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1. DE SCHOOL. 
 
Naam van de school:  
 
Naam: Rotterdamcollege 
Adres:  Aleyda van Raephorstlaan 243 
Postcode – plaats: 3054CR Rotterdam 
Telefoon: 010-2185919 
Directeur: Dhr. Drs. G.J.M. Reinalda 
Adj. Directeur Rotterdamcollege: Mevr. Drs. L.C. Rijsdijk 
E-mail: lrijsdijk@rotterdamcollege.nl 
 
Intensieve begeleiding: Rotterdamcollege, afd. intensieve begeleiding 
 
Richting: Katholiek, toegankelijk voor alle geloofsrichtingen. 
 
Vanaf dit schooljaar is de school gehuisvest in onze prachtige nieuwbouw aan de Aleyda van 
Raephorstlaan. De school is onderdeel van MAXIMAAL, kinderopvang, onderwijs en zorg. In 
het gebouw zijn Pameijer en Bijdehand onze partners. Pameijer met kinderdagcentrum Myosotis 
en jongerendagcentrum 12+, Bijdehand met kinderopvang en BSO. Met onze partners streven we 
naar een optimaal aanbod voor onze doelgroep. 
 
Bestuur. 
 
Het Rotterdamcollege maakt deel uit van de:  
 
Martinusstichting voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
Aleyda van Raephorstlaan 243, 
3054 CR Rotterdam 
 
Procedure schoolgids. 
 
Jaarlijks wordt er door het bevoegd gezag een nieuwe schoolgids vastgesteld.  
 
Er is naast de schoolgids voor het Rotterdamcollege een aparte schoolgids voor de SO-afdeling 
van de St. Mattheusschool. 
 
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR) 
van de school. De MR moet instemmen met de inhoud van de schoolgids. Na instemming van de 
MR wordt de schoolgids door het bestuur van de Martinusstichting vastgesteld.  
 
Vervolgens wordt de gids voor het nieuwe schooljaar uitgereikt aan alle ouders, verzorgers en 
eventueel voogden van de op de school ingeschreven leerlingen. Ook wordt de schoolgids 
uitgereikt aan ouders/verzorgers die aanmelding bij de school overwegen en bij de 
ouders/verzorgers van de leerlingen die op enig moment gedurende het schooljaar worden 
ingeschreven. 
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2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT. 
 
Visie en uitgangspunten. 
 
Het Rotterdamcollege is een school voor VSO-ZMLK/MG 
 

Ø VSO, staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs  
Ø ZMLK staat voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. 
Ø MG staat voor Meervoudig Gehandicapt 

 
De belangrijkste kenmerken van deze kinderen zijn, dat ze allemaal problemen hebben met leren, 
zelfredzaamheid en met sociale vaardigheden, dus zeer moeilijk lerend zijn. Kinderen met een 
meervoudige handicap zijn over het algemeen kinderen met autisme, gedragsproblemen of 
kinderen met een lager niveau van functioneren.  
 
Op het Rotterdamcollege worden leerlingen geplaatst van ongeveer 13 jaar tot 20 jaar. 
 
Doelstelling van het onderwijs. 
 
In de WEC (Wet op de expertisecentra) staan in artikel 11 het uitgangspunt en de doelstelling van 
het onderwijs beschreven. 
 
WEC artikel 11: 
1. Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Het wordt 
zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Zo 
mogelijk brengt het kinderen tot het volgen van gewoon onderwijs in basisscholen of scholen voor 
voortgezet onderwijs. 
2. het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het 
ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. 
3. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele 
samenleving. 
 
De missie van het Rotterdamcollege. 
 
Het VSO is een volwaardige onderwijssoort die leerlingen toeleidt naar een volwaardige plek in de 
maatschappij. 
Dat gebeurt door het onderwijs te organiseren rond de uitstroomprofielen die zijn vastgesteld in het 
kader van de wet kwaliteit (V)SO. 
 
In de wet “kwaliteit (V)SO” wordt gesproken over 3 uitstroomprofielen voor het speciaal onderwijs, 
te weten: 

- dagbesteding 
- werk 
- diplomering 

Gezien de populatie en de mogelijkheden binnen het onderwijs aan ZMLK wordt het 
uitstroomprofiel “diplomering” op het Rotterdamcollege niet toegepast en niet uitgewerkt. Er is voor 
gekozen om het uitstroomprofiel “werk” onder te verdelen in “beschut werk bij de gemeente en 
“zelfstandig werk”. 

Leerlingen die vanuit het onderwijs aan ZMLK naar vervolgvoorzieningen gaan hebben 
verschillende mogelijkheden. Het komt erop neer dat ze naar een dagvoorziening kunnen waar niet 
productief wordt gewerkt (“belevingsgericht”), naar een arbeidsmatig opgezette dagvoorziening of 
naar werk. Deze 3 uitstroommogelijkheden zijn daarom de basis voor de drie onderscheidenlijke 
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uitstroomprofielen op onze school.  
 

A. Uitstroom naar dagbesteding 
 

Leerlingen die niet in staat zijn duurzaam op de arbeidsmarkt te participeren stromen door 
naar dagbesteding. Hier worden zinvolle activiteiten gedaan die rechtdoen aan de ontwikkelde 
competenties, rekening houdend met individuele voorkeuren. 
Zij ontvangen een VSO-getuigschrift en een overgangsdocument waarin ontwikkelde competenties 
en vaardigheden zijn vastgelegd. 
In het onderwijs wordt zoveel mogelijk gewerkt aan competenties op alle gebieden. De leerlingen 
worden door praktijklessen en stages voorbereid op de naschoolse periode. 
 

B. Uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding 
 

Leerlingen die niet in staat zijn duurzaam op de arbeidsmarkt te participeren binnen het vrije bedrijf 
stromen door naar arbeidsmatige dagbesteding.  Hierbij hanteren we twee uitgangspunten: 

1. Werken als middel voor nuttige en zinvolle dagbesteding gerelateerd aan de competenties 
van de leerling. 

2. Als re-integratie traject gericht op de voortgezette inoefening en training van de gewenste 
werknemersvaardigheden om te kunnen doorstromen naar een reguliere baan in het 
kader van de participatiewet. 

Ook zij ontvangen een VSO-getuigschrift en een overgangsdocument waarin ontwikkelde 
competenties en vaardigheden zijn vastgelegd. 
De arbeidsmatige dagbesteding stelt eisen aan competenties en vaardigheden die voor 
schoolverlaters zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om zaken als “het in opdracht kunnen werken”, 
“aan het werk blijven onder begeleiding” en “het aanvaarden van gezag”. De leerling interpreteert 
of ziet de plaatsing als het “krijgen van een baan” en gaat dan ook dagelijks naar “zijn of haar 
werk”. 
 

C. Uitstroom naar arbeid. 
 

Leerlingen die niet in staat zijn een regulier (= niet-zml) diploma te halen, maar wel duurzaam op 
de arbeidsmarkt kunnen participeren, worden hiertoe door middel van o.a. praktijklessen en stages 
zo goed mogelijk voorbereid. De leerlingen ontvangen een VSO-getuigschrift waarin bereikte 
competenties, kennis en vaardigheden op terreinen als Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde en 
sociale vaardigheden zijn opgenomen. Kerndoelen en referentieniveaus vormen hiervoor de basis. 
Voor leerlingen waarvoor dit mogelijk is wordt dit aangevuld met een branchecertificaat waarmee 
ze beter toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 
 
Het betekent echter dat leerlingen niet in staat zijn om een volledige, erkende startkwalificatie voor 
de arbeidsmarkt te behalen. Zij komen (voor de arbeidsmarkt) “ongeschoold” (zonder diploma) van 
school. Ze kunnen echter wel geregelde arbeid verrichten.  
 
Hier zijn verschillende vormen voor te vinden: 
- WSW (beschutte werkplaats van de gemeente). 
- Gesubsidieerde garantiebannen in het kader van de participatiewet. 
- Het vrije bedrijf 

 
In de zorgstructuur van de school staat beschreven dat het van belang is om er door middel van 
een individueel ontwikkelingsperspectief naar te streven dat de leerling bij het schoolverlaten zo 
goed presteert als dat je redelijkerwijze mag en kan verwachten. 
Dit betekent in praktijk dat een leerling bij schoolverlaten alle doelstellingen behaald moet hebben 
die voor dit kind haalbaar zijn. 
Uitgangspunt van het onderwijs aan het Rotterdamcollege is om dit te doen via opbrengstgericht 
onderwijs. We willen zoveel uit de leerlingen halen als maar enigszins mogelijk is.  
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Onze missie is verder om de integratie van de leerlingen in alle leefgebieden te bevorderen. Dit 
geldt voor wonen, werken en recreëren. Dit doen we door alle leerlingen zowel interne als externe 
stages te laten lopen om ze zoveel mogelijk inzicht te verschaffen op wat ze kunnen, wat ze leuk 
vinden en waar hun toekomst ligt. 
 
Het onderwijs wordt georganiseerd vanuit een diepgeworteld respect voor de leerling en zijn/haar 
ouder, uitgaand van veel duidelijkheid en voorspelbaarheid, maar ook van een terugtrekkende 
begeleiding, om ze als volwassene de school te laten verlaten.  
 
Interne schoolorganisatie 
 
We vinden in het Rotterdamcollege de volgende groepen, gekoppeld aan de uitstroomprofielen 
 
Naam groep Arrangement  Uitstroomprofiel  
Bruggroep A autigroep Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
Bruggroep A+, intensieve begeleiding ASS Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
Bruggroep B Basis arbeidsmatige dagbesteding, arbeid 
Bruggroep C Basis arbeidsmatige dagbesteding, arbeid 
Bruggroep D EB (extra begeleiding-MG) Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
Middengroep A autigroep Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
Middengroep 
B/C 

Basis arbeidsmatige dagbesteding, arbeid 

Middengroep D EB (extra begeleiding-MG) Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 
Eindgroep A/B Basis met arrangement 

autigroep 
Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, 
arbeid 

Eindgroep C Basis arbeidsmatige dagbesteding, arbeid 
VSO-1 IB (intensieve begeleiding-

ZMOLK) 
Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, 
arbeid 

 
Passend onderwijs. 
 
Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende 
plek, die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. Hierbij wordt ook 
gestreefd naar vormen van integratie met het reguliere onderwijs. Een belangrijk gegeven hierbij is 
het “thuisnabije onderwijs”, wat inhoudt dat ieder kind er recht op heeft om in de eigen 
leefomgeving onderwijs te volgen.   
Wij staan achter de gedachte van het streven naar meer integratie met het regulier onderwijs. Ons 
motto is steeds “samen waar het kan, speciaal waar het moet”. Hiermee willen we aangeven dat 
het plaatsen van leerlingen met een ZMLK-indicatie in het reguliere onderwijs zeker nagestreefd 
moet worden, maar niet ten koste van alles. Als het niet gaat, door welke oorzaak dan ook, is 
plaatsing in het speciaal onderwijs een betere optie. Er zijn situaties waarin directe plaatsing in het 
SO de beste optie is.  
In passend onderwijs staat het begrip “zorgplicht” centraal. De school waar een kind wordt 
aangemeld wordt na de invoering van passend onderwijs verantwoordelijk voor het aanbieden van 
het juiste arrangement. Het Rotterdamcollege is onderdeel van KoersVO, het samenwerkings-
verband VO voor deze regio. Voor het Rotterdamcollege is van belang dat KoersVO primair 
verantwoordelijk is voor de financiering van de VSO-scholen. KoersVO is de instantie die beslist of 
een kind in aanmerking komt voor speciaal onderwijs voor leerlingen uit Rotterdam en de 
randgemeenten. Andere samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld Nieuwe Waterweg-Noord, en 
Drechtsteden. Deze samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voorde financiering van het 
onderwijs uit hun eigen regio, en daarom ook voor de leerlingen die uit hun regio onderwijs krijgen 
op het Rotterdamcollege. 
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Het klimaat van de school. 
 
Het kind en zijn/haar hulpvraag staan centraal in onze school. Veiligheid, duidelijkheid en structuur 
zijn de kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Een kind op onze school moet zich op zijn 
gemak voelen, dus met plezier naar school gaan. 
Voorop staat dat we er als school naar streven om alles uit een kind te halen wat er in zit.  
Dit kan alleen in samenwerking met de ouders. Ouders mogen kritisch, blij, ondersteunend zijn. Wij 
staan open voor elke vorm van opbouwende kritiek. Als school houden we rekening met de 
wensen van de ouders, maar we zullen ook eerlijk naar de ouders zijn, als we niet aan hun wensen 
kunnen voldoen. 
 
Het Rotterdamcollege is in het bijzonder gespecialiseerd op het gebied van aanpak voor leerlingen 
die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met autisme, moeilijk gedrag en leerlingen met 
sociaal-emotionele problemen. Alle groepen zijn gehuisvest in het gebouw aan de Aleyda van 
Raephorstlaan. 
 
Catechese / levensbeschouwing. 
 
Onze school is een katholieke school. Het is een plek, waar vanuit de christelijke 
levensovertuiging een gerichte en bewuste bijdrage geleverd wordt aan de menswording van 
leerlingen met welke levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Op het Rotterdamcollege zijn 
leerlingen met een andere godsdienst en godsdienstbeleving dan ook van harte welkom. 
Catechese en levensbeschouwing komen specifiek aan bod in het vak “godsdienst”. 
Leerlingen ontplooien op onze school hun talenten. Ze leren over zichzelf, andere mensen en de 
wereld om hen heen. Godsdienst en levensbeschouwing horen daarbij. We hebben het met alle 
leerlingen over uiteenlopende dingen zoals over de bijbel en de koran, over gevoelens en hoe je 
ermee omgaat, over God en vragen over leven en dood. Graag wijzen we elkaar op wat we als 
wezenlijk en mooi ervaren op onze aarde; maar we kijken ook naar plekken en situaties waar het 
niet zo goed gaat en waar we misschien zelf op enigerlei wijze iets voor andere mensen kunnen 
betekenen.  
Een term die we voor dit onderdeel ook gebruiken is “levensbeschouwelijke vorming”.
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3       DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS. 

De opvang van nieuwe leerlingen in de school. (toelatingsprocedure) 

Leerlingen die uiteindelijk worden geplaatst in het Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen hebben diverse achtergronden. De grootste instroom is vanuit het Speciaal 
Onderwijs aan ZMLK. Daarnaast is er een instroom uit diverse andere voorzieningen: 

-   Basisonderwijs 
-   SBO 
-   Andere VSO-ZMLK 
-   (V)SO-ZMOK 
-   PRO 
-   Verhuisleerlingen 

In ieder van de bovenstaande situaties is er een moment waarop duidelijk is dat er sprake is van 
een verwijzing naar het VSO-ZMLK-onderwijs.  
 
Op dat moment gaat de volgende procedure van start. (uit het ondersteuningsplan 
Samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO) 
 
- Het bevoegd gezag van een school kan bij het bestuur van het samenwerkingsverband 

voor een leerling van die school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Hiervoor 
worden aanvraagformulieren ter beschikking gesteld. In deze aanvraagformulieren zal 
duidelijk worden gemaakt welke gegevens de school moet overleggen. Daaruit moet blijken 
dat de 
school aantoonbaar de nodige inspanningen heeft verricht om binnen de school zelf 
denodige extra ondersteuning te realiseren, waaronder het inschakelen van de 
consulenten van het Koersloket. In verband met een snelle verwerking vindt het aanvragen 
en de verdere verwerking van een toelaatbaarheidsverklaring zoveel mogelijk 
gedigitaliseerd plaats. 
 

- De Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid (ABT) beoordeelt de aanvraag aan de 
hand van de daarvoor vastgestelde criteria. Het spreekt voor zich dat het dossier volledig 
moet zijn en aan de gestelde eisen moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen 
worden. De ABT brengt zo spoedig mogelijk –maar in ieder geval binnen zes weken nadat 
de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd- over de aanvraag een advies uit aan het 
bestuur van het samenwerkingsverband. In bijzondere omstandigheden kan het bestuur 
van het samenwerkingsverband deze termijn verlengen met ten hoogste zes weken. Van 
deze verlenging wordt aan de partijen mededeling gedaan. Het advies wordt in afschrift 
aan de ouders en de school toegestuurd. 

 
- Het bestuur van het samenwerkingsverband neemt –mede op basis van het advies van de 

ABT- zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken nadat het advies door 
de ABT is uitgebracht, een besluit over het al dan niet verstrekken van een 
toelaatbaarheidsverklaring. Wanneer een toelaatbaarheidsverklaring wordt verstrekt, wordt 
aan die verklaring een volgnummer toegekend. 

 
- Aan de ouders en de school wordt een afschrift gestuurd van het besluit dat het bestuur 

van het samenwerkingsverband heeft genomen. 
 
Een leerling kan alleen worden toegelaten tot het VSO wanneer KoersVO of het 
samenwerkingsverband van de gemeente waar de ouder woont voor die leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring heeft verstrekt. Er zal niet uitgegaan worden van de beperkingen van 
een leerling, maar van de mogelijkheden die de leerling wel heeft. Het gaat met name om het 
vaststellen van wat de leerling aan extra ondersteuning nodig heeft. 
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Toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
en/of een chronische ziekte (cluster 3) worden afgegeven conform de huidige landelijke criteria 
voor een indicatie voor het VSO cluster 3. Bij leerlingen die vallen in de categorie ernstig 
meervoudig beperktheid EMB) kan, op verzoek van de commissie van begeleiding van de school, 
een toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven voor de hele schoolcarrière. Dit gebeurt niet in 
ieder samenwerkingsverband. 
 

1. De plaatsingsprocedure houdt in dat het dossier en de toelaatbaarheidsverklaring in de 
vergadering van de commissie van begeleiding (CVB) besproken wordt. De CVB is een 
schoolgebonden commissie die bestaat uit directeur, adjunct-directeur, 
orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werkende, schoolarts, intern begeleider en 
communicatie-deskundige. Deze commissie is verantwoordelijk voor de handelingsgerichte 
diagnostiek. De CVB maakt een afweging of deze specifieke leerling met deze specifieke 
problemen het beste geholpen kan worden binnen het Rotterdamcollege. 

2. Als vastgesteld is dat de school kan voldoen aan de hulpvraag van de leerling wordt er 
gekeken of er plek is in de groep waar de leerling moet worden geplaatst. 

3. Als dat zo is dan wordt de leerling geplaatst. Dit gebeurt op 1 van de plaatsingsdagen in 
het schooljaar: 1e dag van het schooljaar, 1e dag na de kerstvakantie of 1e dag na Pasen. 

4. Als er geen plek is, zoekt de CVB een andere passende plek. 
 
De ouders kunnen altijd binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit dat wordt genomen door 
het bevoegd gezag van de school. Dit bezwaar stuurt u naar:  
 
Het bestuur van de Martinus Stichting,  
Aleyda van Raephorstlaan 243, 
3054 CR Rotterdam 
 
Bij toelating geeft u toestemming dat er een dossier over uw kind aangelegd wordt.  
 
De vakken op het Rotterdamcollege 
 
Op het Rotterdamcollege komen verschillende vakgebieden aan de orde. Er wordt gewerkt aan 
een zo breed mogelijke ontwikkeling. Er wordt niet gestreefd naar piekvaardigheden, dit wil zeggen 
dat kinderen op een bepaald gebied heel erg sterk zijn (bv. Heel goed kunnen lezen) en op veel 
andere gebieden juist behoorlijk zwak. Het doel is de leerlingen een gevarieerd aanbod te bieden 
in ontwikkelingsmogelijkheden, zodat zij in hun vaardigheden een zeker evenwicht bereiken zonder 
enorme pieken en dalen. 
 
Om dit te bereiken wordt op het Rotterdamcollege gewerkt op basis van de doelen voor het 
onderwijs aan zeer moeilijk lerenden.  
Waar nodig zijn door ons waardevolle aanpassingen en toevoegingen gedaan. Het is belangrijk te 
melden dat we bij het werken op de verschillende vakgebieden uiteindelijk streven naar kennis die 
toe te passen is in de dagelijkse praktijk. Alleen theoretische kennis, zonder vertaling naar de 
dagelijkse praktijk van de werkelijkheid, is niet het doel.  
De leergebieden die op het Rotterdamcollege aan bod komen, zijn verdeeld in verschillende 
vakken. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de doelen is verkrijgbaar op school en te vinden op onze 
internetsite (www.rotterdamcollege.nl) 
 
De resultaten van het onderwijs. 
 
De leerlingen ontvangen na het volgen van onze school geen diploma. 
Een deel van de leerlingen leert technisch, soms ook begrijpend lezen en eenvoudig rekenen. Het 
VSO is een beroepsvoorbereidende opleiding, waar leerlingen zich voorbereiden op arbeidsmatig 
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werken. Het doel is om leerlingen zoveel mogelijk praktische vaardigheden aan te leren. 
We streven ernaar, dat alle leerlingen naar dié vervolgvoorziening kunnen gaan, waar zij op hun 
eigen niveau een zinvolle dagbesteding zullen hebben. Dit kan dagbesteding in een dagcentrum 
zijn, begeleid werken in een beschermde setting, maar ook arbeidsmatig werk in een bedrijf of 
instelling. 
We werken er naartoe om ook leerlingen in een reguliere arbeidsplaats te krijgen, maar hierin zijn 
we steeds afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 
De resultaten worden gerelateerd aan het ontwikkelingsperspectief van de leerling en aan de 
leerlijnen die gehanteerd worden. Concreet wordt er gekeken of de gestelde doelen individueel en 
op groepsniveau worden bereikt. Twee keer per jaar wordt een periodiek ontwikkelingsplan 
geformuleerd en besproken met ouders. 
 
TOPP 
 
In de hele school wordt voor alle leerlingen TOPP gebruikt.  
TOPP staat voor “Toets Ontwikkelings PersPectief” Het is ons leerlingvolgsysteem waarmee de 
totale ontwikkeling van de leerling in kaart wordt gebracht. 
Vanaf de toelating van een leerling wordt in een digitaal systeem bijgehouden hoe hij/zij zich 
ontwikkelt. De ontwikkeling wordt getoetst op 40 verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze 
ontwikkelingsgebieden zijn te rangschikken in 4 domeinen: 
 

A. Persoonlijke redzaamheid 
B. Cognitieve ontwikkeling 
C. Sociale redzaamheid 
D. Praktische vorming en maatschappelijke redzaamheid. 

 
Voor ieder van deze 4 domeinen zijn 10 lijsten vastgesteld waarop jaarlijks gescoord wordt hoe 
een leerling zich ontwikkelt. De 40 lijsten samen zijn volledig dekkend voor alle onderwijsdoelen 
(“SLO-doelen”) die voor het onderwijs aan ZMLK zijn vastgesteld. 
 
Als de lijsten zijn ingevuld ( “de TOPP is afgenomen”) dan worden de resultaten in een overzicht 
gezet. Ieder jaar heeft hierbij een eigen kleur. 
 
Hieronder een aantal voorbeelden van een ingevuld TOPP-overzicht 
 

 
 
De TOPP van een leerling uit de aanvangsgroep. Goed te zien is dat er al een flinke ontwikkeling 
is, en dat er vooral resultaten zijn in het domein A, de persoonlijke redzaamheid. Er zijn echter ook 
al resultaten in de cognitieve ontwikkeling en de sociale redzaamheid te zien. Op het gebied van 
de praktische vorming zijn nog weinig doelen behaald. 
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Dit is het TOPP-overzicht van een leerling die al een aantal jaren onderwijs heeft gehad. Goed 
zichtbaar is, dat er jaarlijks doelen worden behaald in alle domeinen. 
 

 
 
Een leerling die staat voor de overgang van het SO naar het VSO. Er is veel ontwikkeling te zien in 
de domeinen persoonlijke zelfredzaamheid, cognitieve ontwikkeling en sociale redzaamheid. Goed 
te zien is, dat er nog veel doelen te behalen zijn op alle gebieden. 
 

 
 
Een leerling uit een van de middengroepen van het VSO. Te zien is dat er ook in het D-deel doelen 
behaald worden. Daarbij gaat het vooral om onderdelen als stage, praktijkvakken en vooral de 
toepassing van eerder aangeleerde kennis in praktijk- en levensechte situaties.  
De TOPP van een leerling uit een middengroep gaat naar het einde van de schoolperiode toe. Het 
is echter duidelijk te zien dat er nog steeds doelen worden behaald, maar ook dat er nog veel groei 
mogelijk is. 
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De TOPP van een leerling die de school gaat verlaten. Het is goed zichtbaar dat er heel veel 
doelen zijn bereikt op alle domeinen.  
 
Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen binnen de TOPP. Deze zijn vooral gericht op het 
zichtbaar maken van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen, het zichtbaar maken van de groei 
van een leerling en het inzichtelijk maken welke opbrengsten gehaald moeten worden om een 
vastgestelde uitstroom te kunnen realiseren. Dit gebeurt met de zgn. “kritische succesfactoren”. 
 
Perspectiefplannen  
 
De TOPP wordt voor meer gebruikt dan alleen registratie van vooruitgang van leerlingen. Doordat 
er overzichten zijn waarin de prestaties van alle leerlingen zijn opgenomen, ontstaat er een 
overzicht waaruit groepsperspectiefplannen kunnen worden gedestilleerd.   
Individuele ontwikkelingsperspectieven en perspectiefplannen vloeien logisch voort uit de 
individuele overzichten. Het is duidelijk welke items nog niet worden gescoord en daardoor 
aandacht behoeven. 
 
Opbrengsten 
 
De TOPP en de overzichten geven veel inzicht in de resultaten van het onderwijs en in de 
opbrengsten op de te onderscheiden gebieden. 
Jaarlijks wordt het aantal behaalde items geïnventariseerd. Dit gebeurt per leerling en per groep, 
maar ook per jaar en per domein. Dit geeft veel inzicht in opbrengsten, ook per locatie, over de 
hele school en zelfs per vakgebied. 
 
Arrangementen 
 
Zoals eerder aangegeven wordt het onderwijs binnen “passend onderwijs” georganiseerd in 
“arrangementen”. De toelating tot een school voor zmlk houdt in dat een leerling een specifieke 
onderwijshulpvraag heeft. Het is aan de school om aan deze hulpvraag tegemoet te komen. Dit 
gebeurt door voor iedere leerling een “arrangement” te organiseren. Dit geldt voor alle leerlingen 
waar de school verantwoordelijkheid voor heeft. 
 
Een “arrangement” is de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd, rekening houdend met 
de specifieke hulpvraag van de leerling. 
 
Op verschillende manieren komt dit terug in de organisatie en in het onderwijs. 
We streven ernaar om binnen onze school een integrale leerlingenzorg te bieden. Om de zorg 
binnen de school goed te organiseren is er een intern begeleider aangesteld.  
Daar kunnen de leerkrachten en assistenten terecht met hun vragen over alle leerlingen in de 
groep, met of zonder problemen ten aanzien van gedrag en het verwerven en verwerken van 
kennis en vaardigheden. Ook kunnen vragen gesteld worden aan de psycholoog of aan de 
communicatiedeskundige, al naar gelang de aard van het probleem. 
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De commissie van begeleiding (CVB) heeft een belangrijke taak in het begeleiden van leerlingen 
met meervoudig complexe problematiek. De leden van de CVB constateren, onderzoeken en 
adviseren, ieder op hun eigen terrein. Zo zal de arts onderzoeken of er sprake is van medische 
problemen terwijl de orthopedagoog didaktische- en/of pedagogische adviezen geeft. 
 
Een arrangement wordt altijd aan een leerling toegewezen door de commissie van begeleiding 
(CVB). Er wordt een keuze gemaakt voor een specifiek arrangement op basis van de beschikbare 
gegevens bij aanmelding of op basis van de gegevens uit de groepsbesprekingen nadat er een 
periode met een leerling is gewerkt. 
 
De beschikbare arrangementen binnen het Rotterdamcollege zijn: 
 

1. Basisarrangement ZMLK. 
2. Arrangement autigroep. (Leerlingen met ASS) 
3. Arrangement auti-zorggroep (onderwijszorgarrangement) 
4. Arrangement IB (intensieve begeleiding-ZMOLK)  
5. Arrangement EB (extra begeleiding-MG) 
6. Arrangement Ambulante begeleiding PRO (praktijkonderwijs) 

 
1. Basisarrangement VSO-ZMLK. 

 
Het basisarrangement ZMLK is voor de leerlingen waar de onderwijshulpvraag voornamelijk is 
gebaseerd op hun niveau. Er zijn geen motorische- psychiatrische- of gedragsproblemen die 
invloed hebben op de hulpvraag. Dit arrangement is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar met een 
indicatie ZMLK-basis, een IQ<55. 
De activiteiten in dit arrangement sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse 
en talenten; zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. 
Er worden didactische structuren aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en 
klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding 
ontvangen van één van de twee begeleiders.  
Voor het basisarrangement gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn: 

1. dagbesteding 
2. begeleid werk 
3. zelfstandig werk 

 
2. Arrangement autigroep. (Leerlingen met ASS) 

 
Het Rotterdamcollege heeft het onderwijs voor leerlingen met een autismespectrum stoornis (ASS) 
georganiseerd in autigroepen. De naam “autigroepen” is gebaseerd op “AUTIsme”, de stoornis die 
de meeste leerlingen in deze groepen hebben. In deze groepen worden leerlingen geplaatst met 
een indicatie ZMLK of ZMLK/MG, en een diagnose ASS. Er wordt een leeromgeving aangeboden 
die zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften van de leerling met autisme. 
Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn kernwoorden in de omgang met de leerlingen. Wij gaan uit 
van de mogelijkheden van de leerling en zullen waar nodig en mogelijk zijn/haar omgeving aan te 
passen aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften. Wij spreken de leerling in eerste instantie aan op het 
autisme. Daarnaast komen wij tegemoet aan de verstandelijke handicap. 
Het gaat bij het arrangement “autigroep” om leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, 
een IQ<55, een diagnose ASS en de noodzaak om geplaatst te worden in een arrangement 
“autigroep” op basis van een beschreven hulpvraag. 
De leerling in de autigroep krijgt binnen een gestructureerde setting individuele vaardigheden, 
kennis en kunde aangeleerd. Waar mogelijk wordt de structuur verminderd en worden er 
activiteiten in een heterogene setting georganiseerd. 
Voor het arrangement “autigroep” gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn: 

1. dagbesteding 
2. begeleid werk 
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3. zelfstandig werk 
 

3. Arrangement auti-zorggroep (onderwijszorgarrangement) 
 
In deze groepen worden leerlingen geplaatst met een indicatie ZML- MG, en een diagnose ASS. Er 
wordt een leeromgeving aangeboden die zo veel mogelijk aansluit bij de behoeften van de leerling 
met een meervoudige beperking. Veiligheid, duidelijkheid en structuur zijn kernwoorden in de 
omgang met de leerlingen. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de leerling en zullen waar nodig 
en mogelijk zijn/haar omgeving aan te passen aan zijn/haar ontwikkelingsbehoeften. Wij spreken 
de leerling in eerste instantie aan op het autisme. Daarnaast komen wij tegemoet aan de 
verstandelijke handicap. 
De leerling die in de auti-zorggroep wordt geplaatst heeft over het algemeen een diepe 
verstandelijke beperking en een diagnose autisme. Hierdoor is er naast de onderwijscomponent 
een structurele zorgcomponent aanwezig. Het gaat dan ook om leerlingen vanaf 12 jaar met een 
indicatie ZMLK-basis, een IQ<35, een diagnose ASS en de noodzaak om onderwijs te ontvangen 
in een arrangement “auti-zorggroep” op basis van een beschreven hulpvraag. 
Voor leerlingen met een meervoudige beperking in de combinatie van een IQ<35 en autisme is 
een onderwijsaanbod ontwikkeld dat volstrekt persoonlijk wordt ingevuld. Er wordt op basis van 
mogelijkheden en onmogelijkheden een programma samengesteld dat rechtdoet aan het feit dat 
we een “school” zijn, maar ook recht doet aan begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid en 
aan de behoefte aan zorg. 
Voor het arrangement autizorggroepen geldt het uitstroomprofiel “dagbesteding”. Afhankelijk van 
hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van de “kritische succesfactoren” kan een enkeling op 
basis van zijn/haar functioneren een uitstroomprofiel “begeleid werk” toegekend krijgen. 
 

4. Arrangement IB (intensieve begeleiding-ZMOLK)  
 
Het onderwijs aan leerlingen met een intensieve begeleidingsvraag wordt gegeven in een aparte 
afdeling waar het onderwijs wordt georganiseerd in de vorm van een onderwijs-zorgarrangement.  
Het is een afdeling waar Zeer Moeilijk Lerende Kinderen met ernstige gedragsproblematiek worden 
geplaatst die zich niet of nauwelijks kunnen handhaven binnen het huidige (speciaal) onderwijs-
aanbod.  
De krachten op didactisch en orthopedagogisch gebied, vanuit onderwijs en zorg, worden 
gebundeld om zo leerlingen met zowel leer- als gedraghulpvragen speciaal onderwijs te kunnen 
bieden, zodat deze leerlingen niet thuis zitten of in een zorginstelling geplaatst worden. 
Het gaat om leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK(MG), veelal met een IQ tussen 50-
70, meervoudig complexe problematiek, ernstige gedragsproblemen en een indicatie zorg. 
Er wordt aan gewerkt dat de leerlingen in een veilige, krachtige, rijke leeromgeving hun 
zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfredzaamheid en positieve gedrag vergroten. De activiteiten sluiten 
aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn interesse en talenten; zijn concreet, uitdagend, 
maatschappelijk relevant, levensecht en ontwikkelingsgericht. Er worden didactische structuren 
aangeleerd waarbinnen motiverende individuele, groeps- en klassikale activiteiten elkaar 
afwisselen en de leerlingen op maat instructie en begeleiding ontvangen van één van de drie 
begeleiders.  
Voor dit arrangement gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven zijn: 

1. dagbesteding 
2. begeleid werk 
3. zelfstandig werk 

Jongeren binnen dit onderwijszorgarrangement kunnen zich niet handhaven binnen onderwijs 
zonder extra begeleiding vanuit de zorg. Binnen dit arrangement wordt gewerkt met individuele 
begeleiding vanuit Pameijer. Professionele zorgmedewerkers stellen in samenwerking met ouders 
en leerling een ondersteuningsplan op, waarmee gewerkt worden aan doelen die ondersteunend 
zijn aan het onderwijsleerproces en het ontwikkelingsperspectief. 
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5. Arrangement EB (extra begeleiding-MG) 
 
In de Extra begeleidingsgroepen zitten leerlingen die, zoals het woord al zegt, extra begeleiding 
nodig hebben. Alle leerlingen die in deze groepen zitten hebben gedurende de dag geregeld 
momenten dat ze intensief begeleid worden. Dit vraagt vaak één op één begeleiding. De oorzaak 
van deze begeleidingsbehoeften zijn verschillend van aard. 
Zo zijn er leerlingen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking (IQ<35) die gedurende de 
gehele  dag begeleiding nodig hebben. Dit om tegemoet te komen aan de bij het 
ontwikkelingsniveau behorende behoefte van nabijheid van een volwassene (om het gevoel van 
veiligheid te waarborgen), de zelfverzorging en het cognitief stimuleren van de leerlingen.  
Daarnaast zijn er leerlingen die moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Door deze leerlingen in een 
kleinere groep te plaatsen en meer begeleiding te geven, kan beter tegemoet gekomen worden 
aan de begeleiding die de leerling vraagt (duidelijkheid, structuur en veiligheid).  
Het gaat dus om leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK/MG, IQ<35. 
Door het lage niveau is er een aanbod, gebaseerd op het aanbod voor leerlingen met een 
meervoudige beperking. De activiteiten sluiten aan bij de sterke kanten van de leerling, bij zijn 
interesse en talenten; zijn concreet, uitdagend, maatschappelijk relevant, levensecht en 
ontwikkelingsgericht. Er worden didactische structuren aangeleerd waarbinnen motiverende 
individuele, groeps- en klassikale activiteiten elkaar afwisselen en de leerlingen op maat instructie 
en begeleiding ontvangen van één van de twee begeleiders.  
Voor het arrangement EB-groepen geldt het uitstroomprofiel “dagbesteding”. Een enkeling kan, op 
basis van zijn/haar functioneren een uitstroomprofiel “begeleid werk” toegekend krijgen, afhankelijk 
van hoe de leerling zich ontwikkelt op het gebied van de “kritische succesfactoren”. 
 

6. Arrangement Ambulante begeleiding PRO (praktijkonderwijs) 
 
Er zijn leerlingen met een ZMLK-indicatie die in het regulier voortgezet onderwijs worden geplaatst. 
Het praktijkonderwijs is de vorm van onderwijs die ZMLK-leerlingen deze mogelijkheid biedt. 
Op basis van “het rugzakje” kan een praktijkschool bij de inschrijving van een leerling met een 
ZMLK-indicatie ambulante begeleiding aanvragen. Deze ambulante begeleiding kan, na 
toekenning door DUO, door het Rotterdamcollege worden verzorgd. 
Het gaat hierbij om leerlingen vanaf 12 jaar met een indicatie ZMLK-basis, een IQ<55. 
De ambulant begeleider biedt “systeembegeleiding”. Dit houdt in dat de ambulant begeleider niet 
naast de leerling gaat zitten om hem/haar persoonlijk te begeleiden in het ontwikkelingsproces. De 
ambulant begeleider begeleidt de leerkracht om het onderwijs voor de leerling te optimaliseren. 
De ambulant begeleider is adviseur, begeleider en vraagbaak ineen. De ambulant begeleider helpt 
ook met het ontwikkelingsperspectief. 
Voor het arrangement ambulante begeleiding gelden alle uitstroomprofielen die eerder beschreven 
zijn: 

1. dagbesteding 
2. begeleid werk 
3. zelfstandig werk 

 
Beperkingen en grenzen 
 
Om het onderwijs zoals beschreven in de arrangementen volwaardig en verantwoord te kunnen 
geven zijn er maximale leerlingenaantallen vastgesteld binnen de diverse arrangementen. Als er 
meer dan de vastgestelde hoeveelheid leerlingen wordt aangemeld, kunnen deze niet worden 
geplaatst als de maximale aantallen zijn bereikt. 

Arrangement aantal 
ZMLK-basisarrangement 12 
Arrangement EB 8 
Arrangement autigroep 8 
Arrangement auti-zorggroep 6 
Arrangement IB 7 
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4:  Stage en arbeidstoeleiding 
 
Stage (of beroepspraktijkvorming) is het onderdeel van het programma waarin een leerling de 
praktijk leert. De theorie en de vaardigheden die de leerling op school heeft geleerd, worden in de 
praktijk geoefend en toegepast. De praktijk wordt gevormd door echte of levensechte situaties. 
 
We zien op het Rotterdamcollege diverse vormen van stage. 
 

1. LOL-activiteiten. LOL staat voor “leren op locatie”. Dit is de allereerste vorm van stage 
waar leerlingen mee worden geconfronteerd. Als ze in de praktijklessen vaardigheden 
hebben geleerd is het zaak om deze te gaan generaliseren. Dat betekent “toepassen in 
andere situaties”.  
Tijdens de LOL-activiteiten gaat een groep van 5 a 6 leerlingen met een leerkracht naar 
een werksituatie om daar te gaan toepassen wat op school is geleerd. Denk hierbij aan een 
supermarkt of een zorginstelling. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij activiteiten die 
werknemers in het desbetreffende bedrijf ook uit moeten voeren. De leerkracht besteedt 
veel aandacht aan zaken als concentratie, werkhouding en werknemersvaardigheden. 
Door de fysieke aanwezigheid is de leerkracht in staat om direct te begeleiden, aan te 
sturen en eventueel te corrigeren. 

2. De interne stage. Een interne stage is een individuele stage waarbij een leerling een 
stageplek heeft binnen de schoolorganisatie. De leerling wordt daardoor geplaatst isn een 
beschermde en veilige situatie waarin er wel wordt gewerkt aan de 
werknemersvaardigheden, zelfstandigheid en werkhouding. De interne stage kan 
plaatsvinden op een van de andere locaties van de school of in het schoolgebouw zelf. De 
leerkracht is wat meer op afstand, maar wel in staat om snel te schakelen of begeleiding te 
bieden. 

3. De externe stages: 
a. De externe stage in een bedrijf. Dit is de vorm van stage waarbij de leerling alleen 

in een bedrijf of instelling buiten de school in staat wordt gesteld om al het geleerde 
toe te passen in de praktijk. In deze stage staan ook de werknemersvaardigheden 
centraal en wordt er vooral gekeken, welke vaardigheden nog getraind moeten 
worden om de leerling in de periode na school optimaal te laten functioneren. 

b. Externe oriënterende stage op dagcentrum. Voor de leerlingen die niet een 
uitstroomprofiel “begeleid werk” of “zelfstandig werk” hebben, wordt een stage 
gerealiseerd op een dagcentrum. Ook hier wordt hen geleerd om datgene wat ze 
op school hebben geleerd, toe te passen in een voor hen vreemde situatie. 

 
Enkele voorbeelden van externe stage: een winkel, restaurant, zorgboerderij, 
dagbestedingsprojecten van o.a. Pameijer, IPSE-de Bruggen of de ASVZ.  

Van school en dan? Het kan zijn dat er een indicatie aangevraagd moet worden bij het CIZ 
(Centrum Indicatie Zorg) voor een werkplek binnen dagbesteding. Of het aanvragen van een 
indicatie nodig is voor de toekomstige werkplek van uw kind kunt u navragen bij de 
stagebegeleiding van school. Hulp bij het aanvragen van een indicatie kunt u krijgen van MEE.  

Op de dag dat een leerling twintig jaar wordt, moet hij uitgeschreven worden als leerling van onze 
school. Ons streven is rond de 18e verjaardag de ideale werkplek(ken) gevonden te hebben, 
waardoor een leerling al met regelmaat eerder de school verlaat.  

Arbeidstoeleiding 

Arbeidstoeleiding gericht op een passende arbeidsplaats is één van de centrale opdrachten van 
het VSO. Dit wordt gerealiseerd door: 

- De leerling centraal te stellen;  
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- Onderwijs op maat te realiseren;  
- Gericht te zijn op competentieontwikkeling;  
- Arbeid, wonen, vrije tijd en actief burgerschap als ontwikkelingsdomeinen te nemen;  
- De school de spil te laten zijn binnen functionele netwerken; 
- Geïntegreerd onderwijs;  
- Een integrale aanpak.  

Passende arbeidsplaats 

Een zo zelfstandige positie in de samenleving voor iedere leerling in het VSO is het uitgangspunt in 
de opdracht van dit onderwijs op de domeinen arbeid, wonen, vrije tijd en burgerschap. De 
doelgroep kenmerkt zich echter door een grote mate aan diversiteit, waardoor dit streven niet in 
alle gevallen in een zelfde mate gerealiseerd kan worden. 

Wanneer we spreken over arbeid is het streven gericht op een arbeidsplaats blijkend uit een 
arbeidsovereenkomst of een aanstellingsbesluit. Maar voor een aanzienlijke groep binnen het VSO 
zal dit niet altijd haalbaar zijn. Vandaar dat de term ‘passende arbeidsplaats’ dekkend kan zijn als 
we spreken over arbeid voor de totale populatie leerlingen binnen het VSO. Daar waar wordt 
gesproken over ‘arbeid’ wordt daarom het begrip ‘passende arbeid’ bedoeld, waaronder ook alle 
vormen van arbeidsmatige activiteiten van dagcentra vallen. 

‘Passende arbeid’ sluit in die zin aan op de competenties en mogelijkheden van iedere individuele 
leerling. De leerling staat immers centraal. Het onderwijs (en de leerstof) volgt de leerling. Maar 
omgekeerd dient de leerling ook ‘te passen’ binnen de arbeid. 

In ons onderwijs staat de leerling centraal. Afhankelijk van zijn of haar uitstroomprofiel en de 
kritische succesfactoren wordt hij of zij in drie stappen naar een passende baan geleid: 

- loopbaanoriëntatie; 
- passende competenties; 
- vinden en houden van werkplek. 
 
Loopbaanoriëntatie 
 
De zoektocht van de school met een jongere naar zijn op haar plek op de arbeidsmarkt begint met 
oriëntering op beroepen. Ook belangrijk is dat de school met de leerling in kaart brengt wat zijn of 
haar wensen en mogelijkheden zijn. Dit doen ze met de hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn 
in de school. Als een leerling weet wat zijn mogelijkheden zijn, wordt er op school met de leerling 
informatie over de inhoud van beroepen verzameld. Daarna kan hij in de praktijk bekijken wat het 
beroep inhoudt tijdens een snuffelstage of via gastlessen op scholen. Ook wordt de leerling via 
diverse stages in de gelegenheid gesteld om te ondervinden welk werkgebied hem/haar 
aanspreekt, of welk werkgebied goed bij hem of haar past. 

Passende competenties 
 
In het leerlingvolgsysteem TOPP zijn  “kritische succesfactoren” opgenomen. Na oriëntatie bij 
verschillende bedrijven en instellingen waar de VSO-leerlingen na hun schoolperiode terecht 
kunnen komen is er een overzicht gemaakt van de door de vervolgvoorzieningen gewenste 
competenties en voorwaardelijke competenties. Anders gezegd is vastgesteld, wat leerlingen 
absoluut moeten kunnen en kennen om te slagen in de desbetreffende situatie. 

Deze competenties zijn geoperationaliseerd naar de doelen uit de TOPP. Daardoor weten we 
welke doelstellingen uit het onderwijs absoluut behaald moeten worden, wil een leerling slagen in 
de situatie die voor hem/haar gewenst is. 
Zo zijn er kritische succesfactoren voor de drie uitstroomprofielen: 
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- dagbesteding 
- begeleid werk 
- zelfstandig werk. 

De genoemde competenties blijken allemaal competenties te zijn op het gebied van persoonlijke 
redzaamheid. Werkhouding en motivatie. Het zijn veelal doelen in het LVS die tamelijk hoog op de 
lijsten staan. Anders gezegd: veel van die doelen zijn voor ZML-leerlingen moeilijk te halen. 

Voorbeelden van gewenste succesfactoren voor uitstroomprofiel dagcentrum: 
 
De leerling staat open voor nieuwe activiteiten. 
De leerling werkt met begeleiding zorgvuldig. 
De leerling vraagt om hulp als hij/ zij niet verder kan. 

 
Voorbeelden van kritische succesfactoren voor begeleid werk: 
 
De leerling is in staat kritiek te incasseren. 
De leerling accepteert opdrachten. 
De leerling is coöperatief. 

 
Voorbeelden van kritische succesfactoren voor zelfstandig werk: 
 
De leerling kan het vereiste werktempo aan. 
De leerling toont inzet/ is gemotiveerd. 
De leerling blijft aan het werk. 

 
De school heeft daarom de passende competenties voor de diverse uitstroomprofielen duidelijk in 
kaart gebracht. In de TOPP is in een oogopslag te zien hoe een leerling er voor staat m.b.t. de 
verwerving van deze competenties. Als wordt ingezet op het realiseren van een uitstroom “werk”, is 
het duidelijk dat er gestreefd moet worden om deze competenties te verwerven. 
 
Praktische vorming 

De voorbereiding op alle vormen van stages gebeurt vanaf het moment dat een leerling het VSO 
binnenkomt binnen de praktische vorming binnen de praktijkvakken. 
Praktijkvakken zijn de vakken die worden aangeboden die een appel doen op competenties die op 
een ander gebied liggen dan bijvoorbeeld binnen de cognitieve vakken. 
De praktijkvakken worden op verschillende niveaus aangeboden. 
Als ze in de bruggroepen voor het eerst worden aangeboden, zijn de activiteiten vooral gericht op 
de zelfredzaamheid. In de verschillende praktijkvakken komt dat tot uiting doordat de activiteiten 
worden ingevuld als “koken voor jezelf”, “wassen voor jezelf” ; kortweg: “werken voor jezelf” 

Later zien we een omslag naar “werken voor een ander”. Dan gaat het niet meer om de 
zelfredzaamheid, maar gaat het vooral om het aanleren van (algemene) werknemersvaardigheden, 
van het trainen van motorische vaardigheden, motivatie en werkhouding. 
In de praktijk is deze omslag ook te zien in lessen en activiteiten. Denk aan leren koken voor jezelf, 
wat een omslag maakt naar komen voor een ander in de horeca. 
Praktijkvakken die op het Rotterdamcollege worden gegeven: 
 
- koken-horeca 
- huishoudelijke dienstverlening 
- wassen-strijken 
- dierverzorging 
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- tuinverzorging 
- techniek 
- fietsonderhoud 
- zedemo  

Leren in de praktijk 
 
Een deel van de opleiding zal de leerling in de praktijk volgen. Het stagebureau zoekt een passend 
leerbedrijf voor een leerling en ondersteunt dit bedrijf bij de begeleiding van de leerling. Dit doen zij 
samen met de school. Het uiteindelijke doel is dat de leerling op zijn plek is in het leerbedrijf en 
daar zijn werk als volleerd werknemer kan voortzetten. Omdat zijn opleiding wordt afgesloten met 
een diploma of een certificaat, kan hij ook aan volgende werkgevers laten zien welke kennis hij in 
huis heeft. 

Competenties verwerven 
 
Op het Rotterdamcollege worden alle leerlingen getraind op het gebied van arbeidstoeleiding. Een 
van de vormen is het trainen met het Zedemo. De naam Zedemo is een afkorting van ‘ZEs 
DEelnemers MObiel’. Het werkstation bevat 6 werkkisten en een lopende band systeem. De 6 
werkkisten bevatten de onderdelen: sorteren, demonteren, inpakken en wegen, electra, een 
lopende band en een kist met allerlei onderdelen waarbij het aankomt op inzicht, initiatief en 
probleemoplossend vermogen. 
Naast alle motorische vaardigheden die bij alle onderdelen getraind worden ligt het accent vooral 
op het aanleren van een goede werkhouding. Dit betekent letterlijk: rechtop zitten en staan als je 
werkt. Maar ook, leren om instructie te volgen, leren samenwerken, leren hoe je om hulp kunt 
vragen en leren wanneer je zelf kunt proberen iets op te lossen. 

Daarnaast komen doorzettingsvermogen, werktempo en concentratie het leveren van kwaliteit en 
met kritiek omgaan aan bod. Eigenlijk zijn er zoveel verschillende aspecten dat het teveel is om op 
te noemen in een algemeen  verhaal. We zijn erg tevreden met de mogelijkheden die het werken 
met ZEDEMO de leerlingen biedt. De materialen waarmee we tijdens Zedemo werken zijn geen 
doel op zich maar bedoeld als trainings- en oefenmateriaal. De begeleiders kunnen de leerlingen 
observeren in een “werksituatie” en komen zo veel te weten over de sterke en zwakke kanten van 
een leerling. Deze informatie kan weer goed van pas komen bij het zoeken van een geschikte 
stageplaats. 
 
Certificaten 
 
Bij een aantal praktijkvakken wordt met certificaten gewerkt. De inhoud van de certificaten is 
gericht op een zo zelfstandige mogelijke en gevarieerde deelname aan het maatschappelijk leven 
in de toekomst van de individuele leerling. 
De certificaten zijn binnen de school ontwikkeld met als doel de leerlingen meer te motiveren voor 
hun leerproces en ze daar middels de bijbehorende leerkaarten inzicht in te geven.  
De certificaten bieden de leerlingen de mogelijkheid om hun prestaties  te laten zien aan anderen. 
In de portfoliomap van iedere leerling ontstaat een duidelijk overzicht van de behaalde 
vaardigheden.  
 
Binnen het VSO is zo eenduidigheid ontstaan in het beoordelen van praktische vaardigheden. 
De TOPP is uitgangspunt bij het bepalen van de onderwerpen waarvoor certificaten gemaakt zijn. 
De certificaten en de TOPP doelen lopen niet altijd parallel omdat  gekozen is voor de praktische 
uitvoering die op de huidige locatie mogelijk is. 
 
Bij ieder certificaat hoort een leerkaart. Op de leerkaart staan de vaardigheden uitgesplitst die 
beheerst moeten worden om het certificaat te halen. 
De certificaten kunnen gebruikt worden om TOPP doelen te behalen.  
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De certificaten kunnen in willekeurige volgorde gehaald worden. De leerkracht kiest de certificaten 
die passen in het onderwijsleerproces van de individuele leerling. Door te kiezen wat haalbaar is 
wordt de kans op succeservaringen vergroot.  
 
De leerling begint met de leerkaart en gaat de onderdelen oefenen die daarop staan. Als alle 
onderdelen beheerst worden krijgt de leerling bij de eerstvolgende certificaten uitreiking zijn 
deelcertificaat. Als alle deelcertificaten behaald zijn, krijgt de leerling ook het betreffende 
hoofdcertificaat. De leerling krijgt het certificaat mee naar huis en er gaat een exemplaar in 
zijn/haar portfoliomap. De portfoliomap gaat met de leerling mee gedurende zijn schoolloopbaan 
op het Rotterdamcollege. 
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5: Lestijd en vakantieregeling 
 
De verplichte onderwijstijd 
 
In de wet op de expertisecentra (de wec) is in artikel 11 vastgelegd, hoeveel uren onderwijs 
kinderen moeten ontvangen. 
 
 (wec art. 11 lid 4) ”Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen die jonger zijn dan 7 
jaar, per schooljaar ten minste 880 uren en de overige leerlingen per schooljaar ten minste 1000 
uren onderwijs ontvangen.”) 
Deze uren worden verdeeld over ongeveer 40 schoolweken. Dit heeft als gevolg dat er wekelijks 
ongeveer 22, resp. 25,5 uur onderwijs gegeven dient te worden.  
 
Rekening houdend met het gegeven dat de woensdagmiddag vrij is moeten de uren over de 5 
dagen evenredig worden verdeeld.  
 
In praktijk hebben de leerlingen dan ook dagelijks 5,5 uur onderwijs, met op woensdag 3,5 uur. De 
leerlingen tot 7 jaar hebben op woensdag vrij. Omdat ze een paar uur tekort komen op het wettelijk 
minimum, gaan de jongste leerlingen een paar woensdagen naar school die logisch in het 
schooljaar passen: de woensdag voor de herfstvakantie, de woensdag in de kampweek, de 
woensdag voor kerst en de laatste woensdag in het schooljaar. 
 
Dit alles in een overzicht: 
 
Per jaar 1000 
Per week 26,50 
 
De verdeling van de uren over de week ziet er als volgt uit: 
 
LESTIJDEN VSO 
 
 Ochtend  Middag   
 Begin Eind Pauze  begin Eind  pauze begin Eind totaal 
Maandag 8.45 10.30 0,25 10.45 12.30 0,50 13.00 15.15 5,75 
Dinsdag 8.45 10.30 0,25 10.45 12.30 0,50 13.00 15.15 5,75 
Woensdag 8.45 10.30 0,25 10.45 12.30    3,50 
Donderdag  8.45 10.30 0,25 10.45 12.30 0,50 13.00 15.15 5,75 
Vrijdag 8.45 10.30 0,25 10.45 12.30 0,50 13.00 15.15 5,75 
         26,5 
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Het totaal aantal uren in het hele schooljaar (1-10-2016/1-10-2017) wordt als volgt gerekend: 
 

 Begint  Eindigt  Aantal uren 
Zomervakantie   Zo. 21.08.16  
Herfstvakantie  Za. 15.10.16 Zo. 23.10.16 26,50 
Kerstvakantie Za. 24.12.16 Zo. 08.01.17 53,00 
Voorjaarsvakantie Za. 25.02.17 Zo. 05.03.17 26,50 
Pasen Vr. 14.04.17 Ma. 17.04.17 11,50 
Meivakantie Za. 22.04.17 Zo. 07.05.17 26,50 
Hemelvaart  Do. 25.05-17 Vrij 26-05-17 11,50 
Pinksteren Ma. 05.06.17  5,75 
Zomervakantie  Za. 08.07.17 Zo. 20.08.17 159,00 
Studiedag hele team di. 15-11-16  5,75 
Studiedag do. 9-2-17  5,75 
Studiedag auti-zml-eb Ma. 3-4-17  5,75 

Totaal aantal vakantie uren / dagen 364 
52 * 26,50 =1378 1378 

Totaal vrije dagen 364 
Totaal naar school 1014 

Verplichte lesuren 1000 
Marge-uren VSO: 1014-1000=14 14 

 
 
Optimale benutting van de onderwijstijd 
 
Hoe zorgen we ervoor dat de onderwijstijd zo goed mogelijk benut wordt: 
 
1. De leerlingen zijn 26,5 uur daadwerkelijk op school. Het beleid is dat er geen tijd verloren gaat 
met activiteiten die niet worden ondersteund door doelstellingen en leerlijnen. 
2. Het beleid is dat er geen leertijd verloren gaat door inefficiënt gebruik van de lestijd. Hiermee 
bedoelen we de tijd rond pauzes, vervoertijd naar buitenschoolse activiteiten ed. 
3. Beleid is dat er van de dagen dat de leerlingen op school zijn geen dagen verloren gaan aan 
niet-verantwoorde activiteiten. 
4. Het beleid is dat de te benutten onderwijstijd zo verantwoord en gefundeerd mogelijk wordt 
ingevuld met activiteiten die recht doen aan de doelstellingen zoals ze staan omschreven in het 
schoolplan. 
 
Lesuitval. 
 
Er wordt naar gestreefd om de lesuitval te beperken. Er kunnen redenen zijn waarom het gewone 
programma niet wordt gevolgd. Hierbij kan worden gedacht aan ziekte, projecten of studiedagen.  
Er zijn duidelijke afspraken over wat er gedaan wordt in het geval van ziekte of afwezigheid van 
een personeelslid. 
 
Afwijking van programma 
Er is een aantal dagen en periodes waarvan nu al duidelijk is dat het reguliere programma niet 
gevolgd zal worden.Hier onder staan deze dagen in een schema aangegeven. 
 
DAG REDEN 
5 december 2016 Sinterklaasfeest 
15 december 2016 Kerstviering 
13 april 2017 Paasviering 
19-2 mei 2017 Kampweek 
29 juni 2017 Jaarafsluiting 
Schoolverzuim / verlof / leerplichtwet. 
  
De leerplichtwet bepaalt dat elke leerling die op school is ingeschreven, de school ook inderdaad 
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geregeld moet/dient te bezoeken. 
De directeur mag bij "gewichtige omstandigheden" vrij geven, maar hoogstens 10 dagen per 
schooljaar. 
Gewichtige omstandigheden zijn: 
• Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners. 
• Huwelijk van familie (eerste/tweede/derde graad) 12½, 25, 40, 50-jarig huwelijksfeest. 
• Verhuizing. 
• Gezinsuitbreiding. 
• Verplichte vakantieperiode buiten de schoolvakanties. 
• Feestdagen voor allochtone leerlingen (bv. Suikerfeest). 
 
Het is vaak moeilijk uit te maken, wat de wet bedoelt met "gewichtige omstandigheden". Hiervoor 
heeft de gemeente Rotterdam een folder uitgegeven: "BIJ DE LES BLIJVEN" EXTRA VERLOF. 
Deze folder is naast het Nederlands uitgegeven in de belangrijkste allochtone talen. De folder is op 
verzoek op school te verkrijgen. 
 
Deze extra verlofregels moeten streng gehanteerd worden. Indien U verlof voor Uw kind wilt, moet 
U zo vroeg mogelijk een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur. Alleen bezoek aan de dokter 
/tandarts /specialist mag U telefonisch doorgeven. 
 
Bij ziekte moet u uw kind zelf voor 9 uur telefonisch ziek melden bij de school, anders  
is het ongeoorloofd verzuim. 
 
De school voert een actief beleid in het voorkomen van schoolverzuim. Als kinderen niet afgemeld 
zijn zal er naar huis worden gebeld en bij veelvuldig verzuim  zal contact worden opgenomen met 
een leerplichtconsulent.  
Als dit alles geen resultaat heeft zal er een melding van ongeoorloofd verzuim plaatsvinden bij de 
afdeling leerplicht van de gemeente. 
 
Schorsing en verwijdering. 
 
In de wet wordt aangegeven dat de beslissing over toelating en verwijdering berust bij het bevoegd 
gezag van de school (WEC art. 40).  
Er is bepaald dat een leerling verwijderd dient te worden van school als door de commissie van 
begeleiding is vastgesteld dat de leerling niet meer toelaatbaar is en er een andere school of 
instelling is gevonden waarnaar de leerling is verwezen. Als dit niet is gelukt en er is aantoonbaar 
gedurende 8 weken gezocht naar een school of instelling die aansluit bij de verwijzing, kan tot 
definitieve verwijdering worden overgegaan. (WEC, art. 40, lid 1) 
Dit houdt in dat als de indicatie voor het zmlk-onderwijs eindigt en er een verwijzing heeft 
plaatsgevonden, de leerling na 8 weken uitgeschreven kan worden als de school alle moeite heeft 
gedaan om een goede plek voor het kind te vinden. 
 
Een leerling kan voor maximaal 5 dagen aaneengesloten worden geschorst. Dit kan alleen als er 
voldoende grond is om deze maatregel te nemen.  
Gronden om over te gaan tot schorsing zijn: 
Ø Als door het gedrag van de desbetreffende leerling de veiligheid van de andere leerling, het 
personeel of de school in het geding is. 
Ø Als er sprake is van het ontstaan van een bedreigende situatie. 
ls u het niet eens bent met de afwijzing van een verlofaanvraag door de directie van de school dan 
kunt u altijd beroep aantekenen bij de afdeling leerplicht van de gemeente Rotterdam. 
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6. In- en uitstroomgegevens. 
 
Zoals ieder jaar heeft een aantal leerlingen de school verlaten en zijn er leerlingen toegelaten. 
 
Hieronder vindt u de gegevens omtrent deze leerlingen. Aangegeven wordt het geslacht, de leeftijd 
en de instelling waar de leerling vandaan is gekomen resp. naartoe is gegaan. Tevens wordt de 
reden van het vertrek aangegeven. 
 
Het gaat hierbij om de periode van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2015.  
Alle leerlingen die zijn toegelaten hebben een indicatie van CVI van ECSO cluster 3 of een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband waar de leerling woont. Dit is verplicht. 
 
 

INSTROOM / NIEUWE LEERLINGEN 
M/J initialen Geb. datum  Instelling 
j BB 20-04-01 PRO 
j DDB 04-03-01 Eigen SO 
j AM 01-03-02 SBO 
j RVP 03-07-01 Eigen SO 
j MD 25-10-01 Eigen SO 
m MM 12-03-02 Eigen SO 
j SS 19-12-00 P.I-school 
m AC 29-06-01 Eigen SO 
m CR 30-07-01 Eigen SO 
j PS 18-02-01 Eigen SO 
j ET 31-08-01 Andere ZMLK-SO 
j TR 03-09-98 Andere SO-ZMLK 
 
 
 
 
 

UITSTROOM / VERTROKKEN LEERLINGEN 
M/J initialen Geb. datum  Bestemming  
M AM 04-11-94 Anders 

M GV 12-09-96 Anders 

J IK 01-06-99 Verhuizing 

J SC 28-08-97 Anders 

J AC 20-06-97 Anders 

J CD 21-02-95 Anders 

J OM 24-08-95 Onbekend 

M YZ 24-02-95 Anders 

M SH 22-02-05 Gaat naar SBAO 

J ME 25-11-96 Schoolverlater 

M DH 23-05-97 Anders 

M HG 15-10-02 Gaat naar (S)VO 

J KD 11-06-95 Schoolverlater 

J CO 18-01-97 Onbekend 

M VF 23-05-97 Schoolverlater 

J MB 24-06-95 Schoolverlater 

J MK 24-09-95 Schoolverlater 

M FO 26-05-95 Schoolverlater 
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M RA 03-03-96 Schoolverlater 

J SO 22-12-95 Anders 

J FS 06-08-97 Schoolverlater 

J JB 04-11-97 Dagbesteding 

M JS 09-10-97 Arbeid 

J SB 09-08-01 Dagbesteding 

J RP 11-11-95 Dagbesteding 
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7: BEGELEIDING EN BEGELEIDINGSTEAM 
 
De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. 
Als kinderen op school zitten blijken er soms bijkomende problemen te zijn. Dit kan zijn op 
meerdere gebieden zoals taal, spraak, de thuissituatie of medisch. 
 
Alle kinderen worden nauw gevolgd, maar indien er extra problemen zijn, zullen we meteen contact 
opnemen met de ouders en met elkaar bespreken, hoe we dit gaan aanpakken. Dit wordt 
besproken in het begeleidingsteam VSO, onderdeel van de CVB (commissie van begeleiding) 
Hierbij maken we gebruik van de volgende personen/instellingen. 
 
Gedragsdeskundige: 
 
De gedragsdeskundige is lid van de commissie van begeleiding. Zij is verantwoordelijk voor de 
onderzoeken die gedaan worden in het kader van de handelingsgerichte diagnostiek en het 
aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen bij de samenwerkingsverbanden VO. 
 
Naam:  mevr. Drs. Barbara Kooiman 
 
Het schoolmaatschappelijk werk: 
 
Dit wordt op het Rotterdamcollege verzorgd door onze eigen maatschappelijk werkster. 
 
Naam:  Irene Leijnse 
 
Te bereiken op het nummer van school: 010-2185919 of 010-4223517. 
 
Het maatschappelijk werk kan u onder meer informatie geven en ondersteunen bij het aanvragen 
van belangrijke regelingen. 
 
* De TOG 
 
* Tegemoetkoming scholieren 
 
* De Wajong 
 
* Dagcentra 
 
* Onder Curatele / Onder Bewindstelling 
Verstandelijk gehandicapten vanaf 18 jaar die niet in staat zijn om hun eigen zaken te regelen 
(denk aan financiën, zakelijke regelingen, subsidies ed) kunnen onder curatele- of onder bewind 
worden gesteld. 
 
- onder curatele: de volwassene valt volledig onder verantwoording van een curator. 
- Onder bewind: de volwassene staat financieel onder toezicht van een derde. 
 
Het traject om onder curatele- of onder bewindstelling aan te vragen moet vroeg worden ingezet. 
Ze worden beide uitgesproken door de rechtbank. 
Op school is een folder aan te vragen. 
 
Zij doet het onderzoek voor de commissie van begeleiding en verleent hulp: 
Ø aan het schoolteam bij de begeleiding van Uw kind. 
Ø bij moeilijkheden thuis met Uw kind, waarbij U graag hulp ontvangt. 
Ø bij vakantieplaatsing voor Uw kind. 
Ø bij plaatsing op de sociale werkplaats of dagverblijf. 
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Ø bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis/internaat enz. 
De schoolmaatschappelijk werkster is bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer. 
 
Schoolarts: 
 
Zij verricht het medische onderzoek bij toelating. De schoolarts doet haar onderzoeken 1x per 
maand. 
Zij wordt ook ingeschakeld bij vragen van ouders en team. 
De schoolarts is verbonden aan: 
Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegersberg-Schiebroek, 
T.a.v. mevr. I. van der Meer 
Hectorstraat 17c  
3054 PC ROTTERDAM  
010 - 20 10 110 
 
Oefentherapie Cesar: 
 
Cesar is een bewegingsleer en -therapie om gezonde houdings- en bewegingsgewoonten te 
ontwikkelen. Bij aanmelding wordt hiervoor indien nodig door de schoolarts een verwijzing 
gegeven. De Cesartherapeut werkt 2 dagen per week op school. 
 
Communicatiedeskundige: 
 
Er is een communicatiedeskundige aan de school verbonden. Haar werk is gericht op de 
verbetering van de communicatie van de leerlingen. Op onze school wordt gewerkt vanuit de 
principes van de Totale Communicatie. 
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8. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN. 
 
¨  Schoolkamp 
 
De school organiseert elk jaar een schoolkamp  
Het Rotterdamcollege gaat wisselend in het jaar. Het kamp is een verplicht programma-onderdeel, 
en alle leerlingen moeten dan ook aan het programma deelnemen. 
 
¨ Excursies 
 
De leerlingen van het Rotterdamcollege gaan een aantal keren op excursie, zoals naar de 
dierentuin, museum, haven bezoeken enz. Voor de reis- en entreekosten wordt een bijdrage 
gevraagd in de ouderbijdrage. 
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9. HET PERSONEEL. 
 
De samenstelling van het team. 
 
We hebben op het Rotterdamcollege te maken met veel verschillende teamleden met verschillende 
taken; 
          
¨ Locatieleiding, 
¨ Groepsleerkrachten, 
¨ Klassenassistenten, 
¨ Leraarondersteuners, 
¨ Administratieve kracht, 
¨ Interne begeleiding 
¨ Conciërge, 
¨ Schoonmaker,  
¨ Directeur, 
¨ Adjunct-directeur, 
¨ Cesartherapeut, 
¨ Communicatiedeskundige, 
¨ Psycholoog, 
¨ Orthopedagoog, 
¨ Schoolarts, 
¨ Maatschappelijk werkende, 
¨ Vrijwilligers. 
 
De groepsleerkrachten 
 
De leerkrachten hebben allemaal een PABO-opleiding. Als een leerkracht een vaste benoeming 
heeft, wordt de opleiding Master Special Educational Needs (master SEN) gevolgd. Deze opleiding 
geeft de leerkrachten nog meer mogelijkheden, kennis en vaardigheden om met deze kinderen te 
werken.  
De groepsleerkracht is in iedere groep primair verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. 
 
De klassenassistenten. 
 
De klassenassistenten werken primair onderwijsondersteunend in de klassen onder de verant-
woording van de leerkracht. Zij werken dezelfde schooltijden als de leerkrachten.  We trachten elke 
klassenassistente maximaal in 2 groepen te laten werken, waarvan ze voor 1 groep extra 
beschikbaar is voor o.a. het meegaan op huisbezoeken. 
 
De leraarondersteuners. 
 
Leraarondersteuners werken zelfstandig in een groep, onder eindverantwoordelijkheid van een 
leraar. De leraar is niet dagelijks en op alle momenten aanwezig. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de verantwoordelijke leraar voor de handelingsplannen, TOPP en 
oudergesprekken. 
 
De begeleiding en inzet van stagiaires. 
 
De school heeft MBO- en PABO-stagiaires. 
¨ MBO-stagiaires lopen een half jaar stage op school: dit gebeurt incidenteel op het 
Rotterdamcollege   (zij worden opgeleid voor klassenassistente) 
¨ PABO-stagiaires lopen stage in een blok van 3 weken en dit gebeurt 2x per jaar. Op het 
Rotterdamcollege is plaats voor maximaal 1 stagiaire tegelijk. 
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10. OUDERBETROKKENHEID. 
 
Het belang van de betrokkenheid van ouders. 
 
Het Rotterdamcollege is een school, waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt. We zijn 
een dienstverlenende instelling, waar de wensen van de ouders en de belangen van de leerlingen 
voorop staan. De school is van mening, dat ouders en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de schoolopvoeding van de leerling.  
De school verwacht dus van ouders, dat zij kritisch alle zaken volgen op school, maar dat de 
ouders zich ook actief opstellen naar school toe. Op deze manier is er een eerlijke open 
communicatie tussen school en ouders. 
 
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school. 
 
We hechten veel waarde aan een goede communicatie met de ouders. Dit gebeurt door: 
Ø Ouderavonden 
Ø Verplichte rapportbesprekingen 2x per jaar; in januari en aan het einde van het jaar. 
Ø Gesprekken met de ouders n.a.v. rapportage en handelingsplannen, 
Ø Huisbezoeken door leerkrachten en klassenassistenten. 
Ø Voorlichtingsbijeenkomsten. 
Ø Regelmatig krijgen de ouders een nieuwsbrief. 
Ø 3x per jaar komt een schoolkrant uit. 
Ø Alle ouders kunnen altijd een afspraak met de leerkracht maken. 
Ø Contactschrift en/of agenda. 
Ø Email wordt steeds belangrijker en wordt, vaak op verzoek van ouders, regelmatig gebruikt. 
Ø De maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Informatievoorziening gescheiden ouders. 
 
Als de ouders van een leerling zijn gescheiden kunnen er zich in verband met het verstrekken van 
informatie door de school verschillende situaties voordoen. 
 
Als de ouders gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen (“duo-ouderschap”) worden beide 
ouders gelijkelijk geïnformeerd over alle zaken die het kind, de groep en de school betreffen. 
 
Algemene informatie betreffende zaken die in het schooljaar spelen, denk aan ouderavonden, 
vieringen of jaarafsluiting, wordt via de gewone kanalen verstrekt aan de ouder met het gezag. 
Deze informatie is ook beschikbaar via de schoolgids en/of internet. 
 
Als de ouders van een leerling zijn gescheiden en één van de ouders oefent het gezag uit, bestaat 
er een verschil van informatievoorziening door de school. 
In de ideale situatie hebben de ouders onderling een zodanig contact dat de informatie over het 
kind wordt uitgewisseld. 
Voor het geval dat het contact tussen de gescheiden ouders moeizaam verloopt heeft de wet het 
volgende geregeld: 
 
In het burgerlijk wetboek staat in art. 1:377c lid 1: 
 

“De niet met het gezag belaste ouder wordt desgevraagd door derden die beroepshalve 
beschikken over informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van 
het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen, daarvan op de hoogte gesteld, tenzij die 
derde de informatie niet op gelijke wijze zou verschaffen aan degene die met het gezag over 
het kind is belast dan wel bij wie het kind zijn gewone verblijfplaats heeft, of het belang van het 
kind zich tegen het verschaffen van informatie verzet” 
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Dit houdt in dat een gescheiden ouder die niet het gezag over een kind heeft recht heeft op 
belangrijke informatie betreffende de persoon van het kind.  
Het gaat hierbij om informatieverstrekking door school op verzoek van deze ouder.. 
 
De school hanteert in het geval van gescheiden ouders de wet zoals hierboven beschreven. 
Wanneer de ouder die niet het gezag heeft daarom verzoekt, wordt in ieder geval twee maal per 
jaar informatie verschaft in de vorm van mondelinge mededelingen aan de hand van het 
handelingsplan of jaarverslag. De inhoud van deze informatie is dezelfde als de andere ouder 
ontvangt. Onderwerp van deze informatie is de voortgang van het kind. Er is dus sprake van 
informeren door de school, niet van overleg.  
 
Ook als er andere belangrijke zaken zijn die de persoon van het kind aangaan zal de ouder die niet 
met het gezag is belast door de school worden geïnformeerd. Denk hierbij aan onderzoeken door 
bijvoorbeeld schoolarts of psycholoog of gesprekken over doorplaatsing of plaatsing op een andere 
school. 
 
De school geeft de gevraagde informatie niet, indien zwaarwegende belangen van het kind dat in 
de weg staan. Het ontbreken van een omgangsregeling bijvoorbeeld, is een indicatie om de 
gevraagde informatie niet te geven. De school heeft op grond van de wet een eigen afweging te 
maken ten aanzien van het verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder tot het 
verstrekken van informatie.    
 
De school zal zich terughoudend opstellen in het verstrekken van informatie die niet specifiek de 
persoon van het kind betreft. 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) 
 
De MR is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De MR 
houdt zich in tegenstelling tot de Ouderraad in hoofdzaak bezig met taken als: 

a. Interne organisatie op school, vaststellen van vakanties. 
b. Het aannemen van personeel. Dit door zitting te nemen in de sollicitatiecommissie. 
c. Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school. 
d. Het onderhouden van contacten met het bestuur. 
e. Mede opstellen van de schoolgids en het schoolplan. 

 
De MR is gebonden aan wettelijke richtlijnen en zal als zodanig moeten handelen. Dit doet ze in 
nauwe samenwerking met de Ouderraad. 
De MR bestaat uit: 
• 3 ouderleden 
• 3 personeelsleden 
 
De Ouderraad 
 
De school neemt een belangrijk deel van de opvoeding van uw kind over en daar zult U dus bij 
betrokken willen zijn. Daarvoor is de Ouderraad. De O.R. helpt niet alleen bij het koffie zetten bij 
ouderavonden, maar denkt en praat mee over alle zaken, die direct met uw kind op school te 
maken hebben. Ze zijn de achterban van de Medezeggenschapsraad. 
De OR zet zich in voor o.a. behoud van zwemmen, schoolkamp ed, maar helpt ook mee met de 
kerst- en paasviering. Tevens worden jaarlijks thema-avonden georganiseerd. 
De O.R. is dus een samenwerking tussen schoolteam en u. Als u interesse heeft om mee te 
praten, dan kunt u zich aanmelden als lid van de Ouderraad.  
 
De Ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 40,- . Hiermee bekostigt ze o.a. 
de Kerstviering en Pasen, maar ook allerlei traktaties en cadeaus ed. 
Dit bedrag is verwerkt in de ouderbijdrage. 
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De Ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden. Voor informatie kunt u terecht bij de school, die U kan 
doorverwijzen naar één van de leden van de Ouderraad. 
 
Ouderactiviteiten. 
 
In de wet staat (WEC, art.48) over ondersteunende werkzaamheden door ouders: 
“Het bevoegd gezag stelt de ouders van de leerlingen in de gelegenheid ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs te verrichten. De ouders zijn daarbij 
gehouden de aanwijzingen op te volgen van de directeur en het overige onderwijzend personeel, 
die verantwoordelijk blijven voor de gang van zaken.” 
Hulpouders worden daarom o.a. ingeschakeld bij: 
• Activiteiten als excursies. 
• Het assisteren bij bijvoorbeeld bibliotheek- en dierentuinbezoek.  
Het ongedwongen contact tussen ouders en school is erg belangrijk. Daarom zijn er verschillende 
activiteiten voor de ouders om op school te komen: 
• Groepsouderavond aan het begin van het schooljaar. 
• Kijkochtend/middag: de ouders mogen een ochtend of middag in de klas van hun kind komen 
kijken. 
• Ouderavonden: zowel de school als de Ouderraad organiseren ouderavonden aan de hand van 
een thema, bv. lezen of vervolgvoorzieningen. 
• Vieringen: elk jaar vinden de volgende vieringen plaats: Sinterklaas, Kerst en Pasen. 
• Andere activiteiten: indien de ouders dat willen, mogen ze zelf avonden organiseren. De school 
stelt ruimte beschikbaar. 
• Afsluiting: op het einde van het schooljaar houden we een grote afsluiting met alle ouders. 
Als er problemen en/of vragen zijn, dan kunt U altijd een afspraak maken met de leerkracht en/of 
de directeur. Wacht U hiermee nooit te lang, dat kan ergernis of irritatie voorkomen. 
 
Overblijfmogelijkheden. 
 
Alle kinderen blijven over op school. Het eten met de kinderen gebeurt onder lestijd aan de hand 
van een programma en een leerlijn. De pauzes gaan de kinderen naar buiten en de school zorgt 
hierin voor begeleiding.  
De ouders moeten zelf brood en fruit meegeven. U kunt gebruik maken van de 
schoolmelkvoorziening van Campina Nederland. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar. 
Heeft U een abonnement op de schoolmelk genomen, dan loopt dit in het volgende schooljaar 
automatisch door. Uiteraard kunt U op elk moment het abonnement opzeggen. Maakt U geen 
gebruik van de schoolmelkvoorziening, dan moet U Uw kind zelf drinken meegeven. 
 
Klachtenregeling. 
De schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Volgens de 
vastgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en 
beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag of personeel. 
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee de belangen 
van de betrokkenen worden gediend, maar ook het belang van de school (een veilig 
schoolklimaat).  
De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan 
en alle wegen bewandeld zijn om de klacht op te lossen. 
Als u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd 
gezag of personeel van de school is de klachtenprocedure als volgt: 
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1. U probeert de klacht op te lossen met degene waar u een probleem mee heeft. 
2. Als dit geen oplossing biedt, bespreekt u het probleem met de directie, die dit zal proberen op te 
lossen. 
3. Op de school is een contactpersoon benoemd die problemen vertrouwelijk kan bespreken als 
het bijvoorbeeld persoonlijke zaken betreft. 
4. Het bestuur van de school heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. Hij kan een 
klacht via bemiddeling proberen op te lossen. 
5. Als na deze stappen het nog niet is gelukt om uw probleem op te lossen kunt u uw klacht 
schriftelijk neerleggen bij de klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke klachten-commissie 
waar het bestuur bij is aangesloten.  
Mondelinge klachten worden door deze klachtencommissie niet in behandeling genomen.  
Deze commissie moet zich aan een aantal officiële regels houden: 
De commissie geeft binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een mededeling van 
ontvangst van de klacht aan: 
 
1. De klager. 
2. De aangeklaagde. 
3. Het bevoegd gezag van de school (bestuur). 
 
Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht houdt de klachtencommissie een hoorzitting waar alle 
partijen bij zijn uitgenodigd. 
Binnen 4 weken na de hoorzitting volgt een advies van de commissie aan het bevoegd gezag. 
Het bevoegd gezag neemt binnen 4 weken na de ontvangst van het advies een besluit over dit 
advies van de klachtencommissie.  
De aangeklaagde wordt de mogelijkheid geboden om een reactie te geven. Dit besluit van het 
bevoegd gezag wordt schriftelijk medegedeeld aan: 
1. de klager. 
2. de aangeklaagde. 
3. de klachtencommissie. 
4. de directie van de school. 
 
De uitgebreide klachtenregeling is op school ter inzage. 
 
Contactpersoon: 
 
Mevr. L. Rijsdijk  
 
Vertrouwenspersoon: 
 
Mevr. J. Van Wijngaarden 
De relatie van de vertrouwenspersoon tot het bestuur is geheel onafhankelijk. 
 
Klachtencommissie: 
Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs 
Regio Noord 
Postbus 82324, 
2508 EH Den Haag 
Tel. 070-3568114 
 
 
Inspectie van het onderwijs 
 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
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Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief). 
 
Gedragscode 
 
Onze school hanteert het “anti-agressie-protocol”. In dit protocol zijn afspraken gemaakt over het 
hanteren van omgangsvormen tussen ouders/verzorgers en de medewerkers van de school. 
 
1. Ouders/verzorgers en medewerkers tonen elkaar respect. 
2. Ouders/verzorgers en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik. 
3. Ouders/verzorgers en medewerkers treden niet agressief op. 
4. Wanneer er een conflict is, werken ouders/verzorgers en medewerkers mee aan het zoeken 
naar- en het vinden van een oplossing. 
 
Vrijwillige ouderbijdragen. 
 
Bij aanmelding van uw kind wordt gevraagd om akkoord te gaan met de betaling van een vrijwillige 
ouderbijdrage indien uw kind wordt toegelaten. Indien u hiermee akkoord gaat, dan moet u de 
overeenkomst tekenen. Een voorbeeld hiervan vindt u achterin deze schoolgids.  
Het wel of niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen enkele invloed op de toelating van uw kind 
op school. 
De bijdrage is voor zowel het SO als het VSO opgebouwd uit een bedrag voor het schoolkamp, 
een bedrag voor excursies en een bedrag voor de ouderraad. 
- Schoolkamp: Hiervoor gaan de kinderen 1 keer per jaar volledig verzorgd op kamp. 
- Excursies: Hiervan worden alle uitstapjes betaald, dus entrees  en vervoer. 
- Bijdrage Ouderraad: Hiervan worden alle festiviteiten betaald, zoals de cadeaus met 
Sinterklaas; kerstviering; paasviering; jaarafsluiting; afscheidscadeaus en eventueel extra leuke 
dingen voor de school, waarvoor in het schoolbudget geen plaats is.  
 
Hoogte van de ouderbijdrage:  
 
   leerlingen Rotterdamcollege 
Schoolkamp      €  80,00 
Excursies      €  30,00 
Bijdrage ouderraad      €  40,00 
TOTAAL     € 150,00 
Korting bij betaling voor 1 okt.      €  10,00 
Voor 1-10    €  140,00 
 
Als u van een uitkering afhankelijk bent, kunt u dit bedrag terugkrijgen van de sociale dienst. U 
kunt hiervoor een verklaring krijgen. Neemt u daarvoor contact op met school. 
 
Schoolverzekering. 
Alle leerlingen en personeelsleden zijn tijdens hun verblijf op school verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid.  
Via school kunt u aan het begin van het schooljaar een enveloppe van MARSH verzekeringen 
krijgen. Door die papieren in te vullen kunt u een aanvullende ongevallenverzekering afsluiten.  
 
Bij schade moet worden aangetoond dat de schade door nalatigheid van het personeel is 
veroorzaakt. B.v. als uw kind valt en de bril gaat kapot, dan wordt deze schade niet vergoed door 
de school. Wel is uw kind volledig verzekerd tijdens uitstapjes en schoolkamp voor zover uw eigen 
verzekeringen niet gelden. U bent dus verplicht om een W.A. (wettelijk aansprakelijkheid)-
verzekering te hebben voor uw kind. 
Leerlingen van het VSO die stage lopen, zijn behalve voor W.A. ook verzekerd voor ongevallen 
tijdens de stagetijd, d.w.z. ook gedurende de reis van en naar de stageplaats.  
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11.  ALGEMENE- EN REGELZAKEN 
 
Spreekuren: 
 
Indien u de leerkracht wilt spreken of een afspraak wil maken, dan kunt U bellen: 
 
010-2185919 
 
Ø Tussen 8.30-8.45 
Ø Tussen 12.00-13.00 
Ø Op maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag na 15.30  
Ø Op woensdag na 12.30. 
 
Als U met de locatieleiding of de directeur een gesprek wilt, maakt U dan een afspraak. 
 
Schoolvervoer 
 
Bijna alle leerlingen gaan per taxi/busje naar school en weer naar huis. Voor informa-
tie/afbellen/wijzigingen/problemen moet U zelf het taxibedrijf of de gemeente bellen. 
Voor Rotterdam is dat: LEERLINGZAKEN: 010-8914682 
Voor de andere gemeenten heeft u thuis het telefoonnummer van de gemeente. 
 
We zien gezien de crisis en bezuinigingen dat gemeentes steeds meer de officiële regelgeving 
volgen. Dit heeft soms gevolgen voor het vervoer. Wij doen er alles aan om uw kind naar school 
vervoerd te krijgen, maar de gemeentes beslissen. 
 
• Openbaar vervoer. 
 
Indien U vaak met Uw kind van het openbaar vervoer gebruik maakt, dan kunt U een 
begeleidingskaart krijgen. Op vertoon van deze kaart hoeft U zelf geen plaatsbewijs te kopen, 
maar Uw kind wel. 
Deze regeling heeft niets met het schoolvervoer te maken. Dit geldt uitsluitend voor vervoer in Uw 
vrije tijd. 
 
Overige zaken. 
 
• Gymkleding/zwemkleding 
 
De leerlingen krijgen een maal per week gymnastiek. 
Wilt u uw kind gymkleding meegeven: 
• Gymschoenen (deze blijven op school);  
• korte broek en  
• T-shirt.  
 
• Agenda's  
 
Iedere leerling van het Rotterdamcollege is in het bezit van een agenda. Deze geeft leerkrachten, 
ouders en leerlingen de mogelijkheid om belangrijke activiteiten, gebeurtenissen en mededelingen 
met elkaar te delen. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van een agenda. 
Van de ouders wordt verwacht dat zij vanuit het gezin aan de leerkracht de informatie verstrekken 
die van belang is om zo goed mogelijk met uw kind te kunnen werken.  
De agenda wordt dagelijks gebruikt. 
Verder kunt U als U daar behoefte aan heeft, altijd de directeur of leerkracht spreken. 
Maar om teleurstelling te voorkomen: maak eerst een afspraak met de school. 
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• Schoolkrant  
 
Onze schoolkrant verschijnt 3 à 4 keer per jaar. In deze krant willen wij U zo veel mogelijk op de 
hoogte houden van de dagelijkse gebeurtenissen en over de bijzonderheden van het 
Rotterdamcollege. U mag natuurlijk ook zelf een stukje in onze schoolkrant schrijven. Dat stellen 
wij erg op prijs! 
 
• Website 
 
De school heeft een eigen website: www.rotterdamcollege.nl.  
Op deze website is heel veel informatie te vinden over de school, voorzieningen, nieuws enz. Ook 
staan er foto’s op van activiteiten die op school hebben plaatsgevonden. 
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12.  SPONSORING 
 
Het Rotterdamcollege is actief in het zoeken van sponsors. Als een sponsor wordt gezien 
“iemand, een bedrijf of een instelling die belangeloos en zonder tegenprestatie geld voor 
een van tevoren vastgesteld doel geeft”. 
 
Er is een aantal stichtingen dat regelmatig geld beschikbaar stelt voor projecten die een 
inhoudelijke achtergrond hebben. Het gaat veelal om projecten op het gebied van muziek, 
integratie, taal of projectonderwijs. 
De aanvraag wordt door de directie in samenspraak met teamleden gemaakt en ingediend.  
De besteding vindt plaats via de rekening van school. Iedere uitgave wordt verantwoord met een 
officiële factuur van het bedrijf dat de materialen levert. 
Tevens is er een stichting, de “Stichting School Ondersteuning”  die zich sterk maakt om voor de 
school gelden in te zamelen. Deze stichting heeft een bestuur dat 2 maal per jaar bij elkaar komt. 
Alle uitgaven komen ten goede aan de school. 
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13. SLOTWOORD 
 
We hopen, dat u door het lezen van deze schoolgids een goede indruk hebt gekregen van het 
Rotterdamcollege, van onze ideeën en onze manier van werken. 
 
Als u meer informatie wilt, bent u altijd van harte welkom op school voor een gesprek of voor een 
rondleiding. 
 
Voor de ouders/verzorgers die hun kind al op het Rotterdamcollege hebben: ik hoop dat deze gids 
duidelijkheid geeft over waar we op school mee bezig zijn en wat de plannen voor het komende 
schooljaar zijn 
Heeft u nog vragen/opmerkingen, dan kunt u altijd contact met de school opnemen. 
 
Vraagt u dan naar een van de ondergetekenden. 
 
 
Drs. G.J.M. Reinalda,    
Directeur.   
 
Mevr. Drs. L.C. Rijsdijk  
Locatieleider 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 
- Model overeenkomst schoolbijdrage 
- Verklaring afkortingen 
- Kalender 
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Bijl:  vrijwillige schoolbijdrage 
 
 
 
 

 
OVEREENKOMST 

 
 
Ondergetekende, de ouders van: 

 
Naam leerling           : 
Geboortedatum          : 
 
 
 
De ouders gaan akkoord, dat hun kind elk jaar meegaat met het schoolkamp. 
 
 
 
De ouders gaan akkoord, dat zij elk schooljaar een ouderbijdrage betalen voor: 
 
• schoolkamp; 
• Ouderraad en  
• excursies / aktiviteiten. 
 
Het totaalbedrag voor het schooljaar 2016-2017 is: € 150 
 
 
 
Datum tekening : 
 
 
 

 
Handtekening ouders: 
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Bijl: Gebruikte afkortingen: 
 
AB  ambulante begeleiding 
ASS  autisme spectrum stoornis 
Auti  autisme 
BAO  basisonderwijs 
BW  begeleid werk 
CJG  centrum voor jeugd en gezin 
CVB  commissie voor de begeleiding 
CVI  commissie voor indicatiestelling 
DB  dagbesteding 
EB  extra begeleiding 
ECSO  Expertisecentrum Speciaal Onderwijs 
FvO  federatie van ouderverenigingen 
IB  intensieve begeleiding 
IB  interne begeleiding 
LZ(K)  langdurig zieke (kinderen) 
MBO  middelbaar beroepsonderwijs 
MG  meervoudig gehandicapt 
MR  medezeggenschapsraad 
MT  managementteam 
OPP  ontwikkelingsperspectief 
OR  ouderraad  
PPO  primair passend onderwijs (Rotterdam) 
RC  rotterdamcollege 
REC  regionaal expertisecentrum 
SBO  speciaal basisonderwijs 
SLO  stichting leermiddelen ontwikkeling 
SO  speciaal onderwijs 
TOG  tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kinderen 
TOPP  toets ontwikkelingsperspectieven 
VSO  voortgezet speciaal onderwijs 
WEC  wet op de expertisecentra 
WSNS  weer samen naar school 
ZW  zelfstandig werk 
ZMLK  zeer moeilijk lerende kinderen 
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 Kalender schooljaar 2016 - 2017 
 

Mnd w
k 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZA ZO 

aug 34 22 23 24 25 26 27 28 
sept 35 29 30 31 1 2 3 4 

 36 5 6 7 8 9 10 11 
 37 12 13 14 15 16 17 18 
 38 19 20 21 22 23 24 25 
Okt 39 26 27 28 29 30 1 2 

 40 3 4 5 6 7 8 9 
 41 10 11 12 13 14 15 16 
 42 17 Herfstvakantie 18 19 20 21 22 23 
 43 24 25 26 27 28 29 30 

Nov 44 31 1 2 3 4 5 6 
 45 7 8 9 10 11 12 13 
 46 14 15 16 17 18 19 20 
 47 21 22 23 24 25 26 27 

Dec 48 28 29 30 1 2 3 4 
 49 5 Sinterklaas 6 7 8 9 10 11 
 50 12 13 14 15 16 17 18 

 51 19 20 21 22 Kerstviering 23 24 25 
 52 26 Kerstvakantie 27 28 29 30 31 1 

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 
 2 9 10 11 12 13 14 15 
 3 16 17 18 19 20 21 22 

 4 23 24 25 26 27 28 29 
 5 30 31 1 2 3 4 5 

Febr 6 6 7 8 9 10 11 12 
 7 13 14 15 16 17 18 19 
 8 20 21 22 23 24 Carnaval 25 26 
 9 27 Voorjaarsvak. 28 1 2 3 4 5 

Mrt 10 6 7 8 9 10 11 12 
 11 13 14 15 16 17 18 19 
 12 20 21 22 23 24 25 26 
 13 27 28 29 30 31 1 2 

Apr 14 3 4 5 6 7 8 9 
 15 10 11 12 13 Paasviering 14 Goede vrijdag 15 16 
 16 17 2e Paasdag 18 19 20 21 22 23 
 17 24 Meivakantie 25 26 27 28 29 30 
 18 1 2 3 4 5 6 7 

Mei 19 8 9 10 11 12 13 14 
 20 15 16 17 18 19 20 21 

 21 22 23 24 25 Hemelvaart 26 27 28 
 22 29 30 31 1 2 3 4 

Juni 23 5 2e Pinksterdag 6 7 8 9 10 11 
 24 12 13 14 15 16 17 18 
 25 19 20 21 22 23 24 25 
 26 26 27 28 29 30 1 2 

Juli 27 3 4 5 6 7 8 9 
 28 10 11 12 13 14 15 16 
 29 17 18 19 20 21 22 23 
 30 24 25 26 27 28 29 30 

aug 31 31 1 2 3 4 5 6 
 32 7 8 9 10 11 12 13 
 33 14 15 16 17 18 19 20 
 34 21 1e Schooldag 22 23 24 25 26 27 
         

 
 
 


