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Voorwoord
Welkom op onze school!
Expertisecluster Nexus
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.
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Aarzel niet om dan even contact
te zoeken.
We maken er samen een mooi schooljaar van!
Suzanne Wit
directeur
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft ingestemd met deze
schoolgids op __ - __ - 2021

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?
Expertise cluster Nexus
Het Expertisecluster heeft 2 verschillende afdelingen. Sbo Nexus en so Antonius.
Daarnaast heeft het expertisecluster een onderwijszorggroep (kleuters) in
samenwerking met Parlan.

Sbo Nexus
Nexus is een school voor speciaal basis onderwijs. Kinderen die het in het reguliere
basisonderwijs niet redden kunnen tijdelijk dan wel vast op basis van een eigen
ontwikkelingsperspectief onderwijs volgen op onze school. Kinderen krijgen onderwijs
volgens het “maatwerk” principe. De begeleiding vindt plaats op basis van
orthopedagogische en orthodidactische uitgangspunten.
Nexus is een Algemeen Bijzondere school. Als Algemeen Bijzondere basisschool gaan
wij uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke
stromingen. We bieden onderwijs in gelijke kansen. Wij vinden het respectvol met
elkaar omgaan, voorleven van waarden, normen en regels erg belangrijk. De normenen waarden overdracht is erop gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan
opbouwen. Van daaruit kan het kind een eigen inbreng hebben, een ander respecteren
en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen hebben.

So Antonius is onderdeel van de Antoniusschool
De Antoniusschool is een school voor cluster IV en verzorgt onderwijs aan kinderen
van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier
basisonderwijs. Bij kinderen die cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van
ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt.
Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen
ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag
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leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of
volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. We spreken van integrale
problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in
de buurt en op school. Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij
hebben baat bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het
primair onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.
Er wordt gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. In het kader van dit nieuwe
concept hebben wij een koersversterkingsfonds aangevraagd bij de stichting. Dit
fonds is erop gericht om in de toekomst anders onderwijs te gaan geven en onze
leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma te
bieden. Wij willen als school een leeromgeving creëren die de
ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen optimaal stimuleert en die leerlingen
tot hun recht laat komen.

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
KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL EN ONZE STICHTING
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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.
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- Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie

1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers. Die heeft de titel: Sterk onderwijs
voor een betekenisvolle toekomst 2020-2024.
Hierin staat hoe wij permanent werken aan sterk onderwijs en aan de vier
koersthema’s: onderwijsconcept voor nu en later, cultuurgestuurd werken, educatief
partnerschap met ouders en samenwerking met netwerkpartners. Lees onze koers
op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie. Op de website staat ook een animatie
over de koers.
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,
passend bij de 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.

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
KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL EN ONZE STICHTING
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medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
- Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,
contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.

1.3 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Om een leerling aan te kunnen melden voor onze school is er altijd eerst een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband (SWV) nodig. Voor
onze regio is dit het SWV Noord-Kennemerland. Voor leerlingen buiten onze regio
geldt een TLV van het SWV van de regio waarin ze wonen. De
toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar de
leerling op dat moment zit. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden
aangemeld bij so Antonius of sbo Nexus. Na toelating vindt er een intake en
rondleiding plaats op het sbo of het so. De intake is een kennismakingsgesprek. De
locatiedirecteur of de zorgcoördinator nemen de verschillende
begeleidingsmogelijkheden door met de ouders tijdens het gesprek.
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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 veilige school is
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.
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)
- 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 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.
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
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school.

Onze algemene schoolregels
- Kinderen mogen om 08.15 uur naar binnen.
- Als de kinderen binnen zijn, dan blijven zij in het groepslokaal en gaan daar zinnig aan
hun tafel iets doen.
- Kinderen rennen niet door de gangen.
- Kinderen mogen niet alleen in de handarbeidkasten, magazijnen, gymzalen en in
kantoorruimten komen.
- Jas en tas aan de kapstok.
- Mobiele telefoons worden uitgezet VÓÓR DAT een leerling de school binnengaat.
- Mobiele telefoons worden ingeleverd bij de leerkracht.
- Mobiele telefoons mogen alleen aan het einde van de schooldag buiten worden
aangezet.
- “Speelgoed” mag alleen mee naar school worden genomen na toestemming van de
leerkracht.

Onze algemene afspraken
-

Ik doe aardig
Ik doe rustig
Ik luister naar de juf of meester
Ik ben netjes
Ik ben waar ik hoor

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.
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De peilingen zijn afgenomen in de maanden maart en april. Hieronder vindt u de
resultaten van de veiligheidbeleving.
83 % van de ouders geven aan dat leerlingen het fijn vinden bij ons op school en dat
leerlingen zich veilig voelen.
92 % van de ouders geeft aan dat leerlingen altijd bij de leerkracht terecht kunnen.
86 % van de ouders geeft aan dat leerkrachten goed helpen bij het oplossen van
problemen,
96 % van de ouders geeft aan dat de regels voor leerlingen duidelijk zijn.
80% van de ouders geeft aan dat leerlingen niet gepest worden op school.
73 % van de ouders geeft aan dat leerlingen online niet gepest worden.
77 % van de ouders geeft aan dat leerlingen elkaar niet expres pijn doen.
71 % van de ouders geeft aan dat leerlingen niet bang zijn voor andere leerlingen.

2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Op onze school is Jet Blokdijk onze coördinator sociale veiligheid. Die is het eerste
aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en bewaakt ook hoe wij als school ons antipestbeleid 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. Hij of 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.
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
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letten. Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze coördinator!
Contact opnemen met de coördinator sociale veiligheid kan via:
jet.blokdijk@aloysiusstichting.nl

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

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
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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
de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.
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Hoe werken wij?
3.1 Ons onderwijs
Expertisecluster Nexus
Op onze school kunnen leerlingen terecht met een TLV voor het sbo of een TLV voor
het so cluster IV. Daarnaast heeft het expertisecluster een onderwijszorggroep
(kleuter) in samenwerking met Parlan.
De school heeft een hoofdingang aan de van Teylingenlaan en een zijingang aan de
van Foreeststraat. Ieder schooljaar bekijken wij met elkaar opnieuw welke leerling in
welke groep zit en waar in het gebouw de groep geplaatst kan worden. Dit wordt met
ouders besproken en er wordt duidelijk aangegeven van welke ingang de leerling
gebruik kan maken.
We bieden onderwijs in gelijke kansen en gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Wij vinden respectvol met
elkaar omgaan, voorleven van waarden, normen en regels erg belangrijk. De normenen waarden overdracht is erop gericht dat de leerling een levensbeschouwing kan
opbouwen. Van daaruit kan het kind een eigen inbreng hebben, een ander respecteren
en begrip voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen hebben.

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun
ontwikkeling?
Voor elke leerling wordt een OPP opgesteld. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling
wordt in meer of mindere mate een gesprek gevoerd met de leerling om ze te
betrekken bij de opstelling van het OPP en krijgen leerlingen de gelegenheid een
eigen doel te stellen.
We werken met de leerlijn Leren Leren, waarbij de volgende aspecten centraal staan;
Omgaan met uitgestelde aanpak, samenwerken, zelfstandig doorwerken, taakaanpak
en reflectie.
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3.3 Ons aanbod

Pedagogisch klimaat
Op Expertisecluster Nexus wordt gestreefd naar een veilig pedagogisch klimaat. Wij
werken met Pedagogisch Tact. Pedagogisch Tact kan omschreven worden als een
bijzonder moment van interactie, waarop een leerkracht het goede weet te doen op
het juiste moment, ook in de ogen van zijn leerlingen. Hij of zij weet zo een chaotische
situatie terug te brengen tot een nieuwe balans, die aangenaam voelt voor alle
aanwezigen. Tact leer je niet in een cursus of via een methode, maar is het gevolg van
een persoonlijke ontwikkeling en een bijpassende open houding. De leraar heeft zicht
op zijn leerlingen en wat deze nodig hebben. Het gaat ten diepste om het leren zien
van de kwaliteiten van de ander. De band tussen leerling en leerkracht staat centraal,
met als doel altijd met elkaar in verbinding te blijven. Pedagogisch tact is een continu
proces en nooit afgerond.

Methodes
Onze methodes zijn met zorg uitgekozen zodat ze goed aansluiten bij de leer- en
ontwikkelingsvragen van onze leerlingen. Wij hanteren bij het gebruik van de
methodes de referentieniveaus van het basisonderwijs. Afhankelijk van het
ontwikkelingsniveau van de leerlingen wordt er gedifferentieerd. Een aantal
leerlingen zullen niet de kerndoelen halen. Tijdens de leerling besprekingen zetten
wij de mogelijkheden van de leerling af tegen de (school) leerlijnen. Wij volgen de
ontwikkelingen van de leerlingen en stellen het aanbod zo nodig bij, hierbij zoeken wij
naar de balans tussen leren en welbevinden. Wij proberen toe te werken naar de
landelijke normen.

Plannend aanbod
Expertisecluster Nexus vindt het niet alleen belangrijk om de kinderen in hun
ontwikkeling te volgen maar ook, naar gelang hun mogelijkheden, het
ontwikkelingsperspectief en de uitstroombestemming van elke leerling in overleg met
ouders te bepalen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het ook op het
speciaal(basis)onderwijs verplicht om een eindtoets af te nemen. Bij ons op school
wordt de Route 8 afgenomen.

Didactiek
De groepsleerkracht toetst regelmatig de vorderingen van de leerlingen door middel
van methodegebonden toetsen. De gegevens worden geregistreerd. Voor leerlingen
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met ernstige taal-/leesproblemen bestaat de mogelijkheid om in groep 8 een
dyslexie-onderzoek af te nemen.

Cultuuronderwijs
Onze school heeft 2 cultuurcoördinatoren. Zij zorgen er samen voor dat er gewerkt
gaat worden aan allerlei verschillende aspecten mbt cultuur. Ook het onderdeel
Burgerschap wordt hierin meegenomen.

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 4Dmodel 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.

Concrete resultaten Expertisecluster Nexus
Op onze schoolwebsite presenteren wij de concrete resultaten van de basisvakken en
de sociale ontwikkeling voor onze so en sbo groepen, afgezet tegen de
schoolstandaard en voorzien van toelichting. U vindt deze documenten op deze
webpagina: https://www.nexus-onderwijs.nl/Home/Downloads/Opbrengsten-januari2020

Totaal uitgestroomde leerling afgelopen schooljaar
Uitstroom/Vervolgopleiding SO

Aantal leerlingen

Andere SBO

0
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Andere SO

2

Regulier basisonderwijs
Praktijkonderwijs

17

VSO Praktijkonderwijs

1

VMBO basis-kader

5

VMBO TL
VSO VMBO basis-kader

2

VSO VMBO TL
Totaal uitstroom leerlingen

27

Specificatie vervolgopleiding basisonderwijs
Uitstroom/Vervolgopleiding SBO

Aantal leerlingen

Andere SBO
Andere SO

2

Regulier basisonderwijs
Praktijkonderwijs

1

VSO Praktijkonderwijs

2

VMBO basis-kader

1

VMBO TL
VSO VMBO basis-kader

11

VSO VMBO TL
Totaal uitstroom leerlingen

18 ( 1 naar het buitenland)

Analyse
De uitstroomgegevens zijn volgens de verwachtingen die wie 2 jaar geleden hebben
opgesteld. De uitstroom richting regulier VMBO ligt dit schooljaar iets lager t.o.v.
voorgaande jaar. Deze groep leerlingen fluctueert elk jaar. Er is geen sprake van een
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trendbreuk.

3.5 Na onze school
Het schooladvies wordt geformuleerd door de zorgcoördinator, de intern begeleider
en de leerkracht. De gegevens van het drempelonderzoek, de uitslag van de NIO en de
gegevens van de afgelopen schooljaren vormen samen het advies. Dit advies wordt
met ouders besproken.
Als ouders het advies hebben dan kunnen zij hun zoon/dochter aanmelden bij een
V(S)O school. Na aanmelding vraagt de school het dossier op bij onze school. Indien
nodig volgt er een MDO om met elkaar het advies te bespreken.
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap.

Bestendiging leerlingen
Expertisecluster Nexus volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn uitgeschreven.
Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan we moeten voldoen, maar ook
omdat we willen volgen of onze leerlingen op de goede plek zitten. De
school/werkgever/dagbesteding centrum waar de leerling naartoe is gegaan ontvang
een mailbericht met verzoek tot informatie. Is de leerling niet meer op de school, de
werkgever of het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een telefoontje. Om
dit proces te vereenvoudigen heeft de Aloysius Stichting een zogenoemde
bestendigingmonitor (AtTrack) ontwikkeld. De monitor zorgt voor een uniforme
werkwijze voor alle scholen.

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?

Schoolplan en jaarplan
Iedere school is wettelijk verplicht over een schoolplan te beschikken. Dit schoolplan
is een beleidsdocument wat eenmaal per vier jaar wordt vastgesteld. In samenhang
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met de schoolgids geeft het een omschrijving van het onderwijskundigbeleid, het
personeelsbeleid, de opbrengsten en de inrichting van de kwaliteitszorg. Het
schoolplan wordt gebruikt voor planmatige schoolontwikkeling over meerdere
schooljaren. Het is gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, directie en bestuur.
Ook de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken. Het
schoolplan dient als verantwoording naar buiten en richting de overheid. Het wordt
ingediend bij de inspectie die het bij schoolbezoek toetst aan de realiteit. U kunt het
schoolplan inzien bij de directie.
Het schoolplan is richtgevend voor de ontwikkelingen van de school voor vier jaar. Het
geeft weer hoe we het onderwijs blijven verbeteren, de zorg voor het personeel
inrichten, het financieel beleid vormgeven en is bepalend voor de aanschaf van
methoden en materialen.

-

-

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij gewerkt aan verschillende doelen vanuit ons
jaarplan. Dit is onze opbrengst:
Ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept
Er is het afgelopen jaar in samenwerking met BMC een visiedocument opgesteld.
Hierin staat beschreven waar wij de komende jaren met elkaar naar toe willen.
Het thematisch werken heeft een vaste plek in het lesprogramma gekregen.
Cultuur heeft een grote rol binnen de school.
De technieklessen en de ICT lessen hebben door Corona veel stil gelegen.
Doorontwikkeling vergroten ouderbetrokkenheid
Er is een promotiefilmpje van de school gemaakt.
Doorgaande leerlijn
De leerlijnen voor spelling en Leren Leren zijn doorgevoerd in alle groepen.
In het jaarplan worden de doelen uit het schoolplan vertaald naar de dagelijkse
praktijk. Wij werken dit jaar aan de volgende doelen:
Doorontwikkelen en borgen van een nieuw onderwijsconcept.
Het inzetten van Technieklessen en ICT lessen.
Vergroten ouderbetrokkenheid.
De leerlijn voor rekenen verder vorm geven.

Meer weten? Ons schoolplan en jaarplan zijn in te zien op school en dat geldt ook voor
ons jaarverslag.
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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.
In het schooljaar 2020-2021 bleek uit de peiling op onze school dat zowel leerlingen,
als ouders over het algemeen een positief beeld hebben over de school. Bij de
opmerkingen die gemaakt zijn hebben wij gelezen dat er verschillend gedacht wordt
over communicatie. Waar sommige ouders heel tevreden zijn over de communicatie
met de leerkrachten en de wijze waarop zij geïnformeerd worden, zijn andere ouders
hier juist heel ontevreden over. Wij hebben de praktijkmiddagen steviger neergezet en
vanuit de cultuurcoördinatoren zijn diverse activiteiten georganiseerd. Tevens is er
een start gemaakt met thematisch werken.
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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 een keer per jaar met u hoe het gaat en zo nodig
stellen we het OPP dan bij.
Het OPP wordt opgesteld door de leerkracht, de orthopedagoog en de intern
begeleider/zorgcoördinator. Het OPP wordt altijd met u besproken, uw visie wordt
erin weergegeven en u ondertekent het ook.

4.2 Zorg voor de leerling
Onze school heeft een commissie van begeleiding. Die bestaat op onze school uit
Suzanne Wit (directeur), Jet Blokdijk (zorgcoördinator), de intern begeleider van de
groep, de jeugdarts, de leerplichtambtenaar en de jeugd-en gezinscoach die
verbonden is aan de school.
De commissie van begeleiding 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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4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat wij leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag kunnen bieden.
Op expertisecluster Nexus maken we verder gebruik van onderstaande specialisten.
Wanneer wij denken dat een kind gebaat is bij behandeling of therapie zal er altijd
eerst overleg met ouders/ verzorgers zijn.

Jeugd- en gezinscoaches
-

De jeugd- en gezinscoaches hebben een brugfunctie tussen leerling, ouders, school
en hulpverleningsinstellingen. Jeugd- en gezinscoaches bieden:
Hulp aan leerlingen, ouders en leerkrachten
Ondersteuning bij problemen die invloed hebben op het functioneren van het kind op
school en thuis
Hulp aan ouders en leerlingen bij problemen rond opvoeding, opgroeien en school
Hulp bij verwijzen naar en coördineren van gespecialiseerde hulpverlening
Deelname aan het zorgoverleg op school

Logopedie
De logopedist is een specialist op het gebied van adem, stem, mondfuncties, spraak,
taal en gehoor. Wanneer een leerling hiervoor extra ondersteuning nodig heeft, kan
de logopedist ingeschakeld worden. Daarnaast kan de logopedist ingezet worden
voor:
- Het verbeteren van communicatieve vaardigheden
- Voorinstructielessen van Taaltrapeze (zodat leerlingen de klassikale taallessen beter
kunnen volgen)
- ToM-lessen (Theory of Mind = het vermogen om je te kunnen verplaatsen in wat een
ander ziet, voelt of denkt en op basis daarvan te reageren)

Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut heeft geen aanstelling bij ons op school. Wel kunnen onder
schooltijd een aantal leerlingen behandeld worden. De verwijzing en de finaciele
afhandeling gebeurt buiten school om.

Schoolorthopedagoog
Op Expertisecluster Nexus is de zorgcoördinator tevens orthopedagoog. De
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orthopedagoog werkt mee aan het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Ook
verrichten zij aanvullend onderzoek of een herhalingsonderzoek als daar vanuit de
commisie van begeleiding of de ouders vraag naar is.

GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg
GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in
het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken,
beschermen en bevorderen de GGD de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in
Noord-Holland-Noord. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de
GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van
jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaalemotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ
zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei,
voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.
Op de website van de GGD staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan
betekenen. Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.
Contactgegevens GGD:
GGD Hollands Noorden
Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
Telefoon: 088- 0100 550
E-mail: info@ggdhn.nl
Website: www.ggdhn.nl

Leerondersteuning
Om aan de speciale behoefte van onze leerlingen te voldoen hebben we verschillende
vormen van leerondersteuning.

Assistenten
Op Expertisecluster Nexus worden de assistenten in gezet naar gelang de onderwijsen ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Stagiaires
Wij vinden het belangrijk dat stagiaires de mogelijkheid krijgen om ervaring op te
doen. Om deze reden zijn er elk jaar voor kortere of langere perioden stagiaires van
de opleidingsinstituten uit de omgeving. De stagiaires doen praktijkopdrachten in de
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klas of met kleine groepen leerlingen. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd in
handen van de groepsleerkracht.

Pictogrammen

-

Om de leerlingen zelf het overzicht te kunnen bieden op de gebeurtenissen en hen te
stimuleren in onder meer een passende taak- en werkhouding, beschikt de school
over een aantal hulpmiddelen. In de school wordt gebruik gemaakt van
pictogrammen. De pictogrammen worden gebruikt ter ondersteuning van het dag- en
weekritme, de regels en afspraken en verschillende handelingen. De functie hiervan
is meervoudig:
Voorspelbaarheid; doordat het kind ziet wat er gaat gebeuren, krijgt het rust
Aandacht richten; aan de hand van het pictogram ziet het kind wat het belangrijkste is
Geheugensteun; het pictogram helpt het kind wanneer het moeite heeft met het
onthouden van zake
Begrip; aan de hand van het pictogram weet het kind wat het te doen staat
Vergroten van de zelfstandigheid: door het gebruik van picto’s kunnen leerlingen
opdrachten zelfstandig uitvoeren

Gebruik van de timetimer

-

Een timetimer is een klok waarop vaste tijdseenheden kunnen worden aangegeven.
De klok loopt terug (rood gemarkeerd) van bijvoorbeeld 10 minuten naar 0 minuten. Er
kan geen tijd op worden afgelezen,
Stagiaires
Wij vinden het belangrijk dat stagiaires de mogelijkheid krijgen om ervaring op te
doen. Om deze reden zijn er elk jaar voor kortere of langere perioden stagiaires van
de opleidingsinstituten uit de omgeving. De stagiaires doen praktijkopdrachten in de
klas of met kleine groepen leerlingen. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd in
handen van de groepsleerkracht.
maar er wordt een tijdsblok op aangegeven. Het kind ziet in één oogopslag hoe lang
een bepaalde tijd nog gaat duren. Het belangrijkste doel van de timetimer is dat
kinderen leren zelfstandig bezig te zijn:
Zelfstandig spel zonder hulp te vragen aan een ander
Zelfstandig aan een taak werken
Binnen een bepaalde tijd nog de mogelijkheid hebben om een opdracht te voltooien
Mogelijkheid om meerdere kinderen een afgesproken tijd samen te laten spelen
Zorgdragen om te leren bepaalde hoeveelheden werk in te plannen in de gegeven tijd.
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Voor dezelfde doeleinden wordt tevens gewerkt met een reguliere klok bij de kinderen
die geoefend zijn in het klokkijken

Stoplicht
Rood: mag je niet overleggen en is het de bedoeling dat je zelfstandig werkt.
Oranje: zachtjes overleggen met de buurman of in de kleine groep.
Groen: Er mag vrijuit gepraat worden. bijvoorbeeld pauzehap of ander vrij
speelmoment.

Koptelefoons en studiecabines
Er zijn kinderen die beter werken als zij zich meer afzonderen van de andere
aanwezigen. hiervoor hebben wij koptelefoons die het omgevingsgeluid reduceren.
Studiecabines die ervoor zorgen dat kinderen minder last hebben van de
omgevingsimpulsen.

4.4 Onze samenwerkingspartners
Wij horen bij samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. 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: https://www.ppo-nk.nl/welcome
Wij werken verder samen met Parlan als zorgpartner, de gemeente Heerhugowaard,
stichting Tamino, Plein C en Cool.

4.5 Opvang en overblijven
Op Nexus maken wij gebruik van de naschoolse opvang van Happy2Move.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de site van Happy2Move.
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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 zijn, naast de incidentele besprekingen, meerdere vaste
momenten van overleg tussen school en ouders: Aan het begin van het nieuwe
schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een startgesprek. Elke leerling wordt
besproken, er worden samen doelen op gesteld, algemene gegevens worden
gecontroleerd en eventuele vragen van de ouders beantwoord. Voor de ouders van de
schoolverlaters wordt een informatieavond gehouden. Met o.a. uitleg over het
voortgezet onderwijs systeem en gastsprekers uit het voortgezet onderwijs.
In december worden de ouders van de schoolverlaters geadviseerd over een
geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor hun kind. In december krijgen de
leerlingen een kindrapport mee. In januari wordt de voortgang met ouders besproken.
In juni/juli krijgen de kinderen hun tweede rapport mee en wordt de voortgang met de
ouders op de rapportavond besproken. Aan het einde van het schooljaar wordt een
schoolverlatersavond georganiseerd. Iedere maand ontvangen ouders van de
leerkracht van hun kind een maandmail met een planning en nieuws over de klas. En
natuurlijk wanneer ouders of school het wenselijk of noodzakelijk vinden, is contact
tussendoor altijd mogelijk.

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
Ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een startgesprek

PARTNERSCHAP MET OUDERS 31

____________________________________________________________________________

door de leerkracht. Ouders kunnen in dit gesprek aangeven aan welk doel zij willen
dat er met hun kind gewerkt wordt.
Tijdens de voortgangsgesprekken kunnen deze doelen bijgesteld worden.
Het advies in groep 8 wordt met ouders besproken en daar waar nodig worden ouders
ondersteund bij de aanmelding voor het voortgezet onderwijs.

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 hebt. Ook kunt u elk jaar meedoen met onze
ouderpeiling, net als uw kind. Maak hier alstublieft tijd voor vrij, want met de
uitkomsten kunnen wij onze school weer beter maken.
Dit jaar zijn er weer ouderpeilingen gehouden.
Hieronder vindt u de resultaten van de peiling
89 % van de ouders is tevreden over het vervoer van en naar school. Wel geven ouders
het aan dat het momenteel jammer is dat ouders de school niet in mogen en
daardoor ook minder contact hebben met de leerkracht. Veel ouders zijn tevreden
over de wijze van begroeting.
85 % van de ouders is tevreden over de communicatie vanuit school. Veel ouders zijn
tevreden over de informatie over hun kind en over de communicatiemiddelen. Ook zijn
er ouder die aangeven een online systeem te missen. Aloysius is bezig met het
ontwikkelen van een ouderapp. Momenteel worden hier pilots meegedraaid.
77 % van de ouders is tevreden over de ouderbetrokkenheid. Ouders zijn wel tevreden
over de betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind, maar missen wel de
betrokkenheid op school zelf. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de
maatregelen. Een paar jaar geleden was er op school nog een actieve ouderraad,
maar door een gebrek aan ouders op dat moment is deze gestopt. Zodra de
maatregelen het toelaten zullen wij weer opnieuw kijken of we voldoende
enthousiaste ouders kunnen vinden voor een ouderraad.
90 % van de ouders is tevreden over de leerkracht. Veel ouders zijn tevreden over de
interesse van leerkrachten in hun kind. Wel geven veel ouders aan de wisselingen van
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leerkrachten tijdens het schoolljaar vervelend te vinden.
79 % van de ouders is tevreden over het klassenklimaat. Een deel van de ouders is
tevreden over de sfeer in de groep en een deel van de ouders is hier niet tevreden
over. De achterliggende redenen lopen erg uiteen. In sommige groepen is er sprake
van pestgedrag, in andere groepen weer niet. Wel voelen ouders het als een gemis
dat ze zelf niet in de klas komen.
74 % van ouders is tevreden over het schoolgebouw. De ouders die tevreden zijn
geven vooral de veiligheid van het gebouw aan als reden. Veel ouders geven aan dat
het gebouw verouderd is. De verwachting is dat de school in mei 2023 kan verhuizen
naar het nieuwe gebouw.

5.4 Meedoen en meepraten op school
Momenteel heeft onze school geen ouderraad. Wel zijn er allerlei activiteiten en
praktische zaken waarbij wij de hulp van ouders kunnen gebruiken. Interesse om ook
iets te doen op/voor school? Graag! Meld u even bij de leerkracht.
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
voorzitter van de MR; Dennis Erich dennis.erich@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. Nog belangrijker vinden wij het dat íedere leerling hieraan kan
meedoen. Daarom wordt op onze school met ingang van schooljaar 2020-2021 geen
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vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd.

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 u 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 Onderwijstijd
In alle groepen wordt uitgegaan van 940 klokuur onderwijs per schooljaar.
De deur van de school is om 08.15 uur open en om 08.30 starten de lessen.
Tussen de middag eten alle kinderen op school een broodje.
om 14.00 uur gaat de school uit.
Bij ziekte van de leerkracht proberen we intern vervanging te regelen. Mocht dit niet
lukken dan worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen.
Het uitgangspunt van Aloysius is dat er in principe geen klassen naar huis gestuurd
worden, tenzij het echt niet anders kan. Hiervoor zijn wel calamiteiten dagen
opgenomen.

6.2 Kind ziek? Meld op tijd!
Is uw kind ziek? Meld dit dan voor 8 uur via een berichtje aan de leerkracht.
Is uw kind weer beter? Meld hem/haar dan weer beter (u hoeft bij een aantal dagen
ziekte niet elke dag te bellen).
Denkt u bij ziekte ook aan een telefoontje naar het taxibedrijf, als uw kind met
leerlingenvervoer naar school komt?
Verzuimt uw kind regelmatig door ziekte? Dan melden wij dit bij de
leerplichtambtenaar.

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)
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- 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.

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
De afspraak op school is dat de leerlingen 's morgens hun telefoon inleveren bij de
leerkracht en deze weer om 14.00 uur terug krijgen.
Op de Ipads wordt gewerkt vanuit de leeromgeving van Zuludesk, dit is een beveiligde
en beperkte omgeving.
Foto's en films worden intern gebruikt voor educatieve doeleinden of voor vermelding
van leuke activiteiten op de website of voor gedeeld met ouders. Dit allen uiteraard
alleen na toestemming van ouders/verzorgers.
Volgend schooljaar zal er meer gewerkt gaan worden aan mediawijsheid.
De leerlingen in groep 7 en 8 krijgen jaarlijks een lessenserie Veilig Puberen, hierin
wordt mediawijsheid meegenomen.
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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, 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.

6.7 Bewegingsonderwijs
Kinderen bewegen meestal veel en graag. Dat zien we op het schoolplein bij het
buiten spelen en ook in de gymlessen. Bewegingsonderwijs maakt het mogelijk dat
leerlingen veel bewegen en tevens zorgt het ervoor dat kinderen kennis, inzicht en
vaardigheden verwerven die nodig zijn om op een verantwoorde wijze deel te nemen
aan de bewegingsactiviteiten. Het gaat om een breed aanbod van bewegings- en
spelactiviteiten. Leerlingen worden op een uitnodigende wijze en passend bij hun
bewegingsmogelijkheden voorbereid op deelname aan activiteiten. Tegelijkertijd leren
ze samen met anderen te spelen. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden
gezamenlijk ondernomen, waarbij geleerd wordt afspraken te maken over wat de
regels zijn en hoe die worden nageleefd. Dit vereist veel herhaling. Daarnaast is het
elkaar aanraken en het omgaan met winnen en verliezen een aandachtspunt. De
vakleerkracht beweging geeft tweemaal per week de gymlessen. Indien de
groepsleerkrachten bevoegd zijn geven zij eventueel zelf de andere gymnastiek les.

6.8 Welke schoolspullen heeft uw kind nodig?
De leerlingen zorgen zelf voor gymkleding. Alle andere spullen worden door de school
verzorgd.

6.9 Vervoer naar school
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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.

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
verzekering aanspreken.

6.11 Eten en drinken
De afspraak op school is dat elke leerling op eet en op drinkt, wat hij of zij meekrijgt
van huis uit. U kunt hier als ouder wel individuele afspraken over maken met de
leerkracht. Het schooljaar 2020-2021 hebben we als school subsidie ontvangen om als
school ‘gezonder’ te worden. Ieder jaar schrijven we ons in voor het EU-schoolfruit.
Dit gaat via loting dus is ieder jaar weer spannend of we ingeloot worden. Naast het
EU-schoolfruitprogramma waarbij alle leerlingen 20 weken lang, 3 keer in de week
een gezonde pauzehap ontvangen, hanteren we vanaf het schooljaar 2021-2022 een
vaste groente en fruitdag op woensdag. Daarnaast willen we doorgroeien naar een
gezonde school. Alle kinderen van de groepen 1,2 en 3 nemen dagelijks een gezonde
pauzehap mee. Ieder jaar breiden we dat uit. In het schooljaar 2022-2023 zijn het de
groepen 1,2,3 en 4 enzo verder. We stimuleren kinderen gezond te eten en te drinken
tijdens de pauzes op school. Snoep, chips, chocola en suikerrijke drankjes (frisdrank,
energiedranken) zijn niet toegestaan. We adviseren om water te drinken en doen
regelmatig mee met het Europese Schoolfruitprogramma en krijgen de leerlingen
gratis fruit op school.
Wat levert gezonde voeding op voor uw kind (eren)?
Kinderen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. Dat draagt bij aan
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betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Kinderen
maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven profijt van.

6.12 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
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.

6.13 Rookvrij onderwijsterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een rookvrij terrein
te hebben. Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen,
studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het
rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, speciaal
onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Op het schoolterrein wordt het rookverbod
aangegeven en de school is verplicht om het rookverbod te handhaven. Het
rookverbod geldt altijd (24 uur per dag en 7 dagen per week). Ook de e-sigaret valt
onder het rookverbod.

6.14 Samen maken we een veilige school!
Een school moet zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en personeel en
dat doen we samen. Dit betekent dat messen of andere gevaarlijke voorwerpen
(wapenbezit) en verboden middelen niet toegestaan zijn op school. Afhankelijk van de
situatie kan de politie worden ingeschakeld. Dit is niet alleen in geval van mogelijke
strafbare feiten maar ook in de preventieve sfeer.
De schoolleiding heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te
controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen door controle van
garderobekastjes-, kluisjes-, kleding- en/of tassen. Deze controles worden uitgevoerd
in het kader van een veilige school. De schoolleiding heeft het recht de verboden
middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen. Meer
informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan op de website.
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Schooltijden,
studiedagen en vakanties
7.1 Schooltijden
De wet schrijft voor dat leerlingen in acht schooljaren recht hebben op minimaal 7520
uur onderwijs. Op onze school hebben we dat als volgt geregeld.
Alle leerlingen volgen in alle groepen 940 klokuren onderwijs.
Voor stakingsdagen en het in nood naar huis sturen van groepen hebben wij
2 calamiteitendagen opgenomen.

7.2 Schoolvakanties en studiedagen
Vakanties en vrije dagen
Vakantie / Studiedag

Van / op

Tot en met

1e schooldag

23-08-2021

Herfstvakantie

18-10-2021

22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021

07-01-2022

Voorjaarsvakantie

21-02-2022

25-02-2022

Paasvakantie

15-04-2022

18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022

06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022

27-05-2022

Tweede Pinksterdag

06-06-2022
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Laatste schooldag

15-07-2022

Zomervakantie

18-07-2022

26-08-2022

studiedagen
Studiedag

16-09-2021

Studiedag

25-10-2021

Studiedag

09-02-2022

Studiedag

18-03-2022

Studiedag

14-04-2022

Studiedag

07-06-2022
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Contactgegevens
8.1 Schoolgegevens
Directeur

Suzanne Wit
Telefoon: 06-23280199
E-mail: suzanne.wit@aloysiusstichting.nl

Bezoekadres
Expertisecluster Nexus
Van Teylingenlaan 5
1701 AA Heerhugowaard

Postadres
Havinghastraat 17
1817 DA Alkmaar
Telefoon: 0251-655771
E-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl

8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van sector Noord & Gesloten Onderwijs.

Sector directeur
Remco Prast
Telefoon: 072 5112632
E-mail: remco.prast@aloysiusstichting.nl

Sectorbureau Noord & Gesloten Onderwijs
Havinghastraat 17
1817 DA Alkmaar
Telefoon: 072 – 5112632
E-mail: sb.nh@aloysiusstichting.nl
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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
De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers,
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
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8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
SWV Noord-Kennemerland

Directeur: Astrid Ottenheym
Adres: Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
Telefoon: 072 792 0110
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