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Deze schoolgids lezen in eenvoudige taal?
Zoek de plaatjes van het vergrootglas.
Daaronder staan eenvoudige teksten.
Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst.
Maar dan korter.
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Dit is de school gids van VSO De Sprong.
Bewaar de schoolgids goed.
Hierin staat informatie over het schooljaar.
Iedereen zet zich in voor een mooi schooljaar.
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Voorwoord

Beste leerlingen,
ouders, verzorgers en
andere belangstellenden,

Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids 2017-2018
van VSO de Sprong Maarsbergen, een onderdeel van Intermetzo.
Via deze schoolgids stellen wij ons graag aan u voor.
U leest in deze schoolgids dan ook meer over onze visie en
uitgangspunten, en over de organisatie, de leerroutes en de
zorg voor onze leerlingen. Uiteraard vindt u in deze schoolgids
ook praktische informatie over de schooltijden, het vakantierooster en de regels van de school.
Het kan zijn dat u na het lezen van deze schoolgids vragen
heeft. Wilt u over een bepaald onderwerp meer weten?
Dan kunt u altijd een afspraak maken voor een bezoek aan
de school of een gesprek.
Wij wensen alle leerlingen een plezierig en succesvol
schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
namens het team van het VSO de Sprong Maarsbergen

Locatieleider:

Directeur:

Saskia Bassa

Hilda Barnhoorn
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De school

1

VSO de Sprong is per augustus 2017 onderdeel geworden

Voor wie?

van Intermetzo. We zijn er trots op dat we dit school

Op VSO de Sprong wordt onderwijs geboden aan leerlingen

jaar een doorstart kunnen maken op het prachtige terrein
van Valkenheide. VSO de Sprong biedt onderwijs aan

van 12 tot 18 jaar. De leerlingen zijn buiten Intermetzo
woonachtig of hebben een indicatie voor intramurale zorg.
Deze groep leerlingen ondervindt ernstige belemmeringen

binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. VSO de

in het onderwijs als gevolg van psychiatrische problematiek

Sprong werkt ook nauw samen met het VSO Heuvelrug

en gedragsproblematiek. De leerlingen werken aan hun eigen

College (Arbeid en Dagbesteding) en SO Noorderlicht,
beide zijn onderdeel van Intermetzo en gevestigd in

perspectief met hun eigen pedagogische en didactische
doelen, opgenomen in het onderwijs perspectiefplan.
VSO de Sprong gaat in schooljaar 2017-2018 intensieve

Zeist. Intermetzo biedt zo een breed scala aan leer

onderwijsarrangementen aanbieden. Voor leerlingen die

mogelijkheden voor alle leerlingen. We verwachten

om uiteenlopende redenen geen passende onderwijsplek

dan ook dat dit de kwaliteit ten goede gaat komen.

hebben gaat VSO de Sprong trajecten op maat aanbieden
waarin gekeken wordt welke vaardigheden leerlingen
nodig hebben om terug te kunnen keren in het onderwijsleerproces. VSO de Sprong biedt maatwerk en professionele
afstemming met alle betrokkenen, zowel binnen als buiten
de organisatie.

Visie
Intermetzo wil bijdragen aan een optimaal r esultaat voor
alle leerlingen op basis van cognitieve mogelijkheden en
gedragsmatige vaardigheden, passend bij het niveau en
de ambitie van de leerling. Intermetzo is aanvullend op
het werk van anderen: waar nodig bieden wij specifiek
onderwijs voor deze jongeren, hun ouders of verzorgers
en ketenpartners.

Missie
Iedere leerling is uniek in wie hij is, hoe hij is, wat hij
meemaakt en wat hij wil. Wij baseren ons werk op deze
eenheid. Ouders en leerling zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Met het gewone leven als referentiekader kiezen wij voor een positieve benadering en begeleiding met
een duurzaam effect.
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veilige en gestructureerde omgeving kunnen oefenen met

Doelen VSO de Sprong Maarsbergen
2017-2018

de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden. Dit kan zijn

Elk schooljaar maakt de school een jaarplan waarin de

op het gebied van vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding.

doelen voor dat betreffende schooljaar worden omschreven.

Wij bieden de leerlingen trajecten aan waar zij binnen een

Door hen te helpen, investeren wij in de leefbaarheid van
de (lokale) samenleving. Onderwijs is daarbij een belangrijke
bouwsteen in de trajecten die in combinatie met verblijf,
behandeling en/of begeleiding aangeboden worden.

Dit schooljaar zullen o.a. de volgende doelen centraal staan:

›› VSO de Sprong: optimale samenwerking met het regulier

onderwijs om te komen tot diplomering van het vervolg-

We streven ernaar dat alle leerlingen die hebben
deelgenomen aan Intermetzo Onderwijs hun vooraf
afgesproken resultaten behalen en kunnen doorstromen
naar een reguliere vervolgopleiding.

onderwijsaanbod op VSO de Sprong.

›› Een optimale samenwerking met het Vakcollege Maarsbergen om terugkeer naar regulier VMBO te realiseren.

›› Een optimale samenwerking met het VSO Heuvelrug

College om leerlingen een passend onderwijstraject aan

We doen dit vanuit de volgende inhoudelijke uitgangspunten:

Onze leerlingen staan centraal; het aanbod stemmen wij
af op de behoefte van de individuele leerling.

te bieden.

›› Een optimale samenwerking met Intermetzo zorg om

binnen de intensieve onderwijsarrangementen leerlingen
en ouders/verzorgers ook in zorgbehoefte te kunnen
begeleiden.

We bieden onderwijs op maat, waarbij we de leerling
stimuleren om het maximaal haalbare te bereiken.

›› Het leveren van maatwerk bij het leren van leerlingen.
›› Ouderbetrokkenheid bij ons onderwijs.

We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en participeren in
samenwerkingsverbanden. We werken samen met interne
en externe ketenpartners zodat we optimaal aansluiten bij
de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerling.
Alleen door een goed schoolklimaat komen jeugdigen tot
leren; dat betekent deskundige docenten, heldere onderwijsmethoden en uitstekende leerlingenzorg.
We werken met kleine klassen.
Ouders zijn betrokken partners in ons onderwijs; we w
 illen
voor alle ouders en verzorgers een laagdrempelig en
makkelijk benaderbare school zijn en betrekken hen bij het
onderwijstraject van hun dochter of zoon.

VSO de Sprong is een school van
Intermetzo Onderwijs.
De school ligt in Maarsbergen.
De Sprong is voor leerlingen van
12 tot 18 jaar.
De leerlingen hebben een speciale leervraag.
De klassen zijn klein.
Het onderwijs is speciaal op de leerlingen
gericht.
Ze werken met een plan.
De ouders zijn heel belangrijk.
7
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Het onderwijs

Uitstroomprofiel

Voor de staatsexamens VMBO TL biedt VSO de Sprong twee

VSO de Sprong Maarsbergen biedt Voortgezet Speciaal

profielen/sectoren aan: Economie en Landbouw.

Onderwijs (VSO) dat de leerlingen voorbereidt op een
betekenisvolle plaats in de samenleving. Er wordt gestreefd

Vakkenpakket Economie:

naar een plek die tegemoet komt aan de mogelijkheden

Nederlands

die de leerling heeft. VSO de Sprong heeft haar onderwijs

Engels

ingericht in het uitstroomperspectief Vervolgonderwijs:

Maatschappijleer 1

Leerlingen in dit uitstroomprofiel stromen veelal uit naar

Sectorwerkstuk

›› een MBO opleiding;
›› een terugkeer in het regulier vmbo onderwijs.

Rekenen
LO

De leerlingen die onderwijs volgen in het uitstroomprofiel

Economie

Vervolgonderwijs, stromen na het onderwijs uit naar een

Wiskunde

vervolgopleiding om een startkwalificatie te gaan behalen.

Vakkenpakket Landbouw:
In samenwerking met het VO wordt het accent gelegd op

Nederlands

het behalen van een VMBO BBL/KBL diploma. Ook kunnen

Engels

leerlingen een staatsexamen TL diploma behalen. Leerlingen

Maatschappijleer 1

leren in de verschillende fasen zichzelf en hun interesses

Sectorwerkstuk

kennen en er wordt er gekeken welke vaardigheden leer-

Rekenen

lingen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen in de

LO

gekozen uitstroomrichting.

Biologie

Het onderwijsaanbod voor het VMBO BBL/KBL binnen de
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verschillende profielen van de uitstroomrichting(en) Mens

Leerlingen krijgen daarnaast de mogelijkheid om een

en Dienstverlening en Techniek worden op de website

keuzevak te kiezen binnen het onderwijsaanbod van

verder toegelicht.

VSO de Sprong.

Arrangementen

Schooltijden

VSO de Sprong Maarsbergen werkt binnen de verschillende

Dit schooljaar zijn de schooltijden veranderd en zullen we

vakgebieden met arrangementen. De drie arrangementen

met 5 gelijke schooltijden overeenkomen met alle scholen

zijn verwerkt in de groepsplannen binnen VSO de Sprong

binnen Intermetzo Onderwijs. In 2017-2018 zullen de onder

Maarsbergen en is bedoeld om leerlingen een passend

staande 5 gelijke schooldagen worden gehanteerd.

onderwijsaanbod te bieden met de juiste onderwijsbehoeften
per vakgebied.

maandag

8.45-14.15

dinsdag

8.45-14.15

Intensief arrangement

woensdag

8.45-14.15

Dit is bedoeld voor de leerlingen die aanpassing krijgen

donderdag

8.45-14.15

op het basisarrangement. De strategieën intensiveren en/

vrijdag

8.45-14.15

of vertragen worden ingezet voor leerlingen die in het
intensief arrangement vallen. Er wordt extra inspanning

De schooltijden worden mogelijk nog aangepast. In samen

verricht door middel van visuele en auditieve ondersteuning,

werking met de nieuwe te vormen MR moet bekeken

concrete materialen, extra leertijd, opdelen van de stof in

worden of deze schooltijden gehandhaafd kunnen worden.

kleine deelstappen, extra oefen- en instructiemomenten en

U wordt op de hoogte gesteld middels een nieuwsbrief en

verlengde instructie om de opbrengsten uit de inhoudsdoelen

de website van onze school.

te verhogen.

Basisarrangement

Stages

Dit is bedoeld voor leerlingen die de doelen op het

VSO de Sprong vindt het van belang om leerlingen kennis

streefniveau aangeboden krijgen.

te laten maken met een aantal facetten van een beroep
passend bij hun gekozen leerweg. In de opbouw van

Verdiepingsarrangement

stagetrajecten binnen VSO de Sprong wordt onderscheid

Dit is bedoeld voor leerlingen die een niveau kunnen

gemaakt tussen verschillende fasen in stages, te weten

behalen dat hoger is dan het streefniveau. De strategieën

praktijkvakken In en om het huis, Begeleide Interne Stage

verrijken, verbreden en/of versnellen worden ingezet voor

(BIS), Begeleide Externe Stage (BES) en Zelfstandige

leerlingen die in het verdiepingsarrangement vallen. Hierbij

Externe Stage (ZES).

wordt gekeken op welke manier extra verdieping geboden

Uitgangspunt bij de praktijk is dat naarmate de leerling

kan worden door middel van het inzetten van matige

vordert in het proces de externe gerichtheid toeneemt,

hoeveelheid inoefenen en extra zelfstandige verwerking,

de context rijker wordt en de begeleiding afneemt.

versneld onderwijsaanbod per leerdoel, verkorte leertijd,
minder leerkracht gestuurd onderwijs en/of didactische
verdieping op het vakgebied.

De Sprong biedt het profiel Vervolgonderwijs.
Leerlingen kunnen hier ontdekken wat ze
leuk vinden.
Ze halen een vmbo-diploma.
Ook kunnen ze verder leren op het mbo.
Ze volgen er les van 8.45 uur tot 14.15 uur.
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Pedagogisch klimaat
en veilige school

3

Schoolklimaat

Sociaal-emotionele vaardigheden

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op

Binnen VSO de Sprong leren leerlingen niet alleen kennis

school. VSO de Sprong streeft er dan ook naar dat de

en vaardigheden. Ze ontwikkelen er ook hun persoonlijk-

leerlingen zich zo veilig mogelijk voelen in en rondom de

heid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te

school. Kenmerkend voor de leerlingen op onze locatie

verwerven. Leerlingen leren om te gaan met elkaar en

is de combinatie gedragsproblematiek en psychiatrische

respect te hebben voor normen en waarden. Om sociale

problematiek. Onze leerlingen hebben voldoende begeleiding

vaardigheden in kaart te brengen en te volgen, wordt twee

en de juiste sturing nodig om tot leren te komen. Een goed

keer per jaar het meetinstrument SCOL (Sociale Competentie

pedagogisch klimaat is mede afhankelijk van een goed en

Observatielijst) afgenomen. De resultaten worden gebruikt

veilig schoolklimaat. Dit vraagt van het team voldoende

om middels de methoden Leefstijl planmatig aan sociaal-

kennis en kunde om een goed pedagogisch klimaat te

emotionele vaardigheden te werken. Door het oefenen van

realiseren. Deze kennis en kunde wordt middels studiedagen

sociaal-emotionele vaardigheden wordt positief gedrag

en workshops op peil gehouden, zodat zij zowel pedago-

gestimuleerd. Ook aan het onderdeel seksualiteit wordt

gisch als didactisch goed kunnen aansluiten bij de leerlingen

aandacht gegeven.

met complexe problematiek.

Ondersteuning in de klas

Binnen VSO de Sprong wordt er veel aandacht besteed aan

In sommige klassen vraagt de doelgroep extra begeleiding

het hebben van respect voor elkaar en pesten. De school

en ondersteuning. Dit wordt binnen het VSO de Sprong

hanteert een anti-pestprotocol en er worden structureel

gefaciliteerd door in sommige klassen te werken met een

maatregelen genomen om pesten te voorkomen.

leraarondersteuner en een leerkracht.

Weerbaarheid
Soms kan het voorkomen dat er een stressvolle situatie
ontstaat. Om zo goed mogelijk met deze situaties om te
gaan, krijgen alle medewerkers een weerbaarheidstraining.
Het uitgangspunt is dat in situaties waarin spanning wordt
opgebouwd, alles wordt ingezet om fysiek ingrijpen te
voorkomen. Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin
de leerling een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving
kan fysiek worden ingegrepen. Ouders/verzorgers worden
na een incident altijd direct op de hoogte gebracht.
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Pesten

Schoolregels
Om een veilig schoolklimaat neer te zetten worden er
schoolregels gehanteerd. De schoolregels zijn met en voor
de leerlingen geschreven.

Wij dragen passende kleding

›› Wij verwachten dat leerlingen netjes en verzorgd naar
school komen. Sommige kleding is niet gepast, zoals;

badslippers, hot pants, korte rokjes, blote buik, rug of
een diep decolleté.

Mobiele telefoon

›› De mobiele telefoon wordt tijdens de lessen opgebor-

gen door de leerlingen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een veilige plek. De leerkracht heeft een
veilige plek voor de telefoon van alle leerlingen.

›› Op het gehele schoolterrein wordt niet gefotografeerd
of gefilmd met de mobiele telefoon. Ook niet in de

pauzes. Tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is
gegeven door een leerkracht.

›› Voor schooltijd (8.45 uur), tijdens de middagpauzes en

na schooltijd, mag de mobiele telefoon gebruikt worden.

›› De mobiele telefoon wordt enkel in overleg met de

leerkracht gebruikt in de klas. Dit gebruik zal altijd een
educatief doel hebben. Denk hierbij aan Google,
Wikipedia en de rekenmachine.

›› De mobiele telefoon wordt ‘stil’ gezet tijdens
aanwezigheid in het klaslokaal.

›› In overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht, mag

›› Voor de goede sfeer binnen onze school vinden wij
het niet gepast wanneer er shirts worden gedragen

met daarop kwetsende, racistische en/of provocerende
teksten of afbeeldingen.

›› In verband met de veiligheid bij de praktijklessen en
stage dragen leerlingen werkkleding, werkschoenen

en maken zij gebruik van de benodigde beschermingsmiddelen.

›› Tijdens de sportlessen zijn leerlingen verplicht om
sportkleding te dragen.

›› De kleding die je draagt mag je gezicht niet bedekken.
We willen op school op een juiste manier met elkaar
communiceren. Verbaal en non-verbaal.

›› Wij verwachten dat leerlingen geen jassen en hoofd
deksels dragen in de klas. De leerlingen hangen de
jassen en hoofddeksels tijdens de lessen netjes op
aan de kapstok. Onder hoofddeksels verstaan wij o.a.
petten, mutsen en capuchons.

de telefoon ook gebruikt worden voor het afspelen van
muziek tijdens het zelfstandig werken.

›› Wanneer een leerling zich niet houdt aan bovenstaande

Als de leerkracht vindt dat er iets met je kleding aan de
hand is, dan zal hij/zij dit met jou bespreken en daarna

regels, wordt de mobiele telefoon ingenomen door de

contact opnemen met jouw ouders/verzorgers. Het gaat er

leerkracht, voor de duur die de leerkracht nodig acht.

om dat je leert in welke situatie je bepaalde kleding wel
of niet kunt dragen. Hier heb je wat aan voor je eigen

Wij adviseren onze leerlingen geen onnodige en waarde-

toekomst.

volle eigendommen mee naar school te nemen zoals geld,
een mobiele telefoon, een mp3/4-speler, een spelcomputer,
etc. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor deze
eigendommen.
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We hebben respect voor elkaar

›› Behandel een ander zoals je zelf behandeld wenst te
››

Sociale veiligheid monitoren
De sociale veiligheid wordt jaarlijks gemonitord door het

worden.

WMK (Werken Met Kwaliteit). Het WMK geeft gerichte

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect

handvaten ter verbetering van de onderwijskwaliteit.

behandeld wordt. Iedereen houdt zich aan zijn/haar

Deze vragenlijst wordt zowel onder de leerlingen als de

afspraken en iedereen gaat zorgvuldig met eigendommen

medewerkers afgenomen en geeft onder andere inzicht hoe

van anderen om. Dit geldt natuurlijk ook voor eigen-

de sociale veiligheid in de school onder medewerkers en

dommen van de school.

leerlingen wordt ervaren.

we houden ons wel aan de wettelijke afspraken die in

Vertrouwenspersoon

Nederland zijn gemaakt. Dit betekent dat je niet mag

Soms hebben leerlingen en ouders/verzorgers te maken

discrimineren en niet de ander mag uitdagen. Houd dus

met onderwerpen die moeilijk te bespreken zijn. Bijvoorbeeld

rekening met wat je zegt en schrijft. Als je twijfelt over

pesten, mishandeling, ruzie, seksueel geweld, discriminatie,

je eigen mening of die van een ander, dan kan je dat

racisme of extremisme. Hiervoor kunt u terecht bij de

altijd in vertrouwen met je mentor bespreken.

orthopedagoog van uw zoon of dochter. Samen met u

›› Wij praten rustig en netjes tegen elkaar.
›› Iedereen mag zijn eigen mening duidelijk maken. Maar

›› VSO de Sprong is een rook- en alcoholvrije school.

zullen zij zoeken naar een goede oplossing.

In school en op het terrein eromheen mag niet gerookt
worden of alcohol worden gedronken.

Vertrouwenspersoon VSO de Sprong: Anouk Wiersma

Drugs en alcohol zijn verboden op school en op het t errein.

U kunt zich ook richten tot de vertrouwensinspecteur

Wie hier in handelt, kan rekenen op verwijdering van

van Onderwijs.

school. Bovendien schakelen we dan de politie in.

Bij de landelijke Inspectie van het Onderwijs werkt een klein
team van vertrouwensinspecteurs. Ouders/verzorgers,
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de
vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond
de school problemen voordoen.
Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de
vertrouwensinspecteur leerlingen en ouders ook begeleiden
in het traject na het indienen van een formele klacht of het
doen van aangifte. De vertrouwensinspecteur is tijdens
kantooruren bereikbaar op 0900 - 111 31 11.
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De Sprong heeft veel aandacht voor leerling
begeleiding.
De leraar krijgt soms hulp van een ondersteuner.
De school is een veilige plek.
We hebben daarom regels en afspraken:
• Geen mobiele telefoon in de klas.
• Wapens, alcohol en drugs zijn verboden.
• Leerlingen kleden zich netjes aan.
•	Pesten, uitschelden, bedreigen en vechten
zijn verboden.
15
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Zorg voor
de leerling
Passend onderwijs en de
samenwerkingsverbanden

verantwoordelijk voor de aanname en plaatsing van de
leerling. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de door- en

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek

uitstroom van leerlingen. Er vindt wekelijks overleg plaats.

in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat

Daar wordt de leerling ingebracht door de orthopedagoog

uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met

en wordt er besproken of de leerling past binnen de school-

hun beperking.

setting en of het perspectief van de leerling voldoende
aansluit bij het uitstroomprofiel van de school. Wanneer de

Om voor elke leerling een passende onderwijsplek te

leerling passend is wordt de leerling, met akkoord vanuit

kunnen bieden, werken scholen samen in regionale samen-

het SWV, aangenomen en geplaatst. Ouders ontvangen

werkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt

hiervan bericht van de orthopedagoog. Ouders krijgen het

onder meer afspraken over welke begeleiding de scholen

aanmeldingsformulier opgestuurd per post. In overleg met

bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal- en

ouders en de school wordt gekeken wanneer de leerling

voortgezet speciaal onderwijs en over de verdeling van de

kan starten.

ondersteuningsmiddelen. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en (voortgezet) speciaal onderwijs
samen.
Elke school binnen het samenwerkingsverband heeft zijn
ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat in welke
specifieke onderwijsbehoeftes de school kan voorzien.
Ons VSO valt onder samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Wijk bij
Duurstede, Bunnik).

De CvB bestaat uit:

›› Locatieleider
›› Coördinator
›› Orthopedagoog
›› Leerplicht (op afroep)
›› Schoolarts (op afroep)
›› CJG, Centrum Jeugd en Gezin (op afroep)
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Een leerling valt op basis van zijn ingeschreven woonplaats

Voor leerlingen in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs is de

onder een samenwerkingsverband. Dit samenwerkings

school verplicht om bij start een ontwikkelingsperspectief

verband is verantwoordelijk voor een goede schoolplaatsing.

plan op te stellen. Hierin staan de onderwijsdoelen en
ondersteuning beschreven voor een schooljaar.

Toelating

Bij start van de leerling op school, zal de leerkracht binnen
6 weken het OPP opstellen. In de CvB-vergadering wordt

Met de invoering van Passend Onderwijs (augustus 2014)

het OPP definitief vastgesteld en vervolgens bespreekt de

komen de landelijke indicatiecriteria te vervallen en zal het

leerkracht het OPP met ouders/verzorgers en de leerling.

samenwerkingsverband in de woonplaats van de leerling

Leerlingen die al onderwijs volgen op VSO de Sprong

bekijken of de leerling toelaatbaar is op (Voortgezet)

krijgen 6 weken na de start van het schooljaar een

Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband dient dan

opgesteld OPP. De leerkracht bespreekt deze ook met

een toelaatbaarheidsverklaring af te geven voor leerlingen

ouders/verzorgers en de leerling.

op het VSO.

Aan het einde van het schooljaar evalueert de leerkracht
de OPP’s en bespreekt dit met ouders/verzorgers.

Aanmeldprocedure
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Ouders krijgen eerst een rondleiding op VSO de Sprong met

Doorstroom van de leerling

de coördinator. Wanneer ouders daarna kiezen voor VSO de

De leerlingen worden gevolgd volgens de jaarplanning.

Sprong volgt de aanmelding en de procedure voor plaatsing.

Hierin staan alle didactische- en pedagogische stappen

De leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) zijn

omschreven, zodat de school de ontwikkeling van de

leerlingen goed kan volgen. De doelen vanuit het OPP
worden omschreven in de groepsplannen. Vier keer per
jaar vindt er een leerjaarbespreking plaats waarin wordt
gekeken of de leerlingen nog op koers zitten. N.a.v. deze
bespreking vindt er een gesprek met u als ouders plaats

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
3. Gesprek met de betrokkene(n).
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kinder
mishandeling. En bij twijfel SHG en AMK raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

over de voortgang van uw zoon/dochter. In de kalender op
de website kunt u de exacte planning vinden.

Uitstroom van de leerling

Schoolarts
De schoolarts kan worden ingeschakeld door de school als
de leerling vaak ziek is of als we ons zorgen maken over

Er zijn een aantal redenen waarom leerlingen uitstromen:

de gezondheid van de leerling. De schoolarts van VSO de

1. Een tussentijdse uitstroom door verhuizing.
2. Tussentijdse uitstroom omdat het onderwijs op school

Sprong ziet twee keer per jaar alle leerlingen.

niet meer passend is voor de leerling. Dit kan ook zijn
dat benodigde zorg niet meer geboden kan worden bij

Leerplicht

ons op school. Samen met ouders/verzorgers zullen wij

Vanuit de school doen we ons uiterste best om alle leerlingen

naar een passende vervolgplek kijken.

zoveel mogelijk op school te houden, zodat ze optimale

3. Een tussentijdse terugkeer naar het regulier VO. In
samenwerking met het VO wordt de overstap van VSO

leerresultaten behalen. Hierbij hebben we de ouders/
verzorgers hard nodig. We zien het als een gezamenlijke

naar VO inzichtelijk gemaakt voor leerlingen en ouders/

opgave om schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen.

verzorgers. In een gezamenlijk onderwijstraject wordt

Op VSO de Sprong zal de leerplichtambtenaar aanwezig zijn

bekeken of leerlingen in staat zijn tussentijds terug te

voor preventieve gesprekken met leerlingen, om schooluitval

keren naar het regulier onderwijs.

te voorkomen.

4. Een uitstroom naar het vervolgonderwijs door het
behalen van een diploma.

Nazorg bij uitstroom

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is er voor iedereen met vragen over opvoeden
en opgroeien en jeugdhulp. Als ouder kan het zijn dat je je

Alle leerlingen die uitstromen worden nog twee jaar gevolgd.

weleens onzeker voelt, zeker wanneer je een zorgintensief

De school noteert de plek waar de leerling naar is uitgestroomd

kind hebt. Het CJG kan daarin ondersteunen. Bij vragen

en evalueert de tevredenheid. De school richt zich tijdens

kunt u contact opnemen met een CJG bij u in de buurt.

deze nazorg op kritische succesfactoren. Deze input
gebruikt de school voor de eventuele bijstelling van het
onderwijs.

Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht om een
meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Hierbij volgt de school
de volgende 5 stappen:
1. In kaart brengen van de signalen.
2. Overleg met de CvB. Zij kunnen weer verdere lijnen
uitzetten zoals bijvoorbeeld het raadplegen van het

De Sprong heeft verschillende opleidingen
en programma’s.
Alle leerlingen hebben een opleidingsplan.
Samen werken we aan het succes van dat plan.
We kijken daarbij ook naar de toekomst.
Het opleidingsplan speelt daarin een grote rol.
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5

Ouders/verzorgers

Voor ons is samenwerking met u als ouders/verzorgers

Wij willen graag goed samenwerken en communiceren met

van wezenlijk belang om uw zoon of dochter goed

de ouders/verzorgers of begeleiders van onze interne en

onderwijs te bieden. Soms komt het voor dat het op
school goed gaat en thuis minder, of juist andersom.
Ons gezamenlijk doel is dat het met uw zoon of dochter

externe leerlingen. Daarom zijn er regelmatig gesprekken.
Ouders kunnen bovendien zitting nemen in de mede
zeggenschapsraad en meebeslissen over belangrijke
onderwerpen.

zowel op school als thuis goed gaat. Wij zetten ons
volledig in voor deze belangrijke samenwerking.

Wanneer?

Wat?

Inhoud & doel?

September

Belcontact met ouders/verzorgers van leerlingen

De mentorleerkracht neemt con-

(binnen 2 weken na start

tact op met ouders/verzorgers

schooljaar)

om het contact af te stemmen
voor het komend schooljaar en
wisselt contactgegevens uit.

September/oktober

Ouderavond

Ouders/verzorgers kennis laten
maken met het VSO en de leerkrachten.

Oktober

OPP bespreking met de ouders/verzorgers

OPP wordt met de begeleidende

(binnen 6 weken na start

brief en retourenveloppe opge-

schooljaar)

stuurd. Daarna worden ouders/
verzorgers uitgenodigd voor een
gesprek of wordt het OPP tele

(voor de herfstvakantie)

fonisch toegelicht.
Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers informeren
over de ontwikkelingen op
school.

December

Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

(voor de kerstvakantie)
Januari

Ouders/verzorgers informeren
over de ontwikkelingen op school.

Voortgang bespreking met ouders/verzorgers

(na toetsperiode)

Mentorleerkracht neemt contact
op of maakt een afspraak met
ouders/verzorgers om voortgang
te bespreken n.a.v. de toetsen en
eerste helft schooljaar.

Februari
(voor de voorjaarsvakantie)
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Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers informeren
over de ontwikkelingen op school.

Maart

Thema ouderavond

Ouders/verzorgers informeren
over een thema.

April

Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

(voor de meivakantie)

Ouders/verzorgers informeren
over de ontwikkelingen op
school.

Juni/juli

OPP evaluatie bespreking met de ouders/

EVA OPP wordt met de begelei-

verzorgers

dende brief en retourenveloppe
opgestuurd. Daarna worden
ouders/verzorgers uitgenodigd
voor een gesprek of wordt het
OPP telefonisch toegelicht.

Nieuwsbrief naar ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers informeren
over de ontwikkelingen op school.

Contact en overleg
Ouders/verzorgers worden voor elke schoolvakantie op

heeft. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp infor

de hoogte gebracht van alle ontwikkelingen binnen school

matie-, advies- of instemmingsrecht. Belangrijke onderwerpen

door middel van een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief staat

zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het financieel beleid en

informatie zoals vakanties, actuele thema’s mededelingen

veiligheid en gezondheid op school. De leden van de MR

en activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt

worden gekozen uit kandidaten die zich hebben aange-

voor iedere leerling het OPP opgesteld. Dit wordt naar

meld. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen. Voor de

ouders gestuurd met de uitnodiging hierover in gesprek te

medezeggenschapsraad kunnen geïnteresseerde ouders/

gaan met de leerkracht. Aanvullingen en suggesties worden

verzorgers zich aanmelden. Informatie kunt u opvragen bij

hierin opgenomen. Met de ondertekening geeft de ouder/

het schoolsecretariaat via het e-mailadres: info@desprong.nl

verzorger toestemming voor het bieden van ons o
 nderwijs

Aan het begin van het schooljaar komt er in de nieuwsbrief

aan zijn of haar pupil. Aan het eind van het schooljaar volgt

een nieuwe oproep om plaats te nemen in de MR.

een evaluatie van het OPP. Ook dit v
 erslag wordt naar ouders
opgestuurd. Er is zeer regelmatig contact met ouders/
verzorgers. Wanneer wenselijk kan de frequentie worden

Ouderbijdrage

verhoogd. Per jaar worden er oudermiddagen en -avonden

De vrijwillige ouderbijdrage is dit schooljaar nog niet van

ingepland om contact met de schoollocatie te hebben. Ouders/

toepassing op onze school. Wij organiseren alle activiteiten

verzorgers worden op de hoogte gesteld middels een brief.

zelf vanuit het beschikbare budget.

Wanneer er bijzonderheden zijn neemt de leerkracht
contact op met u. Heeft u zelf vragen aan de leerkracht dan
kunt u het beste contact opnemen buiten de lestijden. Heeft u
algemene vragen over school dan kunt u contact opnemen
op het algemene nummer.

Medezeggenschapsraad
Op onze school zal een nieuwe medezeggenschapsraad
(MR) gevormd moeten worden. Via de MR kunnen ouders
en medewerkers van de school invloed uitoefenen op het
beleid van de school. De MR is een zelfstandig orgaan
dat op basis van de Wet Medezeggenschap onderwijs op
Scholen (WMS) overlegpartner is van het bestuur.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken

Ouders zijn heel belangrijk.
We werken daarom graag samen.
De Sprong praat vaak met je ouders.
We hebben ook na ieder schooljaar een
gesprek.
Samen bespreken we je opleidingsplan.
Ze kunnen ook meebeslissen.
Dan moeten ze in de Medezeggenschaps-raad.
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Opbrengsten

6

VSO de Sprong is onderdeel geworden van Intermetzo

Didactische opbrengsten

Onderwijs in schooljaar 2017-2018. Om een beeld te

Aan het einde van schooljaar 2016-2017 zal opnieuw

krijgen van de uitstroomgegevens van het schooljaar
2016-2017 wordt er hieronder een prognose zichtbaar.

een analyse gemaakt worden. De interventies die daaruit voortkomen, zullen in de schoolgids van 2018-2019
worden beschreven. Wanneer u hier vragen over heeft
kunt u hierover contact opnemen met de CvB.

Prognose uitstroom schooljaar 2016-2017

De voortgang van de leerlingen wordt gemonitord door
middel van methodegebonden toetsen. Daarnaast worden

Uitstroom % van leerlingen
MBO

64 leerlingen (71%)

VSO Heuvelrug College

4 leerlingen (5%)

de leerlingen tweemaal per jaar getoetst door middel van
niet-methodegebonden toetsen, te weten SCOL (voor de
sociaal emotionele competenties) en CITO-volgsysteem
voor het voortgezet onderwijs. Dit alles wordt geborgd in
het leerlingvolgsysteem SOMToday.

Betaalde arbeid/
werktraject
Terugkeer regulier
voortgezet onderwijs

Elk jaar proberen we de opbrengsten van onze school in
2 leerlingen (2%)

beeld te brengen. In het schooljaar 2016-2017 hebben
43 leerlingen MBO1 AKA examen en 9 leerlingen staats-

3 leerlingen (3%)

examen VMBO TL profiel Landbouw gedaan. De resultaten
worden in de maand juli 2017 bekend gemaakt aan leerlingen
en ouders/ verzorgers. Deze resultaten worden op de

Andere VSO school

11 leerlingen (12%)

website gepubliceerd.
Voor het schooljaar 2017-2018 worden onze ambities

Anders

6 leerlingen (7%)

beschreven op het gebied van de schoolresultaten. VSO de
Sprong heeft zal deze ambities publiceren op de website.
De resultaten worden in de schoolgids 2018-2019

Gedurende het overgangstraject van VSO de Sprong naar

gepubliceerd. De school streeft er naar om realistische

Intermetzo Onderwijs hebben leerlingen en ouders/verzorgers

uitstroomperspectieven te bieden die geevalueerd worden

een individueel onderwijstrajectbespreking gehad. Dit

om interventies te kunnen plegen in het aankomende

vanwege onderwijstrajecten waarin leerlingen nauwelijks

schooljaar. Het onderwijs op VSO de Sprong is en blijft zo

tot ontwikkeling zijn gekomen in de onderbouwfase van

in ontwikkeling om de beste onderwijskwaliteit te kunnen

de theoretische gerichte leerweg, maar ook vanwege het

realiseren.

veranderende onderwijsaanbod van VSO de Sprong voor
het schooljaar 2017-2018.
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Opbrengsten VMBO TL Staatsexamens
Geslaagd

56% - 5 leerlingen

Herkansing

33% - 3 leerlingen

Gezakt

11% - 1 leerling

Herkansingen vinden plaats in augustus 2017. Uitslagen
worden op de website gecommuniceerd.

Opbrengsten MBO 1 AKA examens
Geslaagd

100% - 43 leerlingen

Uitslagen IVIO
NED
KSE 1
KSE 2
KSE 3
KSE 4

REK

Geen deelnemers

Geslaagd

ENG
100%

Geslaagd

80%

Gezakt

20%

Geslaagd

100%

Geslaagd

86%

Geslaagd

63%

Gezakt

14%

Gezakt

37%

Geslaagd

100%

Geslaagd

50%

Geslaagd

67%

Gezakt

50%

Gezakt

33%

Geslaagd

100%

Geslaagd

100%

Ouders zijn heel belangrijk.
We werken daarom graag samen.
De Sprong praat vaak met je ouders.
We hebben ook na ieder schooljaar een
gesprek.
Samen bespreken we je opleidingsplan.
Ze kunnen ook meebeslissen.
Dan moeten ze in de Medezeggenschaps-raad.
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Praktische zaken

7

Schooltijden

Ziekte

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zullen de leerlingen vijf

Wanneer een leerling ziek is moeten ouders/verzorgers dit

gelijke schooldagen hebben. De tijden zijn van maandag

melden voor 8.30 uur bij de verzuimcoordinator via het

t/m vrijdag van 8.45-14.15 uur.

telefoonnummer: (0343) 43 13 93 (optie 1).

Vakanties en vrije dagen

Als een leerling op medische gronden geen lessen kan
volgen, dan vragen we daarvoor een doktersverklaring ter
bevestiging. Leerlingen die regelmatig afwezig zijn door

Maandag 16 oktober 2017 t/m
vrijdag 20 oktober 2017

Maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018

ziekte kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De
Herfstvakantie

schoolarts kan beoordelen of er sprake is van medische
redenen voor het verzuim.

Medicatie
Kerstvakantie

Sommige leerlingen hebben medicatie nodig. Medicatie kán
bijvoorbeeld ook invloed hebben op het reactievermogen
of andere bijwerkingen hebben. Het is voor ons belangrijk

Maandag 26 februari 2018 t/m
vrijdag 2 maart 2018

Voorjaarsvakantie

om te weten of uw kind medicatie gebruikt en waar wij
op moeten letten. Soms moeten leerlingen ook overdag
hun medicatie innemen. Wij vragen u om hierover goede
afspraken met de leerkracht te maken. Wij kunnen er dan

Maandag 2 april 2018

Pasen

Vrijdag 27 april 2018

Koningsdag

voor zorgen dat de medicatie veilig opgeborgen wordt en
erop letten dat de leerlingen hun medicatie tijdig innemen.

Verlof
Binnen de schooltijd mag geen verlof opgenomen worden.
Wel zijn er uitzonderingen op deze regel. Als u een bijzondere

Maandag 30 april 2018 t/m
vrijdag 11 mei 2018

reden heeft waarom uw kind niet naar school kan, moet
Meivakantie

u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden. Bij
bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen
extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling

Maandag 21 mei 2018

Pinksteren

van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Leerlingen hoeven
dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet
naar school. Een aanvraag voor verlof moet schriftelijk

Maandag 16 juli 2018 t/m
vrijdag 24 augustus 2018

worden ingediend bij de locatieleider. Het is de verantZomervakantie

woordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in
het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan
echt noodzakelijk.
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Uitzonderingen zijn:

Religieuze verplichtingen

Verzuim
Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim worden de ouders/

Wanneer uw kind vanwege godsdienst of levensovertuiging

verzorgers op de hoogte gesteld. Er kan besloten worden

plichten moet vervullen, bestaat er recht op verlof. De

om het verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Die

richtlijn hiervoor is dat per verplichting één dag vrij wordt

kan ervoor kiezen om preventief in gesprek te gaan met de

gegeven. Dit verlof moet minimaal twee dagen van tevoren

leerling. Verdere informatie over verzuim is terug te lezen

aangevraagd worden bij de locatieleider van de school.

in de verzuimkaart.

Gewichtige omstandigheden
Dit zijn omstandigheden die buiten de wil van de ouders

Time-out, schorsing en verwijdering

en/of de leerlingen liggen. Het gaat hier meestal om verlof

Soms komt het voor dat een leerling zich zo gedraagt dat

van één of enkele dagen.

het niet haalbaar, wenselijk of verantwoord meer is dat

Voorbeelden:

hij of zij op school blijft. In dat geval nemen we meteen

›› Verhuizing van het gezin;
›› Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
›› Ernstige zieke/overlijden van bloed- of aanverwanten;
›› Viering van een jubileum van ouders of grootouders.

contact op met de ouders/verzorgers of de voogd van de
leerling. Samen bepalen we vervolgens welke maatregelen
we kunnen nemen om herhaling te voorkomen. Overleg
met en/of het inschakelen van de schoolinspectie of de
leerplichtambtenaar kan een onderdeel zijn.

Géén gewichtige omstandigheden zijn:

›› Familiebezoek in het buitenland;
›› Vakantie in een goedkopere periode;
›› Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone
››

vakantietijd;

Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met
(verkeers-)drukte;

›› Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het
gezin al of nog vrij zijn.

Stagiaires
Onze school biedt plaats aan stagiaires van het MBO en
HBO van de volgende opleidingen:

›› Onderwijsassistent
›› Sport en bewegen
›› PABO
›› Orthopedagogiek
›› Master SEN
›› ALO

Stagiaires krijgen een vaste begeleider toegewezen
waarmee afspraken worden gemaakt over de wijze van
begeleiding en het inzetten van schoolopdrachten.
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Leerlingvervoer

Mocht u vragen hebben op het gebied van veiligheid,

Leerlingen die gehaald en gebracht worden naar school

gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting, dan kunt u

worden opgevangen door medewerkers van school. Ook

zich wenden tot het secretariaat van de school. De diverse

worden de leerlingen op de weg naar het schoolgebouw

protocollen die hierop van toepassing zijn, liggen ter inzage

begeleid en bij het schoolgebouw opgevangen.

bij het algemeen schoolsecretariaat: info@desprong.nl

Foto’s voor publicaties

Protocollen

Elk schooljaar zal aan het begin van het schooljaar de

In het kader van veiligheid en kwaliteit beschikt Intermetzo

mentorleerkracht aan u toestemming vragen om foto’s

over verschillende protocollen. Hieronder vallen o.a. het

waar u zoon/dochter op staat te publiceren. De foto’s

kledingprotocol, de verzuimkaart en het pestprotocol.

kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de website,

De protocollen kunt u opvragen via info@desprong.nl

schoolgids en nieuwsbrief.

Arbo

Klachtenregeling
Wij proberen op school zoveel mogelijk kwaliteit te leveren

Iedere onderneming en instelling is volgens de wet verplicht

voor leerlingen en ouders. Toch kan het voorkomen dat

beleid te voeren dat is gericht op het verbeteren en in

u als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger een klacht

stand houden van zaken die te maken hebben met veiligheid,

heeft. Wij willen dat graag samen met u oplossen. Hiervoor

gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Om hierop

vragen wij u om in eerste instantie in gesprek te gaan met

zicht te krijgen, dienen tal van situaties g
 econtroleerd,

de leerkracht van uw zoon of dochter en/of de locatie-

aangepast en beschreven te worden. Hierbij kunt u denken

leider. Ook heeft u de mogelijkheid om uw zorg of klacht

aan veiligheid van gymnastiektoestellen, lokalen, perio-

te bespreken met de algemeen directeur van onderwijs.

dieke controle van elektrische apparatuur, goed meubilair,

Indien het niet mogelijk of wenselijk is de klacht intern via

brandveiligheid, goede verlichting, een ontruimingsplan,

de leerkracht of de directie af te handelen, verwijzen wij u

EHBO, maar ook aan het aanstellen van een vertrouwens-

door naar de Landelijke Klachtencommissie.

of contactpersoon en het vastleggen van een klachtenprocedure. Wij zijn ons bewust van het belang van het voeren

Voor leerlingen die alleen onderwijs volgen bij Intermetzo

van goed beleid rond de arbeidsomstandigheden en stellen

Onderwijs is de school aangesloten bij de Landelijke

ons hierin actief op. Zo zijn voor alle afdelingen collega’s

Klachtencommissie (LKC) van de Vereniging van Bijzondere

opgeleid tot bedrijfshulpverlener, een opleiding die tot doel

Scholen (VBS)

heeft mensen de kennis en vaardigheden bij te brengen
voor het handelen in geval van een calamiteit, zoals een

Landelijke Klachtencommissie VBS/LKC

brand. Om personeel en leerlingen hierin te trainen, worden

Bezuidenhoutseweg 225

jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden. Doel van dit al-

2594 AM Den Haag

les is een situatie en een sfeer te ontwikkelen waarin zowel

Telefoon: (070) 331 52 52

de leerling als het personeel zich veilig en prettig voelt. En
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mocht er onverhoopt iets misgaan, dan is in ieder geval

De klachtencommissie maakt haar besluit schriftelijk kenbaar

duidelijk hoe moet worden gehandeld. Met regelmaat komt

aan alle betrokkenen. Het bestuur van de school meldt

het managementteam samen met de BHV-coördinator en

binnen één maand na het oordeel van de commissie welke

de preventiemedewerker om de voortgang van de verbe-

maatregelen zullen worden genomen en hoe en wanneer

terpunten uit ons Arbojaarplan te bespreken.

deze maatregelen worden ingevoerd.

Voor leerlingen die naast onderwijs ook zorg en/of

Contactpersonen van deze locatie:

behandeling ontvangen (residentieel) kunt u contact
opnemen met de klachtencommissie die verbonden is

Saskia Bassa, Locatieleider

aan Intermetzo.

Mobiel: 06 – 53 77 79 25
E-mail: sbassa@intermetzo.nl

Klachten kunnen worden ingediend bij:
De secretaris van de klachtencommissie van Intermetzo

Anouk Wiersma, Orthopedagoog

Postbus 94

Telefoon: (0343) 43 13 93

7200 AB Zutphen

E-mail: awiersma@desprong.nl

Inzagerecht en de Wet op de
persoonsregistratie

Adresgegevens VSO de Sprong Maarsbergen
Valkenheide 41
3953 MC Maarsbergen

Om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden, bewaart
de school veel gegevens in een dossier. Deze leerlingen

Adresgegevens van onze andere locaties:

dossiers zijn ter inzage voor de medewerkers van de

Locatie Noorderlicht SO:

school, het bestuur en de Inspectie. Ouders/verzorgers

Noordweg 8, 3704 GN Zeist

of wettelijke vertegenwoordigers kunnen echter ook

Telefoon: (030) 657 51 53

om inzage vragen bij de coördinator leerlingenzorg. Bij
plaatsing elders, of als derden informatie opvragen, dienen

Locatie VSO Heuvelrug College:

ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers toe-

Noordweg 12, 3704 GN Zeist 				

stemming te geven voor het overdragen van de informatie.
Als dit aan de orde is, wordt u hierover geïnformeerd.

Telefoonnummer van het schoolsecretariaat:

Het dossier wordt na het verlaten van de school vijf jaar

Telefoon: (0343) 43 13 93

bewaard en vervolgens vernietigd.

25

Bestuurlijke informatie
Intermetzo is een multi-sectorale organisatie op het gebied
van jeugdzorg en onderwijs en actief in de provincies
Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland.
Vaak lopen kinderen en jongeren met complexe problemen
vast op meerdere gebieden: thuis, binnen het gezin, op
school en in hun vrije tijd. Als reguliere zorg te weinig
helpt, is gespecialiseerde Jeugdzorg nodig. Bij Intermetzo
kunnen jeugdigen dan terecht voor ondersteuning op
maat. Liefst in de buurt. Zo kort als mogelijk, zo lang als
nodig. De gespecialiseerde jeugdzorg van Intermetzo laat
zich het best vatten in drie termen: intensief, in principe
tijdelijk en aanvullend op de zorg van anderen. We ondersteunen waar mogelijk via hulp thuis, op school en/of in
de wijk. Daar proberen we de familie zoveel mogelijk bij
te betrekken. ‘Zorg dichtbij’ wekt vertrouwen, sluit aan bij
het dagelijkse leven en is vaak het meest effectief. Lukt dit
niet, dan kijken we naar alternatieven. Dat kan een plekje
zijn in een gezinshuis of een woongroep in de wijk. Soms
is een 24 uursbehandeling op een Intermetzo-locatie de
beste o
 plossing. Jongeren kunnen bij ons ook (voortgezet)
speciaal onderwijs volgen in Zeist, Maarsbergen, Eefde of
Deventer.
De Raad van Bestuur van Intermetzo Onderwijs is ook de
Raad van Bestuur van de school:
R. (Rob) de Jong en M. (Monique) Kavelaars
Postbus 53, 6500 AB Nijmegen
Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen
Telefoon: (088) 779 20 05 (bestuurssecretariaat)
De directeur van Intermetzo Onderwijs is verantwoordelijk
voor de schoollocaties:
H. (Hilda) Barnhoorn
Postbus 53, 6500 AB Nijmegen
Valkenheide 26, 3953 MD Maarsbergen
Telefoon: (088) 779 20 00 (centraal)
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Leerlingen hebben vakanties en vrije dagen.
Die zijn van te voren afgesproken.
Vrij nemen buiten de vakanties kan alleen
in bijzondere gevallen.
Ouders vragen het verlof schriftelijk aan
bij school.
Is een leerling ziek?
Dan melden ouders dat voor 8.30 uur.
Als een leerling er zonder reden niet is,
dan melden we dat bij de ouders en de
leerplicht-ambtenaar.
Als een leerling medicijnen heeft, kan de
school hiermee helpen.
We hebben regels en afspraken.
Misdraagt een leerling zich in de klas?
Dan krijgt hij een time-out, schorsing of
verwijdering.
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Contact
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:

De Sprong
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Valkenheide 41
3953 MC Maarsbergen
Telefoon: (0343) 43 13 93

De Sprong is onderdeel van Intermetzo.

3432-SDS0817C029

www.vsodesprong.nl

