennis-
voedingsleer-
enige kennis omtrent de inrichting-
de meest voorkomend apparatuur-
bediening-
hygiëne-
arbeidsomstandigheden-
sociale vaardigheden-

 
Het doel van de lessen consumptieve technieken is de leerlingen kennis te
laten maken met de verschillende zaken die ze tegen komen als ze verder
willen gaan in de richting van consumptieve technieken.
 
CKV
CKV staat voor culturele kunstzinnige vorming. Het doel van dit vak is dat
leerlingen kennis maken met vormen van kunst en cultuur zoals drama,
muziek, dans, bouwkunst, beeldende kunst, waaronder fil
m en fotografie. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een kunstenaar zijn,
maar de school kan ook een kunstenaar of bijvoorbeeld een
muziekvoorstelling naar school halen. Belangrijk bij CKV is ook dat
leerlingen leren terugkijken op hun ervaringen met een culturele activiteit.
 
Algemene technieken
De lessen algemene technieken zijn een onderdeel van het
onderwijsprogramma in het lesrooster van onze onderbouw leerlingen en
bestaan uit o.a. houtbewerking, schilderen, eenvoudig elektro-technisch
werk. De algemene technieklessen leiden niet op voor een diploma, maar
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zijn bedoeld om de leerlingen te leren omgaan met gereedschappen en
materialen. Bovendien leren de leerlingen nauwkeurig opmeten en
aftekenen.
 
Bewegingsonderwijs
Wij gebruiken een vaste sport- accommodatie. De sportzaal in het
naastgelegen nieuwe schoolgebouw van Scholen Gemeenschap Metameer
(VMBO).
Twee keer per week sporten de leerlingen onder begeleiding van een
sportdocent.
Daarnaast wordt er (indien mogelijk) nog een keer per week buiten gesport.
Het leren omgaan met elkaar door middel van spel en beweging staat
centraal. Er wordt een beroep gedaan op een aantal vaardigheden van de
leerlingen: luisteren naar opdrachten, hanteren van spelregels,
samenwerken, leren omgaan met kritiek en complimenten, tonen van
sportief gedrag. Leerlingen zijn verplicht tijdens de lessen gymschoenen
(geen zwarte zolen) en gymkleding te dragen, die alleen voor de
desbetreffende sportlessen gebruikt worden. Wanneer een leerling niet del
kan nemen aan de gymles dan wordt dit schriftelijk door ouder
gecommuniceerd.
Vergeet een leerling zijn/haar sportkleding dan dient reserve kleding van
school gebruikt te worden. 
 
ICT en onderwijs
Elke leerling heeft een eigen i-pad tot zijn beschikking. Voor gebruik en
voorwaarden zullen ouders bij 1e schooldag moeten tekenen.Het gebruik
van i-pads is geïntegreerd in alle vakken. De i-pads zijn uitgerust met
digitale leerprogramma’s/methoden ter ondersteuning van de lesstof (ook
voor Dyslexie).
Leerlingen kunnen ook in de klas van het internet gebruik maken. Op de
toegangpoort tot internet is een filter geplaatst.
Tijdens de lessen is elke vorm van chatten en/of een chatprogramma op de Ipad
en mobiel verboden op onze school. 
 
Themalessen.
In het kader van maatschappijleer worden er elk schooljaar een aantal
themalessen verzorgd door interne deskundigen of andere instanties, zoals
Bureau Halt. Een themales kan gaan over bijvoorbeeld discriminatie.
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:::12 Schooltijden en vrije
dagen leerlingen

12.1 Schooltijden en vrije dagen leerlingen
schooljaar 2018-2019
 
Schooltijden en vakanties VSO De Korenaer Stevensbeek 2018-2019
 
Schooltijden:
 
Maandag t/m vrijdag.
Van 08.30 tot 14.15 uur
 
Ochtendpauze 10 minuten
Middagpauze 15 minuten
 
Vakanties en vrije dagen voor de leerlingen.
 
Het schooljaar 2018-2019 begint op maandag 20 augustus 2018
 
Kennismakingsdag        Maandag 20 augustus 2018
Studiedagen                  Donderdag 13 september en vrijdag 14
september 2018   
Herfstvakantie               Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Studiedag                      Woensdag 7 november 2018
Studiedag                      Vrijdag 7 december 2018
Kerstvakantie                Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari
2019
Studiedag                      Vrijdag 8 februari 2019
Voorjaarsvakantie         Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie                  Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
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Hemelvaart                   Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag             Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie V(S)O   Maandag 8 juli t/m vrijdag 17 augustus 2018
 
Wijzigingen voorbehouden onder bijzondere omstandigheden en er zijn nog
nader te bepalen studiedagen. 
 
Aanvang schooljaar 2018-2019 maandag 19 augustus 2019.
 
 
 
 
 
 

12.2 Schoolregels
 
Opdat de dagelijkse gang van zaken op school voor iedereen goed verloopt
zijn er schoolregels opgesteld. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
worden tijdens de intake en ouderavond van deze regels op de hoogte
gebracht. Er zijn in ieder geval basisregels die voor elke leerling gelden.
Deze hangen in alle ruimten binnen de school.
 
12.2.1 Aansprakelijkheid
 
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of
beschadiging aan eigendommen van leerlingen. Ouders/verzorgers/voogden
zijn aansprakelijkheid voor alle vernielingen die door toedoen van hun zoon
of dochter zijn ontstaan hetzij aan eigendommen van de school,
schoolmedewerkers, medeleerlingen, eigendommen van andere leerlingen
of aan derden. De leerling zorgt er zelf voor dat hij zijn waardevolle spullen
niet onbeheerd laat. 
 
12.2.2 Verlof aanvragen
 
Alleen in zeer speciale omstandigheden zal verlof worden verleend door de
schoolleiding en indien nodig gebeurt dit eventueel in overleg met de
ambtenaar leerplichtzaken. Ouders/verzorgers dienen dan minimaal 2
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weken tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schoolleiding. Zie
website voor aanvraagformulier en regelingen.
 
12.2.3 Ideeënbus
 
In de aula is een ideeënbus aanwezig. Leerlingen, ouders en verzorgers
kunnen ideeën aandragen ter verbetering van het schoolklimaat en
onderwijs. De ideeën worden door schoolleiding beoordeeld op
wenselijkheid en haalbaarheid en verder doorgeleid naar o.a. de
leerlingenraad.
 
12.2.4 Kleding
 
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: kleding met een racistische uitstraling en kleding die het lichaam
onvoldoende bedekt. De schoolleiding bepaalt wat aanstootgevend is. 
 
12.2.5 Lesuitval
 
Wij trachten de ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk van lesuitval op de
hoogte te brengen. Vanzelfsprekend proberen wij er alles aan te doen
lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Indien mogelijk wordt er een
vervanger ingezet. Soms is het mogelijk leerlingen te verdelen over andere
groepen. In uitzonderlijke gevallen kan het dus voorkomen dat leerlingen
thuis aan hun schoolwerk werken.
 
12.2.6 Mobiele telefoons
Om overlast en pestgedrag te voorkomen op school leveren alle leerlingen
bij de start van de dag hun telefoon in bij hun mentor. Die krijgen ze terug
op het moment dat ze naar huis gaan. Een ander belangrijk aspect hierbij is
het belang dat wij als team aan de sociale ontwikkeling van onze leerlingen
hechten. In pauzes proberen we de leerlingen samen te laten spelen
(voetbalkooi, tafeltennis en voetbalspel) of met elkaar in gesprek te laten
gaan. 
 
 
12.2.7 Overblijven
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Alle leerlingen blijven tijdens de schooltijden op school. In de pauzes
kunnen de leerlingen op het schoolplein verblijven en gebruik maken van
een voetbalkooi en een tafeltennistafel. Natuurlijk wordt er altijd toezicht
gehouden door het personeel.
 
De leerlingen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. Eten en/of drinken
wordt gezamelijk met de mentor in de klas genuttigd. Literflessen frisdrank
en grote zakken chips/snoep zijn niet toegestaan.
De Korenaer draagt tenslotte het vignet gezonde school!
 
Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn wij reeds een rookvrije school om onze
leerlingen niet in aanraking te laten komen met ongezond gedrag. Dat wil
zeggen dat er op school en de directe omgeving niet gerookt mag worden. 
 
Het is verboden tijdens de schooltijden en dus ook de pauzes het
schoolplein te verlaten.
 
 
12.2.8 Schoolactiviteiten
Jaarlijks terugkerende activiteiten kunnen zijn: de sinterklaasviering, de
kerstviering, de carnavalsviering, pasen, excursies, spel- en sportdagen
en/of kamp onderbouw gedurende de laatste week voor de zomervakantie
en school/klassen uitjes.
 
12.2.9 Schoolmaterialen
 
De leerlingen krijgen de beschikking over het nodige schoolmateriaal zoals
ipad, werkboeken en schrijfmateriaal. Het is belangrijk dat leerlingen
hiermee zorgvuldig omgaan en op deze wijze leren verantwoordelijkheid te
dragen. De materialen worden eenmalig verstrekt en bij onzorgvuldig
gebruik dienen leerling/ouders te zorgen voor vervanging.
 
12.2.10 Taxivervoer leerlingen
 
Het vervoer van en naar school valt onder verantwoordelijkheid van ouders.
Taxivervoer kan door ouders aangevraagd worden bij de gemeente.
Communicatie met en over taxivervoer (problemen in de taxi of aangepaste
tijden) is de verantwoordelijkheid van ouders.
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12.2.11 Verzekeringen
 
De leerlingen zijn collectief verzekerd tegen ongevallen. Dit geldt ook voor
de leerlingen die stage lopen. Ouders/verzorgers dienen zelf wel hun kind
Wettelijk Aansprakelijk (W.A.) te verzekeren. 
 
12.2.12 Ziekmeldingen en schoolverzuim
 
Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dienen ouders voor aanvang van de
lessen dit gemeld te hebben. Indien er geen bericht is, zal er vanuit school
zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen.
Ouders zijn ten alle tijden verantwoordelijk dat de leerlingen tijdig in de les
aanwezig zijn. Verzuim wordt geregistreerd door school en zal volgens de
wettelijke regels behandeld worden. De verzuimcoördinator voor de
Korenaer Stevensbeek is mevr. Tamara van den Dungen.



13
 



FINANCIËN 67

:::13 Financiën

13.1 Ouderbijdrage
 
Sinds de ingang van het schooljaar 1999/2000 is een school verplicht een
aparte overeenkomst af te sluiten met de ouders/verzorgers over de
vrijwillige bijdrage. De overeenkomst moet worden voorgelegd nadat een
leerling is toegelaten. Bij de aanvang van elk nieuw schooljaar gebeurt dit
opnieuw. Voorbeeldovereenkomst zie bijlage 3.
Op De Korenaer is de vrijwillige bijdrage bedoeld voor extra voorzieningen
en activiteiten, zoals aanvullend (les)materiaal, excursies, projectmiddagen
en overblijven.
Een aantal activiteiten behoort niet tot het gewone lesprogramma en
worden niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(O.C. en W) gesubsidieerd. De vrijwillige bijdrage draagt er wel toe bij, dat er
juist die extra activiteiten voor de leerlingen georganiseerd kunnen worden
die de schooltijd zoveel aantrekkelijker maken.
Het ministerie van O. C. en W. geeft aan, dat indien ouders/verzorgers geen
vrijwillige bijdrage wensen te betalen, een leerling niet mag worden
uitgesloten van deelname aan die activiteiten.
 
In het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een voorstel
voor de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage kan in termijnen betaald
worden.
Stroomt een leerling gedurende het schooljaar later in, dan wordt een
evenredige bijdrage gevraagd. (rekening nummer ouderbijdrage
is IBAN: NL93RABO0367738767 Rabobank)
 
Enkele extra activiteiten van het afgelopen jaar:

Grote schooluitstap Efteling-
Zwemdag gehele school;-
Kanovaren;-
Kerstbrunch op school-
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Paaslunch;-
Sportdag;-
Workshops/cursussen;-
Museabezoek;-
Klassenuitstap;-
Kamp onderbouw;-

 
 

13.2 Tegemoetkoming studiekosten
 
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt de Wet op de Studiefinanciering
18+. Ook deze wet maakt aanspraak op een financiële vergoeding mogelijk.
U kunt op verschillende manieren informatie over bovenstaande verkrijgen
en wel als volgt:

informatie Lesgeld en Tegemoetkoming Studiekosten op school-
infolijn Lesgeld Groningen tel. 06-3212202-
steunpunten Studiefinanciering tel. 06-4991122-
info Tegemoetkoming Studiekosten en Studiefinanciering 18+:-
(op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur)

 
 

13.3 Persoon Gebonden Budget
 
Sinds 1 januari 2001 kunnen mensen met een stoornis in het autistische
spectrum in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB)
geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
Het PGB-GGZ is alleen bedoeld om begeleiding voor thuis in te kopen. Het
gaat hier om begeleiding voor het kind met autisme en het gezin. Dit kan
bestaan uit begeleiding bij het voeren van de huishouding, bij de financiële
administratie, bij emotionele problematiek of bij het leggen van contacten.
Het PGB-GGZ moet worden aangevraagd bij het bureau Jeugdzorg. Na
inzending van het aanvraagformulier bepaalt een indicatiecommissie of u in
aanmerking komt voor een PGB.
Bovenstaande is gewijzigd middels de nieuwe wet WMO. De juiste tekst
rondom PGB kunt u hier per september 2016 verwachten.
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13.4 Sponsoring
 
Binnen de school worden regelmatig de mogelijkheden van sponsoring
verkend.
Sponsoring vindt op scholen op velerlei wijze plaats. Te denken valt aan
giften in de vorm van materiaal, presentie exemplaren van leerboeken en
geldbedragen.
De Korenaer hanteert als uitgangspunt dat alle bijdragen - zowel de
materiële als de financiële - van harte welkom zijn.
Tegenover een gift staat soms een plicht. Wanneer de schenker/sponsor
eisen stelt in de vorm van tegenprestaties die consequenties hebben voor
de voortgang van het onderwijs, zal er overleg plaatsvinden tussen het
bestuur, directie en het team.
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:::14 Bijlage 1
Klachtenprocedure met
stappenplan

14.1 Klachtenprocedure

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen een klacht indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag
en het personeel. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van
leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, agressie, geweld
of pesten. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn
klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de
dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg met
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op zorgvuldige
wijze worden opgelost.
In het geval dat ouders/verzorgers of leerlingen van mening zijn, dat hun
klacht niet juist is afgehandeld kunnen ze de volgende weg bewandelen:

de klacht wordt ingediend bij de contactpersoon van de school;-
de contactpersoon verwijst naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon;-
de vertrouwenspersoon bekijkt samen met de indiener de klacht en geeft-
die in overweging:
alsnog een oplossing vinden binnen de school;-
de klacht in te dienen bij de klachtencommissie;-
de klacht in te dienen bij het bevoegde gezag;-
aangifte te doen bij politie of justitie;-

Indien de klager dit wenst zal de vertrouwenspersoon hem/haar begeleiden.
Meestal wordt een klacht via de onafhankelijke vertrouwenscommissie
afgehandeld.
 
Contactpersoon locatie Stevensbeek:
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Mevrouw M. Barten: Tel: 0485-382964
Vertrouwenspersoon Stevensbeek:
Chris Woerden: tel 06 06-22 723 603
Wim Pietersma: tel 0252-43 40 00
Onafhankelijke klachtencommissie
Landelijke klachtencommissie Onderwijs (LKC) in Utrecht.: Zie pagina 31
 
Algemene regel
Als ouders, kinderen, stagiaires, vrijwilligers of medewerkers klachten
hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze dit het beste melden
bij de betreffende groepsleerkracht/mentor. Als overleg niet mogelijk is of
te weinig oplevert, kunnen ze contact opnemen met de directie. (Indien
nodig bij het bovenschools management). De klachten kunnen gaan over de
omgang tussen volwassenen en kinderen en volwassenen onderling. Ook
kunnen het klachten zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Als het een
algemene klacht over de school of het onderwijs betreft is het verstandig dit
te overleggen met de directie.
We gaan ervan uit dat een klacht kan leiden tot het verbeteren van
contacten, procedures en beleid op school. Een klacht zal dan ook altijd
uiterst serieus genomen worden.
Indien overleg met de directie, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk
is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden,
kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
 
Sinds 01-08-1998 beschikt de school volgens de ‘Kwaliteitswet’ over een
door het bevoegde gezag vastgestelde klachtenregeling. Dit is een door
meerdere landelijke organisaties vastgelegd model voor klachtenregeling.
De volledige regeling is bij de schooladministratie te verkrijgen.
 
Stappenplan bij het indienen van een klacht
De inhoud en procedure van de klachtenregeling in het kort:
 
1. De klager dient een officiele klacht altijd schriftelijk in bij: 
A: de contactpersoon van de school
     of bij
B: het bovenschools management (BSM)
C: het bevoegde gezag;
Aloysius Stichting 
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Postbus 98,
2215 ZH Voorhout
e-mail: bestuur@aloysiusstichting.nl
 
2. De contactpersoon, BSM of het bevoegde gezag verwijst de klager naar de
vertrouwenspersoon of de klachtencommissie (art. 7). Ook kan het bevoegd
gezag zelf een klacht afhandelen, indien deze op eenvoudige wijze
afgehandeld kan worden.(art. 7 lid 4)
 
De vertrouwenspersoon namens de Aloysius Stichting is dhr. Chris Woerden
(06-22 723 603) en dhr Wim Pietersma (0252-43 40 00), zij fungeren als
aanspreekpunt bij klachten. Ze gaan na of door bemiddeling een oplossing
bereikt kan worden. Daarnaast gaan ze na of de gebeurtenis aanleiding
geeft tot het indienen van een klacht en begeleiden desgewenst de klager
bij de verdere procedure. Ook kunnen ze bijstand verlenen bij het doen van
aangifte bij politie of justitie.
 
3. De klager dient een klacht in bij de klachtencommissie van de Landelijke
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) in Utrecht. 
Postbus 85191
3508  AD Utrecht
 
4. Vertrouwensinspecteur
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
Telefoon: 0900-1113111
 
5. Procedure:
1. De klacht voldoet aan de eisen gesteld in art.9. d.w.z.:
a. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
b. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger
een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend
en waarvan hij een afschrift ontvangt.
c. De klacht bevat tenminste:

de naam en het adres van de klager.-
de dagtekening.-
een omschrijving van de klacht-

d. Indien niet is voldaan aan de eisen zoals omschreven in punt c, wordt de
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klager in de gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te
herstellen. Is dan ook nog niet voldaan aan de eisen in punt c dan kan de
klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
e. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit aan de
klager, de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de
betrokken school gemeld.
2. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd
gezag, de klager en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee
dat zij een klacht in onderzoek heeft. (art. 7 lid 8)
3. Het bevoegd gezag deelt de klacht mede aan de directeur van de
betrokken school.(art. 7 lid 9)
4. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan/vertegenwoordigen
door een gemachtigde. (art. 7 lid 10)
5. Hierna vindt het vooronderzoek plaats.(art.10, 14)
6. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt de hoorzitting plaats.
(art.11, 13)
7. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de klachtencommissie advies
uit aan het bevoegd gezag. (art. 12)
8. Binnen vier weken na ontvangst van het advies, neemt het bevoegd gezag
op grond van dat advies een besluit.
 
Het besluit wordt medegedeeld aan de:
a) klager
b) aangeklaagde
c) klachtencommissie
d) directie van de school.
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:::15 Bijlage 2 Taxivervoer

Welke kinderen voor taxivervoer in aanmerking komen wordt in overleg
tussen OUDERS en GEMEENTE vastgesteld. De school heeft hierbij slechts
een adviserende rol.
 
Aanvraag vervoer

Ieder schooljaar kunnen ouders/verzorgers bij de gemeente-
afdeling Onderwijs een aanvraagformulier voor vergoeding vervoerskosten
voor speciale scholen aan te vragen.
Ouders/verzorgers dienen het ouders/verzorgergedeelte in.-
Als hier een schoolverklaring voor nodig is kunnen de ouders contact-
opnemen met de locatiecoördinator.
 -

Het vervoer zelf
Het taxibedrijf dat door de gemeente is aangewezen om het vervoer te
verzorgen neemt contact met de ouders/verzorgers op om afspraken te
maken omtrent:
 
Tijdstip van vertrek
Dit is een nauwkeurige afspraak. Een taxi kan onmogelijk wachten. De
leerlingen dienen dus op tijd bij het opstappunt te zijn. Schoolverzuim door
het missen van de taxi geldt als onwettig en dient door de schoolleiding bij
de gemeente gemeld te worden.
 
Gebruik maken van een andere taxi.
Soms willen leerlingen na schooltijd contact met elkaar hebben en
verzoeken dan om mee te mogen rijden met een andere taxi.
De school keurt het af om op deze wijze gebruik te maken van het
taxivervoer. Zij verleent hiervoor dus geen medewerking en draagt er ook
geen verantwoordelijkheid voor.
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Als een leerling om welke reden dan ook niet naar school gaat, dienen de
ouders/verzorgers zelf het taxi bedrijf op de hoogte stellen. Bij afwezigheid
voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld ziekte) dienen de ouders/verzorgers
eveneens het taxibedrijf te melden wanneer de leerling weer vervoerd wenst
te worden. Afmelden bij de taxi of bij de chauffeur betekent niet dat de
leerling voor school is afgemeld. (hiervoor belt u de school apart)
 
Gedrag in de taxi
Wij als school zijn niet verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurt in de taxi.
Wij voelen ons wel medeverantwoordelijk en als zodanig vinden wij een
goede afstemming van groot belang.
Bij wangedrag in de taxi zal het taxibedrijf/chauffeur ingrijpen en passende
maatregelen treffen. Er vindt dan overleg plaats tussen ouders, gemeente,
taxibedrijf en indien nodig school. Het is voor alle partijen van het grootste
belang dat dit vervoer per taxi op een veilige manier plaatsvindt. Een
chauffeur moet alle aandacht kunnen geven aan het verkeer en op geen
enkele wijze afgeleid worden.
Met vragen betreffende het vervoer voor De Korenaer in Stevensbeek kunt u
terecht bij de locatiecoordinator, mevr. Tamara van den Dungen, die
zal indien mogelijk ondersteuning bieden. Bij onenigheid met het taxibedrijf
is echter de gemeente de aangewezen instantie waar u contact mee op
dient te nemen.
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:::16 Bijlage 3 Overeenkomst
ouderbijdrage

16.1 Ouderbijdrage
Overeenkomst ouderbijdrage onderbouw
 
Ouders/ verzorgers van       : __________________________
 
Lokaal                                 : __________________________
 
OVEREENKOMST:Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
 
De ouders/verzorgers gaan akkoord met een vrijwillige bijdrage voor extra
activiteiten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren.
 
Het totale bedrag voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 130,00
 
€ 60,00 materiaalkosten voor de praktijklessen (consumptieve techniek,
algemene techniek e.d.)
 
€ 70,00 voor festiviteiten en activiteiten tijdens projectmiddagen en/of
spelmiddagen, bijvoorbeeld zwemmen, excursies en de jaarlijkse
schooluitstap. 
 
Graag het bedrag over maken op IBAN:  NL93 RABO 0367738767 t.n.v.
Aloysius St. Ond.Jeugdz, onder vermelding van: 
Schoolbijdrage Korenaer Stevensbeek + naam leerling. 
Na ondertekening is er een wettelijke verplichting tot betaling.
 
Indien een leerling gedurende het schooljaar de school verlaat zal de school
een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag terugbetalen. 
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Eventuele opmerkingen:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____
 
Stevensbeek, augustus 2018
 
Handtekening ouders/ verzorgers:
 
 
___________________________
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:::17 Bijlage 4 Kengetallen
2017 - 2018

Resultaten Staatsexamens, Entree examens, IVIO Diploma’s en Certificaten

Vak Niveau Deelnemers Geslaagd Gezakt

Economie VMBO-TL 8 3 5

Aardrijkskunde VMBO-TL 2 1 1

Maatschappijleer 1 VMBO-TL 5 2 3

Maatschappijkunde VMBO-TL 5 2 3

Nederlands VMBO-TL 9 7 2

Wiskunde VMBO-TL 9 4 5

Engels VMBO-TL 9 5 4

Biologie VMBO-TL 6 3 3

Geschiedenis VMBO-TL 6  6

Totalen VMBO-TL 59 27 32

Procenten  100%   

     

     

     

Vak Niveau Deelnemers Geslaagd Gezakt

Economie VMBO-BB 4 3 1

NaSk VMBO-BB 2 2  

Maatschappijleer 1 VMBO-BB 12 10 2

Nederlands VMBO-BB 6 5 1
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Wiskunde VMBO-BB 7 6 1

Engels VMBO-BB 12 8 4

Biologie VMBO-BB 4 3 1

Totalen VMBO-BB 47 37 10

Procenten  100% 78,7% 21,3%

schooljaar 2017-2018

IVIO en Entree examens 2017-2018

Vak Niveau Deelnemers Geslaagd Gezakt

Nederlands IVIO KSE 2 2 2  

Engels IVIO KSE 2 2 2  

Wiskunde IVIO KSE 2 2 2  

Nederlands IVIO KSE 3 2 2  

Engels IVIO KSE 3 2  2

Wiskunde IVIO KSE 3 2 2  

Totalen  12 10  

Procenten  100% 83,4% 16,6%

Afsluiting met
sleuteldiploma

IVIO niveau 2
IVIO niveau 3

2
2

2
0

0
2

     

Entree MBO niveau 1 3 3  

Totalen  3 3  

Procenten 100% 100% 0%

Branchegerichte cursussen 2017 - 2018

Branchegerichte cursussen Deelnemers Geslaagd Gezakt

VCA (veiligheidscertificaat) 4 3 1
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Totalen 4 3 1

Procenten 100% 75% 25%

 
 
Er zijn dit jaar op de Korenaer Stevensbeek in totaal 59 VMBO-T,
47 VMBO-B en 6 IVIO examens afgenomen. Daarnaast zijn er voor het eerst
3 Entree examens afgenomen en is er 1 branchgerichte cursus afgerond.
Totaal dus 116 examens. Hiervan zijn er 71 examens positief afgerond op VSO
De Korenaer Stevensbeek.
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:::18 Bijlage 5: Plannen jaar
2018

Voor deze doelstellingen verwijs ik u naar het jaarplan 2018 via de link
'downloads' op onze website.
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:::19 Bijlage 6 Examen Beleid

19.1 VMBO-T, VMBO K, VMBO-B, IVIO en
Branchegerichte examens
 
1) De examens
 
VMBO-T en B:             staatsexamens  (staatscertificeringen en diploma’s
VMBO-T en VMBO-B)
Bestaat uit een schriftelijk digitaal en mondeling examen.
Data schriftelijke digitale examens lopen parallel met schriftelijke VMBO-T
en VMBO-B eindexamens regulier.
Mondelinge examens zijn 2 a 3 dagen en vinden plaats in de laatste week
van het schooljaar. (Het kan zijn dat er ook een zaterdag gepland wordt)
Schriftelijke en mondelinge examens vinden plaats op school
VMBO-B leerlingen hebben ook praktijkexamens. Deze vinden plaats op
onze school of bij de buren Metameer.
 
IVIO:                            examens               (certificeringen en sleuteldiploma’s
IVIO)
Bestaat uit een schriftelijk (of op de computer) examen.
Data examens zijn (gemiddeld) 2 x per jaar. (jan/febr-mei/juni)
Examens vinden plaats op school.
 
BRANCHEGERICHT:    examens               (branche certificeringen)
Vorm examen volgens voorschriften Branche-examen.
Data volgens data Branche.
Examens vinden plaats op voorgeschreven locatie Branche.
 
 
2) Specifieke zaken examenperiode en schoolgang
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VMBO-T en B kandidaten (ongeacht aantal examenvakken) uit de klassen
VMBO-T  en B bovenbouw:
In de periode van de schriftelijke examens (plusminus 2 weken mei) zijn er
geen lesmomenten voor deze leerlingen. Per schooljaar wordt deze periode
gespecificeerd.
De leerlingen worden op school verwacht op de dag en het tijdstip dat ze
een schriftelijk examen hebben. Overige examendagen hebben ze verplicht
studieverlof.
In de periode na de schriftelijke examens tot de mondelinge examens wordt
er les gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag
hebben de leerlingen studieverlof. Per schooljaar wordt deze periode
gespecificeerd.
In de periode van de  mondelinge examens (laatste schoolweek) worden de
leerlingen op school verwacht op de dag(en) en tijdstippen voor hun
examen(s). De overige dagen van deze week hebben de leerlingen
examenverlof.
 
In de periode van de mondelinge examens is er ook de activiteitenweek. Dit
is de laatste schoolweek voor de zomervakantie.
De activiteitenweek duurt vier dagen, de mondelinge examens duren twee a
drie dagen. De examenleerlingen mogen kiezen of ze de dagen, buiten de
mondelinge examens, deelnemen aan de activiteitenweek. In verband met
de organisatie van de activiteitenweek moeten de leerlingen zich via de
mentor voor de meivakantie opgegeven hebben voor de activiteitenweek.
Geen opgave, geen deelname.
 
IVIO-kandidaten:
Op de dagen van de IVIO-examens worden leerlingen op school verwacht op
de dag(en) en tijdstippen voor hun examen(s). De rest van deze dag heeft de
leerling examen/studieverlof.
Indien de leerling en/of ouders het nodig vinden dat men studieverlof nodig
heeft voorafgaand aan een examen, kan men via de mentor een aanvraag
voor studieverlof indienen bij de CvB. De aanvraag moet minimaal 2 weken
voor de dag van het examen aangevraagd zijn. De CvB heeft het eindbesluit
over toewijzing en aantal dagen.
In het ontwikkelingsplan (OPP) is opgenomen aan welke doelen aan het
einde van het schooljaar na deelname aan het IVIO-examens de leerling
verder werkt. Dit zou bv een branchegerichte cursus of meer stage kunnen
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betekenen.
IVIO-kandidaten nemen deel aan de activiteitenweek.
 
BRANCHEGERICHTE-kandidaten:
Op de dagen van de branchegerichte examens worden leerlingen op de
toegewezen examenplaats verwacht op de dag(en) en tijdstippen voor hun
examen(s). Op de dag dat er een branchegericht examen plaats vindt heeft
de leerling examenverlof.
Indien de leerling en/of ouders het nodig vinden dat men studieverlof nodig
heeft voorafgaand aan een examen, kan men via de mentor een aanvraag
voor studieverlof indienen bij de CvB. De aanvraag moet minimaal 2 weken
voor de dag van het examen aangevraagd zijn. De CvB heeft het eindbesluit
over toewijzing en aantal dagen.
Branchegerichte-kandidaten nemen deel aan de activiteitenweek.
 
 
Algemene afspraken
 
Stages:
De stages gaan altijd door op de dag(en) zoals deze vastgelegd zijn, behalve
als de stagedag(en) valt in de examenperiode.
 
Diploma en Certificatenuitreiking:
Diploma’s en certificaten uitreiking vindt plaats na afloop van de van de
mondelinge examens VMBO-T en B. Dit kan direct s ‘avonds zijn maar ook
b.v. op een middag diezelfde week. U ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging.
De uitreiking is voor alle leerlingen die het betreffende schooljaar:
- een certificaat behaald hebben
- een diploma behaald hebben
- de school verlaten (uitstomers) met schoolcertificaat
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:::20 Bijlage 7
Tevredenheidonderzoeken
2018

Voor de resultaten van de jaarlijkse onderzoeken verwijs ik u naar
'downloads' op onze website.
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:::21 Bijlage 8 Afkortingen

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aandachttekort stoornis met hyperactiviteit

AGL Arbeid Gerichte Leerweg

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg
Opleiding aan een ROC. Bij het volgen van deze opleiding werkt
een leerling 3 à 4 dagen per week en volgt de leerling 1 à 2 dagen
per week onderwijs op school.

BKO Bureau Katholiek onderwijs

BOL

Beroeps Opleidende Leerweg
Opleiding aan een ROC. Bij het volgen van deze opleiding volgt de
leerling volledig onderwijs op school. In het onderwijsprogramma
vormt de stage een onderdeel.

BSM Bovenschools Manager of Management

CvB Commissie van Begeleiding

  

CKV Culturele Kunstzinnige Vorming

OPP Ontwikkelingsperspectief

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

I.B. groep Informatie Beheer groep

IVIO Instituut Voor Individuele Ontwikkeling

MLS Maatwerk Leerlingvolg Systeem

MCDD Multiple Complex Developmental Disorder
Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis.

PDD NOS
Pervasive Development Disorder not otherwise specified.
Pervasieve Ontwikkelingsstoornis die niet op een andere wijze
omschreven kan worden.

PGB Persoonsgebonden budget
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POP Persoonlijk ontwikkelingsplan

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting

SWV Samenwerkingsverband

ROC Regionaal Opleidings Centrum

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, onder te verdelen
in vier leerwegen:

vmbo -bb Basisberoepsgerichte Leerweg

vmbo -kb Kaderberoepsgerichte Leerweg

vmbo -gl Gemengde Leerweg

vmbo-t of tl Theoretische Leerweg

vmbo -lwoo Leerwegondersteunend Onderwijs
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Organogram
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Route naar Stevensbeek

De Korenaer ligt aan deze verbindingsweg, Kloosterstraat 7
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De Korenaer ligt aan deze verbindingsweg, Kloosterstraat 7
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