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Beste ouders en leerlingen,

Welkom! Voor je ligt de schoolgids van Beu-
kenrode Onderwijs. In deze gids schetsen wij 
een beeld van onze school en van de manier 
waarop wij onderwijs en zorg combineren. 
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 
onderwijs. Wij hebben onze eigen ideeën over 
de resultaten die we met leerlingen willen be-
reiken. Beukenrode Onderwijs is een unieke 
school met een uniek klimaat voor opleiden en 
opvoeden. 

Aan een aantal dingen hechten we extra veel 
waarde, omdat we in de praktijk zien hoe ze 
kunnen helpen om van je tijd op Beukenrode 
Onderwijs een succes te maken. 

Ten eerste moeten leerlingen zich bij ons op 
hun plaats voelen en echt deel uitmaken van 
de school. Vaak heeft de leerling die hier komt 
voordien in het onderwijs onprettige ervarin-
gen opgedaan. Daarom moet er bij ons ook 
worden gewerkt aan de onderlinge relaties.

Daarom hechten wij aan een goede samen-
werking met ouders/verzorgers. Dat is voor 

de leerling, de school en de eventuele externe 
begeleiding van doorslaggevend belang. Kort 
gezegd: helder communiceren en het contact 
goed onderhouden.

Op vorige scholen zijn veel van onze leerlingen 
vaak aangesproken op hun onvermogen, hun 
beperkingen en onmogelijkheden. Wij kijken 
echter het liefst naar de mogelijkheden: de 
kwaliteiten en talenten die we kunnen helpen 
ontwikkelen. Daarmee creëren we natuurlijk 
kansen.
Blijven we aandacht geven aan deze punten 
dan heeft de leerling het meeste profijt van 
onze school.

Ken je mensen die ooit leerling waren op Beu-
kenrode Onderwijs? Vraag ze hoe ze op hun tijd 
daar terugkijken. Oud-leerlingen 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 
verlaten met een diploma of met certificaten 
waarmee ze verder kunnen.

Namens Beukenrode Onderwijs,
Jos de Wit, directeur a.i. 

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 je-
zelf 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 
08.00 uur tot 16.30 uur.
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Aangepast vervoer of vergoeding voor 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. 

Als uw kind met het openbaar vervoer langer dan 1,5 uur zou moeten reizen, of als zelfstan-
dig reizen lastig voor de leerling is (in verband met gedrag of sociaal-emotionele ontwikke-
ling) is het mogelijk speciaal vervoer aan te vragen bij de gemeente. De gemeente beoor-
deelt of de leerling in aanmerking komt voor het aangepaste vervoer tussen school en thuis. 
Ouders doen zelf de aanvraag bij de eigen gemeente. Ook kunnen ouders een vergoeding 
aanvragen voor de vervoerskosten. 

Kan uw kind  door ziekte of andere omstandigheden niet naar school, dan is het van belang 
dat  ouders/verzorgers dit zo vroeg mogelijk (dus direct) melden bij het taxibedrijf.Is uw kind  
daarna weer in staat naar school te komen, dan melden ouders/verzorgers dit weer zelf bij 
het taxibedrijf zodat uw kind  weer kan worden opgehaald. De verantwoordelijkheid voor 
het gedrag van uw kind de leerling in de taxi, bus of eigen vervoer ligt bij uw kind en de 
ouders/verzorgers. Gedraagt een leerling zich niet, dan wordt er een taxicontract afgegeven. 
Bij overtreding van dit contract wordt het taxivervoer ingetrokken voor onbepaalde tijd. 

WAT ZIJN DE SCHOOLTIJDEN?
ma t/m vr:       08.30 – 14.15 uur

De eerste schooldag is maandag 2 september 2019, dan wordt er gestart met de zgn. ken-
nismakings- en afstemmingsgesprekken tussen de leerling, de ouders/verzorgers en de men-
tor. Iedereen ontvangt daartoe een persoonlijke uitnodiging. Dinsdag 3 september 2019 en 
woensdag 4 september 2019  zijn er introductiedagen. Dinsdag 3 september zijn de leerlin-
gen om 14:15 uur uit en woensdag 4 september om 12:20 uur. De eerste echte lesdag is dan 
op donderdag 5 september 2019. Op de twee introductiedagen start ook het eventuele taxi-
vervoer. 

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 12.15 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.

WAT DOE IK ALS MIJN KIND TE LAAT OF ZIEK IS?
Wanneer een leerling ziek is of later komt, meldt u dit als ouder/verzorger vóór 8.30 uur bij de 
administratie (0343-413883).

Als een leerling het eerste uur te laat komt, dan moet hij/zij zich direct bij de administratie van 
de school melden. Alleen met een “te laatbriefje” kan een leerling dan naar de les. De gemiste 
lestijd moet deze leerling dan na lestijd inhalen. Dit geldt ook voor de leerling die op andere 
uren te laat is. De leerling wordt dan door de docent naar de administratie gestuurd voor een 
“te laatbriefje”. 
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Is een leerling afwezig door ziekte of bijzondere omstandigheden, dan melden de ouder(s)/
verzorger(s) dat direct op de eerste dag van afwezigheid vóór 8.30 uur. De administratie 
(0343-413883) is voor telefonische mededelingen vanaf 8 uur ’s morgens tot 16.30 uur ’s 
middags bereikbaar. Op de eerste schooldag na het verzuim laten ouder(s)/verzorger(s) via 
een briefje of telefonisch aan de administratie weten dat hun kind weer op school is. Is de 
leerling na het weekend nog steeds ziek, dan dient de leerling wederom ziek gemeld te 
worden. Is de leerling na het weekend weer beter, dan dient de leerling weer beter gemeld 
te worden. 

Bij bijzondere omstandigheden (zoals een bruiloft) kan van tevoren verlof worden aange-
vraagd door het formulier voor aanvraag bijzonder verlof in te vullen. Dit formulier is te 
vinden op het website en bij de administratie.

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. Gaat het over administratieve zaken, dan kunt u het algemene 
nummer bellen. 

H
andig om

 te w
eten
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1e lesdag schooljaar 2019-2020 2 september 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019

Sinterklaas 5 december 2019
vanaf 12.20 uur

Kerstvakantie 20 december 2019
vanaf 12.20 uur

t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Paasvakantie 10 april 2020 t/m 13 april 2020

Meivakantie 27 april 2020 t/m 5 mei 2020

Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020

Pinkstervakantie 1 juni 2020 t/m 5 juni 2020

Zomervakantie 20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020

1e lesdag schooljaar 2020-2021 30 augustus 2020

WANNEER ZIJN LEERLINGEN EN TEAM DIT SCHOOLJAAR VRIJ?

Studiedagen voor het schoolteam worden nader ingepland en kunt u 
terugvinden in de jaarplanning.
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D
e filosofie van Beukenrode O

nderw
ijs

ONZE AANPAK OP HOOFDLIJNEN

Op Beukenrode Onderwijs staan jaarlijks 
zo’n 150 leerlingen ingeschreven waarvan er 
20 bediend worden via OZC nevenvestiging 
Beukenrode Onderwijs in Odijk. Beukenrode 
Onderwijs is een kleinschalige VSO voorzie-
ning voor leerlingen die (tijdelijk) niet mee 
kunnen in het regulier onderwijs. We willen 
een stabiele factor zijn in het dagelijks be-
staan van de leerlingen. Het pedagogisch 
klimaat van de school kenmerkt zich als 
volgt: wij accepteren de leerling als persoon, 
met inbegrip van alle (on)mogelijkheden en 
(on)gewenste gedragingen, die wij proberen 
om te bouwen tot gewenst gedrag. Daarom 
zorgen wij voor totale ondersteuning. Daar-
binnen zijn ons onderwijs en de pedago-
gische aanpak onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De school is vergelijkbaar met 
een scholengemeenschap met meer onder-
wijsrichtingen, te weten VMBO Basis/Kader, 
Theoretische Leerweg en Havo onderbouw.

Beukenrode Onderwijs heeft als opdracht om 
op adaptieve wijze onderwijs te geven aan 
jongeren met specifieke hulpvragen op het 
gebied van complexe gedrag- en leerproble-
matiek. Het onderwijs is afgestemd op de aard 
van de problematiek en streeft naar het opti-
maal benutten van de ontwikkelingsmoge-
lijkheden van de jongere. Leerlingen krijgen 
onderwijs en ondersteuning op maat.

Elke leerling bij wie op een reguliere school 
gedragsmatig moeilijkheden ondervonden 
of te voorspellen zijn, krijgt op Beukenrode 
Onderwijs een kans om een VMBO opleiding 
te starten, te vervolgen of af te maken (mits 
men over een TLV beschikt en voldoende ver-
mogens om een VMBO opleiding te volgen). 
Het “speciale” van ons onderwijs is dat wij een 
leerling, met zijn of haar problematiek, zoda-
nige ‘tools’ geven dat het afronden van een di-
plomagerichte opleiding toch mogelijk wordt. 
Vanwege de gedrag- en leerproblematiek zijn 
individuele aanpassingen in het lesaanbod en 

de lesinhoud nodig om een maximaal haal-
bare kwalificatie te verwezenlijken.

Het te behalen diploma is regulier, maar de 
door ons aangeboden weg ernaar toe is bij- 
zonder. Beukenrode Onderwijs beseft dat een 
succesvolle schoolopleiding positief werkt op 
het sociaal gedrag van de leerling. De maat-
schappij vraagt om een diploma en om sociaal 
emotioneel vaardig kunnen optreden. Daarom 
stellen wij het bereiken van het onderwijsdoel 
(het halen van een diploma) gelijkwaardig 
aan het opvoeden van de leerling. De leerling 
krijgt met het diploma en onze hulp mogelijk-
heden zich verder te kwalificeren in het regu-
liere MBO onderwijs. Vaak blijft vervolgonder-
wijs gepaard gaan met extra begeleiding, die 
we zo goed mogelijk overdragen aan de MBO 
school via de ambulante begeleiding.

DE FILOSOFIE VAN BEUKENRODE ONDERWIJS
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TOELATINGSCRITERIA EN DE STAPPEN VAN DE PROCEDURE.  

1. Voor de leerling is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verkregen of aangevraagd (Dit in het 
kader van de wet op het Passend Onderwijs ingevoerd per 1 augustus 2014);
2.  U doet de eerste aanmelding bij onze school: 

a.    Aanmeldingsformulier downloaden van site www.beukenrodeonderwijs.nl; 
b.   Formulier ingevuld naar Beukenrode Onderwijs sturen; 

3. School beoordeelt of plaatsing in principe tot mogelijkheden behoort;
4. De directeur nodigt leerling en ouder(s)/verzorger(s) uit voor kennismakingsgesprek; 
  Aansluitend worden de gegevens, het dossier van de leerling opgevraagd door de Commissie 

voor de Begeleiding;
5.  De Commissie voor de Begeleiding besluit over toelating van de leerling op Beukenrode 

Onderwijs; 
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen daarvan bericht van de Commissie; 
a.   Bij afwijzing formuleert de Commissie voor de Begeleiding een alternatief; 
b.   Bij toelating start de leerling op Beukenrode Onderwijs.

Kort samengevat kunnen wij (los van de overige informatie die bij de eventuele toelating een rol 
speelt) leerlingen toelaten die:
•  twaalf jaar of ouder zijn;
•  voortgezet onderwijs moeten volgen;
•  die in aanmerking komen voor de leerroute VMBO of HAVO (onderbouw)
•  zodanig ‘stevig’ in hun schoenen staan dat zij zich op school kunnen handhaven;
•  door sociaal emotionele problemen zo ernstig bedreigd worden in hun ontwikkeling;
•   en/of zulke gedragsproblemen vertonen, dat zij in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs niet 

meer te hanteren en/of niet meer welkom zijn.

HOE KRIJG IK MIJN KIND OP 
BEUKENRODE ONDERWIJS
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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. 
We hebben daarnaast de mogelijkheid om 
de onderbouw lesstof op HAVO niveau aan 
te bieden.

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
Op Beukenrode Onderwijs kan de leerling een 
diploma halen op VMBO niveau. Ook is het 
mogelijk tussentijds door te stromen naar een 
andere (reguliere) school. Dit is afhankelijk van 
het moment waarop de leerling instroomt en 
hoe hij/zij zich ontwikkelt op het gebied van 
leren en gedrag. Op het moment dat een leer-
ling niet meer aangewezen is op het Voorgezet 
Speciaal Onderwijs, zal Beukenrode Onderwijs 
samen met leerling en ouders/verzorgers zoe-
ken naar een passende reguliere school. Beu-
kenrode Onderwijs en de gewenste school 
zullen in gezamenlijkheid zorgdragen voor 
een soepele overgang. 

DIFFERENTIATIE
Beukenrode Onderwijs tracht ervoor te zor-
gen, dat een opleiding waarvoor de leerling 
heeft kunnen kiezen zoveel mogelijk wordt 
voortgezet in hetzelfde tempo als in het regu-
liere onderwijs voorheen, met veel aandacht 
voor een ontwikkeling naar eigen mogelijkhe-
den. Bij een aantal leerlingen is het wegwer-
ken van leerachterstanden (opgelopen door 
bijvoorbeeld een hoge frequentie van spijbe-
len) mogelijk door middel van een op het indi-
vidu afgestemd onderwijsprogramma.

STAGE ALS VOORBEREIDING OP EEN 
PLAATS IN DE MAATSCHAPPIJ
Beukenrode Onderwijs heeft stage als een 
vast onderdeel opgenomen in het onder-
wijsleerprogramma vanaf leerjaar 3. Met leer-
lingen die gekozen hebben voor BBL of KBL, 
zoeken we een stageplaats waar zij hun kennis 
van school in praktijk kunnen brengen. Ook 
voor TL leerlingen is er de mogelijkheid tot het 
lopen van een stage, wanneer daar behoefte 
aan is.

Bij de invulling en uitvoering van het stagebe-
leid gaan we uit van een integrale benadering 
waarbij stages niet als een losse component, 
maar uitdrukkelijk als onderdeel van de oplei-
ding worden gezien.

De plaatsing op een stageplaats leggen we 
schriftelijk vast in een contract tussen de 
school, de leerling (of diens wettelijke verte-
genwoordiger) en de stagegever. De school 
zorgt ervoor dat er een verzekering is die ri-
sico’s dekt van ongevallen en wettelijke aan-
sprakelijkheid, voor zowel leerling als stagele-
raar. Deze is van kracht tijdens de reis tussen 
school en stageadres, en op het stageadres.

DE ORGANISATIE VAN BEUKENRODE ONDERWIJS
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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 
tot optimale groei kan komen. Onze aanpak –
zeg maar: ons ‘maatwerk’ – maakt dat we veel 
tijd investeren in individuele leerlingen.  Maar 
ook voor Beukenrode Onderwijs geldt: ‘We 
kunnen veel, maar niet alles … ‘  Soms komen 
wij onze grenzen tegen. De begeleiding van de 
leerlingen berust op de inzet van veel mensen 
en systemen en afspraken. We bespreken de 
belangrijkste.

MENTOR
De nadruk van de ondersteuning ligt binnen 
Beukenrode Onderwijs bij de mentoren. De 
mentor is de casemanager van de leerling en 
het aanspreekpunt voor alle zaken van zijn of 
haar mentorleerlingen. De mentor houdt in het 
opstartkwartier de aanwezigheid bij, vraagt 
naar de persoonlijke ontwikkeling, begeleidt, 
stuurt, coördineert en corrigeert. De mentor is 
de eerste contactpersoon bij leerwegaanpas-
sing, rapportage en nazorg. De mentor legt 
huisbezoeken af en heeft regelmatig contact 
met de ouders/verzorgers. De gedragsweten-
schapper en mentor stellen samen en in over-
leg met leerling en ouders/verzorgers het OPP 
(ontwikkelingsperspectiefplan, zie hieronder).

COMMISSIE VOOR DE BEGELEIDING (CvdB)
De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is 
het ondersteuningsteam, bestaande uit de di-
recteur (of teamleider), orthopedagoog en de 
onderwijskundig begeleider (OB-er).  De ortho-
pedagogen  kijken naar de cognitieve- en naar 
de persoonlijkheids- en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de leerling. 
De CvdB beoordeelt over de instroom, door-
stroom en uitstroom van de leerling. Hier 
wordt de leerroute van een leerling vastgesteld 
en wat er nodig is om de leerroute te behalen. 
Dit wordt geformuleerd in het OPP. 
Jaarlijks worden alle leerlingen in de CvdB be-
sproken en wordt het OPP geactualiseerd. 
De orthopedagogen werken samen met de 
leerkrachten in de begeleiding van de leerlin-
gen. De onderwijskundig begeleider begeleidt 
de leerlingen voornamelijk op didactisch ge-

bied, in samenwerking met de mentor en de 
vakdocenten. 
Daarnaast komt de CvdB regelmatig samen 
om naar de actualiteit casussen te bespreken.  
In dit overleg worden adviezen geformuleerd 
en afspraken gemaakt om  met de ouders/ver-
zorgers en leerlingen te bespreken  Waar no-
dig formuleren ze dit overleg een individueel 
handelingsplan (IHP), gekoppeld aan het OPP, 
in samenwerking met de mentoren, leerling, 
ouders/verzorgers externe hulpverlening en 
overige betrokkenen. 
Ook dient de CvdB-overleg als reflectie/in-
tervisiemoment voor de deelnemende func-
tionarissen. Bij de CvdB-overleggen sluiten 
regelmatig externe personen aan, zoals leer-
plichtambtenaar, de schoolarts, de wijkagent, 
stagecoördinatoren, sociale vaardigheidstrai-
ner (Tops), behandelcoördinator Timon.

BEGELEIDINGS-/ 
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF PLAN (OPP) 
Voor iedere leerling stellen we een OPP (ont-
wikkelingsperspectief plan) op. Ouders/verzor-
gers, leerling en mentor ondertekenen dit. Het 
OPP is voor langere termijn en wordt minimaal 
1 keer per jaar geëvalueerd met de mentor tij-
dens de leerlingbespreking in de CvdB. In som-
mige gevallen wordt er voor een leerling een 
IHP (individueel handelingsplan) opgesteld, 
wat na afloop  zal  worden geëvalueerd met leer-
ling en ouders/verzorgers. Het IHP wordt door 
leerling en ouders/verzorgers ondertekend. 
Zo weten wij zeker dat de ouders/verzorgers 
onze (herziene) aanpak kennen en steunen. 

De vorderingen van een leerling worden op 
verschillende wijze bijgehouden. De leervor-
deringen worden onder meer met toetsen 
bijgehouden. De resultaten over een periode 
worden in een periode rapport aan de leerlin-
gen meegeven, natuurlijk ook voor ouders/ver-
zorgers.  Ouders/verzorgers worden  4 keer per 
jaar uitgenodigd de vorderingen te bespreken. 
In ons onderwijs besteden wij ook veel aan-
dacht aan het bevorderen van acceptabel 
gedrag, sociale vaardigheden en aan soci-
aal-emotionele ontwikkeling. Het gedrag 
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van onze leerlingen wordt regelmatig geob-
serveerd en de mentor bespreekt regelmatig 
de leerdoelen en gedrag met de leerling zelf. 
Ook adviseert de school over de schoolkeuze en 
geeft zij beroepenvoorlichting. Wij houden leer-
lingen steeds voor welke leerprestaties we van 
ze verwachten, maar ook op welk niveau ze in 
het regulier voortgezet onderwijs zullen moeten 
werken en wat de eventuele exameneisen zullen 
zijn. Dan weten leerlingen waar ze naar toe wer-
ken en komen ze niet voor verrassingen te staan.  

HANDELINGSGERICHT WERKEN (HGW)
Binnen de structuur van Beukenrode Onderwijs 
wordt gewerkt met de cyclus van handelings-
gericht werken (HGW), verdeeld over vier fases 
signaleren, analyseren, plannen en realiseren. 
Deze fases worden op school vier keer per jaar 
doorlopen door de docenten, in samenwerking 
met de onderwijskundige begeleider en de or-
thopedagogen. Hiervoor worden verschillende 
instrumenten gebruikt. Ook in overlegvormen 
worden deze fasen gehanteerd.
De fases van handelingsgericht werken worden 
vertaald in ontwikkelingsperspectiefplannen 
(OPP), groepsoverzichten en groepsplannen. 
Hierbij worden verschillende instrumenten 
gebruikt (onder andere de door Beukenrode 
Onderwijs ontwikkelde vragenlijst voor Sociaal 
Emotioneel Leren (SEL)).

DECANAAT
De decaan informeert en adviseert de leerling 
zowel individueel als groepsgewijs over studie- 
en beroepsmogelijkheden. De decaan draagt 
ook zorg voor de loopbaanoriëntatie(LOB) met 
de leerlingen in de bovenbouw. Deze gesprek-
ken vinden één keer plaats in het derde leerjaar 
en tweemaal in het vierde leerjaar. Daarnaast ad-
viseert en ondersteunt de decaan de mentoren 
bij het uitvoeren van LOB aan hun mentorgroep 
- zo praktisch mogelijk. De decaan is ook verant-
woordelijk voor het coördineren van stages.

VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw A. van Diepen en de heer E. Schippers 
zijn onze vertrouwenspersonen op Beuken-
rode Onderwijs. Zij werken binnen het wette-
lijke kader van de Klachtenregeling. Leerlingen 
kunnen bij hen terecht in geval van klachten 
met betrekking tot seksuele intimidatie, agres-

sie, racisme of discriminatie. Zij helpen direct, 
serieus en discreet. Mevrouw A. van Diepen 
en de heer E. Schippers zijn te bereiken via e-
mail: a.vandiepen@beukenrodeonderwijs.nl of 
e.schippers@beukenrodeonderwijs.nl.
Onder bepaalde omstandigheden kan het beter 
zijn met een vertrouwenspersoon van buiten de 
schoolorganisatie te praten. In dat geval kan de 
leerling terecht bij mevrouw M. van Gils.  Zij is 
psycholoog en heeft een eigen praktijk in Ab-
coude.
Haar praktijktelefoonnummer is : 0294-288575
Haar e mail adres is: marionvangils@upcmail.nl
De kosten voor dit bezoek komen voor rekening 
van de school.

LEERLINGVOLGSYSTEEM (Somtoday)
Van elke leerling worden de vorderingen op het 
gebied van het leren en het sociaal-emotioneel 
gedrag worden geregistreerd in een digitaal 
leerlingvolgsysteem. Gegevens uit dit systeem 
worden verwerkt in het OPP en eventueel IHP 
(individueel handelingsplan). Deze gegevens 
worden regelmatig besproken, geëvalueerd en 
aangepast. Dit gebeurt tijdens de groepsbe-
spreking. Alle leden van het team die de leerling 
begeleiden, zijn daarbij aanwezig. Zo houden 
we een actueel beeld van de vorderingen en van 
eventuele knelpunten. Ouders/verzorgers en de 
leerling worden hiervan natuurlijk op de hoogte 
gehouden door  de mentor. Het is in het belang 
van onze leerlingen, dat ouders en school goed 
met elkaar samenwerken. Aan de leerlingen en 
hun ouders/verzorgers wordt daarom een inten-
tieverklaring gevraagd om mee te willen werken 
aan een goed en succesvol verblijf op school.

SCHOOLRAPPORT
Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. 
Aan het eind van elke periode ontvangen de 
leerlingen een schoolrapport. Hierop wordt 
het niveau aangegeven en een beoordelings-
cijfer genoteerd. Het rapport schept een juist 
beeld van de schoolvorderingen en het niveau 
van de leerling tegen de achtergrond van het 
regulier onderwijs. Aan ieder rapport is een 
ouderavond/ rapportbespreking gekoppeld.

EXTRA ONDERSTEUNING
Als de begeleiding die wij bieden moet worden 
aangevuld, verwijzen wij naar externe bege-
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leiders/behandelaars zoals het zorgloket van 
de gemeente van uw woonplaats, het RIAGG, 
Timon, Altrecht en De Waag. Wij doen dit alleen 
na overleg met en toestemming van ouders/ver-
zorgers en/of de meerderjarige leerlingen zelf.

INZET EXTERNEN OP BEUKENRODE  
ONDERWIJS 
Beukenrode Onderwijs benut in het belang 
van leerlingen en collega’s graag alle moge-
lijkheden die bijdragen aan het wel slagen 
van het onderwijs leerprogramma. Wanneer 
externe deskundigheid daarbij gewenst is 
benutten wij graag die mogelijkheden. Waar-
aan deze externe deskundigen moeten vol-
doen is vastgelegd in een beleidsdocument 
“inzet externen op Beukenrode Onderwijs”. 
Dit document is in zijn geheel te vinden 
op de website van Beukenrode Onderwijs.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD 
Per 1 januari 2019 is de wetgeving over deze 
meldcode aangescherpt. Als je medewer-
ker bent in het onderwijs dan ben je ver-
plicht om signalen van vermoedelijk huis-
houdelijk geweld door te geven. Daarvoor 
is een meldcode opgesteld welke bestaat 
uit vijf stappen. Als Beukenrode Onderwijs 
hanteren we deze meldcode. Het volledige 
stappenplan is te vinden op onze website.

HOE GAAN WE OM MET CONFLICTEN 
EN AGRESSIE?
Er kunnen op Beukenrode Onderwijs situa-
ties voorkomen waarbij emoties zo hoog op-
lopen dat de schoolleiding en docenten wel 
moeten optreden om gevaarlijke situaties te 
voorkomen en de veiligheid in de school te 
waarborgen. Om die situaties vroeg te kun-
nen herkennen en er goed mee om te gaan, 
werkt het team met de RADAR-methode. Deze 
methode geeft aan de docenten handvatten 
om de  leerling eenduidig te benaderen als de 
leerling  de controle verliest over zijn/haar ge-
drag. Als er sprake is van een onveilige situatie 
door bijvoorbeeld agressief gedrag, kunnen 
docenten en/of de teamleider fysiek ingrijpen 
om de veiligheid te herstellen. Dit gebeurt dan 
op een afgesproken manier met respect voor 
de leerling en de omgeving. Een uitgebreide 
verantwoording  van deze manier van fysiek 

ingrijpen vindt u in het veiligheidsprotocol.

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING
De school heeft een gerichte aanpak voor leer-
lingen om de sociale vaardigheden te verster-
ken. Er wordt gewerkt met het lessenprogram-
ma TOPs!. In deze lessen wordt onder andere 
gewerkt aan omgaan met emoties, respectvol 
omgaan met anderen en bewust  worden van 
eigen denken en verantwoorde keuzes ma-
ken. Leerlingen leren dat ze in situaties zelf 
kunnen kiezen voor een positieve oplossing. 
Deze lessen staan wekelijks klassikaal op het 
programma. Er wordt onder andere 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 vervan-
gen door helpende gedachten (‘TOP 
gedachten’);

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

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

Leerlingen met een tekort aan sociale vaar-
digheden kunnen verder een training volgen 
die ze aanleert zich sociaal gemakkelijker te 
bewegen en op een positieve manier sterker 
te staan in de groep; hiervoor kan de CvdB in 
overleg met ouders/verzorger en mentor een 
vorm van een therapie en/of programma ad-
viseren.

CONTACTEN VAN OUDERS EN SCHOOL
Onze leerlingen zijn altijd gebaat bij goed con-
tact tussen ouders/verzorgers en de school. 
Ouders/verzorgers worden  meerdere keren 
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per jaar op school uitgenodigd voor onder an-
dere het startgesprek op de eerste schooldag, 
de evaluatie van het OPP en voor de rapportbe-
sprekingen. De school streeft ernaar elk jaar een 
huisbezoek af te laten leggen door de mentor, 
eventueel samen met de gedragsdeskundige. 
Het liefst doen we dit aan het begin van het 
schooljaar. Tussen deze gesprekken op school 
door, onderhoudt de mentor het contact met 
ouders/verzorgers over de dagelijkse gang van 
zaken. Ouders/verzorgers kunnen ook zelf een 
gesprek aanvragen met de mentor en/of een 
andere medewerker van de school. 

Ouders/verzorgers kunnen altijd een gesprek 
aanvragen met de teamleiders of medewerkers. 
Alle medewerkers van de school stellen goed 
contact met ouders/verzorgers zeer op prijs. 

Beukenrode Onderwijs heeft opzettelijk niet ge-

kozen voor actieve betrokkenheid van ouders/
verzorgers bij onderwijs en overige activiteiten. 
Daarvoor zijn twee redenen:

1.  De omgang met de leerlingen vereist een 
professionaliteit die van ouders niet ver-
wacht mag worden. We vermijden risico’s 
door ondeskundig reageren, risico’s die zich 
voordoen omdat ouders vooral te maken 
zouden krijgen met anderen dan hun eigen 
kind.

2.  Beukenrode Onderwijs is voor veel ouders 
en leerlingen een rustpunt na een turbu-
lente tijd. Ouders/verzorgers van wie als 
opvoeders al zo veel gevraagd is, willen we 
niet extra belasten door van hen op school 
extra inzet te verwachten.
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Schooltijden, pauzes, verlof en verzuim
beleid

SCHOOLTIJDEN

Ma t/m vr: 08.30 – 14.15 uur  

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

Het volledige team van Beukenrode Onderwijs pauzeert met de leerlingen. In geval van een 
roosterwijziging wordt er altijd invulling aan het rooster gegeven met behulp van een waarne-
mend collega. Hierdoor zijn leerlingen niet eerder uit of vrij dan volgens bovenstaande school-
tijden. Zo ontstaat een continurooster, waarbinnen de leerlingen voortdurend zijn toevertrouwd 
aan de goede zorgen van ons team.

Bij de typische Beukenrode Onderwijs aanpak horen het opstart- en afsluitkwartier aan het begin 
(8.30-8.45) en einde (14.00-14.15) van de schooldag. Tijdens deze kwartieren is iedere leerling bij 
zijn/haar mentor in het lokaal. Bij aanvang van de dag wordt er besproken hoe men erbij zit, wat 
men van elkaar mag verwachten en waarmee eventueel rekening gehouden moet worden. Ook 
is dit een moment om zo nodig terug te blikken op de vorige dag en op basis daarvan de goede 
acties te kunnen ondernemen. Even aandacht besteden aan het huiswerk en ervoor zorgen dat 
alles op orde is voor een goede schooldag hoort ook in dit kwartier. 
Tijdens het afsluitkwartier wordt de dag besproken (met behulp van het leerlingvolgsysteem) 
de agenda bijgewerkt en worden afspraken gemaakt om de volgende dag weer goed te kunnen 
beginnen. Zo heeft de mentor dagelijks zijn leerlingen helder in beeld. 

Voor aan-/afwezigheid gelden verder de volgende regels:
• De school geeft geen vrij zonder toestemming van de directeur of bij afwezigheid  

de teamleider.
• Kan de leerling niet naar school komen, dan moet dit van tevoren worden gemeld door de 

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

vragen we ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de teamleider.
• 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 teamleider hiervoor toestemming te geven aan de ouders. De mentor wordt hiervan op 
de hoogte gesteld. (zie voor verzuim het protocol op de website)

SCHOOLTIJDEN, PAUZES, VERLOF EN 
VERZUIMBELEID

Continurooster

6



Continurooster

TE LAAT KOMEN
Wanneer leerlingen te laat zijn, dienen ze zich te 
melden bij de administratie voor een briefje. Na 
9x te laat, volgt een brief naar de ouders en de 
leerplichtambtenaar. De gemiste lestijd wordt 
zoveel mogelijk ingehaald. (zie voor verzuim 
het protocol op de website)

VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS
Het is wettelijk voorgeschreven dat de leerlin-
gen deelnemen aan alle voor hen bestemde on-
derwijsactiviteiten. Zie daarvoor het individuele 
lesprogramma. 
Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten 
wordt alleen verleend wanneer het OPP daartoe 
een basis vormt. 

EXTRA VERLOFDAGEN
Extra verlofdagen kunnen alleen worden toege-
kend als daarvoor belangrijke orthopedagogi-
sche, sociale en godsdienstige redenen aange-
geven kunnen worden. Dit altijd in overleg met 
de schoolleiding. Extra vakantiedagen worden 
niet gegeven.

HOEVEEL LES KRIJGEN ONZE LEERLINGEN?
Per jaar ligt het aantal klokuren onderwijstijd op 
gemiddeld 975 uur, zodat de leerlingen na 4 jaar 
ca, 3900 uur les aangeboden hebben gekregen. 
Dit is volgens de wettelijke eisen. 

LESUITVAL
Inmiddels zijn we er wel achter dat het vinden 
van invalleerkrachten voor ons onderwijstype 
op de korte termijn erg moeilijk is. Meestal 
hebben we wel enkele weken nodig om goede 
vervanging te vinden. Dus als een leerkracht 
ziek wordt of tussentijds Beukenrode Onderwijs 
verlaat, leidt dit eigenlijk altijd tot tijdelijke 
aanpassingen in het lesrooster. 
Natuurlijk lost de schoolleiding zulke problemen 
op door groepen bijvoorbeeld tijdelijk op te 
delen en de leerlingen onder te brengen bij 
andere leerkrachten.

VERZUIMBELEID 
We willen niet dat leerlingen zonder overleg 
en/of zonder geldige reden van school weg-
blijven. Verzuim gaan we tegen, allereerst door 
het goed vast te leggen. De verantwoordelijke 
leraar houdt van zijn eigen groep een verzuim-
registratie bij. Als een leerling verzuimt, dan 
wordt dat nog dezelfde dag gemeld bij ouders/
verzorgers. De reden van het verzuim wordt na-
gevraagd. 
In het leerlingvolgsysteem wordt elk lesuur 
aanwezig- en afwezigheid geregistreerd. Bij 
frequent verzuim worden de ouders/verzorgers 
uitgenodigd voor een gesprek. De ambtena-
ren van leerplichtzaken krijgen regelmatig een 
overzicht van het geregistreerde verzuim. In het 
verzuimprotocol (te vinden op de website) staat 
hoe we omgaan met leerlingen die (veelvuldig) 
verzuimen.
Bij twijfelachtige, veelvuldig of langdurig ziekte 
verzuim schakelt de school de schoolarts in.

MEDISCHE OMSTANDIGHEDEN
Bij blessures/ziekte, waardoor een leerling er-
gens niet aan mee kan doen, is een briefje/tele-
foontje van ouders/verzorgers verplicht. 
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A
fspraken en regels

Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn 
afspraken nodig. Afspraken zorgen ervoor dat 
we weten wat we van elkaar kunnen verwach-
ten. Het doel van alle afspraken en regels is 
dat we een school hebben, waar leerlingen dat 
kunnen doen waarvoor ze hier komen: Leren, 
bouwen aan de toekomst en intussen een fijne 
tijd hebben.

De schoolafspraken komen voort uit de visie 
van de school. Beukenrode Onderwijs vindt het 
belangrijk een veilige omgeving te zijn. Om dit 
te kunnen zijn is het belangrijk dat we respect-
vol omgaan met elkaar en ons verantwoordelijk 
gedragen. Ook willen we dat als er problemen 
ontstaan, dat we deze problemen oplossen en 
onze fouten herstellen. 

AFSPRAKEN OP ONZE SCHOOL
• Wij dragen bij aan een veilige sfeer.
•  Wij gaan respectvol om met elkaar  

en elkaars spullen.
•  Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons 

eigen leerproces en gedrag.
•  Wij lossen problemen op / Wij herstellen 

onze fouten.
• Wij zijn een telefoonvrije school.
•  Wij zijn een rookvrije, drugsvrije en  

wapenvrije school.
• Wij spreken Nederlands met elkaar.

Afspraken in de klas
De afspraken van de school worden besproken 
in de klas. Met je klas wordt besproken wat de 
afspraken betekenen en welk gedrag hier bij 
hoort. Ook komen hier klassenafspraken uit 
voort, die door de klas kunnen worden onder-
tekend. De verwachting is dat je als leerling aan 
deze afspraken houdt. En als dit goed loopt 
ontstaat er een leuke sfeer in de klas en in de 
school.

SCHOOLBENODIGHEDEN

Schrijf- en tekenmateriaal
Leerlingen zorgen zelf voor een etui met pen-
nen, potloden en gum. Dit moeten ze dage-
lijks meenemen. Bovendien moeten voor de 
vakken: rekenen, wiskunde en natuurkunde  

een liniaal, geodriehoek en een rekenmachine 
meebrengen.

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 school-
tijd moet de leerling later inhalen. Douchen na 
de gymnastiekles is verplicht. Leerlingen kun-
nen douchen in de hiervoor individuele dou-
chehokjes. Om veiligheidsredenen zijn bij het 
sporten sieraden en piercings niet toegestaan! 

MP3-speler
Binnen de klas mogen leerlingen een MP3-spe-
ler gebruiken als die helpt te concentreren. Dit 
gaat altijd in overleg met de docent. De MP3-
speler blijft in het lokaal. 

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 
afdeling Horeca maakt vaak gerechten voor de 
lunch klaar die in de kleine pauze besteld kun-
nen worden.

Medicatie
Dagelijks gebruik van medicatie wordt schrif-
telijk vastgesteld in overleg met de leerling en 
ouders/verzorgers. De medicatie wordt onder 
toezicht van een medewerker van school aan 
de leerling gegeven. De school verstrekt alleen 
pijnstillers bij lichamelijke klachten na overleg 
met ouders/verzorgers. 

Kluisje
In de beide aula’s staan kluisjes. Leerlingen 

AFSPRAKEN EN REGELS
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zijn verplicht hiervan gebruik te maken voor het 
bewaren van hun boeken, gymtas, werkkleding 
etc. Ook mobiele telefoons kunnen hierin tijdens 
schooltijd worden opgeborgen. Hiervoor ont-
vangen ze een sleutel na het tekenen van een 
contract en het betalen van € 10,00 borg.

Verplichte werkkleding
Verplichte werkkleding afgestemd op het prak-
tijkvak. Zie bijgevoegd schema en altijd in over-
leg met de betreffende vakdocent.

DINGEN DIE EEN LEERLING THUIS LAAT

Rookwaren
Beukenrode Onderwijs is een rookvrije school. 
Dat betekent dat er tussen 8.30 – 14.15 uur niet 
gerookt wordt. Voor het roken voor en na school-
tijd heeft Beukenrode Onderwijs een rokersplek 
ingericht nabij de school. Dit is de enige plek-
waar gerookt mag worden vóór en na school. 

Middelengebruik
Het onder invloed zijn van alcohol en drugs is op 
deze school niet toegestaan. Bij vermoeden van 
drugsgebruik kan er een drugstest afgenomen 
worden. De school werkt samen met Jellinek. 
Jellinek is gespecialiseerd in middelen(gebruik) 
en verslaving. Zij kunnen met de leerling het 
gesprek aangaan over  middelengebruik.  Meer 
informatie is terug te vinden  in de procedure 
‘Vermoeden van drugsgebruik’ verderop in dit 
boekje.

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. Ener-
gy drink wordt ingenomen als een leerling dit bij 
zich heeft. 

Kauwgom
Kauwgom is op het schoolterrein verboden.

Mobiele telefoon
Mobieltjes blijven thuis, in je kluisje of in bewa-
ring gegeven bij de docent.

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  school-
leiding.

Waardevolle spullen
Laat dure spullen thuis; dat is veel veiliger. Dus 
liever geen dure sieraden, spelcomputers of  
i-Pods meenemen. Ook niet uitlenen. Zo voorko-
men we verlies en diefstal. De school is  niet aan-
sprakelijk als er sprake is van verlies of diefstal.

Aanstootgevende kleding
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. 
Daarbij bedoelen we kleding van discrimineren-
de aard met vreemde teksten en/of afbeeldingen 
en kleding waarbij teveel bloot gezien wordt. 
Ook naaldhakken zijn niet toegestaan op school. 

Hoofdbedekking
In de school wordt hoofdbedekking niet toege-
staan. Petjes en/of capuchons gaan af. Uitzon-
dering hierop is de hoofddoek als uiting van een 
godsdienst. Deze hoofddoek mag niet gezichts-
bedekkend zijn.

OVERIGE AFSPRAKEN 

Toiletten
De toiletten zijn tijdens de lessen gesloten. In-
dien nodig, worden ze geopend door de docent.

Rust op de gang
Om ervoor te zorgen dat het rustig is in de gan-
gen, mag de leerling tijdens de lessen alleen over 
de gang lopen met een loopbriefje. Met dit brief-
je is zichtbaar voor andere docenten dat de leer-
ling met toestemming door de school loopt. Op 
dit briefje staat waar de leerling naar toe gaat en 
hoe laat hij/zij vertrokken is. Is de leerling zonder 
toestemming op de gang, dan is er sprake van 
ongeoorloofd verzuim. 

Jassen
In de klas doet de leerling zijn jas uit.

Schoonhouden gebouw en schoolterrein
De verwachting is dat je respectvol omgaat met 
materialen van de school. Dit geldt dus ook voor 
het schoolgebouw, het meubilair en het school-
terrein. De verwachting is dat je eigen afval in de 
daarvoor bestemde afvalbakken doet en meubi-
lair en materialen heel houdt. 
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ALS HET HELAAS TOCH FOUT GAAT...
We verwachten dat leerlingen zich gedragen 
zoals is afgesproken. Als je je niet aan afspra-
ken houdt, kan de school (straf )maatregelen 
nemen. 

Overtreding van afspraken
De school hanteert verschillende consequen-
ties die worden ingezet als de leerling zich 
niet aan afspraken kan houden. Je kan hierbij 
denken aan:
•  Corvee taken (plein vegen,  

tuin opruimen etc);
• Extra lesstof maken;
• Interne schorsing.

Er wordt gezocht naar een consequentie die 
past bij het ongewenste gedrag van de leer-
ling. 

Ook zijn de volgende maatregelen denkbaar:
Schade
Schade die de leerling aanbrengt aan de 
school of de eigendommen van de school en 
de personen die bij de school betrokken zijn, 
zal moeten worden vergoed door de ouders/
verzorgers. 

Verwijdering uit de les
Krijgt de leerling de opdracht om de les te 
verlaten, dan  is de verwachting dat de leer-
ling dit doet, ook al vindt hij/zij dat niet eerlijk 
of onterecht.  De leerling meldt zich direct bij 
diegene waar hij/zij naar toe gestuurd is. 

Schorsing 
De directie van de school (directeur of 
teamleider)  kan een leerling tijdelijk schorsen 
als de situatie daar om vraagt. Dat doet de 
directie als daarmee de belangen van ande-
ren worden gediend, zoals andere leerlingen, 
een personeelslid of de schoolorganisatie. 
Misschien is het op dat moment zelfs in  het 
belang van de leerling zelf dat hij/zij tijdelijk 
niet op school aanwezig is. 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 procedure Schorsing en verwijdering.

Overig
Als voor bepaalde situaties (nog) geen regels 
bestaan, dan beslist de directie van de school  
welke eventuele maatregelen gepast zijn in de 
omstandigheden. 



EXTRA KOSTEN VOOR OUDERS/
VERZORGERS/LEERLINGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2019-2020

In een aantal gevallen ziet Beukenrode On-
derwijs zich genoodzaakt een beroep op de 
ouders/verzorgers te doen voor de bekosti-
ging van activiteiten en/of kleding die horen 
bij specifieke opleidingen/leerjaren en niet 
bekostigd kunnen worden uit de beschik-
bare middelen. Kleding wordt collectief in-
gekocht 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 Z&W - 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 2020.
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Middelengebruik 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 opge-
nomen 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 
les-situatie 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

Procedure verm
oeden van drugsgebruik

8

9

Procedure schorsing en verw
ijdering



Soms ziet de directie van de school(directeur of 
teamleider)  zich genoodzaakt 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. Ernstig wangedrag 
kan bijvoorbeeld mishandeling zijn, diefstal, 
drugsgebruik of het herhaald negeren 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 leerachterstand op-
loopt door het opgeven van huiswerk. 

Van elke schorsing stelt de directie, het Bestuur 
CVOG, 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 de directie in overleg met het Bestuur 
de beslissing tot verwijdering heeft genomen 
moet vervolgens de wettelijk vastgestelde pro-
cedure 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;

• De directeur  meldt het besluit tot verwij-
dering van de leerling onmiddellijk aan het 
bestuur en de leerplichtambtenaar;

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

• Het bevoegd gezag neemt binnen vier 
• weken na ontvangst van het bezwaar-

schrift een besluit;
• Het bevoegd gezag kan over gaan tot de-

finitieve verwijdering indien aantoonbaar  
is gezocht naar een zodanige school of 
instelling waarnaar de leerling kan worden 
verwezen. (art. 40 a lid 18 WEC) 

PROCEDURE SCHORSING EN VERWIJDERING
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lachtenregeling
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Privacy beleid

10
PRIVACY BELEID EN AVG
Goede zorg voor leerlingen betekent ook be-
scherming van de privacy. Er wordt dan ook 
op school veel belang gehecht aan een juist 
gebruik en beveiliging van persoonsgegevens. 
Bij de uitvoering van de privacy wet (AVG) op 
school wordt het beperken van de privacy ri-
sico’s voor leerlingen, ouders en medewerkers 
als uitgangspunt genomen. Afspraken hierover 
zijn opgenomen in een aantal reglementen en 
protocollen die op de website zijn te lezen. 
www.cvog.nl/organisatie/privacy-cvo-groep

Privacy doen we samen. 
School heeft vele maatregelen genomen voor 
de bescherming van de privacy. Maar ook aan 
leerlingen en ouders wordt verzocht om elkaars 
privacy te respecteren. Zo ontstaat er ook op 
dat vlak een veilige schoolomgeving.

In de privacywet (AVG) staan een aantal rechten 
met betrekking tot persoonsgegevens die door 
leerlingen, ouders en medewerkers kunnen 
worden gebruikt. Denk hierbij aan het recht op 
inzage (welke informatie heeft school over mij), 
recht van bezwaar (tegen een bepaald gebruik 
van persoonsgegevens) of het recht op rectifi-
catie (als persoonsgegevens onjuist of onvolle-
dig zijn). Een verzoek hiertoe kan worden inge-
diend bij de school of bij de functionaris voor 
gegevensbescherming (fg@cvog.nl). 

Meer informatie over de privacy rechten staat 
op de website van de Autoriteit Persoonsge-
gevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-
doen/privacyrechten) .

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 de 
directie  of het personeel. Ook is het mogelijk 

om te klagen over de gedragingen van andere 
ouders of leerlingen.

Overigens doen wij er alles aan om in eerste in-
stantie problemen in goed overleg met alle par-
tijen te bespreken en zelf op te lossen.

Zie voor het klachtenreglement de website van 
Beukenrode Onderwijs. 

DE KLACHTENREGELING

OUDERBIJDRAGEN/SCHOOLFONDS
Inmiddels heeft u vast opgemerkt hoeveel extra 
er wordt gedaan om een goede ontwikkeling 
van de leerlingen te stimuleren. Daar staan we 
voor. Er worden veel kosten gemaakt waarvoor 
de Rijksoverheid géén budget beschikbaar stelt. 
Toch organiseren we die excursies, sportdagen, 
kamp, survivals en feesten. De sociaal-emotio-
nele ontwikkeling van de leerling is immers van 
groot belang.
Om de kosten te kunnen opbrengen, vragen we 
een bijdrage van € 120,- per jaar die in één, twee 
of drie termijnen is te voldoen. Het is een vrijwil-
lige bijdrage. Het verzoek aan ouders is wel hier-
aan bij te dragen om ons aanbod aan leerlingen 
te kunnen realiseren. Bankrekeningnummer 
van school is: NL58INGB0000446437 t.n.v. St. Chr.
Voortg.Onderwijs ZO-Utrecht

VERZEKERING
De school heeft via Raetsheren een collectieve 
scholierenongevallenverzekering afgesloten.
De leerlingen zijn één uur vóór en één uur na 
schooltijd verzekerd of zoveel langer als het 
rechtstreeks komen en gaan van en naar school 
leerlingen vergt. Ook tijdens stages zijn leerlin-
gen verzekerd. Geld en kostbare voorwerpen 
zoals radio/smartphone e.d. vallen daar niet 
onder. Wij adviseren ouders en leerlingen deze 
voorwerpen thuis te laten. Voor activiteiten 
die buiten de reguliere lestijden plaatsvinden 
wordt een extra reisverzekering afgesloten. De 

verzekerde bedragen per leerling zijn wettelijk 
vastgesteld.

AANSPRAKELIJKHEID OUDERS/VERZORGERS
Beukenrode Onderwijs is nooit aansprakelijk 
voor diefstal of vermissing van, of beschadiging 
aan persoonlijke eigendommen.
We raden u aan een wettelijk verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering (W.A.) af te sluiten. 
Het kan immers zijn dat uw kind iets van een 
ander beschadigt en daarvoor aansprakelijk 
blijkt te zijn.

SPONSORING
Indien Beukenrode Onderwijs zich zou laten 
sponsoren door het bedrijfsleven, dan zal de 
school zich conformeren aan het ‘Convenant 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
en sponsoring’ van 13-02-1997.  
Aan de school is de stichting “Beukenrode Acti-
viteiten Fonds” (BAF) verbonden. Deze stichting 
is opgericht door een aantal (oud)leraren. Zij 
zoeken sponsors voor allerlei projecten op het 
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen. Door survivals, mountain-
biken, kanoën, etc. leren de leerlingen incasse-
ren, samenwerken, doorzetten en aanpakken. 
Zaken die hen, naast een goede scholing, later 
heel goed van pas komen.
Rekeningnummers BAF: 
NL30INGB0006377133
NL32ABNA0452465699

FINANCIËN
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Bijlage 1. Regels m
.b.t. leerlingendossier

Geheimhouding:
In het V.S.O. worden de leerlingen, anders dan 
in het regulier onderwijs, regelmatig onder-
zocht en soms is op school heel wat schrifte-
lijke informatie over hen aanwezig. Binnen de 
school gelden een aantal regels voor de om-
gang met persoonlijke gegevens.

Personeelsleden die op de hoogte zijn van 
vertrouwelijke gegevens van leerlingen, heb-
ben een geheimhoudingsplicht. In hun akte 
van benoeming moeten hierover voorschrif-
ten staan. Onderling mag het schoolpersoneel 
vrijelijk gegevens uitwisselen.

Leden van de medezeggenschapsraad heb-
ben een plicht tot geheimhouding als de 
directie of het Bestuur  hierom vraagt. Ook 
wanneer zij de raad verlaten, geldt deze ge-
heimhoudingsplicht nog. Voordat ouders 
vertrouwelijke informatie aan de raad voor-
leggen, kunnen zij dus vragen om geheim-
houding. Als de raad de geheimhouding niet 
toezegt, kunnen de ouders alsnog besluiten 
wat zij doen.

Leerlingenadministratie:
Iedere school heeft een leerlingenadminis-
tratie. Er gelden voorschriften voor de infor-
matie die daarin moet worden opgenomen. 
Het gaat om beknopte zakelijke gegevens die 
nodig zijn voor de bekostiging van de school, 
zoals geslacht en leeftijd van de leerlingen. 
Verdergaande, meer vertrouwelijke informatie 
over de leerling hoort niet in de leerlingenad-
ministratie thuis. Gegevens uit de leerlinge-
nadministratie mogen alleen met toestem-
ming van de directie (directeur of teamleider)  
en ouders aan mensen van buiten de school 
worden doorgegeven. Ouders van leerlingen 
hebben recht op inzage in de informatie die 
over hun kind is opgenomen in de leerlinge-
nadministratie. Zij mogen onjuiste gegevens 
verbeteren.

Dossiers:
Gegevens die niet tot de leerlingenadminis-
tratie behoren, worden meestal als vertrou-
welijk beschouwd. Voor de omgang met die 
schriftelijke informatie gelden aparte regels. 
Wij spreken hier gemakshalve over het dossier 
van de leerling. In de praktijk komt het nogal 
eens voor dat informatie over een leerling op 
meer dan één plaats wordt bewaard en dat 
er dus meerdere dossiers zijn. Zowel na het 
toelatingsonderzoek als na herhalingsonder-
zoeken wordt een gemeenschappelijk rapport 
gemaakt. De directie (directeur en/of teamlei-
der) moet ervoor zorgen dat deze rapporten 
worden bewaard op een plaats die alleen toe-
gankelijk is voor de directie  en  de commissie 
van Begeleiding. Deze rapporten mogen al-
leen gebruikt worden t.b.v. de leerling tijdens 
zijn/haar verblijf op school. Van deze regels 
mag slechts worden afgeweken als de ouders 
daarvoor schriftelijk toestemming geven. Het 
gemeenschappelijk rapport wordt bewaard 
tot minimaal drie jaar nadat de leerling de 
school heeft verlaten. Na uiterlijk vijf jaar en 
twee maanden moet het worden vernietigd.

Op grond van de Wet Persoonsregistratie is 
schriftelijke toestemming van de ouders no-
dig om persoonsgegevens uit het dossier van 
de leerling – dus ook eventuele gegevens die 
niet in het gemeenschappelijk rapport zijn 
opgenomen – aan mensen buiten de school 
te verstrekken. De school is op grond van de-
zelfde wet verplicht om voor de omgang met 
deze gegevens ofwel een privacyreglement 
te hebben, ofwel daarvoor de regels van het 
Besluit Genormeerde Vrijstelling te volgen. 
Daarin wordt geregeld dat aan de ouders 
meegedeeld moet worden dat informatie is 
vastgelegd, dat zij deze mogen inzien, dat zij 
feitelijke gegevens kunnen veranderen en dat 
voor de gegevens een bewaartermijn van drie 
jaar geldt.

REGELS MET BETREKKING TOT LEERLINGENDOSSIER
(naar de uitgave van het Ministerie van O. C. & W. januari 1990)

BIJLAGE 1

Bijlage 2. A
ctiviteitenplan
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• Beukenrode Onderwijs heeft in de loop 
van zijn bestaan, naast en tijdens het ge-
ven van onderwijs, een groot aantal ac-
tiviteiten ontwikkeld en ingebed in het 
‘leer’-rooster van het schooljaar. Het doel 
is een aantal leerervaringen door de leer-
ling te laten opdoen, waardoor bij de leer-
ling de sociaal-emotionele vaardigheden 
in positieve zin extra ontwikkeld worden. 

• Uitgaande van de filosofie dat een VSO-
school meer moet kunnen bieden dan 
onderwijs sec, dat de leraren zelf voor-
leven waar ze voor staan en waar ze les 
over geven, zijn zij steeds op zoek gegaan 
naar activiteiten die de leerlingen meer 
bieden dan een schooldiploma alleen. 

• De Basisvorming nodigde uit tot nog meer 
en andere activiteiten in het kader van le-
ren, leren kiezen en de sociaal-emotionele 
begeleiding. Vooral het laatste onderdeel, 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
het kind krijgt op de VSO-scholen steeds 
meer aandacht, vooral ook omdat het 
type leerling duidelijk veranderd is en 
vooral op dit gebied ‘de weg kwijt is’. 

• Onze activiteiten zijn er vooral op gericht 
de leerlingen ervaringen op te laten doen 
die ze gemist hebben of op de verkeerde 
manier hebben beleefd. Bijvoorbeeld 
een feest kunnen vieren zonder ruzies, is 
voor sommige leerlingen iets onbekends. 
Met elkaar vissen, kanoën, op kamp of 
zeilen is vaak iets heel nieuws voor ze.  

• Voor al onze activiteiten geldt: beleven, 
ervaren, leren genieten en zich daardoor 
sociaal-emotioneel beter ontwikkelen. 
Vanuit de kijkwijzer en scorelijsten van het 
leerlingvolgsysteem kunnen er thema’s 
gegeven worden aan bepaalde activitei-
ten en opdrachten aan de leerlingen.

• Veel activiteiten zijn afgestemd op 
een soms kleine doelgroep: examen-
leerlingen, de praktijkleerlingen, etc. 

• Vele activiteiten worden niet bekostigd 
door het Ministerie van Onderwijs, van-
daar dat wij dit extra begroten.

ACTIVITEITENPLAN

BIJLAGE 2
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EXAMENRESULTATEN BEUKENRODE ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2018-2019 

Vak: Aantal 
kandidaten

Behaald Percentage Afgewezen Percentage

S, D&V-BBL 1 1 100% 0 0%

Z&W-KBL 1 1 100% 0 0%

PIE-BBL 2 2 100% 0 0%

PIE-KBL 3 3 100% 0 0%

HBR-BBL 2 2 100% 0 0%

HBR-KBL 5 3 60% 2 40%

M&T-BBL 2 2 100% 0 0%

M&T-KBL 2 2 100% 0 0%

Theoretische Leerweg 
(TL) Diploma’s 9 7 78% 2 22%

M&T-BBL certificaat 3 3 100% 0 0%

M&T-KBL certificaat 2 1 50% 1 50%

HBR-BBL certificaat 2 2 100% 0 0%

HBR-KBL certificaat 2 2 100% 0 0%
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Beukenrode Onderwijs
Postbus 17
3940 AA  DOORN
Tel: 0343-413883

NL58INGB0000446437 
t.n.v. St. Chr.Voortg.Onderwijs ZO-Utrecht

COLLEGE VAN BESTUUR
Beukenrode Onderwijs is sinds 1 april 2019 
onderdeel van de CVO-groep. De algehele leiding 
van de CVO-Groep berust bij het College van 
Bestuur, dat weer verantwoording aflegt aan de 
Raad van Toezicht. 

Het servicebureau ondersteunt de scholen van 
de CVO-Groep op het gebied van financiën, 
personeelszaken, ICT, beheer van gebouwen, 
kwaliteitszorg en bedrijfsvoering. 

De CVO-Groep beschikt over een zogenaamde 
Klokkenluiderregeling. Ouder(s)/verzorger(s), 
leerlingen en medewerkers kunnen op basis 
van deze regeling op een vertrouwelijke wijze 
misstanden melden. De regeling is te vinden op de 
website van de CVO-groep, www.cvogroep.nl. 

Correspondentieadres
CVO Groep
Postbus 550
3700 AN Zeist 

Bezoekadres
Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist

E-mail: info@cvog.nl


