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Beste leerlingen,

Welkom! Voor je ligt het schoolboekje van Beu-
kenrode Onderwijs. In dit boekje kun je lezen 
over de afspraken bij ons op school en over de 
manier waarop wij onderwijs en zorg combine-
ren. Lees ‘m rustig door en stel ons vragen als iets 
onvoldoende duidelijk is. Je kunt ook kijken of 
onze website de informatie biedt die je zoekt.

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal on-
derwijs. Wij hebben onze eigen ideeën over de 
resultaten die we met onze leerlingen willen 
bereiken. Beukenrode Onderwijs is een unieke 
school waar we opleiden en opvoeden combi-
neren. 

Een aantal dingen vinden we extra belangrijk, 
omdat we in de praktijk zien hoe ze kunnen hel-
pen om van je tijd op Beukenrode Onderwijs een 
succes te maken. 

Ten eerste willen we graag dat je je bij ons op 
je plaats voelen en echt deel uitmaakt van de 
school. Daarnaast is de samenwerking tussen 
jou, je ouders/verzorgers, de school en de even-
tuele externe begeleiding van levensbelang. 
Daarom willen we het contact goed onderhou-

den. Wij kijken het liefst naar je mogelijkheden: 
je kwaliteiten en talenten die we kunnen helpen 
ontwikkelen. 

Ken je mensen die ooit leerling waren op Beu-
kenrode Onderwijs? Vraag ze hoe ze op hun tijd 
daar terugkijken. Oudleerlingen komen regel-
matig vol trots vertellen dat zij mede dankzij 
onze school behoorlijk op de pootjes zijn te-
rechtgekomen. Ons streven is dat alle leerlingen 
aan het einde van de rit onze school kunnen ver-
laten met een diploma of met certificaten waar-
mee ze verder kunnen.

Namens Beukenrode Onderwijs:
Marion Baartman

Wij  hebben in onze aula een kunstwerk aan de wand. 
Het stelt een beuk voor, met een dorre, kale kant en een 
bloeiende kant. Tussen de bladeren van de bloeiende 
kant verschuilt zich een klein uiltje. Ik vertel ouders en 
leerlingen dat iedere leerling voor ons  in principe dat 
kleine wijze uiltje kan zijn. Misschien zit het ergens in 
jezelf verborgen, maar we streven er naar de leerling 
tot bloei te laten komen en zo’n wijs uiltje te worden!

Onder het kunstwerk staat de tekst: ‘Alleen vanuit je-
zelf’. Iedereen van Beukenrode Onderwijs zal de leer-
ling maximaal ondersteunen, maar uiteindelijk moet 
de leerling het zelf oppakken en zijn eigen kracht laten 
zien. 

WELKOM
OP BEUKENRODE ONDERWIJS
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WAAR VIND IK BEUKENRODE ONDERWIJS?

De school ligt op het landgoed Beukenrode, aan de Driebergse kant van Doorn, langs de 
provincialeweg N225.

HOE KOM IK BIJ BEUKENRODE ONDERWIJS?

Eigen (auto)vervoer: 
A12 vanaf Utrecht: neem afrit 20 Driebergen-Zeist. 
Sla aan het eind van de afrit rechtsaf de N225 op, richting Doorn.
Rij door Driebergen heen en vervolg de weg richting Doorn. 
Voorbij het Amigo benzinestation linksaf slaan, de bordjes Beukenrode volgend. 
Dan op het terrein van Beukenrode voorbij de poort het eerste pad rechts nemen.

A12 vanaf Ede: neem afrit 21 Maarsbergen/Doorn.
Aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf richting Leersum/Doorn, de N225 op. 
Bij de rotonde in Leersum wederom rechts aanhouden.
In Doorn over het kruispunt rechtdoor richting Driebergen.
Voorbij pannenkoekenhuis De Wensput de tweede weg rechts nemen. 
Dan op het terrein van Beukenrode voorbij de poort het eerste pad rechts nemen.

OV/Buslijnen: 
Lijn 50 vanaf Station Driebergen-Zeist.
Uitstappen halte Beukenlaan.

Lijn 50 vanaf Doorn centrum
Uitstappen halte Beukenlaan.

Vanaf daar de bordjes Beukenrode volgen. 
Dan op het terrein van Beukenrode voorbij de poort het eerste pad rechts nemen.
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Bezoekadres: 
Beukenrodelaan 2c,  3941 ZP DOORN

Postadres: 
Beukenrode Onderwijs 
Postbus 17
3940 AA  DOORN

Tel: 0343 - 413 883
E-mail: admin@beukenrodeonderwijs.nl
Website: www.beukenrodeonderwijs.nl 

De school is in principe iedere werkdag 
telefonisch bereikbaar van ongeveer 
07.45 uur tot 17.00 uur.
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Speciaal vervoer:
Als uw kind met het OV langer dan 1,5 uur zou moeten reizen of als uw kind niet met andere 
kinderen kan reizen, is misschien speciaal vervoer mogelijk. 
In de meeste gevallen kan de leerling gebruik maken van een taxi/busje dat uw gemeente 
regelt. Daarvoor zult zelf een aanvraag moeten doen bij uw eigen gemeente.

• Kan de leerling door ziekte of andere omstandigheden niet naar school, dan moeten de 
ouders/verzorgers dit zo vroeg mogelijk (dus direct) melden aan het taxibedrijf.

• Is de leerling daarna weer in staat naar school te komen, dan moeten ouders/verzorgers 
dit weer zelf melden bij het taxibedrijf.

• De verantwoordelijkheid voor het gedrag van het kind in de taxi, bus of eigen vervoer ligt 
bij de ouders. Gedraagt een leerling zich niet, dan wordt er een taxicontract afgegeven. 
Bij overtreding van dit contract wordt het taxivervoer ingetrokken voor onbepaalde tijd. 
Als de school op de hoogte is van ongewenst gedrag, dan volgt er een melding bij de 
gemeente.

WAT ZIJN DE SCHOOLTIJDEN?
ma t/m vr:       08.30 – 14.30 uur

De eerste schooldag is maandag 27 augustus 2018, dan wordt er gestart met de zgn. 
kennismakings- en afstemmingsgesprekken tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de 
mentor. Iedereen ontvangt daartoe een persoonlijke uitnodiging. Dinsdag 28 augustus en 
woensdag 29 augustus zijn er introductiedagen. Dinsdag zijn de leerlingen om 14.30 uit en 
woensdag om 12.30 uur. Donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus heeft het team een 
introductie 2-daagse en zijn de leerlingen vrij. De eerste echte lesdag is dan op maandag 3 
september. Op de twee instructiedagen start ook het eventuele taxivervoer. 

Met enige regelmaat vinden er studiedagen plaats. Op die dagen besteden onze docenten 
samen aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in het vak. Zonder bij te blijven kun je immers 
niet vooruitdenken. Je bent op deze dagen vrij van school. Deze data kun je in de jaarplanner 
terugvinden.

WAT DOE IK ALS IK TE LAAT OF ZIEK BEN?
Wanneer je ziek bent of later komt, meldt je ouder/verzorger dit vóór 8.30 uur bij de 
administratie (0343-413883). Ook bij doktersbezoek neemt je ouder/verzorger contact op met 
de school of geeft een dag van tevoren een briefje mee.

MET WIE NEEM IK HET EERST CONTACT OP ALS IK IETS VAN DE SCHOOL WIL WETEN?
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers, de leerling en voor even-
tuele externe begeleiders. De mentor is immers de spil in de onderwijsloopbaan van de leer-
ling. Gaat het over administratieve zaken, dan kan de ouder/verzorger het algemene nummer 
bellen. 
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1e lesdag schooljaar 2018-2019 27 augustus 2018

Herfstvakantie 22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018

Sinterklaas 5 december 2018
vanaf 12.35 uur

Kerstvakantie 21 december 2018
vanaf 12.35 uur

t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019

Paasvakantie + meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019

Pinkstervakantie 10 juni 2019 t/m 14 juni 2019

Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

1e lesdag schooljaar 2019-2020 2 september 2019

WANNEER ZIJN LEERLINGEN EN TEAM DIT SCHOOLJAAR VRIJ?

Studiedagen worden nader ingepland
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Schooltijden, pauzes, verlof en verzuim
beleid

SCHOOLTIJDEN

Ma t/m vr: 08.30 – 14.30 uur

De schooltijden vormen een vaste regelmaat. In principe zijn er geen uren vrij. 
Op twee momenten in de dag houden we even pauze. 

Er wordt dan geen les gegeven. Je kunt dan wat eten of even ontspannen, onder begeleiding 
van een docent. In de ochtend nemen we pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur, tussen de middag 
is dat van 12.35 uur tot 12.55 uur.

Met enige regelmaat vinden er studiedagen plaats. Op die dagen besteden onze docenten sa-
men aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in het vak. Zonder bij te blijven kun je immers niet 
vooruitdenken. Van de data word je van tevoren op de hoogte gesteld.

Na iedere periode (4 keer per jaar) zal er een toetsweek gehouden worden. De leerlingen heb-
ben dan in de ochtend toetsen of tentamens en zijn dan om 12.00 uur uit om zich thuis voor te 
bereiden op de volgende toetsen/tentamens. De taxibedrijven zullen hier begin schooljaar van 
op de hoogte gesteld worden maar het is belangrijk dat ouders/verzorgers dit ook nog melden 
bij de taxichauffeurs.

AANWEZIGHEID/AFWEZIGHEID
Voor je aan-/afwezigheid gelden de volgende regels:
• De school geeft geen vrij zonder toestemming van de schoolleiding.
• Kun je niet naar school komen, dan moet dit van tevoren worden gemeld door je ouders/

verzorgers, maar uiterlijk dezelfde dag voor 08.30 uur.
• Je wordt alleen na overleg met je ouders/verzorgers naar huis gestuurd. 
• Blijk je onder schooltijd thuis te zijn zonder dat daarvoor afspraken bestaan, dan vragen 

we je ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de schoolleiding.
• Bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist, enz. worden zoveel mogelijk buiten de 

schooltijden afgesproken. Als de afspraak niet anders kan en onder schooltijd moet, dient 
de schoolleiding hiervoor toestemming te geven aan je ouders. Je mentor wordt hiervan 
op de hoogte gesteld.

SCHOOLTIJDEN, PAUZES, VERLOF EN 
VERZUIMBELEID

Aula / pauze

2



TE LAAT KOMEN
Wanneer je te laat bent, dien je je te melden bij 
de administratie voor een briefje. Na 9x te laat, 
volgt een brief naar je ouders/verzorgers en de 
leerplichtambtenaar. De gemiste lestijd haal je 
in.

VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS
Het is wettelijk verplicht dat je deelneemt aan 
alle voor jou bestemde onderwijsactiviteiten. 
Zie daarvoor je individuele lesprogramma. 
Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten 
wordt alleen verleend, als dat in het in je hande-
lingsplan is aangegeven. 

EXTRA VERLOFDAGEN
Extra verlofdagen kun je alleen krijgen als daar-
voor belangrijke (bijv. sociale en godsdienstige) 
redenen aangegeven kunnen worden bij de 
schoolleiding door je ouders/verzorgers. Extra 
vakantiedagen worden niet gegeven.

HOEVEEL LES KRIJGEN ONZE LEERLINGEN?
Per jaar ligt het aantal klokuren onderwijstijd op 
minimaal 1.000 uur. Dit is volgens de wettelijke 
eisen. Dat wil zeggen dat je 5 uur en 25 minuten 
per dag les hebt.

LESUITVAL
Op Beukenrode Onderwijs heb je geen tussen-
uren. Als een leerkracht ziek wordt of tussen-
tijds Beukenrode Onderwijs verlaat, zijn er altijd 
tijdelijke aanpassingen in het lesrooster. Het 
kan daardoor zijn dat je tijdelijk aan het werk 
gaat bij andere leerkrachten. 

VERZUIMBELEID 
We willen niet dat je zonder overleg en/of 
zonder geldige reden van school wegblijft. De 
verantwoordelijke leraar houdt van zijn eigen 
groep een verzuimregistratie bij. Wanneer je 
verzuimt, dan wordt dat nog dezelfde dag ge-
meld bij je ouders/verzorgers. De reden van het 
verzuim wordt nagevraagd. 
In het leerlingvolgsysteem wordt elk lesuur aan-
wezig- en afwezigheid geregistreerd in het han-
delingsplan. Bij te veel verzuim worden je ou-
ders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek.
De ambtenaren van leerplichtzaken krijgen re-
gelmatig een overzicht van het geregistreerde 
verzuim. 

MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN
Wanneer je bepaalde lessen zoals sport of 
zwemmen niet kunt volgen, waardoor je ergens 
niet aan mee kan doen, is een schriftelijke mel-
ding van je ouders/verzorgers verplicht.
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A
fspraken en regels

Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn 
afspraken en regels nodig. Dat geldt natuur-
lijk ook voor een school waar veel mensen 
moeten samenwerken. Regels maken dat we 
weten wat we van elkaar kunnen verwachten. 
Soms staan die regels op papier, soms niet. Het 
doel van alle regels is dat we een goede school 
hebben, waar leerlingen dat kunnen doen 
waarvoor ze hier komen: bouwen aan hun toe-
komst en intussen een fijne tijd hebben.

En wat is een goede school? 
In het kort moet onze school:
voor iedereen
            een veilige,
          rustige 
  en nette plek zijn!

Een goede school voor iedereen is dus het 
doel van alle regels. Iedereen die bij onze 
school hoort, moet de regels natuurlijk wel 
kennen en vooral begrijpen waarom ze be-
staan. De belangrijkste regels hebben we 
opgeschreven, zodat we weten wat we van el-
kaar mogen verwachten. Voor elke klas gelden 
nog speciale klassenregels. 

DE BELANGRIJKSTE REGELS: 
ONZE GRONDWET.
Wij vinden dat iedereen zich binnen en rond 
de school veilig en prettig moet kunnen voe-
len. Daarom heeft Beukenrode Onderwijs ook 
een grondwet, met de volgende regels:

1. Ik respecteer alle mensen. Ik spreek met 
ze op een normale manier, dus ik vloek 
en scheld niet en gebruik geen smerige 
woorden.

2. Ik accepteer de anderen. Ik discrimineer 
niet, ik pest niet en doe niet aan uitla-
chen of roddelen.

3. Ik gebruik binnen en buiten de school 
geen geweld. Ik blijf van een ander en 
diens spullen af. 

4. Ik bedreig niemand en ik neem geen wa-
pens mee, ook niet iets dat op een wapen 
zou kunnen lijken of dat ik als wapen kan 
gebruiken.

5. Als iemand mij hindert, vraag ik haar of 
hem om daarmee te stoppen.

6. Als ik een conflict niet zelf op een rustige 
manier kan oplossen, vraag ik een leraar 
om hulp.

7. Ik help de school, het meubilair en het 
schoolterrein schoon te houden. Ik 
spuug niet in of om de school. Peuken 
en afval doe ik in de daarvoor bestemde 
afvalbakken.

8. Ik verhandel geen spullen.
9. Op school spreek ik Nederlands.
10. Ik accepteer deze regels en teken ervoor.

DINGEN DIE EEN LEERLING MOET (OF MAG) 
HEBBEN

Schrijf- en tekenmateriaal
Leerlingen zorgen zelf voor een etui met pen-
nen, potloden en gum. Bovendien moeten 
ze een liniaal, geodriehoek, agenda en een  
rekenmachine meebrengen.

Verplichte werkkleding
Verplichte werkkleding afgestemd op het 
praktijkvak. Zie bijgevoegd schema en altijd in 
overleg met de betreffende vakdocent.

Gymkleding
Alle groepen hebben wekelijks minimaal een  
blokuur gemengd gymnastiekles.
Sportkleding is verplicht. Nodig zijn:
• handdoek en zeep;
• schoon ondergoed;
• zaalschoenen;
• correcte sportkleding: sportbroek en  

t-shirt.
Liefst elke maandag een schone set kleren. 
Wie vergeet om gymspullen mee te nemen, 
mag één keer kleding lenen. Een volgende 
keer dat de leerling de gymspullen vergeet, 
moeten die van huis worden opgehaald. 
Gemiste schooltijd moet de leerling later 
inhalen. Douchen na de gymnastiekles 
is verplicht. Leerlingen kunnen douchen 
in de hiervoor individuele douchehokjes. 
Om veiligheidsredenen zijn bij het sporten 
sieraden en piercings niet toegestaan!

AFSPRAKEN EN REGELS
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MP3-speler
Binnen de klas mogen leerlingen een MP3-speler 
gebruiken als die helpt te concentreren. Dit gaat 
altijd in overleg met de docent. Buiten de klas 
moet de MP3-speler uit.

Kantinekaart
Om op school tosti’s, broodjes gezond, drinken 
of koeken te kunnen kopen, is een kantine-
kaart nodig. Deze kaart ter waarde van € 5,00 of 
€ 10,00 is te koop bij de administratie. De afde-
ling Horeca maakt vaak gerechten voor de lunch 
klaar die in de kleine pauze besteld kunnen wor-
den.

Medicatie
De school verstrekt alleen pijnstillers bij 
lichamelijke klachten na overleg met ouders/
verzorgers. Het gebruik van dagelijkse medicatie 
moet gemeld worden de Commissie voor de 
Begeleiding. Deze wordt onder toezicht verstrekt.

Kluisje
In de beide aula’s staan kluisjes. Leerlingen zijn 
verplicht hiervan gebruik te maken voor het 
bewaren van hun boeken, gymtas, werkkleding 
etc. Hiervoor ontvangen ze een sleutel na het 
tekenen van een contract en het betalen van 
€ 10,00 borg.

DINGEN DIE EEN LEERLING JUIST NIET MOET 
HEBBEN

Middelengebruik
Het onder invloed zijn van alcohol en drugs is op 
deze school niet toegestaan. Is er een drugspro-
bleem op het moment van aanmelding op deze 
school, dan geldt een ontmoedigingsbeleid. De 
school zal met de leerling een opvoedkundig 
traject doorlopen. Er kan een drugscontract ge-
maakt worden. Bij vermoeden van drugsgebruik 
kan er een drugstest afgenomen worden. Deze 
zaken staan omschreven in de procedure ‘Ver-
moeden van drugsgebruik’.

Energy drink 
Het is niet toegestaan energy drink mee te ne-
men naar school of om die te drinken op het 
schoolterrein voor of tijdens schooltijden. In die 
conditie kunnen wij geen onderwijs aan je geven 

en ben je niet welkom op school. 

Kauwgom
Kauwgom is onder schooltijd en op het school-
terrein verboden.

Mobiele telefoon
Mobieltjes mogen op school en op het school-
terrein niet aan staan. Ze mogen dus ook niet 
worden gebruikt als mp3-speler.

Foto- of filmcamera’s
Om de privacy van leerlingen en anderen op 
school te garanderen, is er de privacyregeling. 
Die houdt ook in dat op het terrein geen foto’s 
of films mogen worden gemaakt - ook niet met 
een mobieltje - zonder toestemming van de 
schoolleiding.

Waardevolle spullen
Laat dure spullen thuis; dat is veel veiliger. Dus 
liever geen dure sieraden, spelcomputers of  
i-Pods meenemen. Ook niet uitlenen. Zo voor-
komen we verlies en diefstal. De school is daar-
voor niet aansprakelijk.

Sieraden en piercings tijdens sport
Om veiligheidsredenen zijn bij het sporten sie-
raden en piercings niet toegestaan.

Rookwaren
Beukenrode Onderwijs is een rookvrije school. 
Dat betekent dat er tussen 8.30 – 14.30 uur 
niet gerookt wordt. Voor het roken voor en na 
schooltijd heeft Beukenrode Onderwijs een ro-
kersplek ingericht, dat is dan ook de enige plek 
waar gerookt mag worden.

Aanstootgevende kleding
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. 
Daarbij bedoelen we kleding van discrimine-
rende aard met vreemde teksten en/of afbeel-
dingen en kleding waarbij teveel bloot gezien 
wordt. Ook naaldhakken zijn verboden. 

Hoofdbedekking
In de school wordt hoofdbedekking niet toe-
gestaan. Uitzondering hierop is de hoofddoek 
als uiting van een godsdienst. Deze hoofddoek 
mag niet gezichtsbedekkend zijn.
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A
fspraken en regels

3

AFSPRAKEN DIE EEN LEERLING OOK NOG 
MOET WETEN

Toiletten
De toiletten zijn tijdens de lessen gesloten. 
Indien nodig, worden ze geopend door de 
leerkracht.

Rust op de gang
Om ervoor te zorgen dat het rustig is in de 
gangen, mag je tijdens de lessen alleen over 
de gang lopen met een loopbriefje. Op dit 
briefje staat waar je naar toe kan gaan en hoe 
laat je vertrokken bent. Heb je dit briefje niet 
bij je, dan ben je in overtreding en volgt er een 
consequentie.

Jassen
In de klas doe je je jas uit.

Schoonhouden gebouw en schoolterrein
Je dient de school en het meubilair te res-
pecteren. Dit betekent dat peuken en afval in 
de daarvoor bestemde afvalbakken gedaan 
moeten worden. Spugen in en rond de school 
wordt niet toegestaan. Indien je je niet aan 
deze afspraak houdt, zal je corveemaatregelen 
moeten uitvoeren.

ALS HET HELAAS TOCH FOUT GAAT…..

We verwachten dat leerlingen zich gedragen 
zoals is afgesproken. Als het mis gaat, kunnen 
ze een consequentie krijgen. Wie bijvoorbeeld 
spuugt, zal corveetaken moeten uitvoeren.  
Een strafopdracht wordt altijd na schooltijd 
verricht en kan zijn:
• lesstof maken; 
• schoonmaakwerk doen (bv. plein vegen, 

tuin opruimen);
• andere gepaste consequentie.

Ook zijn de volgende maatregelen  
denkbaar:

Verwijdering uit de les
Krijg je de opdracht om de les te verlaten, dan 
doe je dat, ook al vind je dat niet eerlijk of te-
recht. Je meldt je direct bij diegene naar wie je 
bent toegestuurd.

Schorsing 
Het College van Bestuur kan je tijdelijk schor-
sen als de situatie daar om vraagt. Dat doet het 
College van Bestuur als zij denkt dat daarmee 
de belangen van anderen worden gediend, 
zoals andere leerlingen, een personeelslid of 
de schoolorganisatie. Misschien is het op dat 
moment zelfs in je eigen belang dat je tijdelijk 
niet op school aanwezig bent. Over dit onder-
werp staat meer in de procedure Schorsing en 
verwijdering.

Verwijdering
Voor verwijdering van een leerling bestaat een 
bepaalde procedure. Die is op aanvraag in te 
zien. Over dit onderwerp staat meer in de pro-
cedure Schorsing en verwijdering.

Schade
Schade die je aanbrengt aan de school of de 
eigendommen van de school en de personen 
die bij de school betrokken zijn, zal moeten 
worden vergoed door je ouders/verzorgers. 

Als voor bepaalde situaties (nog) geen regels 
bestaan, dan beslist het College van Bestuur 
welke eventuele maatregelen gepast zijn in 
de omstandigheden. 



EXTRA KOSTEN VOOR OUDERS/
VERZORGERS/LEERLINGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019

In een aantal gevallen ziet Beukenrode  
Onderwijs zich genoodzaakt een beroep 
op de ouders/verzorgers te doen voor de  
bekostiging van activiteiten en/of kleding die 
horen bij specifieke opleidingen/leerjaren 

en niet bekostigd kunnen worden uit de be-
schikbare middelen. Kleding wordt collectief  
ingekocht onder leiding van de betreffende 
vakdocent(en). Informatie volgt via hen.

Alle andere activiteiten zoals excursies, sport- 
dagen en mentoruitjes worden bekostigd door 
Beukenrode Onderwijs. 

LEERJAAR /
RICHTING ACTIVITEIT KLEDING / MATERIAAL KOSTEN  

PER LLN.

1 Introductiekamp - € 65,-

2

3 en 4 TL Engels Londen Excursie * - € 500,-

3 en 4 HBR - Koksbuis met logo en  
schoenen € 80,-

3 en 4 S, D&V  
(zorg & welzijn) - Sportshirt en broekje met 

logo en initialen. € 25,-

3 en 4 M&T -
Overall (bedekte rits  

en knopen) en  
veiligheidsschoenen.

€ 100,-

3 & 4 PIE - Overall, veiligheidsschoenen, 
bril en oordoppen. € 130,-

*  De Londenexcursie wordt om het jaar georganiseerd en staat 
in de planning voor het voorjaar van 2019.
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D
e organisatie van Beukenrode O

nderw
ijs

De onderwijstrajecten die wij op Beukenro-
de Onderwijs met een eigen examenlicentie 
aanbieden  zijn: VMBO theoretische leer-
weg (TL), Kader beroepsgerichte leerweg 
(KBL), Basis beroepsgerichte leerweg (BBL), 
de praktijkrichtingen voor het vernieuwde 
VMBO starten op Beukenrode Onderwijs 
vanaf leerjaar 3. 

De profielen zijn: 
• Produceren Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport (M&T)
• Horeca Bakkerij en Recreatie (HBR)
• Zorg & Welzijn (Z&W)

DOEL: DOORSTROOM OF EINDONDERWIJS
We leiden op voor een diploma en doorstroom 
naar een volgende, liefst reguliere onderwijs-
instelling. Als een leerling echter onvoldoende 
profijt blijkt te hebben van ons opleidingsaan-
bod, beschouwen we onze school als eindon-
derwijs. In wat we de arbeidsmarktgerichte 
leerroute noemen, bereiden we de leerling 
voor op een baan. Ook zijn er mogelijkheden 
voor cursorisch onderwijs. 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF PLAN (OPP)
Voor iedere leerling stellen we een OPP op. Jij, 
je ouders/verzorgers en je mentor onderteke-
nen dit. Onder meer met toetsen houden we 
je leervorderingen bij. Samen met de resulta-
ten van de gedragsobservatie worden deze 
regelmatig besproken. We evalueren het OPP 
op twee momenten in het schooljaar, om het 
dan aan te passen en opnieuw vast te stellen 
met jouw ondertekening en die van je ouders/
verzorgers. 
Zo weten wij zeker dat je onze (herziene) aan-
pak kent en steunt. Als het nodig is, krijg je ex-
tra hulp met adequate trainingsprogramma’s.
De resultaten over een periode worden aan 
het eind van iedere periode in een perioderap-
port aan jou meegegeven. Natuurlijk is deze 
ook voor je ouders/verzorgers.

DE ORGANISATIE VAN BEUKENRODE ONDERWIJS

4



In ons onderwijs besteden wij veel aandacht 
aan het bevorderen van je sociale vaardigheden 
en aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook 
adviseert de school je over je schoolkeuze en 
geven we beroepenvoorlichting. Wij houden 
je steeds voor welke leerprestaties we van je 
verwachten, maar ook op welk niveau je in het 
regulier voortgezet onderwijs zult moeten wer-
ken en wat de eventuele exameneisen zullen 
zijn. Dan weet je waar je naar toe werkt en kom 
je niet voor verrassingen te staan. 

STAGE ALS VOORBEREIDING OP EEN PLAATS 
IN DE MAATSCHAPPIJ
Wanneer je gekozen hebt voor BB, KB of horeca-
assistent, zoeken we een stageplaats waar je je 
kennis van school in praktijk kunnen brengen. 
Ook voor TL en HAVO leerlingen is er de moge-
lijkheid tot het lopen van een stage wanneer 
het OPP aangeeft dat daar behoefte aan is. 

Zit een vervolgopleiding op een reguliere 
school er niet in, dan zoeken we naar een cur-
sus die past in jouw belangstellingssfeer en die 
aansluit bij je capaciteiten. Daarnaast zoeken 
we naar een stageplaats in de omgeving voor 
de nodige arbeidstraining.

De plaatsing op een stageplaats leggen we 
schriftelijk vast in een contract tussen jou (of je 

wettelijke vertegenwoordiger), de school en de 
stagegever. De school zorgt ervoor dat er een 
verzekering is die risico’s dekt van ongevallen 
en wettelijke aansprakelijkheid, voor zowel jou 
als je stageleraar. Deze is van kracht tijdens de 
reis tussen school en stageadres, en op het sta-
geadres.
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Begeleiding van leerlingen

We streven naar een school met een warm 
en veilig klimaat, waar elke leerling er mag 
zijn en waar je je optimaal kunt ontwikkelen. 
Onze aanpak – zeg maar: ons ‘maatwerk’ 
– maakt dat we veel tijd investeren in indivi-
duele leerlingen.  Maar ook voor Beukenrode 
Onderwijs geldt: ‘We kunnen veel, maar niet 
alles …‘  Soms komen wij onze grenzen tegen. 
Jouw  begeleiding gebeurt met de inzet van 
veel mensen en afspraken. We bespreken de 
belangrijkste:

MENTOR
De mentor speelt een centrale rol in jouw be-
geleiding. Je hebt je eigen mentor naar wie je 
toe kunt gaan met al je vragen en problemen.  
Ook je ouders/verzorgers kunnen je men-
tor raadplegen. Je mentor houdt hen op de 
hoogte van jouw functioneren op school; van 
je leervorderingen en van je gedrag. 

VERTROUWENSKWESTIES
De leerling die hulp nodig heeft om proble-
men op te lossen in de vertrouwenssfeer, kan 
terecht bij een contactpersoon voor hulp en 
advies. Leerlingen en ouders/verzorgers kun-
nen erop vertrouwen dat hun probleem alleen 
met hun toestemming met een ander wordt 
besproken. De leerling mag ook een ander 
staflid (dan de contactpersoon) vragen te 
helpen een oplossing te vinden voor de ont-
stane problemen. De contactpersoon kan de 
klacht vervolgens voorleggen aan de externe 
vertrouwenspersoon die voor BO beschikbaar 
is. Voor medewerkers aan Beukenrode Onder-
wijs is er een externe vertrouwenspersoon 
beschikbaar, deze wordt ingehuurd vanuit 
Verzuim Management Op Maat. Voor verdere 
informatie over dit onderwerp, zie de bijlage 
klachtenregeling in het schoolboekje en op de 
site van BO.

LEERLINGVOLGSYSTEEM (SOM)
Jouw vorderingen op het gebied van het le-
ren en het sociaal-emotioneel gedrag worden 
geregistreerd in een digitaal leerlingvolg-
systeem. Gegevens uit dit systeem worden 
verwerkt in je OPP en eventueel IHP (indivi-
dueel handelingsplan). Deze gegevens wor-
den regelmatig besproken, geëvalueerd en 

aangepast. Dit gebeurt tijdens het groepsplan 
gedrag. Alle leden van het team die jou bege-
leiden, zijn daarbij aanwezig. Zo houden we 
een actueel beeld van je vorderingen en van 
eventuele knelpunten. Jij en je ouders worden 
hiervan natuurlijk ook op de hoogte gehou-
den door je mentor.

SCHOOLRAPPORT
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. 
Aan het eind van iedere periode ontvang je 
een schoolrapport. Hierop wordt je niveau 
aangegeven en een beoordelingscijfer geno-
teerd. Het rapport laat je schoolvorderingen 
zien en je niveau ten opzichte van het regulier 
onderwijs.

EXTRA ONDERSTEUNING
Als de begeleiding die wij jou bieden moet 
worden aangevuld, kunnen wij verwijzen naar 
externe begeleiders/behandelaars zoals het 
zorgloket van de gemeente van uw woon-
plaats, de stichting Timon, het RIAGG, Altrecht 
en De Waag. Wij doen dit alleen na overleg 
met en toestemming van ouders/verzorgers 
en/of de meerderjarige leerlingen zelf.

HOE GAAN WE OM MET CONFLICTEN 
EN AGRESSIE?
Er kunnen op Beukenrode Onderwijs situaties 
voorkomen waarbij emoties zo hoog oplopen 
dat de schoolleiding en docenten wel moeten 
optreden om (levens)gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Om die situaties vroeg te kunnen 
herkennen en er goed mee om te gaan, volgde 
het team van Beukenrode Onderwijs de PACT-
opleiding. PACT staat voor Praktische Agressie 
Controle Training. 

PACT gaat uit van respect voor jou. Wanneer je 
(nog) onbeheerst gedrag vertoont, zie je ken-
nelijk geen andere oplossingen om je (in die 
omstandigheden) staande te houden. 

Het kan zijn dat er in de klas of elders op school 
conflicten ontstaan met veel agressie. Komt 
het zover, dan kan er gevaar ontstaan voor de 
omgeving. Op zo’n moment grijpen docenten 
en/of de locatieleider in. Soms moeten we dan 
fysiek ingrijpen om de veiligheid te herstellen. 

BEGELEIDING VAN LEERLINGEN
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Dit gebeurt op een afgesproken manier met 
respect voor de leerling en de omgeving.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING
De school heeft een gerichte aanpak voor 
leerlingen om de sociale vaardigheden te ver-
sterken. Er wordt gewerkt met het programma 
TOPs!. TOPs! is een lesprogramma dat het kli-
maat op school helpt te verbeteren door aan de 
slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan
met emoties en moreel redeneren. Daar naast 
maakt TOPs! leerlingen bewust van hun eigen 
denken en doen en leert het programma hen 
hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit 
doet TOPs! door te leren dat je in iedere situatie 
kunt kiezen voor een positieve oplossing. In het 
schooljaar 2018-2019 zijn alle medewerkers van 
Beukenrode Onderwijs opgeleid tot gecertifi-
ceerd TOPs!-trainer.

TOPs is gebaseerd op het EQUIP-programma, 
welke ontwikkeld is in de Verenigde Staten 
(Gibbs, Potter & Goldstein, 1995). Binnen BO 
wordt gewerkt met de onderwijsvariant op dit 
programma wat speciaal door Stichting 180 
ontwikkeld is waardoor het beter aansluit op 
de Nederlandse uitvoeringspraktijk. Daarbij 
worden nieuwe en actuele) wetenschappelijke’ 
inzichten geïntegreerd.

Voor het schooljaar 2018–2019 staat er weke-
lijks een TOPs uur op het rooster voor iedere 
mentorklas en zal het team op verschillende 
momenten in de vorm van studie (mid)dagen 
getraind blijven worden in de principes en vaar-
digheden die horen bij een gecertificeerd trai-
ner, weer onder begeleiding van Stichting 180.
Op deze wijze wordt er binnen BO continu 
gewerkt aan doelen als:
• Het vergroten van sociale vaardigheden;
• Beter leren omgaan met emoties, waarbij 

de aandacht primair uitgaat naar het ver-
beteren van omgaan met boosheid;

• Het verbeteren van moreel redeneren;
• Leerlingen motiveren en leren elkaar te 

helpen en positief gedrag van elkaar te 
leren;

• Het creëren van een positieve cultuur 
waarin rekening met elkaar gehouden 

wordt;
• Het herkennen van belemmerende ge-

dachten (‘denkfouten’) en deze vervangen 
door helpende gedachten (‘TOP gedach-
ten’);

• Het herkennen van probleemgedrag en 
dit omvormen naar gewenst, prosociaal 
gedrag (‘TOP gedrag’).

TOPs! is bedoeld voor leerlingen in het voort-
gezet onderwijs, voortgezet speciaal onder-
wijs en middelbaar beroeps onderwijs. Binnen 
Beukenrode Onderwijs wordt het programma 
klassikaal in de mentorklas aangeboden. TOPs! 
is geschikt voor leerlingen met een normale in-
telligentie.

Voor verdere (achtergrond) informatie: 
www.180.nl

CONTACTEN TUSSEN OUDERS/VERZORGERS 
EN SCHOOL
Je bent altijd gebaat bij goed contact tussen je 
ouders/verzorgers en de school. Daarom nodi-
gen wij je ouders/verzorgers meerdere keren 
per jaar op school uit voor o.a. het startgesprek 
op de eerste schooldag, de evaluatiebespre-
kingen van het OPP en eventueel IHP en voor 
de rapportbesprekingen. Ook komt je mentor 
een keer op huisbezoek, eventueel samen met 
een gedragsdeskundige. Het liefst doen we dit 
aan het begin van het schooljaar.

VERSCHILLENDE 
METHODES VOOR HET 

OMGAAN MET 
CONFLICTEN, AGRESSIE EN 

SOCIALE VAARDIGHEDEN
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Procedure verm
oeden van drugsgebruik

Procedure schorsing en verw
ijdering

Middelengebruik o.a. bijvoorbeeld drugs/alcohol gaan niet samen met onderwijs, ook niet op 
Beukenrode Onderwijs. Wanneer een leerling in schooltijd onder invloed is van drugs/alcohol, 
kunnen er gevaarlijke en ongewenste situaties ontstaan voor de betrokken leerling en voor de 
omgeving.

Hebben we een ernstig vermoeden dat sprake is van middelengebruik, dan volgen wij de vol-
gende procedure:

• We nemen de leerling uit de lesgroep voor een gesprek. In dit gesprek wordt aangehaald 
hoe gevaarlijk drugsgebruik is en waarom dat niet is te combineren met het volgen van 
(ons) onderwijs. Vervolgens vragen we naar middelengebruik van de leerling.

• Beweert de leerling dat er geen middelen in het spel zijn, maar dat er andere redenen voor 
het afwijkende gedrag zijn, dan zal de leerling de gelegenheid krijgen zijn/haar gelijk aan 
te tonen met de One-Step Drugtest (Statswab).  Daarover zal eerst contact worden opgeno-
men met ouders/verzorgers.

• Wanneer de test aantoont dat de leerling inderdaad geen drugs gebruikt heeft, is dat voor 
ons een reden minder om ons zorgen te maken. Wanneer de test uitwijst dat er wel drugs in 
het spel zijn, dan heeft de leerling ons voorgelogen, en is het goed dat we hem/haar uit de 
lessituatie hebben gehaald. De kosten van de  One-Step Drugtest (€ 30,00) zullen we in dat 
laatste geval wel verhalen op de leerling of diens ouders/verzorgers.

Maatregelen voortkomend uit het aangetoonde drugsgebruik zullen wij nemen conform de 
daarover opgenomen regels in onze schoolgids.

PROCEDURE VERMOEDEN  
VAN DRUGSGEBRUIK

6
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Soms ziet het College van Bestuur  zich genood-
zaakt een leerling te schorsen. Schorsing is aan 
de orde als  ernstig wangedrag van een leerling 
direct optreden noodzakelijk maakt en er tijd 
nodig is voor het vinden van een oplossing. Ern-
stig wangedrag kan bijvoorbeeld mishandeling 
zijn, diefstal, drugsgebruik of het herhaald ne-
geren van schoolregels.

Bij een incident stellen we ouders/verzorgers 
(telefonisch en) schriftelijk op de hoogte van de 
reden, aanvang, tijdsduur van de schorsing en 
van eventuele andere genomen maatregelen.
Daarnaast stelt de school de leerling in staat te 
voorkomen dat deze een achterstand oploopt, 
bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk. 

Duurt de schorsing langer dan één dag, dan 
stelt het College van Bestuur de inspectie er van 
in kennis, en van  de reden van de schorsing.

Verwijdering van een leerling is een ordemaat-
regel die de school slechts in het uiterste geval 
neemt. Ook dan nog gebeurt dat met uiterste 
zorgvuldigheid. Er moet sprake zijn van ernstig 
wangedrag en een onherstelbaar verstoorde re-
latie tussen de leerling en de school en/of ouder 
en school.

Wanneer het College van Bestuur de beslissing 
tot verwijdering heeft genomen moet ver-
volgens de wettelijk vastgestelde procedure 
worden gevolgd. Stapsgewijs komt dat op het 
volgende neer:
• Voordat het bevoegd gezag besluit tot ver-

wijdering van een leerling hoort het alle 
betrokkenen;

• De ouders/verzorgers ontvangen een 
gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij 
wordt gewezen op de mogelijkheid om 
binnen zes weken schriftelijk bezwaar te 
maken tegen het besluit;

• Het College van Bestuur meldt het besluit 
tot verwijdering van de leerling onmiddel-
lijk aan de leerplichtambtenaar;

• Maken de ouders/verzorgers bezwaar, 
dan hoort het bevoegd gezag hen over dit  
bezwaarschrift;

• Het bevoegd gezag neemt binnen vier  
weken na ontvangst van het bezwaar-
schrift een besluit;

• Het bevoegd gezag kan over gaan tot  
definitieve verwijdering indien aantoon-
baar gedurende 8 weken zonder succes 
is gezocht naar een zodanige school of 
instelling waarnaar kan worden verwezen. 
(art. 40 a lid 18 WEC) 

PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING
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D
e klachtenregeling

Privacy beleid

Sinds 1998 bestaat de mogelijkheid om een 
klacht in te dienen wanneer men meent dat 
daar aanleiding toe bestaat. Men kan zich altijd 
wenden tot de klachtencommissie. 

Ouders, personeel en leerlingen vanaf 13 jaar 
hebben recht om te klagen over gedragingen 
en beslissingen (en het nalaten daarvan) van 
het bestuur of het personeel. Ook is het mo-
gelijk om te klagen over de gedragingen van 
andere ouders of leerlingen.

Overigens doen wij er alles aan om in eerste 
instantie problemen in goed overleg met alle 
partijen te bespreken en zelf op te lossen.

Zie voor het klachtenreglement de website 
van Beukenrode Onderwijs. 

DE KLACHTENREGELING
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PRIVACY BELEID EN AVG
In het kader van de AVG (algemene 
verordening gegevensbescherming) wet, per 
25 mei 2018 heeft B.O. een aantal documenten 
vastgesteld zoals zij vigerend zijn binnen B.O. 
en dus gelden voor iedereen die binnen de 

organisatie actief is (als medewerker, leerling, 
bezoeker of anderszinds). Deze documenten 
zijn te vinden op de site van BO;  

www.beukenrodeonderwijs.nl 
onder het kopje Algemeen/privacy.

PRIVACY BELEID






