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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
In deze schoolgids vindt u meer informatie over onze visie, ons onderwijs en over
allerlei praktische zaken. Zo krijgt u hopelijk een goed beeld van hoe wij ons elke dag
inzetten om uw kind betekenisvol onderwijs te geven waarmee hij of zij straks een
mooie vervolgstap kan zetten, op weg naar een fijne toekomst.
 
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.
 
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Aarzel niet om dan even contact
te zoeken.
 
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft ingestemd met deze
schoolgids op 1 september 2019.
 
We maken er samen een mooi schooljaar van!
 
Namens alle medewerkers van V.S.O. De Korenaer, locatie Stevensbeek.
 
Frans Brands,
directeur
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. Ook spreken we over het kind in de hij-vorm, uiteraard
geldt hier dat ook ‘zij’ gelezen kan worden.
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Kennismaken met onze
school en onze stichting

1.1 Wie zijn wij?
De Korenaer Stevensbeek biedt een passend antwoord op de ‘speciale’
onderwijsbehoeften van ruim negentig leerlingen van twaalf tot en met twintig
jaar. Met een enthousiast team bieden wij voortgezet speciaal onderwijs (vso) op maat.
Wij (h)erkennen iedere leerling. Onze leeromgeving is veilig, gestructureerd,
uitdagend, inspirerend en deels digitaal. De Korenaer biedt verschillende
uitstroomprofielen naar vervolgonderwijs of werk.
 
 

1.2 Onze stichting
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
 

Voor wie zijn wij er?
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze
expertise in onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij hebben scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal
onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en geven ook onderwijs in
justitiële instellingen.
 

Vanuit dezelfde waarden werken
Onze scholen bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de
samenleving. Ouders zijn daarbij onze partners en we werken nauw samen met
netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp en werkgevers. Onze scholen
zijn allemaal verschillend en bieden dát onderwijs dat hun leerlingen in hun regio
nodig hebben. Alle scholen werken wel vanuit dezelfde visie, missie, kernwaarden en
onderwijsvisie.
 

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste
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mensen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is ons onderwijs
gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
 
Kwalificatie wil zeggen: leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden,
houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor de voor hun best passende
plek in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Het resultaat kan een diploma zijn,
maar bijvoorbeeld ook het leren van de juiste arbeidsvaardigheden. Iedere leerling
heeft eigen talenten die van waarde zijn voor onze samenleving.
 
Socialisatie wil zeggen: leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander in de
samenleving van nu en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de gevoelens en het gedrag van jezelf en de ander:
voor veel van onze leerlingen is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij ons sociaal
ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en
rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen door op het goede moment de
juiste dingen te doen, ook in hun ogen.
 
Persoonsvorming wil zeggen: leerlingen worden ‘mens’ op school. Zij ontdekken wie
zij zijn, waar zij goed in zijn, hoe zij hun talent kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te leren
zijn van hun leerproces en ontwikkeling.
 

Lees meer over onze organisatie en onderwijsvisie op aloysiusstichting.nl. Hier is-
ook ons jaarmagazine te vinden, waarin wij verslag doen over ons werk.

 

1.2.1 Onze visie … elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun
ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het
gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen

https://www.aloysiusstichting.nl
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allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen,
vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en
vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit
onze gedeelde kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

1.2.2 Onze missie … is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in
de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en
verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend
onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken
vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en
anderen.
 

1.2.3 Onze kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen en
jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig
hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke
dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij
Aloysius laten we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit
voelbaar voor leerlingen, ouders en netwerkpartners.
 

1.2.4 Onze onderwijsvisie
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die
onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken. Wij bereiden leerlingen voor op een
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn
talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds
veranderende samenleving.
 

Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie-

https://www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie
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1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht hebben wij ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers Samen betekenisvol leren
2016-2020. Hierin staat hoe wij ons onderwijs betekenisvol maken, voor een
betekenisvolle toekomst voor onze leerlingen.

Lees onze koers op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie-
 
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,
passend bij hun leerlingen in hun regio. Op basis hiervan heeft ook onze school een
eigen schoolplan gemaakt voor vier jaar. Elk jaar maken wij vanuit dit schoolplan een
jaarplan met de geplande activiteiten voor dat jaar.

Zie ook 3.6.-
 
Onze nieuwe koers voor 2020-2024 wordt in 2019 gemaakt, ook weer samen met input
van alle interne en externe betrokkenen. Op basis van deze nieuwe koers maken wij
een nieuw schoolplan, dat in februari 2020 klaar is.
 

1.2.6 Onze organisatie
De Aloysius Stichting kent drie sectoren:

Noord en Gesloten Onderwijs: onze scholen in justitiële instellingen en-
jeugdzorginstellingen in Nederland en onze scholen in Noord-Holland
West: onze scholen in Zuid-Holland en de Haarlemmermeer en Uithoorn-
Zuid: onze scholen in Noord-Brabant en Limburg-

 
Directeuren en hun teams in elke sector zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen.
Zij worden vanuit de sector en stichting ondersteund in hun werk op het gebied van
financiën en bedrijfsvoering, personeelsbeleid en communicatie en onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur leidt de stichting en ontwikkelt strategisch beleid voor de
organisatie. De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers
goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,-

https://www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie
https://www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap
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contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.
 
 

1.3 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Wilt u uw kind inschrijven op onze school? Dat werkt als volgt:
 
Voor aanmelding bij de Korenaer, is het nodig dat u uw zoon of dochter éérst
registreert via de website van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl). U geeft
de voorkeur aan voor één van onze scholen. U ontvangt via e-mail een automatische
bevestiging van uw registratie.
 
Vervolgens wordt er gekeken of deze school inderdaad het beste aansluit bij de
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Wanneer dit het geval is, dan
worden de gegevens doorgestuurd naar deze school. Wanneer dit niet het geval is,
dan ontvangt u een ander advies. De betreffende school neemt hierover persoonlijk
contact met u op.
 
Let op: deze registratie is geen aanmelding op een van onze scholen. Wij nemen eerst
contact met u op en gaan graag samen in gesprek over de beste plek voor uw zoon of
dochter. Inschrijven doet u - na registratie - uiteindelijk bij de school van uw keuze.
 
TLV (toelaatbaarheidsverklaring):
Om op onze school toegelaten te worden heeft een leerling een TLV nodig. Deze TLV
wordt per samenwerkingsverband (SWV) geregeld (voor meer informatie over het
samenwerkingsverband, zie paragraaf 8.6).
Voor de regio waar onze school in staat is dit SWV VO-VSO Nijmegen. Hier vindt u alle
informatie inhoudelijk en organisatorisch voor een TLV aanvraag.
 
Contactgegevens SWV Nijmegen:
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
T  024 - 355 10 97
E  directiesecretariaat@samenwerkingsverbandvo.nl     
W www.samenwerkingsverbandvo.nl   
P  Postbus 1082, 6501 BB  Nijmegen
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Werken aan een ijzersterk pedagogisch klimaat
Wij werken elke dag aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Een sociaal veilige
school is een voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een
warme, vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Als er ‘iets’
is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Wij maken duidelijke afspraken en
bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.
 
Het team van De Korenaer accepteert de leerlingen zoals ze zijn en hebben tevens de
taak om dit gedrag in positieve zin te beïnvloeden.
 
Een sociaal veilige school: wat doen wij allemaal?

wij werken elke dag aan een fijne, veilige leer- en werkomgeving-
wij voeren een actief beleid tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school via digitaal veiligheidsplan)
wij vragen in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen naar veiligheidsbeleving-
en voeren zo nodig verbeteringen door
wij registreren incidenten – denk aan een val uit het klimrek op het schoolplein of-
een andere ‘ongelukkige’ gebeurtenis of melding van ongewenst gedrag
wij hebben een coördinator sociale veiligheid (mevr. Tamara van den Dungen) die-
aanspreekpunt is voor leerlingen, ouders en medewerkers

 
 

2.2 Goed omgaan met elkaar
Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. We gaan met respect voor elkaar
met elkaar om. En we doen er alles aan om pesten, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie, discriminatie of racisme te voorkomen. Medewerkers van de school geven
het goede voorbeeld en leven ‘positief’ gedrag voor.
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Op school maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die bespreken we
regelmatig en in elk geval aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die tussentijds
instromen, krijgen de afspraken natuurlijk goed uitgelegd in hun eerste week op
school.
 
Wij proberen te voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief
burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staan bij ons
ook hoog in het vaandel. 
 
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-
Hier gaan we gewoon mee door! 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 mevr. Tamara van den Dungen het vaste aanspreekpunt voor
vragen over pesten en sociale veiligheid. U kunt haar bereiken via
tamara.vandendungen@aloysiusstichting.nl.
Voor meer informatie kunt u ook de folder "sociale veiligheid" en het "digitaal
veiligheidsplan" downloaden op onze website.
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2.3 Wij peilen elk jaar de veiligheidsbeleving: doe
mee!
Eén keer per jaar peilen wij bij uw kind en u de veiligheidsbeleving. Dat gebeurt via
vragen in de algemene peilingen. Met de uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder
verbeteren en blijven werken aan een sociaal veilig klimaat. Wij vragen u dus om echt
mee te doen!
 
We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die
ook terug naar ouders en naar de Inspectie van het Onderwijs. Die houdt namelijk niet
alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar kijkt ook of wij de Wet sociale
veiligheid op scholen goed uitvoeren.
 
De veiligheid wordt op 3 onderdelen getest, namelijk:

Welbevinden-
Voorkomen incidenten-
Beleving-

 
Deze worden respectievelijk door de leerlingen als volgt gescoord: welbevinden 84%,
voorkomen incidenten 82% en beleving 95%. Door de ouders worden ze als volgt
gescoord: welbevinden 86%, voorkomen incidenten 91% en beleving 97%. 
We vinden het welbevinden van onze leerlingen heel belangrijk. Daarom gaan we dit
schooljaar de leerlingenraad verder uitdiepen. Daarnaast zullen we met ouders en
leerlingen tijdens de oudergesprekken en het kennismakingsgesprek gaan bespreken
hoe we het welbevinden kunnen vergroten.
 
 

2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Op onze school is mevr. Tamara van den Dungen onze coördinator sociale veiligheid.
Die is het eerste aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en bewaakt ook hoe wij als
school ons anti-pestbeleid uitvoeren. Heeft iedereen voldoende aandacht voor
signalen van pesten? Houdt iedereen zich aan afspraken?
 
Ook als u een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen onze school, luistert de
coördinator sociale veiligheid naar u. Zij brengt ook in kaart wat u hebt gedaan om
gehoor te vinden voor uw klacht. En naar uw ideeën voor oplossingen. U hoort welke
vervolgstappen mogelijk zijn.
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De coördinator sociale veiligheid kan u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon, het college van bestuur van Aloysius of de klachtencommissie.
Vindt u het fijn dat de coördinator sociale veiligheid meegaat voor een eerste gesprek,
dan kan dat.
 
Onze coördinator sociale veiligheid zorgt er ook voor dat wij de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling zorgvuldig uitvoeren. Als school zijn wij verplicht om
vermoedens van huiselijk geweld te melden: onze medewerkers zijn allemaal
getraind in het tijdig oppikken van signalen en weten dus goed waar zij op moeten
letten.

Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze coördinator! Contact opnemen met de
coördinator sociale veiligheid kan via: tamara.vandendungen@aloysiusstichting.nl;
0485-382964
 
 

2.5 Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)-
psychisch en fysiek geweld-
discriminatie en radicalisering-

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
Er zijn andere mogelijkheden om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur
voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Meer weten?
Ga voor alle informatie naar de website van de Inspectie van het Onderwijs:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
 
 

mailto:tamara.vandendungen@aloysiusstichting.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
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2.6 Download de folder sociale veiligheid
Wilt u meer weten over sociale veiligheid? Download dan de folder van onze website
www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid. In de folder
staat meer over wat te doen bij ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie, hoe u
een klacht kunt indienen en wat onze externe vertrouwenspersonen voor u kunnen
betekenen.
 
Zie ook achterin deze schoolgids de contactgegevens van de externe
vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.
 
 

2.7 Veilig omgaan met privacygegevens
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
 
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij nauw
samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig
om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Bij inschrijving van uw kind op school, vult u hiervoor een toestemmingsformulier in
(u kunt uw toestemming overigens weer intrekken als u dat wilt). Wij delen en
ontvangen alleen die gegevens die écht nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
 
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan beslist u als ouders/verzorgers over de privacy van
uw kind. De wet gaat er daarbij vanuit dat de toestemming voor het uitwisselen van
gegevens van één ouder voldoende is. Zijn ouders gescheiden, dan vragen wij
standaard toestemming aan beide ouders.
 
Voor het gebruiken van beeldmateriaal van onze leerlingen vragen wij expliciet
toestemming. Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy.
 
 

2.8 Scholen op de kaart
Al onze scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt hier per locatie
gegevens over onder andere leerlingaantallen, uitstroom, inspectiewaardering enz.
Deze gegevens worden automatisch door DUO in het systeem gezet, waar nodig heeft

https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid
https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
https://www.scholenopdekaart.nl/
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de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.



3
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) die behoort tot
het cluster 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 én 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. 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.
 
Schooltrajecten
De Korenaer Stevensbeek kent VMBO basis, kader, theorie en AGL trajecten binnen
de uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid.
In onze klassen zitten maximaal 12 leerlingen. De groepen zijn ingedeeld op niveau en
zienswijze van de commissie van begeleiding. Alle leerlingen werken op hun eigen
niveau. De lokalen zijn zodanig ingericht dat er voor elke leerling (indien nodig) een
afgeschermde werkplek is. De lestijden bieden eventueel 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.
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Schoolverloop
Een leerling verblijft in principe het hele jaar in dezelfde groep. Twee maal per jaar
vindt er een groepsbespreking plaats met de CvB.
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 Basis, Kader, Theorie
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.
 
 

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun ontwikkeling?
Om de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij hun ontwikkeling, gaan wij met hen
in gesprek over het ontwikkelingsperspectief (OPP). We stellen samen met hen
persoonlijke leerdoelen op en evalueren deze. Daarnaast leren we ze zelf werk te
plannen en zelfstandig te leren. Ook leren we ze de verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen gedrag en de keuzes die ze maken (TOPS!). Tevens laten we ze de
verantwoordelijkheid dragen voor de spullen die ze van school krijgen.
 
 

3.3 Ons aanbod
De Korenaer Stevensbeek telt 9 klassen leerlingen (VMBO-B/K/T en AGL).
Vier klassen onderbouw en vijf klassen bovenbouw. De leerlingen van De Korenaer
krijgen les op uiteenlopende niveaus en verlaten de school met een of meerdere
certificaten en/of een diploma.
De bovenbouw klassen zijn gehuisvest in het nabij gelegen Metameer gebouw,
Kloosterstraat 1.
 
Stage
Voor alle leerlingen in de bovenbouw zal stage een integraal onderdeel vormen van
het onderwijs aanbod. Stage wordt ingezet t.b.v. de persoonlijke ontwikkeling
(zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) van de individuele leerling, als oriëntatie op
de verschillende beroepssectoren (om tot een juiste keuze van een vervolgopleiding te
komen) en als beroepspraktijkvorming om vaardigheden en competenties te trainen
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om een goed werknemer te worden.
 
VMBO-B/K/T
VMBO-B staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
basisberoepsgerichte leerweg. VMBO-K staat voor voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs, kadergerichte leerweg.
VMBO-T staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische
leerweg.
Vanaf leerjaar 3 starten we met afnemen van staatsexamens. Leerlingen kunnen
binnen deze route certificaten behalen die uiteindelijk kunnen leiden naar doorstroom
MBO.

\r\nVSO-scholen kunnen hun leerlingen op verschillende manieren aan de examens
laten deelnemen. De meerderheid van de VSO-scholen (65%) heeft het onderwijs
tegenwoordig zo georganiseerd, dat zij hun leerlingen examen laten doen via de
staatsexamens.
 
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.
 
Helaas is het wettelijk niet toegestaan om losse certificaten bij de staatsexamens te
herkansen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het examenregelement van de
staatsexamens op www.duo.nl.
 
Toetsing en rapportage
Alle leerlingen van De Korenaer maken gedurende het schooljaar toetsen over de
door hen bestudeerde stof. Dit zijn methode-afhankelijke toetsen. Twee keer per jaar
krijgen de leerlingen een rapport met de behaalde resultaten. Dit geldt ook voor de
eindexamenleerlingen.
 
Trajecten:
Bij alle trajecten wordt het perspectief geboden naar:

vervolgonderwijs-
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arbeid-
soms dagbesteding.-

 
Theorievakken en praktijkvakken
Alle leerlingen volgen gedurende de onderbouw in principe het basispakket van:
Nederlands, Engels wiskunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie,
economie, sport en bewegingsonderwijs, consumptieve techniek, algemene techniek
en culturele kunstzinnige vorming (CKV). In de loop van het onderwijsprogramma
kunnen vakken wijzigen.
 
Methoden

Nederlands: Op Niveau-
Engels: New Interface-
Wiskunde: Getal en Ruimte-
Geschiedenis: Feniks-
Aardrijkskunde: De Geo-
Biologie: Biologie voor jou-
Economie: Pincode-
Maatschappijleer / Burgerschap: thema's maatschappijleer (uitgeverij Essener) +-
kies
Rekenen: Startrekenen-
Soc.vaardigheden: TOPs! trainingen-

 
Door gebruik te maken vaan eenzelfde methode in alle leerjaren, zorgen we dat er
een doorgaande leerlijn ontstaat bij alle theorievakken. 
 
Consumptieve Technieken
Bij de lessen consumptieve technieken is het thema: "Bevorder een gezonde leestijl
met de Gezonde School-aanpak". Bij een optimale ontwikkeling van leerlingen past
een gezonde leefstijl: gezonde leerlingen leren beter en hebben een kleinere kans op
gezondheidsproblemen.
 
Wij proberen ook tijdens de pauzes hier aandacht aan te besteden en delen bij de
start van het schooljaar een aanbevelingsbrief uit voor een gezonde schoolaanpak.
Voor deze doelstellingen verwijs ik u naar ons voedingsbeleid via de link 'downloads'
op onze website.
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De lessen consumptieve technieken zijn al jaren een verplicht onderdeel in het
lesrooster van onze onderbouw leerlingen. In groepjes van max. 6 leerlingen nemen
de leerlingen hier aan deel. Er wordt gewerkt volgens een methodische aanpak
waarbij ook theorie aangeboden wordt.
De AGL leerlingen richten zich meer op catering en verzorgen bv. 1x per week de
'gezonde' broodjes op school die de leerlingen kunnen bestellen.
 
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 film en fotografie. We werken samen met
het Helmondse Kunst-kwartier en proberen een 3 tot 4-tal workshops op school te
organiseren. Belangrijk bij CKV is dat leerlingen leren terugkijken op hun ervaringen
met een culturele activiteit.
 
Muziek
In de onderbouw zijn we afgelopen jaar gestart met het ontwikkelen van een
doorgaande leerlijn muziek, met behulp van de methode 123zing. Deze zal dit
schooljaar verder ontwikkeld worden.
 
Algemene technieken
De lessen algemene technieken bestaan uit o.a. houtbewerking, schilderen en indien
er behoefte aan is, eenvoudige fietsreparaties. De nadruk ligt echter op technische
handvaardigheid.
\r\nDe algemene technieklessen leiden niet op voor een diploma, maar zijn
bedoeld om de leerlingen te leren omgaan met gereedschappen en materialen.
Bovendien leren de leerlingen nauwkeurig opmeten en aftekenen.
 
Sport en bewegingsonderwijs
Wij gebruiken een vaste sportaccommodatie aan de Paulus Potterlaan in Helmond.
De sporthal ligt op enige afstand, daarom gaan wij met de fiets naar de sporthal.
Leerlingen die niet met de fiets naar school komen, kunnen gebruik maken van een
schoolfiets. Hiervoor tekenen zij aan het begin van het schooljaar een overeenkomst
waarin regels en afspraken staan vastgelegd. De leerlingen sporten 2x per week
onder begeleiding van een vakleerkracht sport en bewegen.

Het leren omgaan met elkaar door middel van spel en beweging staat centraal. Er
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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.

Vergeet een leerling zijn/haar sportkleding, moeten zij sportkleding bij de sportdocent
lenen. Indien de leerling dan weigert te sporten zal de school dit aanmerken als
lesverzuim. Komt dit voor, dan neemt de school contact op met thuis en zullen er
passende maatregelen getroffen worden.
 
De Korenaer Helmond heeft onlangs het themacertificaat Bewegen en Sport van de
Gezonde School in ontvangst mogen nemen!
 
ICT en onderwijs
Elke leerling heeft een eigen iPad tot zijn beschikking. Voor gebruik en voorwaarden
zullen ouders op de 1e schooldag een overeenkomst moeten tekenen. Het gebruik van
iPads is geïntegreerd in alle vakken. De iPads 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.
 
Ons internet is afgeschermd, leerlingen kunnen niet zomaar op iedere website.
Websites rondom de thema's drugs, seks etc. worden automatisch geblokkeerd.
Tijdens de lessen is elke vorm van chatten en/of een chatprogramma op de iPad en
mobiel verboden op onze school. Leerlingen en ouders ontvangen bij aanvang van het
nieuwe schooljaar tevens een internetprotocol.
 
Verkeer
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich op een juiste manier kunnen redden
in het verkeer. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Totally Traffic. In elk
leerjaar worden met behulp van deze methode verkeerslessen verzorgd. 
 
LOB / studievaardigheden
Vanaf leerjaar 1 proberen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de
toekomst. Dit doen we door ze juiste studievaardigheden aan te leren en ze te helpen
bij het onderzoeken van hun eigen kwaliteiten. Voor LOB gebruiken wij de methode
Talentenmap en deze wordt aangevuld door het digitale portfolio van CoZiMa.
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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 mediawijsheid. Ook hebben we twee keer per
jaar een projectweek. Tijdens deze projectweek zullen alle lessen in het teken van een
bepaald thema staan.
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat
ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed
volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde
4D-model helpt ons daarbij.
 
De 4D’s staan voor data, duiden, doelen en doen. We verzamelen de resultaten van de
toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter
doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode
en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus.
 
Zo kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we
hebben voor ons onderwijs. Meer weten over dit 4D-model en onze werkwijze? De
leraar van uw kind kan er meer over vertellen.
 
 

Opbrengsten schooljaar 2018-2019

 Aantal
deelnemers

Geslaagd Gezakt Percentage

VMBO-TL staatsexamen
volledig diploma

5 4 1 80%

VMBO-BB staatsexamen
volledig diploma

8 7 1 88%
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VMBO-KB staatsexamen
volledig diploma

2 2  100%

VMBO-KB staatsexamen Engels 2 2  100%

VMBO-KB staatsexamen
Biologie

2 2  100%

VMBO-KB staatsexamen
geschiedenis

2 2  100%

VMBO-KB staatsexamen
Nederlands

2 2  100%

VMBO-KB staatsexamen
maatschappijkunde

2 2  100%

VMBO-TL examen
symbiose Metameer

1 1  100%

VMBO-BB examen
symbiose Metameer

1 1  100%

Entree opleiding 5 4 1 80%

Resultaten VMBO-B/K/T, Entree MBO 1 en Certificaten

 
 

3.5 Na onze school
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap.
 
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.
Dit kan zijn na het behalen van VMBO-B, VMBO-K of VMBO-T certificaten middels
staatsexamens.
Een andere mogelijkheid voor het verlaten van de school is om via AGL (arbeids
gerichte leerweg) een Entree diploma te halen waardoor de mogelijkheid bestaat om
door te stromen naar een beroepsopleiding niveau 2 of richting de arbeidsmarkt met
IVIO certificaten en of branche gerichte certificaten zoals bv. VCA.
Is het niet mogelijk om certificaten te halen dan krijgen die leerlingen een
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schoolverklaring d.m.v. een schoolcertificaat. Bij het tussentijds verlaten van de
school zullen we voor een overdracht op maat zorgen. De leerling wordt
uitgeschreven indien een bewijs van inschrijving van de toekomstige school binnen is.
 
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.
 
Uitstroom
Voor ouders van leerjaar 3 (VMBO-B/K/T) wordt er in het begin van het schooljaar een
ouderavond georganiseerd, waarin wordt uitgelegd wat de doorstroomcoaches doen.
Aan het eind van het 3e leerjaar komen de doorstroomcoaches op school om in de
klas te vertellen wat de leerlingen van hun mogen verwachten. Daarnaast gaan ze nog
met de leerlingen individueel in gesprek.
In het 4e leerjaar krijgt dit traject een vervolg waarbij definitieve keuzes worden
gemaakt voor vervolgonderwijs / werk.
 
Voor leerlingen vanaf 15 jaar van de AGL vindt er een aantal keer per jaar een overleg
plaats met stagebegeleider, mentor en coördinator zorg over de
uitstroommogelijkheden.
 
 

Uitstroom resultaten

 2018-2019

VMBO 3

PrO  

MBO BOL 14

MBO BBL 5
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Arbeid 1

Beschermde werkomgeving  

Dagbesteding 2

VSO 2

Thuiszitter met ontheffing 1

Buitenland  

 
 

3.6 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Vanuit onze koers, schoolplan en jaarplan werken we aan verschillende doelen om
onze leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden, voor een betekenisvolle toekomst.
Waar werken we aan en wat hebben we bereikt?
 
Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan de volgende thema's:

Implementatieplan LOB/stage-
Binnen het verbeterteam LOB/stage hebben we afgelopen jaar in samenwerking-
met Cinop een leerlijn ontwikkeld voor leerjaar 1 t/m 4.
Belang van buitenschoolse activiteiten-
Binnen het verbeterteam buitenschoolse activiteiten is er een beleidsplan-
geschreven waarin de belangrijkste activiteiten met hun doelstellingen en
organisatie zijn beschreven. 
Vakwerkplan sport en bewegen-
Het verbeterteam sport en bewegen heeft in samenwerking met andere-
Aloysiusscholen het vakwerkplan opgesteld. Hierin staat het wettelijk kader,
leerlijnen, werkvormen, planning en toetsing.
Doelen en voorwaarden uitstroomtrajecten-
Binnen het verbeterteam uitstroomtrajecten zijn er afgelopen jaar competenties-
opgesteld waaraan de leerlingen moeten voldoen om hun traject succesvol te
blijven volgen. Daarnaast is er een kader in ontwikkeling waarin staat beschreven
welke cijfers de leerlingen moeten behalen om hun traject succesvol te blijven
volgen.

 
Voor komend jaar gaan we werken aan de volgende thema's:
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Doelen en voorwaarden uitstroomtrajecten-
Het verbeterteam zal de kaders en compenties verder ontwikkelen en borgen.-
Daarnaast zal er tijdspad ontwikkeld worden m.b.t. de uitstroomtrajecten.
LOB/stage-
Het verbeterteam LOB/stage zal de leerlijn LOB gaan implementeren binnen het-
onderwijs.
En de werkgroep zal de leerlijn blijven evalueren en bijstellen.
Integrale samenwerking Metameer-
Komend jaar zal De Korenaer de samenwerking met Metameer,in de vorm van een-
symbiosetraject, continueren.

 
Meer weten? Ons schoolplan en jaarplan zijn in te zien op school en dat geldt ook voor
ons jaarverslag.
 
 

3.7 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
 
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
 
Er worden verschillende thema's onderzocht, waaronder de veiligheid. De veiligheid
wordt op 3 onderdelen getest, namelijk:

Welbevinden-
Voorkomen incidenten-
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Beleving-
 
Deze worden respectievelijk door de leerlingen als volgt gescoord: welbevinden 84%,
voorkomen incidenten 82% en beleving 95%.
Door de ouders worden ze als volgt gescoord: welbevinden 86%, voorkomen
incidenten 91% en beleving 97%. 
 
We vinden het welbevinden van onze leerlingen heel belangrijk. Daarom gaan we dit
schooljaar de leerlingenraad verder uitdiepen. Daarnaast zullen we met ouders en
leerlingen tijdens de oudergesprekken en het kennismakingsgesprek gaan bespreken
hoe we het welbevinden kunnen vergroten.



4
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Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Plan voor de leerling
Samen met uw kind en u maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP
staat welk uitstroomperspectief mogelijk is – anders gezegd: wat kan uw kind ná deze
school gaan doen? – en hoe we daar op welke manier naartoe werken.
 
We beschrijven op welk niveau uw kind functioneert en wat nodig is voor zijn brede
ontwikkeling. We brengen in kaart wat de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren,
wat die ontwikkeling mogelijk belemmert en hoe we daarop in kunnen spelen.
Tussendoor kijken we minimaal twee keer per jaar met u en uw kind hoe het gaat en
zo nodig stellen we het OPP dan bij.
 
Het OPP wordt opgesteld door de mentor en de orthopedagoog en wordt besproken
door de commissie van begeleiding (zie 4.2). Het OPP wordt altijd met u en de
leerlingbesproken, uw visie wordt erin weergegeven en u en de leerling
ondertekenen het ook. 
 
 

4.2 Zorg voor de leerling
CvB (Commissie van Begeleiding)
Onze school heeft een CvB. Die bestaat op onze school uit mevrouw Tamara van den
Dungen (locatiecoördinator), mevrouw Liza Groenen (orthopedagoog), mevrouw
Marga Willemsen (interne begeleider) en mevrouw Hilde Manders (coördinator zorg)
 
De CvB ondersteunt en begeleidt leerlingen en leraren. De commissie kijkt bij de
intake bijvoorbeeld goed of uw kind bij ons op school op de juiste plek is en volgt de
ontwikkeling van uw kind daarna goed. Met het OPP als leidraad, checkt de
commissie of wij met ons onderwijs het juiste antwoord bieden op de behoefte van uw
kind.
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ZAT (Zorg Advies Team)
Er is op school een ZAT, bestaande uit het Zorgteam van de school (coördinator zorg
en orthopedagoog) en externe partners in de hulpverlening (schoolarts, wijkagent,
leerplicht en gezins- en jongerencoach). Dit team wordt actief en pro-actief als blijkt
dat een jongere meer zorg nodig heeft dan de reguliere zorg. Uiteraard wordt dit met
de ouder(s)/verzorger(s) van te voren besproken.
 
 

4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat wij leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag kunnen bieden.
 
Er is sprake van een nauwe samenwerking met diverse hulpverleningsinstanties,
zodat leerlingen aan diverse trainingen kunnen deelnemen. Leerlingen met een extra
ondersteuningsaanvraag worden besproken binnen de Commissie van Begeleiding
(zie paragraaf 4.2).
Aan het Zorg Advies Team nemen medewerkers van leerplicht, politie, GGD en Jeugd
en Gezinscoach deel.
 
Voor meer informatie kunt u ons SOP downloaden op onze website
(www.korenaerstevensbeek.nl)
 
 

4.4 Onze samenwerkingspartners
Wij horen bij samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen. In een
samenwerkingsverband maken schoolbesturen samen afspraken over passend
onderwijs voor kinderen. In het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons
samenwerkingsverband werken. Lees meer op de website van ons
samenwerkingsverband: http://vo.swv-peelland.nl
 
Wij werken verder voornamelijk samen met medewerkers van Metameer, politie, GGD,
leerplicht, MEE, UWV, Jeugd- en Gezinscoach.
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4.5 Opvang en overblijven
Alle leerlingen blijven tijdens de schooltijden op school. In de pauzes verblijven de
leerlingen op het schoolplein en bij heel slecht weer in de klas.
 
De leerlingen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. Tijdens de pauze wordt eten
en/of drinken in de klas aan tafel genuttigd. Water mag tijdens de lessen worden
genuttigd. Flessen tot maximaal een halve liter zijn op school toegestaan. Aangezien
wij een gezonde school zijn, zjin energiedrank en grote zakken chips, koeken of
dergelijke niet toegestaan. Ook sporen wij ouders en leerlingen aan om gezonde
voeding mee te geven naar school. 
 
Ter ontspanning staat er op het schoolplein een tafeltennistafel, voetbalkooi en een
basketbalpaal. Tijdens de pauzes wordt er toezicht gehouden door het personeel.
 
Wij zijn een rookvrije school, d.w.z. dat er niet gerookt mag worden op het schoolplein
en de stoep direct om de school! Het is verboden tijdens de schooltijden / pauzes het
schoolplein te verlaten.
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Partnerschap met ouders

Wij vinden een goed contact met u als ouders heel belangrijk. Sterker nog: samen
optrekken als ‘school’ en ‘ouders’ vinden wij zelfs noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling van uw kind. We willen graag weten hoe het thuis gaat, vertellen ook
graag hoe uw kind het op school doet en willen graag dat onderwijs en opvoeding
elkaar versterken.
 
 

5.1 In contact: graag
Gedurende het schooljaar vindt er op verschillende wijze een contactmoment plaats.
 
Zo vindt er op de eerste schooldag van de leerling een gesprek plaats met de leerling,
ouders/verzorgers en de mentor 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 voor de herfstvakantie
plaats. Hier ligt het accent op 'kernafspraken' met de ouders, communicatie met
school en onderling, afspraken over gesprekken en data, en mogelijk een afspraak
voor thuisbezoek.
 
Aan het eind van de tweede periode (omstreeks januari / februari) 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.
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Aan het eind van het schooljaar worden de bevindingen nogmaals besproken.
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, leuke dingen en/of problemen
voordoen.
 
Gedurende het schooljaar organiseren wij een open middagen of ochtenden voor
geinteresseerden uit de regio. De data kunt u vinden op de website.
 
 

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
OPP (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, negatieve aspecten in het gedrag, een waardering
voor de vak- en vormingsgebieden.bewegingsonderwijs, CKV en, indien van
toepassing, stage.
 
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.
Daarnaast wordt het OPP nog 2 keer per jaar met de leerling en ouders besproken en
ondertekend.
 
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.
Dit kan zijn na het behalen van VMBO-B, VMBO-K of VMBO-T diploma via het
symbiosetraject met Metameer of certificaten middels staatsexamens.
Een andere mogelijkheid voor het verlaten van de school is om via AGL (arbeids
gerichte leerweg) een Entree diploma te halen waardoor de mogelijkheid bestaat om
door te stromen naar een beroepsopleiding nveau 2 of richting de arbeidsmarkt met
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IVIO certificaten en of branche gerichte certificaten zoals bv. VCA.
Is het niet mogelijk om certificaten te halen dan krijgen die leerlingen een
schoolverklaring d.m.v. een schoolcertificaat. Bij het tussentijds verlaten van de
school zullen we voor een overdracht op maat zorgen. De leerling wordt
uitgeschreven indien een bewijs van inschrijving van de toekomstige school binnen is.
 
CoZiMa
Vanaf komend schooljaar gaan we werken met CoZiMa (Competenties Zichtbaar
Maken). Dit programma maakt het mogelijk om competenties van
de leerlingen tijdens hun ontwikkelijng in een  portfolio vast te leggen. Wanneer de
leerlingen van school gaan, blijven zij toegang hebben tot hun digitale portfolio.
 
 

5.3 Ouderpeilingen
Natuurlijk hopen wij dat wij zo met elkaar in contact zijn, dat u zich meldt als u een
vraag, compliment of tip voor ons heeft. Ook kunt u elk jaar meedoen met onze
ouderpeiling, net als uw kind met de leerlingpeiling. Maak hier alstublieft tijd voor vrij,
want met de uitkomsten kunnen wij onze school weer beter maken.
 
Afgelopen jaar hebben 50 ouders deelgenomen aan de ouderpeiling. Dit is 61% van
alle ouders. 
Uit de peilingen kwam naar voren dat de veiligheid, en dan met name de beleving van
de veiligheid op school hoog scoort. Hierbij hebben wij een score van 97%. De
communicatie tussen school en ouders heeft een score van 82% behaald. 
 
Op het punt veiligheid, het onderdeel welbevinden, scoren we 89%. De leerlingen
scoren dit onderdeel op 86%. We vinden het welbevinden van onze leerlingen heel
belangrijk. Daarom gaan we dit schooljaar de leerlingenraad verder uitdiepen.
Daarnaast zullen we met ouders en leerlingen tijdens de oudergesprekken en het
kennismakingsgesprek gaan bespreken hoe we het welbevinden kunnen vergroten.
 
 

5.4 Meedoen en meepraten op school
Meepraten en meebeslissen over schoolbeleid: dat kan in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Hierin zitten ouders en medewerkers. Samen denken zij mee
over wat beter kan op school. Interesse in medezeggenschap? Meld u even bij de
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secretaris van de MR, Sven Grispen (locatie Eindhoven Strausslaan),
sven.grispen@aloysiusstichting.nl.
 
Aloysius kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken
ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie. De GMR
vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog ouders
gebruiken! Interesse? Neem contact op met de directeur.
 
 

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage: wat doen wij daarmee?
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen veel mee te geven. We doen bijvoorbeeld
allerlei activiteiten op en buiten school, gaan op excursie, organiseren een sportdag
en gaan op schoolreis. Voor dit soort zaken krijgen wij geen bijdrage van het Rijk.
Daarom vragen wij aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdragen
kunnen wij uw kind en de andere leerlingen veel extra’s bieden.
Het gaat nadrukkelijk om een vrijwillige bijdrage, u bent dit zeker niet verplicht.
Vanzelfsprekend kan uw kind ook meedoen aan onze activiteiten als u de vrijwillige
bijdrage niet wilt of kunt betalen.
Het totale bedrag voor het schooljaar 2019 - 2020 bedraagt  € 70,00
Dit bedrag is voor festiviteiten en activiteiten tijdens projectmiddagen en/of
spelmiddagen, bijvoorbeeld zwemmen, excursies en de jaarlijkse schooluitstap. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage die wij in de onderbouw vragen is € 130,00.
Daarvan gebruiken we :
€ 60,00 voor materiaalkosten voor de lessen consumptieve en algemene technieken 
€ 70,00 voor activiteiten tijdens projectmiddagen en/of spelmiddagen, bijvoorbeeld
zwemmen, excursies en de jaarlijkse schooluitstap. 
 
De vrijwillige ouderbijdrage die wij in de bovenbouw vragen is € 70,00
Voor festiviteiten en schoolactiviteiten tijdens projectmiddagen en/of spelmiddagen,
bijvoorbeeld zwemmen, excursies en de jaarlijkse schooluitstap. 
 
Afgelopen schooljaar kregen wij € 5177,50 aan vrijwillige ouderbijdragen binnen. We
hebben dit bedrag uitgegeven aan de volgende activiteiten: kooklessen,
technieklessen, projectweken, kerstontbijt, CKV-workshops, klassenuitjes
en schooluitje naar pretpark.
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5.6 Een klacht? Kom ermee!
Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan
natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag,
ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.
 
U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de directeur of
coördinator sociale veiligheid (zie ook 2.4).
 
Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt contact opnemen met de
voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting. Ook de externe
vertrouwenspersonen staan voor u klaar.
 
Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.
 
Alle contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids, in hoofdstuk 8.
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Afspraken en regels

6.1 Schooltijden en onderwijstijd
Schooltijden en vakanties leerlingen VSO De Korenaer Stevensbeek 2019-2020.
Hieronder het overzicht van de verschillende klassen.
 
Schooltijden Korenaer
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Van 08.30 uur tot 14.15 uur
 
Ochtendpauze 10 minuten / Middagpauze 15 minuten
 
Onderwijstijd
Normuren voortgezet speciaal onderwijs:
Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:
uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone
voortgezet onderwijs per opleiding*; arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000
uren onderwijs per leerjaar;
uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.
 
* Vanaf 1 augustus 2015 gelden de volgende normuren voor het voortgezet onderwijs:
vmbo (4 jaar): 3.700 uur
 
Op onze school krijgen de leerlingen in het schooljaar 2019-2020 1001,50 uren
onderwijs. 
 
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 nodig wordt er een vervanger ingezet. Soms worden leerlingen
verdeeld over andere groepen. Mocht er dan onverhoopt toch lesuitval zijn, kunt u er
vanuit gaan dat wij ons best hebben gedaan dit te voorkomen. Wanneer mogelijk
krijgen leerlingen huiswerk mee.
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6.2 Kind ziek? Meld op tijd!
Wanneer uw kind om een bepaalde reden de school niet kan bezoeken, dan wil de
school voor 08.15 uur een telefonisch bericht van de ouders/verzorgers (dit kan niet
door de leerling zelf). Indien er geen bericht is, zal er zo spoedig mogelijk contact
worden opgenomen.
 
Indien een leerling meer dan 1 dag ongeoorloofd afwezig is (dit geldt ook wanneer
iemand ziek is zonder dat de school daarvan bericht heeft gekregen), of als een
leerling gedurende vier opeenvolgende weken 16 uur heeft verzuimd (te laat komen is
verzuim), dan wordt er een melding gemaakt bij DUO. DUO zet deze melding door
naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.
 
School kan bij twijfel van ziekte, de schoolarts vragen om de leerling en ouders op te
roepen voor een consult. Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de
leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op school is
verschenen. Scholen en instellingen zijn verplicht het ongeoorloofde verzuim te
melden bij leerplicht via het verzuimloket van DUO. Wanneer een leerling te laat komt
haalt hij de tijd in.
 
 

6.3 Verlof: wanneer en hoe vraag je dit aan?
U kunt buiten schoolvakanties en vrije dagen schriftelijk verlof aanvragen als:

één van u als ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden-
waardoor u tijdens schoolvakanties niet met vakantie kunt (denk aan een baan in de
horeca of een agrarisch bedrijf)
u in géén van de schoolvakanties als gezin met vakantie kunt (bijvoorbeeld omdat-
uw kinderen in verschillende regio’s op school zitten en er geen
gemeenschappelijke vakantie is)
u te maken heeft met een bijzondere situatie zoals een bruiloft of begrafenis-

 
Verlof voor een vakantie is maximaal tien dagen, dit wordt nooit verleend tijdens de
eerste twee weken van het schooljaar.
 
Vragen over verlof? Zoek even contact met de directeur.
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6.4 Schorsen: alleen als het écht niet anders kan
Wij doen er alles aan om iedereen een fijne schooltijd te bezorgen en stimuleren
positief gedrag.
 
Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij besluiten tot een schorsing van
maximaal vijf dagen, zodat een kind tot rust kan komen (of andere leerlingen) en we
een oplossing kunnen zoeken voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als
sprake is van mishandeling, bedreiging, diefstal of alcohol- of drugsgebruik of het
herhaaldelijk negeren van afspraken of regels.
 
In zeer uitzonderlijke situaties kan het college van bestuur van de Aloysius Stichting
besluiten om een kind van school te verwijderen.
 
 

6.5 Mobiele telefoons en multimedia
Mobiele telefoons:
De mobiele telefoons worden 's morgens voor aanvang van de lessen ingeleverd bij de
mentor die ze bewaart totdat de leerling aan het eind van de dag weer naar huis gaat.
 
ICT en onderwijs:
Elke leerling heeft een eigen iPad tot zijn beschikking. Voor gebruik en voorwaarden
zullen ouders bij 1e schooldag moeten tekenen.Het gebruik van iPads is geïntegreerd
in alle vakken. De iPads 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 toegangspoort tot internet is een filter
geplaatst, hierdoor zijn websites rondom drugs, seks etc. geblokkeerd.
Tijdens de lessen is elke vorm van chatten en/of een chatprogramma op de Ipad en
mobiel verboden op onze school. Leerlingen en ouders ontvangen bij aanvang van het
nieuwe schooljaar tevens een internetprotocol.
 
Afspraken en regels voor de leerlingen:

Ik gebruik de Ipad alleen voor de opdracht die ik van mijn docent heb gekregen.-
Als ik gegevens op internet moet achterlaten, overleg ik met de docent wat ik invul.-
Ik maak geen gebruik van Social Media. (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat-
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etc.)
Ik kijk en luister tijdens het werken aan de computer/iPad niet naar muziek en/of-
filmpjes zonder toestemming.
Ik download niets van het internet; geen bestanden, geen software, geen muziek,-
etc. Als ik niet zeker weet wat er gebeurt, overleg ik met mijn docent.
Ik mag geen instellingen op de computer/iPad of in het netwerk veranderen of-
verwijderen.
Ik gebruik mijn e-mail alleen om gemaakte opdrachten naar mijn docent te sturen,  -
Mijn taalgebruik in e-mail berichten is netjes en correct. Ik gebruik geen-
scheldwoorden.
De door mij geschreven teksten of e-mails mogen altijd door de docent gelezen-
worden.
In alle situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de betrokken docent.-

 
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de computers / iPads op
school en het internet tijdens de lessen op school. Als zij zich niet aan het protocol
houden, verspelen ze de mogelijkheid om tijdens de lessen gebruik te mogen maken
van computers/iPad en/of het internet.
 
Het maken van foto's / video's van anderen is niet toegestaan, tenzij hier nadrukkelijk
toestemming voor wordt gegeven door de docent i.v.m. opdrachten.
 
 

6.6 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden. Vindt een leraar of de directeur de manier van kleden van uw kind niet
gepast (bijv. kleding met een racistische uitstraling of kleding het lichaam
onvoldoende bedekt), dan gaan we hierover in gesprek met uw kind en met u.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichts-bedekkende
kleding dragen. Daarnaast zijn ook petjes, mutsen en dergelijke niet toegestaan onder
schooltijd. Tassen, handtassen etc. zijn niet in de klassen toegestaan. 
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6.7 Bewegingsonderwijs
De sportlessen worden gegeven in de sportzaal van het nabij gelegen Metameer
gebouw. De lessen worden verzorgd door onze bevoegde sportdocent mevr. Imke van
Laarhoven. Leerlingen moeten zelf zorgen voor sportkleding en geschikte
sportschoenen (witte zolen) voor binnen. Mocht een leerling kleding zijn vergeten,
moet er gebruik worden gemaakt van de sportkleding die school ter beschikking stelt.
 
 
 
 

6.8 Welke schoolspullen heeft uw kind nodig?
De leerlingen krijgen uiteraard de beschikking over het nodige schoolmateriaal zoals
iPad, werkboeken, potloden, pennen, gummen, linialen, schriften, agenda
en rekenmachines. De schoolleiding vindt het belangrijk dat leerlingen hiermee
zorgvuldig omgaan en op deze wijze leren verantwoordelijkheid te dragen. Is de
schoolleiding van mening dat schoolmaterialen onnodig door de leerlingen worden
stukgemaakt of zoek raken, dan zal hiervoor van de leerling en/of ouders/verzorgers
een vergoeding worden gevraagd cq een beroep gedaan worden op de verzekering van
ouder(s)/verzorger(s).
 
 
 
 

6.9 Vervoer naar school
Veel van onze leerlingen wonen wat verder weg. Zij kunnen schoolvervoer aanvragen,
of een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer. Dit doet u in de gemeente
waar u woont.
 
Heeft u klachten over het leerlingenvervoer, dan kunt u het vervoersbedrijf hierop
aanspreken, of contact opnemen met uw gemeente.
 
Uitgangspunt is dat de leerlingen vanaf het derde leerjaar zelfstandig leren reizen.
 
Leerlingen die met de taxi komen, komen direct het schoolplein op na het arriveren
bij school. Na schooltijd wachten de leerlingen op het schoolplein tot de taxi er is.
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Wanneer de taxi er is, geven ze dit door aan de begeleidende docent.
Bij roosterwijzigingen of vrije dagen zijn ouders zelf verantwoordelijk voor het
afzeggen / wijzigen van de taxirit. 
 
 

6.10 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten, en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt uw kind spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk. Maakt uw kind (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot op
school of raakt een eigendom van andere kinderen beschadigd, dan moet u uw eigen
(WA)verzekering aanspreken.
 
 

6.11 Eten en drinken
De leerlingen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. Tijdens de pauze wordt eten
en/of drinken in de klas aan tafel genuttigd. Water mag tijdens de lessen worden
genuttigd. Flessen tot maximaal een halve liter zijn op school toegestaan. Aangezien
wij een gezonde school zijn, zjin energiedrank en grote zakken chips, koeken of
dergelijke niet toegestaan. Ook sporen wij ouders en leerlingen aan om gezonde
voeding mee te geven naar school. 
 
 

6.12 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
Sponsoring vindt op scholen op velerlei wijze plaats. Te denken valt aan giften in de
vorm van materiaal, presentie exemplaren van leerboeken en geldbedragen.
Wij staan open voor sponsoring, maar alleen als de sponsorgelden ten goede komen
aan de ontwikkeling van onze leerlingen en als die onze visie en manier van werken
ondersteunen.
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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Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Schooltijden
Schooltijden en vakanties leerlingen VSO De Korenaer Stevensbeek 2019-2020.
Hieronder het overzicht van de verschillende klassen.
 
Schooltijden Korenaer
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
Van 08.30 uur tot 14.15 uur
 
Ochtendpauze 10 minuten
Middagpauze 15 minuten
 
Onderwijstijd
Normuren voortgezet speciaal onderwijs:
Het aantal uren onderwijs voor het voortgezet speciaal onderwijs is als volgt:
uitstroomprofiel vervolgonderwijs: hetzelfde aantal uren als voor het gewone
voortgezet onderwijs per opleiding *;
arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel: 1.000 uren onderwijs per leerjaar;
uitstroomprofiel dagbesteding: 1.000 uren onderwijs per leerjaar.
 
* Vanaf 1 augustus 2015 gelden de volgende normuren voor het voortgezet onderwijs:
vmbo (4 jaar): 3.700 uur
 
Op onze school krijgen de leerlingen in het schooljaar 2019-2020 1001,50 uren
onderwijs. 
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7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakantie / Studiedag Van / op Tot en met

1e schooldag maandag 19 augustus 2019  

Herfstvakantie maandag 14 oktober 2019 vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie maandag 23 december 2019 vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 vrijdag 28 februari 2020

2e paasdag maandag 13 april 2020  

Meivakantie maandag 20 april 2020 dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 vrijdag 22 mei 2020

Break-week maandag 1 juni 2020 vrijdag 5 juni 2020

Laatste schooldag vrijdag 10 juli 2020  

Zomervakantie maandag 13 juli 2020 vrijdag 21 augustus 2020

   

Wijzigingen voorbehouden
onder bijzondere
omstandigheden en er zijn
nog nader te bepalen
studiedagen.
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
De Korenaer Stevensbeek
Kloosterstraat 7
5844AP Stevensbeek
0485-384845
www.korenaerstevensbeek.nl
 
 

8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van Aloysius sector Zuid, bereikbaar via:
Kerkstraat 3
6085 AX HORN
Tel: 0475 583 242 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur)
sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl
www.aloysiuszuid.nl
 
Sectordirectie
E-mail jac.verstegen@aloysiusstichting.nl of bel 06 54 60 27 58.
 
 

8.3 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98
2215 ZH Voorhout

mailto:sectorbureauzuid@aloysiusstichting.nl
http://www.aloysiuszuid.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
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De voorzitter van het college van bestuur Hans Kelderman is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
 
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Gerard Spekken,
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.4 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: Chris Woerden, (06) 22 723 603 of
woerdchr@telfort.nl en Wim Pietersma (06) 51 040 539 of w.pietersma@quicknet.nl.
 
 

8.5 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers,bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl
 
 

8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
Contactgegevens SWV Nijmegen:
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
T  024 - 355 10 97
E  directiesecretariaat@samenwerkingsverbandvo.nl     
W www.samenwerkingsverbandvo.nl   
P  Postbus 1082
    6501 BB  Nijmegen

mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:woerdchr@telfort.nl
mailto:w.pietersma@quicknet.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/

