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VOORWOORD 5

:::1 Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2018-2019. De gids is in de
eerste plaats bedoeld om ouders en/of verzorgers inzicht te geven in wat de
school voor hun kind kan betekenen. Daarnaast heeft deze gids de functie
om ook andere belanghebbenden die bij de school betrokken zijn, te
informeren.
 
In deze gids kunt u lezen waar De Korenaer Helmond voor staat, hoe het
onderwijs georganiseerd is en wat de school u en uw kind kan bieden.
Behalve de informatie in deze schoolgids kunt u ook informatie vinden op de
website van de Aloysius Stichting: www.aloysiusstichting.nl
In de menubalk van deze site vindt u onder ‘scholen’ ‘De Korenaer’. Hier
kunnen verscheidene documenten worden gedownload: onder andere het
jaarplan, schoolprofiel, maar ook deze schoolgids.
 
Deze schoolgids begint met een ‘verhaal’ (pag. 2 t/m 7) wat in het kort de
legitimering van onze school weer geeft. Een kort ‘verhaal’ waarin we
duidelijk maken wat onze duidelijke visie is op hoe we jonge mensen
opleiden en in verbinding brengen met ‘de wereld’ in een pedagogische
context. Het start op de volgende pagina met ‘De Inleiding’. De
inhoudsopgave van de schoolgids komt daarna.
 
   
Mocht u na het lezen van de gids nog vragen hebben dan horen wij dat
graag.
 
Namens alle medewerkers van V.S.O. De Korenaer, locatie Helmond.
 
Helmond, augustus 2018
 
Frans Brands, locatiedirecteur.
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DE INLEIDING 7

:::2 De inleiding

Opleiden en in verbinding brengen met ‘de wereld’ vanuit de pedagogische
context.
 
Waar staan we voor? Wat doen we? En waarom doen we het op de voor de
school kenmerkende manier?
Het zijn legitieme vragen die ouders, docenten en ook leerlingen regelmatig
stellen. Het zijn vragen die ons binnen De Korenaer Helmond regelmatig
bezig houden.
En terecht. Het antwoord op deze vragen vormt in feite de legitimering van
ons bestaansrecht.
Het met passie, onvoorwaardelijk en kracht uitvoeren van onze kerntaak.
Het vanuit een duidelijke visie jonge mensen opleiden en in verbinding
brengen met ‘de wereld’ in een pedagogische context.
De leerlingen de kans en de ruimte bieden zich te ontwikkelen tot
volwaardige en waardevolle deelnemers aan onze maatschappij van nu en
morgen.
Dit schrijven hebben we gemaakt met de bedoeling de lezer een zo goed
mogelijk antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen.
 
We vertellen daarom over:
- Onze visie dat iedereen er toe doet;
- Onze kracht die verscholen zit in ons DNA, onze kernwaarden en over het
kompas dat we aan al onze leerlingen meegeven;
- Onze filosofie dat de relatie en het leren niet buiten elkaar kunnen, dat we
de verschillen die er zijn – tussen mensen – zien als een deel van onze
rijkdom en dat we ons richten op de ontwikkeling van de ‘meer complete
leerling’;
- Hoe onze leerkrachten/mentoren o.a. werken als pedagogisch
medewerker;
- Onze ultieme ambitie om het beste in onze leerlingen naar boven te
halen...
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Mede namens het hele team,
Frans Brands, Locatiedirecteur
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10 MISSIE EN VISIE

:::3 Missie en visie

Onze maatschappij verandert voortdurend en ook steeds sneller. Wij zijn
een school die midden in deze dynamische samenleving staat. Daartoe
bieden wij onze medewerkers en leerlingen houvast met onze visie. Het
visiedocument bevat zaken die de leerlingen, ouders, omgeving en De
Korenaer Helmond met elkaar verbindt en het geheel van alle geledingen
maakt tot wat De Korenaer Helmond wil zijn.
De visie is geschreven vanuit de volle overtuiging dat alle mensen de moeite
waard zijn.
Elk mens mag er zijn en doet er toe.
Deze overtuiging vormt de kern en het hart van heel De Korenaer
Helmond en is de bron van energie voor al ons dagelijks handelen binnen de
school.
 
‘Iedereen doet ertoe’
We leven in een wereld waar ongelijkheid en verschillen de boventoon
voeren. Het leidt vaak tot spanningen en conflicten. En het zorgt ervoor dat
de kracht die in de verscheidenheid van mensen zit verborgen niet naar
buiten komt. Bij De Korenaer Helmond vinden we het daarom belangrijk om
leerlingen, medewerkers en ouders ervan te doordringen dat iedereen er
echt toe doet.
Medewerkers en leerlingen binnen onze school hebben hoge verwachtingen
en het volste vertrouwen in elkaar. We stimuleren elkaar voortdurend om
het beste uit onszelf te halen. Uiteindelijk presteren we daardoor beter. 
Iedereen is welkom bij De Korenaer Helmond, ongeacht afkomst,
geaardheid en religie zolang we maar in verbinding zijn en samen contact
maken. Zo wil De Korenaer Helmond de school zijn die iedere leerling en
iedere medewerker een aantrekkelijk ontwikkelingsperspectief biedt.
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12 ONZE KRACHT

:::4 Onze kracht

De kracht van onze school zit verborgen in ons DNA. Dit ‘De Korenaer
Helmond DNA’ vertelt wie we zijn. Voor elkaar, als team. En natuurlijk
bovenal wie we zijn voor onze leerlingen. Met het DNA en de kernwaarden
bieden we iedereen perspectief en een inspirerende zoektocht.
 
‘Kernwaarden’
Wat ons allemaal kenmerkt en bindt zijn onze Aloysius kernwaarden:

Kracht-
Onvoorwaardelijk-
Passie-
 

met daarbij toegevoegd de Korenaer kernwaarden:
Verantwoordelijkheid-
Eigenaarschap-
Verbondenheid-
Respect-

 
Dit zijn geen holle begrippen, maar betreffen de dingen die we het
allerbelangrijkst vinden. Alle medewerkers bij De Korenaer
Helmond toetsen zichzelf en elkaar op het uitdragen van en leven naar deze
kernwaarden. Daarmee krijgen de kernwaarden ook voelbare betekenis
voor onze leerlingen.
 
‘Kompas’
Het diepgewortelde DNA en de gedeelde kernwaarden vormen samen het
kompas van De Korenaer Helmond. Ze wijzen ons de weg in een
dynamische samenleving die voortdurend andere eisen stelt aan de school,
haar medewerkers en de leerlingen. 
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14 ONZE FILOSOFIE

:::5 Onze filosofie

‘Eerst de relatie’
Bij De Korenaer Helmond komt de relatie altijd eerst. Want pas als die er is,
kan je echt tot leren komen. Leerlingen en medewerkers van onze school
leren dan ook niet individueel, maar met elkaar. Juist door te werken aan
verbinding en respect te tonen voor wie iemand is, wordt er meer geleerd.
En ook ouders spelen een belangrijke rol. Ze worden actief bij de school
betrokken. Om mee te kijken, mee te praten, te helpen en soms om zelf te
leren. Als de relatie er is, gaan we samen aan de slag. Niet alleen met leren.
Maar met de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
 
‘De hele leerling’
De Korenaer Helmond maakt de uitgesproken keuze voor de vorming van de
hele leerling. We bieden meer dan het gewone onderwijs alleen. We richten
ons naast kennisdoelen ook op sociaal emotionele, culturele en creatieve
vorming. Voor de leerling betekent dit uiteindelijk zicht op een goede
vervolgopleiding, werk en de mogelijkheid tot een bijdrage aan de
samenleving.
 
We nemen hiervoor als uitgangspunt de drie basisbehoeften van Stevens
(NIVOZ):
 
- Relatie
- Competentie
- Autonomie
 
(Deze drie basisbehoeften zijn dan ook in de vraagstelling bij
tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders meegenomen. Zie
uitslag tevredenheid onderzoeken op de website)
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16 DE LEERKRACHT/MENTOR ALS PEDAGOGISCH MEDEWERKER

:::6 De leerkracht/mentor
als pedagogisch
medewerker

De leerkracht/mentor is de spil, de vertrouwenspersoon, de pion, de
meester, de …enz. enz. voor de leerling. De leerling heeft, om tot leren te
komen en te blijven, nodig dat hij weet en voelt dat hij steeds gehoord en
gezien wordt. En dat er begrip is voor wie hij is als leerling, waarom en hoe
hij zich gedraagt.
Daarom bezit/beheerst onze leerkracht/mentor kennis en vaardigheden
waarbij hij zich steeds wil ontwikkelen.
Hij neemt een open communicatieve houding aan ten aanzien van de
leerling. Zijn attitude en scholing worden gevormd vanuit het pedagogisch
perspectief. Woorden als orde, discipline en vrijheid zijn voor de leerkracht
vanzelfsprekend en verbonden aan onze school.
 
‘Wat beheerst hij zoal’

Stelt zich op de hoogte van de doelen en afspraken rondom de zorg van-
een kind
Kan de begeleiding van het kind afstemmen op deze doelen en afspraken-
Kan een observatie instrument toepassen-
Toont zich betrokken in overleg met ouders, leerkrachten en andere-
professionals
Hanteert het volgsysteem.-
Werkt samen met collega’s-
Schept een positief werkklimaat door veiligheid, rust en structuur, waarin-
kinderen zich competent en gezien voelen. Er is ruimte voor verschillen in
opvatting, leerwijze en interesse. Respect voor elkaar en elkaars
zienswijze staan centraal.
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‘Een open communicatieve houding’
Wij ontvangen elke leerling elke dag door een welkomstgroet. Op die wijze
erkennen we dagelijks de leerling als deel van onze groep. Het is een
persoonlijk contact waarmee we een bijdrage leveren aan het ontvangen
van de leerling in emotionele veiligheid. In het dagelijkse contact met de
leerlingen nemen we een open communicatieve houding aan. Door
zorgvuldig te communiceren met leerlingen, creëren we een veilig
emotioneel klimaat.
De medewerkers ontvangen de leerlingen, ze hebben oog voor wat de
leerlingen nodig hebben, ze zijn ‘sensitief’. Ze spelen in op de signalen van
leerlingen: ze zijn ‘responsief’.
De medewerker is bereid van de leerlingen te leren; de leerling is immers
intrinsiek gedreven om tot leren en ontwikkeling te komen. Een rustige en
afwachtende houding waarin de leerling uitgenodigd wordt door de
voorbereide omgeving is daarbij essentieel.
 
‘De attitude en scholing van de medewerker vanuit pedagogisch perspectief’
Met verschillende bouwstenen zorgen we voor een veilig emotioneel klimaat:

Een open communicatieve houding;-
Rustig gedrag en een zachte stem;-
Bevorderen zelfstandigheid en zelfredzaamheid;-
Een afwachtende houding;-
Leerling-participatie;-
Een goede relatie met andere kinderen;-
Aandacht voor normen en waarden;-
Routines, regels en afspraken in de groep-

 
‘Orde, discipline en vrijheid’
Orde en discipline zijn verbonden aan de opvoeding binnen een school en zo
ook bij De Korenaer Helmond. Enerzijds heeft de leerling van jongs af aan
de vrijheid om zich te uiten en te ontwikkelen; anderzijds is die vrijheid
gebonden aan de vrijheden die leerling aankan in zijn ontwikkeling.
Vrijheden zijn echter begrensd: de vrijheid van de leerling eindigt als deze
de vrijheid van een andere leerling stoort. De medewerkers van De
Korenaer Helmond zijn er in geschoold (of worden geschoold) om keuzes
van leerlingen goed te begeleiden. Wanneer een kind er aan toe is worden
keuze mogelijkheden uitgebreid.
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Eenvoudige regels gericht op de orde, maken de omgeving overzichtelijk en
herkenbaar.
Alle medewerkers en leerlingen, weten wat er verwacht wordt. De
voorbereide omgeving geeft orde en daarmee rust om tot ontwikkeling en
leren te komen. Dit betekent dat de voorbereide omgeving altijd op orde
moet zijn; werkjes zijn compleet, volledig en nodigen uit tot werken. Alles is
schoon, opgeruimd en heeft een vaste plek. Omgaan met orde en een goede
voorbereide omgeving zijn belangrijke aspecten van de ontwikkeling.
Consequent zijn is van groot belang voor de duidelijkheid en daarmee voor
de orde.
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20 ONZE AMBITIE

:::7 Onze ambitie

7.1 ‘Het beste in jou naar boven halen!’
 
Het is onze ultieme ambitie om bij iedere leerling en medewerker het beste
in hem of haar naar boven te halen.
Hoe doen we dat?
 

Met bevlogen leerkrachten.-

Bij ons is de leerkracht een ‘up-to-date vakman’ en regisseur van het
leerproces. Hij of zij bevordert het actieve leren door de leerlingen zelf. Met
veel pedagogisch tact en interesse voor de leerlingen weet hij/zij de juiste
relatie, sfeer en ruimte te creëren waarbinnen leerlingen kunnen laten zien
wat ze kunnen en wie ze zijn.
Hierbij weet hebbend dat het vallen en opstaan de mens eigen is. De
Aloysius Academie biedt de medewerkers ruime mogelijkheden om zich
verder als mens en professional te ontwikkelen. Daarnaast hebben we
voortdurend studiemomenten op school.
 

Met een moderne schoolomgeving-

Onze schoolgebouw draagt bij aan een veilige, prettige en passende
leeromgeving. Met eigentijds een flexibele ICT –toepassingen. Met
verbeterde licht en luchtkwaliteit binnen het bestaande gebouw.
 

Met uitstekende leerlingenzorg-

Onderwijs en zorg zijn bij De Korenaer Helmond geen aparte werelden. Of
het nu gaat om de bijdrage van docent, de externe begeleider, extern
deskundigen, de onderwijs ondersteunende collega of de gedeelde
ervaringen door de ouders. Vanuit de relatie komt er in alle gevallen het
best passende onderwijs tot stand.
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Met ruimte voor verschillen-

De Korenaer Helmond heeft de ruimte om zelf een herkenbare invulling te
geven aan de ‘De Korenaer Helmond kwaliteit’. De cultuur waarbinnen dit
gebeurt is transparant, resultaatgericht en met oog voor de menselijke
maat. De schoolleiding van de school probeert met een ‘open mind’
voortdurend tot nieuwe inzichten te komen die in het belang van de
ontwikkeling van de school zijn en daarbij trouw te blijven aan de
kernwaarden.
 

Met uitstekende kwaliteitszorg-

Om ons goede onderwijs op peil te houden en permanent bij te stellen aan
de eisen die de omgeving ons stelt, maken we veel gebruik van data en
evaluaties. Hierbij dienen de uitkomsten van de analyse van de beschikbare
data en de evaluaties als startpunt voor een dialoog over de richting, inhoud
en borging van de kwaliteit van het geboden onderwijs.
 

Met toekomstbestendig financieel management-

Naast de hierboven geschetste kwaliteitszorg vergt financiën zorgvuldige
aandacht. De Korenaer Helmond heeft de afgelopen periode de juiste
stappen gezet en zal in de toekomst zijn stappen blijven zetten in het
structureel gezond houden van de financiële positie van de school.
Dit uit zich in eerste instantie in een weloverwogen gedrag van alle
medewerkers als het gaat om de inzet en besteding van de beschikbare
middelen. Als ijkpunten voor een gezonde financiële ontwikkeling gelden de
volgende indicatoren: een jaarlijks positief exploitatieresultaat, de
versterking van de liquide positie en het eigen vermogen van de school.
 
 

7.2 Een complete leerling
 
Het tastbare resultaat van deze De Korenaer Helmond – aanpak is dat onze
leerlingen niet alleen een waardevol diploma- certificaat ontvangen, maar
tijdens hun schooltijd samen met leerkrachten, samen met andere
leerlingen en ook samen met onze ouders vooral hebben kunnen bouwen
aan zichzelf.
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Leerlingen die bij De Korenaer Helmond van school af gaan, hebben zich
kunnen ontwikkelen tot een ‘meer complete leerling’.
En dat is iets waar je de rest van je leven plezier van zult hebben.
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24 ORGANISATIE

:::8 Organisatie

8.1 Ontstaansgeschiedenis
 
V.S.O. De Korenaer Helmond is op 1 augustus 2010 gestart als een school
voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in een
schoolgebouw aan de Sint Willibrordstraat 10 in Helmond. 
De groei en kwaliteit van de school heeft de afgelopen jaren sterk doorgezet.
De locatie Helmond telde op 1 oktober 2010 55 leerlingen. Vorig jaar zijn we
gestart met 86 leerlingen en ook dit schooljaar blijft dit leerlingenaantal
stabiel. 
 
 

8.2 Aloysius Stichting
Onze school is onderdeel van de Aloysius Stichting. Het unieke kind en zijn
talenten staan centraal bij Aloysius. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht.
Iedere leerling krijgt op basis van zijn ontwikkelingsperspectief een
bijpassend onderwijsaanbod. We investeren in positieve ervaringen voor
kinderen en jongeren en houden in ons onderwijs rekening met hun
achtergrond, leefwereld en toekomstverwachtingen. Wij vinden dat leren
inspirerend, uitdagend en eigentijds moet zijn. Doel is uiteindelijk dat onze
leerlingen zichzelf ontplooien en dat zij kunnen meedoen in onze
samenleving. We trekken samen op met ouders en (jeugdzorg)instellingen
en andere samenwerkingspartners, zodat we een goed antwoord kunnen
bieden op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Om daarop goed aan te
kunnen sluiten, zorgen we dat we leeropbrengsten in kaart hebben. Onze
circa 900 medewerkers zijn professionals die zich steeds blijven
ontwikkelen. Zij werken vanuit de kernwaarden Kracht,
Onvoorwaardelijkheid en Passie en laten die elke dag zien in de
onderwijspraktijk.
 
Onze organisatie
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De Aloysius Stichting biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot
en met 20 jaar die ernstige gedrag- en/of psychiatrische problemen ervaren
en/of laten zien. We hebben in Nederland 21 scholen, verdeeld over zestig
locaties in 26 gemeenten. In totaal bieden wij onderwijs aan zo’n 3500
leerlingen. We bieden speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en
onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Ook hebben we een
aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met minder
ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben. We
brengen onze expertise ook in het regulier onderwijs, waar wij leerlingen en
leerkrachten adviseren en ondersteunen. Meer over onze missie, visie en
koers is te vinden op www.aloysiusstichting.nl.
 
 

8.3 Medezeggenschapsraad

In het kader van medezeggenschap is er een medezeggenschapsraad (MR)
op school.
De MR bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van
ouders/verzorgers en vertegenwoordigers van het personeel. Deze laatste
geleding bestaat uit zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend
personeel. De MR vormt een wezenlijk onderdeel van de totale organisatie.
Zij is bevoegd tot het bespreken van die aangelegenheden die van algemeen
belang zijn voor de school en onder het bevoegde gezag vallen. Daarnaast
kan de MR voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het
bevoegde gezag. De MR heeft zowel een adviserende als een
instemmende bevoegdheid.
Elke twee maanden vindt er een vergadering plaats om de algemene gang
van zaken op school te bespreken. De vergadering is openbaar en is voor
iedereen die betrokken is bij het onderwijs op De Korenaer toegankelijk.
 
Voor de taak en de bevoegdheden van de MR gelden de desbetreffende
bepalingen van de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs 1992 én wat voor
de school in dit reglement is bepaald.

Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 nog ouder(s) / verzorger(s)
die plaats willen nemen in de MR. Neemt u a.u.b. contact op met de school
indien u interesse heeft en/of u op wil geven.
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8.4 Inspectie
 
De inspectie van het onderwijs heeft binnen de school de volgende taken:

Het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften-
Door bezoek aan scholen zich op de hoogte te stellen van de toestand van-
het onderwijs
Het bevorderen van onderwijs door overleg met bevoegd gezag, personeel-
en besturen van gemeente en provincie
Het doen van voorstellen aan minister die van belang zijn voor het-
onderwijs
Het verrichten van andere wettelijke taken-

 
In de komende jaren gaat de inspectie zich richten op alle
kwaliteitsaspecten van het onderwijs. Bij integraal schooltoezicht gaat de
inspectie na in welke mate het onderwijs binnen de school in
overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet.
 
Scholen leggen verantwoording af aan ouders/verzorgers in de vorm van
een schoolgids.
Naar de inspectie toe gebeurt dat in de vorm van een jaarplan.
 
Inspectie Onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
E-mail info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
 

8.5 Samenwerkingsverband /
Toelaatbaarheidverklaring (TLV)
 
Om op onze school toegelaten te worden heeft een leerling een TLV
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(toelaatbaarheidsverklaring) nodig. Deze TLV wordt per
samenwerkingsverband (SWV) geregeld. Voor de regio waar de school in
staat is dit SWV Helmond-Peelland (http://vo.swv-peelland.nl). Hier vind u
alle informatie inhoudelijk en organisatorisch voor een TLV aanvraag.
Contactgegevens SWV Helmond-Peelland: 
Berkveld 19, 5709 AE, Helmond 
Postbus 551, 5700 AN, Helmond 
Telefoon: voor leerlingenzaken/lwoo-pro/ACT: (0492) 792 700
Algemeen nummer: (0492) 792 895 
E-mail: vo@peellandvo.nl
 
 

8.6 Procedure time-out, schorsing en/of
verwijdering
 
 De regels met betrekking tot time-out, schorsing en verwijdering zijn te
vinden op de website onder het kopje 'downloads'. Deze hebben betrekking
op:

het moedwillige geweld gebruiken, dan wel ernstige bedreigingen uiten-
naar medeleerlingen, medewerkers van de school of derden;
het moedwillig vernielen van schoolmateriaal of eigendommen van-
medeleerlingen en medewerkers;
het in bezit hebben van, gebruik of handel in drugs tijdens schooltijden en-
tijdens het vervoer van en naar school;
het in bezit hebben van wapens.-
het in bezit hebben van zogenaamde ‘niet geregistreerde wapens’ waarbij-
gebruik van het voorwerp gevaarlijk kan zijn voor de veiligheid binnen en
buiten de school. (B.V. een zakmes, een schaar, schroevendraaier)
het in het bezit hebben van (illigaal) vuurwerk.-

 
Bij overtreding van deze regels zal de schoolleiding in alle gevallen
overgaan tot het starten van een procedure tot time-out, schorsing en/of
verwijdering. In alle voorkomende gevallen wordt door de directie contact
opgenomen met de ouders/verzorgers.
Er is op De Korenaer een protocol aanwezig met betrekking tot time-out,
schorsing en verwijdering en een protocol met betrekking tot wapens. Ga
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ook naar de website voor het protocol 'time-out, schorsing en/of
verwijdering'.
 
Waar houdt de inspectie toezicht op?
De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat
betekent dat zij de volgende punten controleert:

Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen?-
Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van-
redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)?

De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een
leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.
 
Schorsing melden via het ISD
Volgens de nieuwe regels zijn scholen verplicht om schorsingen van langer
dan één dag bij de inspectie te melden. Sinds schooljaar 2014/2015 is er een
meldingsformulier beschikbaar in het Internet Schooldossier (ISD). Wij
dienen een schorsing met behulp van dit formulier in bij de inspectie.
 
 

8.7 Klachtenprocedure
 
Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen een klacht indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegde gezag
en het personeel. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van
leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, agressie, geweld
of pesten. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn
klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de
dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg met
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste
wijze worden opgelost.
Voor die gevallen waarin ouders/verzorgers of de leerling van mening zijn
dat hun klacht niet naar behoren is afgehandeld, is er een
klachtenprocedure ontwikkeld. Deze procedure vindt u in deze schoolgids
als bijlage 1.
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8.8 Beleidsontwikkeling
 
Het schoolplan 2016 - 2020 is een document met een samenhangend geheel
van verschillende beleidsonderdelen zoals: onderwijs, HRM en
bedrijfsvoering. Het geeft in hoofdlijnen aan wat het beleid zal zijn voor de
komende periode.
In de verschillende jaarplannen wordt het beleid verder uitgewerkt,
schriftelijk vastgelegd en vertaald naar de dagelijkse gang van zaken.
De nieuwe koers 2016 - 2020 is dus geheel ontwikkeld. De koers vind u dan
natuurlijk terug op de website van de Aloysius Stichting.
 
 

8.9 Bescherming privacy
 
Privacy
Voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen is het nodig om in
een aantal gevallen de ouders (of aan leerlingen van 16 jaar en ouder)
toestemming te vragen.
 
Foto’s en filmpjes
Op onze school maken we regelmatig foto’s en filmpjes tijdens speciale
vieringen zoals sinterklaas of kerst, maar ook van projectweken, open
dagen, schoolreisjes etc. We gebruiken dit beeldmateriaal bijvoorbeeld voor
de website of de nieuwsbrief. Fotoalbums van speciale activiteiten worden
via het ouderportaal gedeeld, en zijn daarom alleen met een login en
wachtwoord te bekijken.
 
Toestemming
Conform de privacywetgeving vragen we ouders/verzorgers bij inschrijving
om uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (per
brief als u geen internet heeft, of online via de website) en ook voor andere
gegevensverwerking indien toestemming nodig is. U geeft uw toestemming
voor de duur van de inschrijving. U kunt deze toestemming eenvoudig weer
intrekken door een e-mail naar de directeur en/of coördinator van de school
te sturen.
 
Een of twee ouders
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Als een leerling jonger dan 16 jaar is, beslissen de wettelijke
vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat je
als school mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat
vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die
mededeling. Bij gescheiden ouders vragen wij de
toestemming/handtekening van beide ouders. Voor het intrekken van
toestemming is de mededeling van één ouder voldoende.
 
Meer informatie?
Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
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:::9 Naam- en adresgegevens

9.1
V.S.O. De Korenaer, locatie Helmond
Sint Willibrordstraat 10
5701 TA Helmond
Tel. 0492 - 528758
 
website: www.korenaerhelmond.nl 
E-mail  korenaer-he@aloysiusstichting.nl
E-mail  frans.brands@aloysiusstichting.nl (locatiedirecteur)
            elke.geerts@aloysiusstichting.nl (locatiecoördinator)
            henriet.dewit@aloysiusstichting.nl (zorgcoördinator)
            mirjam.garritsen@aloysiusschting.nl (orthopedagoog)
 
Het schoolbestuur
Aloysius stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
Tel. 0252-434000
Fax 0252-434010
E-mail   bestuur@aloysiusstichting.nl
Internet  www.aloysiusstichting.nl
 
Drs. H. Kelderman: voorzitter college van bestuur Aloysius Stichting
College van bestuur: leden zie website Aloysius Stichting
 
Directies De Korenaer scholen
Postadres
Postbus 4010
5604 EA Eindhoven
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Tel. 040-2065355
Fax 040-2069931
Dhr. J. Verstegen: sectordirecteur zuid
Dhr. P. Zegers: locatiedirecteur Strauslaan Eindhoven
Dhr. R. van den Nieuwelaar: locatiedirecteur Rector Baptist Eindhoven
Dhr. F. Brands: locatiedirecteur Stevensbeek
Dhr. J. van Gerwen: locatiedirecteur Deurne
Dhr. F. Brands: locatiedirecteur Helmond
 
Hoofd Administratie
Mevr. Nigar Pekbey
Tel. 040-2065355
E-mail nigar.pekbey@aloysiusstichting.nl
 
Aanmelding
Sinds 01-08-2014 worden alle nieuwe leerlingen centraal aangemeld via op
onze website www.aloysiusstichting.nl en de scholenwebsite.
U vindt daar een link onder het kopje: inschrijven, die u rechtstreeks naar
het registratieformulier voert.
Heeft u een toelaatbaarheidverklaring tot het speciaal onderwijs (TLV)?
Zo niet dan moet u die eerst aanvragen bij het samenwerkingsverband. Uw
huidige school kan u hier meer informatie over geven. Pas als u de
toelaatbaarheidverklaring in uw bezit heeft, kunt u het registratieformulier
invullen.
Na invulling van uw adresgegevens worden de Aloysiusscholen in de
omgeving van de woonplaats getoond. U kunt uw voorkeur voor een school
aangeven.
Centraal wordt bekeken naar welke school de gegevens doorgestuurd
kunnen worden.
Uiteraard wordt rekening met uw voorkeur gehouden. U ontvangt hiervan
een ontvangstbevestiging en een bericht naar welke school de registratie is
doorgestuurd.
De betreffende school zal verdere afhandelingen van de registratie voor
haar rekening nemen.
 
Medezeggenschapsraad
Voorzitter: 
Janna Curfs (locatie Stevensbeek), janna.curfs@aloysiusstichting.nl
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Secretaris:  
Sven Grispen (locatie Eindhoven Strausslaan),
sven.grispen@aloysiusstichting.nl
Namens het bevoegd gezag van de sector: 
Peter Zegers (sector Zuid), peter.zegers@aloysiusstichting.nl
Leden (personeel): 
Anne Liebregts (locatie Helmond), anne.liebregts@aloysiusstichting.nl
Hans van Berlo (locatie Deurne), hans.vanberlo@aloysiusstichting.nl
Harm Pastoor (locatie Eindhoven Rector
Baptist), harm.pastoor@aloysiusstichting.nl
Janneke Schwaner (locatie Eindhoven
Strausslaan), janneke.schwaner@aloysiusstichting.nl  
Leden (ouders):      
Julia Sakovska (locatie Eindhoven Strausslaan)
Jacqueline Thomassen-Mans (locatie Stevensbeek)
 
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO (brin 3008)
Postadres
Postbus 551
5700 AN Helmond 
 
Bezoekadres
Berkveld 19
5709 AE Helmond
0492 - 792700
vo@swv-peelland.nl
 
Link naar het samenwerkingsverband:
http://vo.swv-peelland.nl
 
Medewerkers V.S.O. De Korenaer, locatie Helmond
Dhr. F. Brands : locatiedirecteur
Mevr. E. Geerts: locatiecoördinator 
Mevr. H. de Wit : zorgcoördinator
Mevr. M. Garritsen : orthopedagoog
Dhr. T. Smits : technisch assistent / conciërge
Mevr. R. van Lierop : administratief medewerker 
Dhr. D. van de Rijt : groepsleerkracht klas 1 VMBO 
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Mevr. M. Neijenhuis : groepsleerkracht klas 1/2 AGL / VMBO
Mevr. N. Janssen : groepsleerkracht klas 1/2 AGL / VMBO 
Dhr. F. Smits : groepsleerkracht klas 2 VMBO 
Mevr. B. Hansen : groepsleerkracht klas 3 VMBO 
Mevr. A. Liebregts : groepsleerkracht klas 3 VMBO 
Mevr. A. van Knegsel : groepsleerkracht 3 VMBO
Mevr. V. Damen : groepsleerkracht klas 4 VMBO
Dhr. J. van Gent : groepsleerkracht klas 4 AGL
Mevr. M. de Louw : vakleerkracht consumptieve technieken 
Dhr. W. van de Kerkhof : vakleerkracht consumptieve technieken
Dhr. A. Westerling : vakleerkracht algemene technieken
Mevr. M. de Louw : vakleerkracht algemene technieken 
Dhr. T. Vos : vakleerkracht sport en bewegen
Dhr. T. Kessels : vakleerkracht sport en bewegen  
Dhr. A. Westerling: stagecoördinator
 
Inspectie
Inspectie Onderwijs
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of
fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
E-mail info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
 
Schoolarts
Gegevens op te vragen via school
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:::10 Uitgangspunten

10.1 Doel van het onderwijs op De Korenaer
 
De Korenaer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (V.S.O.) die
behoort tot het cluster 4 onderwijs voor kinderen met speciale gedrag- en
ontwikkelingsbehoeften.
Leerlingen van De Korenaer komen vaak van het regulier onderwijs, alwaar
men niet kan voorzien in de onderwijsbehoefte. Deze behoeften kunnen o.a.
samenhangen met werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en/of de
omgang met de ander. Die ander kan een leerkracht, een medeleerling,
ouder of derden zijn.
Wij geven de leerlingen vertrouwen in zichzelf èn in de ander, waardoor een
leerling o.a. met plezier naar school kan gaan.
 
De belangrijkste taak van De Korenaer bestaat uit het aanbieden van
passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften . We
trachten leerlingen met speciale hulpvragen zodanig te begeleiden dat er
sprake blijft van een voortdurende ontwikkeling, zowel in leertechnisch als
sociaal-emotioneel opzicht. Dit betekent in de praktijk dat De Korenaer
onderwijs op maat aanbiedt.
Het team stelt hierbij de totale ontwikkeling van een leerling centraal en
streven daarbij naar een nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers
en indien nodig met derden.
 
 

10.2 Het pedagogische klimaat
 
Ieder die onze school binnenkomt, merkt dat het bij ons ‘anders’ is. Het
meest opvallend is het ‘relatief’ kleine aantal leerlingen. Daardoor is er op
De Korenaer overzicht voor de leerlingen. Wie op deze school aangemeld en
daarna geplaatst is, heeft een bijzondere behoefte. Een behoefte waardoor
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deze leerlingen op een reguliere school minder goed kunnen functioneren.
De grootschaligheid van een reguliere school, de onbekendheid met de
docenten, het steeds wisselen van lokaal en de onrust die daarmee gepaard
kan gaan maakt dat ze zich daarin verloren kunnen voelen. De Korenaer
probeert onnodige prikkeling te vermijden door de leerlingen rust en
regelmaat aan te bieden, vergezeld gaande van een duidelijke structuur.
Daarom creëert deze school, indien nodig, een eigen plekje in het klaslokaal
voor de leerlingen, waar ze rustig en geconcentreerd kunnen werken. O.a.
daarin onderscheidt De Korenaer zich van het reguliere onderwijs en de
kleinschaligheid van de school speelt daar een belangrijke rol in.
Onze leerkrachten kennen elke leerling bij naam en toenaam en kennen
ook hun ‘eigenaardigheden’. Natuurlijk reageren de leerkrachten niet
allemaal hetzelfde op die eigenaardigheden en dat kan ook niet, maar zij
trekken één lijn en geven zodoende de duidelijkheid die deze leerlingen vaak
zo nodig hebben.
Het team van De Korenaer accepteert de leerlingen zoals ze zijn en hebben
tevens de taak om dit gedrag in positieve zin te beïnvloeden.
 
 

10.3 Een veilig schoolklimaat
 
De Korenaer streeft een veilig schoolklimaat na. In het belang van zowel de
leerlingen als de school is er een samenhangend pakket aan maatregelen
ontwikkeld dat is gericht op preventie en bestrijding van intimidatie, in
welke vorm dan ook.
Om de school en het schoolplein veilig te laten zijn zal het personeel
duidelijke grenzen stellen en, in gevallen dat dit geen effect heeft, ingrijpen
en maatregelen nemen. Wij volgen hierin het veiligheidsbeleid. De
veiligheidscoördinator van onze school is mevr. H. de Wit. Het
schoolveiligheidsplan is via onze website te downloaden (zie downloads).
Eén van de vormen van intimidatie is b.v. seksuele intimidatie. Seksuele
intimidatie is ongewenste, seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal,
fysiek of non-verbaal gedrag, dat door degene die ermee geconfronteerd
wordt als onaangenaam wordt ervaren.
Dit gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Centraal staat hierbij
de beleving van degene die zich lastig gevallen voelt. Als dit gedrag binnen
de schoolsituatie plaatsvindt, is het de taak van de school hier een einde
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aan te maken.
Ten slotte willen wij als school ook duidelijk stellen dat wij elke vorm van
racisme verafschuwen en dus verbieden.
De Korenaer tolereert geen racistische opmerkingen en/of leuzen, of deze
nu verbaal of geschreven of door houding (non-verbaal) geuit worden. De
Korenaer is van mening dat iedereen gelijkwaardig is op deze school en niet
beoordeeld mag worden op ras en/of huidskleur, afkomst,
geloofsovertuiging of land van geboorte, etc. Bij welke vorm van racisme
dan ook, zal zowel het personeel als de directie op gepaste wijze optreden.
 
10.3.1 Sociale veiligheid
 
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te
voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap
en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook
hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale
veiligheid.
 
Nieuwe wet
In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs houdt vanaf
augustus 2016 toezicht op de naleving van deze nieuwe wet.
 
Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
een sociaal veiligheidsbeleid voeren
de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon
coördineert het (anti)pestbeleid.
 
Hoe doen wij dit op onze school?

Een sociaal veiligheidsbeleid voeren-
Hier gaan we gewoon mee door! We blijven inzetten op de afspraken die
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we hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting al onze
veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.
De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren-
Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze
leerlingen en ouders/ verzorgers. In de komende ronde zullen we voor
beide doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid
en hoe dit wordt ervaren.
Een vast aanspreekpunt hebben-
Bij ons op school is mevr. H. de Wit het vaste aanspreekpunt voor vragen
over pesten en sociale veiligheid. U kunt haar bereiken via
henriet.dewit@aloysiusstichting.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u ook de folder "sociale veiligheid" en het
"digitaal veiligheidsplan" downloaden op onze website.
 
 

10.4 De leerling
 
De Korenaer valt onder het speciaal onderwijs cluster 4. Dit zijn scholen die
onderwijs geven aan kinderen met ‘problemen’ in het gedrag, met
ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen’. Aangezien
jongeren zeker tot over hun achttiende in ontwikkeling zijn is de term
'ontwikkelingsproblemen' een breed begrip.
Alle leerlingen die op onze school komen, hebben gemeenschappelijk dat zij
binnen het regulier onderwijs niet tot een optimale ontwikkeling en/of tot
optimale leerresultaten kunnen komen. Het leerproces van de leerlingen
die op onze school verblijven wordt gehinderd door gedragsproblemen en/of
sociaal-emotionele problemen. Deze kunnen zeer divers zijn. Echter, de
leerlingen die bij ons op school komen hebben veel kwaliteiten en bezitten
een groot aantal vaardigheden. Deze kwaliteiten en vaardigheden komen
vaak in het reguliere onderwijs niet tot hun recht. De jongere gedraagt zich
op school – en vaak ook thuis en in de vrije tijd - op een manier waardoor
slechts dat gedrag opvalt dat door anderen (en uiteindelijk ook door henzelf)
als storend, vervelend of anderszins negatief ervaren kan worden. De
jongere krijgt vaak negatieve reacties op zijn gedrag, terwijl hij/zij zich vaak
niet anders kan gedragen. Hij/zij weet immers niet hoe.
Bij plaatsing op De Korenaer wordt daarom ook gekeken naar wat een
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leerling allemaal wel kan en zal op deze kwaliteiten worden aangesproken.
De vaardigheden en kwaliteiten van de leerling worden uitgebreid en
verbeterd. Als de leerling de school verlaat heeft deze gewerkt aan zijn
persoonlijke ontwikkeling en heeft een beter inzicht in
zijn/haar mogelijkheden. Ook weet de leerling dan wat hij wil, maar ook wat
hij moeilijk vindt en op welke gebieden om hulp moet worden gevraagd. Wij
geven dit vorm middels een beschreven ontwikkelingsperspectief.
 
De omgeving van de leerlingen op De Korenaer biedt veel structuur:
Hierdoor worden de condities voor leerprestaties geoptimaliseerd en
verminderen sociale en emotionele problemen en verbetert het gedrag. Ook
leert de leerling beter omgaan met de problematiek en vindt er acceptatie
plaats. Daardoor is de problematiek vaak ook beter te hanteren door de
leerling zelf en diens omgeving. Het accepteren dat een jongere 'anders' is
en ‘anders’ zal blijven, hoort bij het acceptatieproces van zowel
ouders/verzorgers als de leerling zelf (en omgeving). De Korenaer tracht
hier een bijdrage aan te leveren.
 
 

10.5 Ontwikkelingen & aandachtspunten
schooljaar 2018-2019
 
De verbeterteams werken dit jaar aan de volgende doelen:

Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 ligt er een duidelijk plan-
waarin de trajecten en de bijbehorende competenties en voorwaarden in
beschreven staan.
Aan het einde van dit schooljaar is er een beleidsplan geschreven met-
betrekking tot buitenschoolse activiteiten. Hierin zijn een tijdspad,
kostenplaatje en communicatieplan voor het team, leerlingen en
ouders/verzorgers opgenomen.
Er is een stage beleidsplan op de Korenaer Helmond aanwezig met als-
‘geraamte’ CoZiMa. Daarbinnen wordt LOB en stage geïntegreerd.
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 is het aanbod sport en-
bewegen beschreven in een jaarplanning en leerlijn a.d.h.v. de kerndoelen.

 
Daarnaast blijven we komend schooljaar werken aan onderstaande zaken,
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zodat deze verder geoptimaliseerd en geborgd worden:
Aanbod CKV i.s.m. Special Heroes Art volledig maken.-
Sociale veiligheid-
Nieuwe leren-
Optimaliseren van arrangementen (intensief-, basis-, verdiept-)-
Leerlijn seksualiteit-

 
Zie ook schoolplan 2016-2020, te vinden op onze
website www.korenaerhelmond.nl bij downloads.
 
 

10.6 Evaluatie doelen 2017-2018
Leerlijn seksualiteit
-Er wordt een doorgaande leerlijn voor seksualiteit ontwikkeld en
geïmplementeerd. Deze wordt nog dit schooljaar ingezet. 
-Externe stakeholders (bijv. Humanitas) betrekken bij inrichting leerlijn. 
Leerlijn is ontwikkeld en geïmplementeerd. Loopt sinds schooljaar
2017-2018 en wordt jaarlijks geëvalueerd. 
 
Communicatieplan
Er wordt dit schooljaar een communicatieplan op schoolniveau voor interne
en externe communicatie opgesteld en gedeeld met het team.
Het communicatieplan is opgesteld en wordt komend schooljaar (2018-2019)
uitgevoerd.
 
Gezonde school; sport en bewegen
Leerlingen tijdens de les kennis te laten maken met andere
bewegingsvormen. Leerlingen na schooltijd te laten sporten d.m.v.
naschoolse sport, uitwisselingen met andere VSO scholen in de vorm van
wedstrijden en ze lid laten worden van een sportvereniging.
Het certificaat van sport en bewegen (gezonde school) is behaald.
I.s.m. JIBB Helmond bieden we gaandeweg het schooljaar diverse sporten
aan. 
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:::11 Functie en werkwijze

11.1 Functies en beknopte omschrijving taken
van het personeel
Locatiedirecteur
De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de totale schoolorganisatie.
 
Locatiecoördinator 
De locatiecoördinator heeft de dagelijkse leiding op momenten dat de
locatiedirecteur niet beschikbaar is. Verder de dagelijkse begeleiding van
leerlingen, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel.
 
Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is voorzitter van de commissie van begeleiding (cvb),
leerlingbesprekingen en het zorg adviesteam (zat). Zij is het centrale
schakelcentrum ten aanzien van in, door en uitstroom van leerlingen.
 
Orthopedagoog
De orthopedagoog neemt deel aan de leerling-besprekingen, cvb en zat.
Tevens wordt de orthopedagoog ingeschakeld voor advisering en
begeleiding van individuele leerlingen op onderwijsinhoudelijk en
pedagogisch/didactisch gebied. Daarnaast is zij betrokken bij plaatsen van
leerlingen op de Korenaer.
 
Administratief medewerker
De administratieve medewerker is 3 dagen per week verbonden aan de
school. De administratieve medewerker is verantwoordelijk voor tal van
administratieve taken met betrekking tot leerlingen en personeel. En verder
secretariële werkzaamheden voor de directie.
 
Groepsleerkrachten
Er zijn 10 groepsleerkrachten inclusief parttime. Elke fulltime
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groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor 12 leerlingen.
 
Vakleerkrachten
Onderbouw groepen krijgen les van vakleerkrachten in algemene
technieken, consumptieve technieken en sport. 
 
Opvoedondersteuners
De primaire taak van de opvoedondersteuners zijn het begeleiden van de
leerling, ouders of school waar het gaat om de problemen rond schoolgang
tot een oplossing te brengen. Hiervoor kan de
opvoedondersteuner gesprekken voeren met leerling/ouder; hulp bieden bij
verwijzing of de problematiek waarin de leerling verkeert verduidelijken
naar de school toe.
 
Schoolarts
De schoolarts komt drie keer per jaar op school.
Leerlingen kunnen dan op vrijwillige basis om medisch advies vragen. Ook
heeft de schoolarts een adviserende functie over allerlei medische zaken
die zich gedurende het schooljaar voordoen. Daarnaast kan een leerling of
ouder/ verzorger contact opnemen met de GGD voor allerlei zaken die de
gezondheid betreffen. Zie bijlage 10 GGD.
 
Conciërge
Deze heeft de zorg voor zowel het gebouw als een deel van de omliggende
tuin van de school. De conciërge beheert voorraden en verricht tal van
werkzaamheden ten bate van de schoolorganisatie. Ook begeleidt de
conciërge leerlingen die intern stage lopen.
 
Stagecoördinator
Coördineert de interne stage aangaande opzet, uitvoering en (eventuele)
doorstroom naar de externe stage. 
 
Veiligheidcoördinator
Uit het woord 'preventie' valt op te maken dat het gaat om taken die tot doel
hebben ongevallen en verzuim te voorkomen en veiligheidzaken
coördineren. 
 
Stagiaires
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Stagiaires zijn studenten van een middelbare of hogere beroepsopleiding en
kunnen bv. gedurende een half jaar op de school aanwezig zijn. Tijdens hun
stageperiode kunnen zij in verscheidene groepen ondersteuning bieden aan
individuele leerlingen.
 
 

11.2 Leerling-zorg
 
Groepsleerkrachten hebben een centrale rol in de leerling-zorg. Alle
leerkrachten worden ondersteund door de Commissie van Begeleiding
(CvB).
De CvB begeleidt het traject van plaatsing op onze school en is
verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg gedurende het verblijf op
onze school.
De Commissie van Begeleiding bestaat uit: de locatiecoördinator, de
zorgcoördinator en de orthopedagoge.
Naast hun gezamenlijke verantwoordelijkheid als CvB heeft ieder lid zijn
/haar eigen specifieke deskundigheid. De zorgcoördinator legt zich toe op
het pedagogische/didactische gedeelte, de orthopedagoge op het
pedagogische en/of psychologische gebied en de opvoedondersteuner heeft
binnen de school een taak naar het kind in de relatie
school, ouders/verzorgers en hulpverlening.
 
Voor meer informatie kunt u het "ondersteuningsprofiel" op onze website
downloaden.
 
 

11.3 Schooltraject
 
Gedurende de periode dat uw kind op school zit, vinden er een aantal vaste,
vaak terugkerende verrichtingen plaats. Het schooltraject bestaat uit de
volgende onderdelen:
 
Plaatsing op school
Als ouders en leerling voor De Korenaer willen kiezen dan kunnen ze zich
via de website aanmelden/registreren. Zie tabblad ouders.
Na registratie voor De Korenaer Helmond volgt een afspraak voor een
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kennismakings/intakegesprek tussen leerling, ouders/verzorgers en
orthopedagoog.
Tijdens het intakegesprek wordt een voorlopig ontwikkelingsperspectief
(OPP) voorgelegd en besproken. Ouders/verzorgers tekenen voor akkoord
op het ontwikkelingsperspectief.
 
Groepskeuze
De Commissie van Begeleiding van de school doet een dossieranalyse en
kijkt naar het niveau en bij welke leerkracht en groep de leerling het beste
tot zijn recht komt. Om een zo goed mogelijk beeld te vormen, kunnen er
nog gesprekken plaatsvinden tussen ouders/verzorgers, leerling en leden
van de CVB. 
 
Contacten ouders/verzorgers

Eerste gesprek ouders/verzorgers met de groepsleerkracht.-

De groepsleerkracht maakt op de eerste schooldag van de leerling een
afspraak met de leerling, ouders/verzorgers voor een
kennismaking/introductie gesprek.
Tijdens dit gesprek komen zaken aan de orde als: controle van persoonlijke
gegevens, omgang met elkaar, afspraken tussen leerling en leerkracht,
leerdoelen, ontwikkelingsperspectief, leerprogramma aan de hand van het
vakkenpakket, bijzondere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld
medicijnafspraken), vervoersregeling, ict en sociale media, afspraak voor
een volgend gesprek, het tekenen van het ontwikkelingsperspectief,
ouderbijdrage regeling, roosters, basisregels/afspraken schoolbreed. De
eerste ouderavond met alle ouders en de mentor vindt voor de
herfstvakantie plaats. Hier ligt het accent op 'kernafspraken' met de ouders,
communicatie met school en onderling, afspraken over gesprekken en data,
en mogelijk een afspraak voor thuisbezoek.

Tussentijdse contacten groepsleerkracht en ouders/verzorgers.-

De leerkracht maakt een verslag van het gesprek en deelt dit met
ouders. Rond de kerstvakantie komen de ouders/verzorgers opnieuw op
school om met de leerkracht de eerste indrukken betreffende de leerling
door te nemen. Ook het niveau van de leerling wordt dan opnieuw bekeken.
Wanneer ouders/verzorgers en/of leerkracht het noodzakelijk achten, vindt
er een huisbezoek plaats.
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De leerkracht en de ouders/verzorgers bepalen samen de frequentie van
het contact. De Korenaer heeft de gewoonte om ouders/verzorgers altijd
telefonisch of per mail op de hoogte te stellen als er zich bijzonderheden
leuke dingen en/of problemen voordoen.
 
Ontwikkelingsperspectief
De leerlingen worden door de groepsleerkracht dagelijks geobserveerd,
zowel individueel en groepsgewijs als op didactisch en pedagogisch gebied.
Aan de hand van deze observaties wordt het ontwikkelingsperspectief bij-
en/of vastgesteld. Dit gebeurt door het cvb in overleg met de leerkracht. In
dit ontwikkelingsperspectief worden de volgende aspecten van elke leerling
beschreven:

positieve aspecten in het gedrag als: geduld, begrip,-
studiezelfstandigheid, werkhouding, constructief initiatief nemen
negatieve aspecten in het gedrag als: provocatie, irrelevante-
reacties, aandacht/concentratiestoornis, prestatieangst, leerintolerantie,
en andere factoren die bijdragen aan negatieve gedragingen
een waardering voor de vak- en vormingsgebieden: Engels, Nederlands-
enz, consumptieve technieken, algemene technieken, bewegingsonderwijs,
CKV en, indien van toepassing: stage.
een programmaoverzicht met programmadoelen, het niveau voor elk vak,-
de inzet en de vorderingen
een schriftelijk verslag, waarbij de didactische en gedragsmatige-
doelstellingen worden getoetst en/of bijgesteld.
Ouders worden samen met de leerling op de eerste schooldag-
uitgenodigd om o.a. het ontwikkelingsperspectief te tekenen. Dit tekenen
is verplicht en moet binnen 6 weken gerealiseerd zijn.

 
Groepsbespreking
Twee keer per jaar wordt van elke leerling het ontwikkelingsperspectief
tijdens de groepsbespreking besproken. Op deze wijze wordt de totale
ontwikkeling van een leerling gevolgd, bewaakt en vastgelegd.
De leerkracht en het CVB bespreken:

het theoretische leerprogramma-
de bevindingen van de leerkracht gedurende de afgelopen periode-
gegevens van de vakleerkrachten-
gegevens van de leden van het cvb-
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verslagen van de oudergesprekken-
resultaten rapporten-
vaststellen nieuwe leerdoelen.-

 
De leerlingen van de Korenaer krijgen twee keer per schooljaar een rapport
met de resultaten van de afgelopen periode.
De ouders hebben de mogelijkheid om het rapport met de leerkracht te
bespreken.
 
Schoolverloop
Een leerling verblijft in principe het hele jaar in dezelfde groep.
Aan het eind van het schooljaar vult de groepsleerkracht een
eind-evaluatieformulier in.
Aan de hand van deze gegevens wordt in overleg tussen leerkrachten,
ouders/verzorgers en cvb besloten hoe een leerling volgend jaar verder gaat.
Het kan zijn dat een leerling in dezelfde groep blijft, maar afhankelijk van de
beroepswens en eventueel vervolgonderwijs kan gekozen worden voor b.v.
VMBO Basis of Kader of de AGL route.
Ook kan in overleg besloten worden dat een leerling naar een andere school
gaat, waarbij de school samen met ouders en leerling de zorg heeft om die
vorm van onderwijs te vinden die het beste bij een leerling past.
 
 

11.4 Schoolverlatingstraject
 
Er is geen vooraf vastgestelde termijn over de duur van het verblijf op De
Korenaer. De meeste leerlingen verlaten de school aan het einde van een
vierde schooljaar.
Dit kan zijn na het behalen van VMBO-B of VMBO-K certificaten
middels staatsexamens. 
Een andere mogelijkheid voor het verlaten van de school is om via AGL
(arbeids gerichte leerweg) een Entree diploma te halen waardoor de
mogelijkheid bestaat om door te stromen naar een beroepsopleiding nveau
2 of richting de arbeidsmarkt met IVIO certificaten en of branche gerichte
certificaten zoals bv. VCA. Is het niet mogelijk om certificaten te halen
dan krijgen die leerlingen een schoolverklaring d.m.v. een schoolcertificaat.
Bij het tussentijds verlaten van de school schrijft de groepsleerkracht een
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eindrapportage over de leerling. Als school zullen we voor een overdracht
op maat zorgen. De leerling wordt uitgeschreven indien een bewijs van
inschrijving van de toekomstige school binnen is.
 
Bestendiging leerlingen
De Korenaer Helmond volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn
uitgeschreven. Dit heeft o.a. te maken met de wettelijke kaders waaraan de
school moet voldoen maar ook omdat de school wil weten of leerlingen
goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbesteding centrum waar
de leerling naar toe is gegaan ontvangt een mailbericht of een telefoontje
met het verzoek om informatie. Is de leerling niet meer op de school, bij de
werkgever of op het dagbesteding centrum dan ontvangen de ouders een
telefoontje.
 
 
 

11.5 De klassen en de verschillende
schooltrajecten
De Korenaer Helmond telt 7 klassen leerlingen. (VMBO-B/K, AGL) Drie
klassen onderbouw en vier klassen bovenbouw. De leerlingen van De
Korenaer krijgen les op uiteenlopende niveaus en verlaten de school
met een of meerdere certificaten. 
Klas 4 van de AGL blijft gehuisvest in de Jobfactory zodat onze leerlingen
hun werknemersvaardigheden kunnen blijven trainen in de verschillende
leerwerkplaatsen. 
 
In onze klassen zitten maximaal 12 leerlingen. Behalve in de bovenbouw
AGL, hier zitten maximaal 15 leerlingen. De groepen zijn ingedeeld op
niveau en zienswijze commissie van begeleiding. Alle leerlingen werken op
hun eigen niveau. De lokalen zijn zodanig ingericht dat er voor elke leerling
(indien nodig) een afgeschermde werkplek is. De lestijden bieden eventueel
de ruimte tot inzetten van ontspanning- en beloningslessen. Dit soms in
groepsverband en soms per individu, dit al naar gelang de
onderwijsbehoefte en te zien in het ontwikkelingsplan/perspecief.
 
Stage
Voor alle leerlingen in de bovenbouw zal stage een integraal onderdeel
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vormen van het onderwijs aanbod. Stage wordt ingezet t.b.v. de persoonlijke
ontwikkeling (zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) van de individuele
leerling, als oriëntatie op de verschillende beroepssectoren (om tot een
juiste keuze van een vervolgopleiding te komen) en als
beroepspraktijkvorming om vaardigheden en competenties te trainen om
een goed werknemer te worden. 
 
VMBO-B/K 
VMBO-B staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs,
basisberoepsgerichte leerweg. VMBO-K staat voor voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs, kadergerichte leerweg. 
 
Vanaf leerjaar 3 starten we met afnemen van staatsexamens. Leerlingen
kunnen binnen deze route certificaten behalen die uiteindelijk kunnen
leiden naar doorstroom MBO.
VSO-scholen kunnen hun leerlingen op verschillende manieren aan de
examens laten deelnemen. De meerderheid van de VSO-scholen (65%)
heeft het onderwijs tegenwoordig zo georganiseerd, dat zij hun leerlingen
examen laten doen via de staatsexamens. 
 
Het staatsexamen bestaat uit:

een centraal (schriftelijk) examen-
een mondeling examen-

Bij het VMBO is het toegestaan de examens te verdelen over meerdere
schooljaren. Per behaald vak verkrijgt de leerling een certificaat. 
 
Toetsing en rapportage
Alle leerlingen van De Korenaer maken gedurende het schooljaar toetsen
over de door hen bestudeerde stof. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen
een rapport met de behaalde resultaten. Dit geldt ook voor de
eindexamenleerlingen.
 
Trajecten:
Bij alle trajecten wordt het perspectief geboden naar: a) vervolgonderwijs, b)
arbeid en soms dagbesteding.
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11.6 Theorie- en praktijkvakken
 
Alle leerlingen volgen gedurende de onderbouw in principe het basispakket
van: Nederlands, Engels wiskunde/rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde,
biologie, economie, sport en bewegingsonderwijs, consumptieve techniek,
algemene techniek en culturele kunstzinnige vorming (CKV). In de loop van
het onderwijsprogramma kunnen vakken wijzigen.
 
Methoden: 
Nederlands: Talent 
Engels: All Right
Wiskunde: Getal en Ruimte
Geschiedenis: Memo 
Aardrijkskunde: De wereld van (onderbouw), Wereldwijs (bovenbouw)
Biologie: Biologie voor jou 
Economie: Economisch bekeken
Maatschappijleer: verschillende thema's
Rekenen: Startrekenen
CKV: Tumult
Soc.vaardigheden: TOPs! trainingen
 
Dyslexiebeleid
Dyslexie hoeft wat ons betreft geen belemmering te zijn om certificaten te
behalen. Wij beschikken over de hulpmiddelen die dyslectische leerlingen
ondersteunen bij het eigen maken van de studiestof. Deze hulpmiddelen zijn
beschikbaar binnen elke groep en worden op maat aangeboden.
 
Op aanvraag van de mentor kunnen leerlingen gescreend worden op lees en
spelling problemen. 
De extra hulp wordt als volgt ingezet:

Wij werken met de volgende dyslexiesoftware:-
-  Lex app te gebruiken voor het voorlezen van tekstboeken.
Extra tijd bij proefwerken, schoolonderzoeken en examens.-
Spellingfouten minder zwaar meetellen.-
aangepaste lay-out.-

 
Consumptieve Technieken
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Bij de lessen consumptieve technieken is het thema: "Bevorder een
gezonde leestijl met de Gezonde School-aanpak". Bij een optimale
ontwikkeling van leerlingen past een gezonde leefstijl: gezonde leerlingen
leren beter en hebben een kleinere kans op gezondheidsproblemen. De
Korenaer Helmond  heeft het vignet 'Gezonde School' en de "gouden
Schoolkantine Schaal" behaald.
Wij proberen ook tijdens de pauzes hier aandacht aan te besteden en delen
bij de start van het schooljaar een aanbevelingsbrief uit voor een gezonde
schoolaanpak. Voor deze doelstellingen verwijs ik u naar ons voedingsbeleid
via de link 'downloads' op onze website.
De lessen consumptieve technieken zijn al jaren een verplicht onderdeel in
het lesrooster van onze onderbouw leerlingen. In groepjes van max.
6 leerlingen nemen de leerlingen hier aan deel. Er wordt gewerkt volgens
een methodische aanpak waarbij ook theorie aangeboden wordt. 
De 2de klas AGL richt zich meer op catering en verzorgt bv. 1x per week de
'gezonde' broodjes op school die de leerlingen kunnen bestellen.
 
CKV
CKV staat voor culturele kunstzinnige vorming. Het doel van dit vak is dat
leerlingen kennis maken met vormen van kunst en cultuur zoals drama,
muziek, dans, bouwkunst, beeldende kunst, waaronder film en fotografie.
Dit jaar gaan we samenwerken met Special Arts, een onderdeel van Special
Heroes, waardoor we met het Helmondse Kunst-kwartier proberen een 3
tot 4-tal workshops op school te organiseren. Belangrijk bij CKV is dat
leerlingen leren terugkijken op hun ervaringen met een culturele activiteit.
 
Algemene technieken
De lessen algemene technieken bestaan uit o.a. houtbewerking, schilderen,
eenvoudig elektrotechnisch werk, en, indien er behoefte aan is, eenvoudige
fietsreparaties. De nadruk ligt echter op houtbewerking.
De algemene technieklessen leiden niet op voor een diploma, maar zijn
bedoelt om de leerlingen te leren omgaan met gereedschappen en
materialen. Bovendien leren de leerlingen nauwkeurig opmeten en
aftekenen.
 
Sport en bewegingsonderwijs
Wij gebruiken een vaste sport- accommodatie aan de Paulus Potterlaan in
Helmond. Helaas moeten we met de leerlingen 20 min lopen voordat we er
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zijn. Daarom is het verstandig om een paraplu op school te hebben als het
slecht weer is. In de onderbouw sporten de leerlingen 2x per week
onder begeleiding van een vakleerkracht sport en bewegen.
Het leren omgaan met elkaar door middel van spel en beweging staat
centraal. Er wordt een beroep gedaan op een aantal vaardigheden van de
leerlingen: luisteren naar opdrachten, hanteren van spelregels,
samenwerken, leren omgaan met kritiek en complimenten, tonen van
sportief gedrag.
Leerlingen zijn verplicht tijdens de lessen gymschoenen (geen zwarte
zolen!!) en gymkleding te dragen, die alleen voor de desbetreffende
sportlessen gebruikt worden.
Vergeet een leerling zijn/haar sportkleding, dan zal de leerling deelnemen
aan de les door noodsetjes die op school beperkt voorradig zijn. Indien de
leerling dan weigert te sporten zal de school dit aanmerken als lesverzuim.
Komt dit voor dan neemt de school contact op met thuis en zullen er
passende maatregelen getroffen worden.
De Korenaer Helmond heeft onlangs het themacertificaat Bewegen en
Sport van de Gezonde School in ontvangst mogen nemen!
 
ICT en onderwijs
Elke leerling heeft een eigen i-pad tot zijn beschikking. Voor gebruik en
voorwaarden zullen ouders bij 1e schooldag moeten tekenen.Het gebruik
van i-pads is geïntegreerd in alle vakken. De i-pads zijn uitgerust met
digitale leerprogramma’s/methoden ter ondersteuning van de lesstof (ook
voor Dyslexie). Leerlingen kunnen ook in de klas van het internet gebruik
maken. Op de toegangpoort tot internet is een filter geplaatst.
Tijdens de lessen is elke vorm van chatten en/of een chatprogramma op de
Ipad en mobiel verboden op onze school. Leerlingen en ouders ontvangen
bij aanvang van het nieuwe schooljaar tevens een internetprotocol.
 
Themalessen.
In het kader van maatschappijleer worden er elk schooljaar een aantal
themalessen verzorgd door interne deskundigen of andere instanties, zoals
Bureau Halt. Een themales kan gaan over bijvoorbeeld mediawijsheid.
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:::12 Schooltijden en vrije
dagen leerlingen

12.1 Schooltijden en vrije dagen leerlingen
schooljaar 2018-2019
 
Schooltijden en vakanties leerlingen VSO De Korenaer Helmond 2018-2019.
Hieronder het overzicht van de verschillende klassen.
 
Schooltijden Korenaer
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  
Van 08.30 uur tot 14.45 uur
Vrijdag
Van 08.30 uur tot 12.35 uur
 
Ochtendpauze 15 minuten
Middagpauze 20 minuten
 
Schooltijden klas 4 AGL (schooltijden Jobfactory)
Maandag
08.45 uur tot 12.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
08.45 uur tot 15.30 uur
 
Ochtendpauze 15 minuten
Middagpauze 30 minuten
* Op dinsdag, woensdag en donderdag; 's middags een extra pauze van 15
minuten.
 
Vakanties en vrije dagen gelden voor alle leerlingen:
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Het schooljaar 2018-2019 begint op maandag 20 augustus 2018.
 
Herfstvakantie                 Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2018
Studiedagen                    Donderdag 22 november t/m vrijdag 23 november
2018
Studiedag                        Vrijdag 21 december 2018
Kerstvakantie                  Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari
2019
Voorjaarsvakantie           Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie                     Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie        Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag                Maandag 10 juni 2019
Zomervakantie V(S)O     Maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019
 
Andere studiedagen worden op tijd doorgegeven via de mail of met een brief
aan ouders/verzorgers. 
 
Aanvang schooljaar 2019-2020 maandag 19 augustus 2019.
 
 

12.2 Schoolregels
 
Opdat de dagelijkse gang van zaken op school voor iedereen goed verloopt
zijn er schoolregels opgesteld. De leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
worden in het begin van het schooljaar (tijdens de
kennismakingsgesprekken op 20 augustus) van deze regels op de hoogte
gebracht. Er zijn basisregels die voor elke leerling gelden. Deze hangen in
alle ruimten binnen de school.
 
12.2.1 Aansprakelijkheid
 
De school draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies of
beschadiging aan eigendommen van leerlingen als telefoon, laptop,
luisteroortjes, discman, petten of gymschoenen en dergelijke.
Ouders/verzorgers/voogden zijn aansprakelijkheid voor alle vernielingen die
door toedoen van hun zoon of dochter zijn ontstaan hetzij aan eigendommen
van de school, schoolmedewerkers, medeleerlingen, eigendommen van
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andere leerlingen of aan derden.
 
De leerling zorgt er zelf voor dat hij zijn waardevolle spullen niet onbeheerd
laat. Voor alle leerlingen is  er een kluisje op school. Door het betalen van
een borg van € 20,- krijgen de leerlingen een eigen sleutel van een kluisje. 
 
Een aantal keer per jaar vindt er een jassen-, tassen-, en kluiscontrole
plaats.
 
12.2.2 Extra verlof
 
Alleen in zeer speciale omstandigheden zal extra verlof worden verleend
door de schoolleiding en indien nodig gebeurt dit eventueel in overleg met
de ambtenaar leerplichtzaken. Ouders/verzorgers dienen dan minimaal 2
weken tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schoolleiding. Zie
website voor aanvraagformulier en regelingen (voor acute zaken kan men
zich wenden tot de schoolleiding).
 
12.2.3 Kleding
 
Aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Enkele voorbeelden hiervan
zijn: kleding met een racistische uitstraling en kleding die het lichaam
onvoldoende bedekt. De schoolleiding bepaalt wat aanstootgevend is. 
 
12.2.4 Lesuitval
 
Wij trachten de ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk van lesuitval op de
hoogte te brengen. Vanzelfsprekend proberen wij er alles aan te doen
lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Indien mogelijk wordt er een
vervanger ingezet. Soms is het mogelijk leerlingen te verdelen over andere
groepen. Mocht er dan onverhoopt toch lesuitval zijn, kunt u er vanuit gaan
dat wij ons best hebben gedaan dit te voorkomen. Wanneer mogelijk krijgen
leerlingen huiswerk mee.
 
12.2.5 Mobiele telefoons
 
De mobiele telefoons worden 's morgens voor aanvang van de lessen
ingeleverd bij de mentor die ze bewaart totdat de leerling aan het eind van
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de dag weer naar huis gaat. 
 
12.2.6 Pauzes
 
Alle leerlingen blijven tijdens de schooltijden op school. In de pauzes
verblijven de leerlingen op het schoolplein en bij heel slecht weer in de klas.
 
De leerlingen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. Eten en/of drinken
wordt in de klas aan tafel genuttigd. Flessen tot maximaal een halve liter
zijn op school toegestaan. Energiedrank en grote zakken chips, koeken of
dergelijke zijn niet toegestaan.
Ter ontspanning staan er op het schoolplein tafeltennistafels en een
basketbalpaal, ook is er een veldje voor pannavoetbal. Tijdens de pauzes
wordt er toezicht gehouden door het personeel.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn wij een rookvrije school d.w.z. dat er niet
gerookt mag worden op het schoolplein en de stoep direct om de school!
Het is verboden tijdens de schooltijden / pauzes het schoolplein te verlaten.
 
 
12.2.7 Projectmiddagen / ckv / schoolactiviteiten
 
In samenwerking met Special Heroes Art organiseren we workshops CKV
waarin we aandacht zullen hebben voor muziek, beeldende
vorming/tekenen/schilderen en bv. drama. De onderbouw klassen zullen
hieraan gaan deelnemen op de donderdagmiddag. 
 
Mogelijk jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: de kerstbrunch, excursies,
spel- en sportdagen en/of enkele dagen op (kennismakings)kamp. In de
periode voor de zomervakantie zijn er klassen-uitstapjes naar een zwembad
en naar een pretpark. 
 
12.2.8 Schoolmaterialen
 
De leerlingen krijgen uiteraard de beschikking over het nodige
schoolmateriaal zoals iPad, werkboeken, potloden, pennen, gummen,
linialen, schriften en rekenmachines. De schoolleiding vindt het belangrijk
dat leerlingen hiermee zorgvuldig omgaan en op deze wijze leren
verantwoordelijkheid te dragen. Is de schoolleiding van mening dat
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schoolmaterialen onnodig door de leerlingen worden stukgemaakt of zoek
raken, dan zal hiervoor van de leerling en/of ouders/verzorgers een
vergoeding worden gevraagd cq een beroep gedaan worden op de
verzekering van ouder(s)/verzorger(s).
 
12.2.9 Taxivervoer leerlingen
 
De Korenaer heeft een regionale functie, maar veel leerlingen wonen in
Helmond of in de directe omgeving. De meeste leerlingen komen dan ook
met de fiets naar school. Een beperkt aantal leerlingen uit de onderbouw
gaan met de taxi naar school en naar huis. Uitgangspunt is dat de
leerlingen vanaf het derde leerjaar zelfstandig leren reizen.
Voor uitgebreide informatie met betrekking tot het taxi vervoer zie bijlage 2.
 
12.2.10 Verzekeringen
 
De leerlingen zijn collectief verzekerd tegen ongevallen. Dit geldt ook voor
de leerlingen die stage lopen. Ouders/verzorgers dienen zelf wel hun kind
Wettelijk Aansprakelijk (W.A.) te verzekeren. Deze verzekering is nodig voor
het geval een leerling iets stuk maakt van een medeleerling of medewerker
of schade toebrengt aan het schoolgebouw.
 
12.2.11 Ziekmeldingen en schoolverzuim
Wanneer uw kind om een bepaalde reden de school niet kan bezoeken, dan
wil de school vóór 08.15 uur een telefonisch bericht van de
ouders/verzorgers (dit kan niet door de leerling zelf).
 
Indien er geen bericht is, zal er zo spoedig mogelijk contact worden
opgenomen.
 
Indien een leerling meer dan 1 dag ongeoorloofd afwezig is (dit geldt ook
wanneer iemand ziek is zonder dat de school daarvan bericht heeft
gekregen), of als een leerling gedurende vier opeenvolgende weken 16 uur
heeft verzuimd (te laat komen is verzuim), dan wordt er een melding
gemaakt bij DUO. DUO zet deze melding door naar de leerplichtambtenaar
van de gemeente Helmond. 
 
School kan bij twijfel van ziekte, de schoolarts vragen om de leerling en
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ouders op te roepen voor een consult.
 
Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school de
leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom hij of zij niet op
school is verschenen. Scholen en instellingen zijn verplicht het
ongeoorloofde verzuim te melden bij leerplicht via het verzuimloket van
DUO. 
Wanneer een leerling te laat komt haalt hij de tijd in.  Wanneer hij/ zij
regelmatig te laat komt wordt dit via DUO gemeld bij de leerplicht 
 
12.2.12 Luxe verzuim
Als een leerling vlak voor of na een reguliere schoolvakantie niet aanwezig
is, kan dat wijzen op mogelijk luxe verzuim. 
Wat doen wij wanneer wij een leerling missen vlak voor of meteen na een
reguliere schoolvakantie ?
·         Wij controleren of een eventuele broer/zus op school is;
·         Wij bellen naar de ouders op thuistelefoon;
·         Wanneer wij geen contact krijgen of vermoedens van ongeoorloofd
verzuim hebben, dan nemen wij dezelfde dag voor 10 uur telefonisch of via
e-mail contact op met onze leerplichtambtenaar om hiervan mededeling te
doen.
 
Wat doet leerplicht?
·         Zo mogelijk legt de leerplichtambtenaar diezelfde dag nog een
huisbezoek af.
·         De leerplichtambtenaar informeert de school over zijn/haar
bevindingen.
·         De leerplichtambtenaar geeft aan of de school alsnog via DUO luxe
verzuim moet melden.
·         Bij sprake van (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim worden
ouder(s)/verzorger(s) opgeroepen voor verhoor en kan een proces-verbaal
worden opgemaakt.
·         De school wordt na afloop geïnformeerd.
 
12.2.13 Verwijsindex
Via het digitaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is de Korenaer
aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren.
De verwijsindex is een elektronisch systeem waarin hulpverleners,
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onderwijs, leerplicht en andere begeleiders die met leerlingen werken, de
persoonsgegevens van het kind melden wanneer zij zich zorgen maken over
een kind. 
Er kunnen allerlei redenen zijn voor ongerustheid over een kind. Dat kan als
er bijvoorbeeld problemen zijn op school of met de gezondheid of
persoonlijke ontwikkeling van het kind. Door er op tijd bij te zijn, kan
voorkomen worden dat de problemen te groot worden. 
Als er een andere beroepskracht of hulpverlener is die ook een melding in
het systeem doet, dan wordt er automatisch (via de mail) door de
verwijsindex contact gelegd. 
De verwijsindex is een beveiligd systeem waarmee alleen bevoegde mensen
mogen werken. Bij een melding in het systeem worden alleen
persoonsgegevens van de leerling (naam, adres, geboortedatum)
opgenomen. De reden van de melding wordt niet opgenomen. Er komt dus
geen informatie over de aard van het probleem en de behandeling in de
verwijsindex. De gegevens verdwijnen na twee jaar vanzelf weer uit het
systeem.
 
12.2.14 Gronden voor vrijstelling van onderwijs en de
vervangende onderwijsactiviteiten
De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde
onderwijsactiviteiten zoals die worden omschreven in de schoolgids en in
het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders kan de school, in
overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen van het deelnemen
aan bepaalde onderwijsactiviteiten. 
Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van deelname aan sport naar
aanleiding van een rapport van een medicus of vrijstelling van deelname
aan godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren. In overleg met de
ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt bepaald welke passende
onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.
 
12.2.15 Meldcode kindermishandeling
De directie van de Korenaer heeft voor de medewerkers een meldcode
vastgesteld waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. De meldcode
draagt er zo aan bij dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden
geboden. De school is verplicht de kennis en het gebruik van de meldcode
bij de medewerkers te bevorderen. De medewerkers zijn verplicht om de
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verschillende stappen van de meldcode te registreren in MLS
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel
geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring (art.1,lid 1
WMO). 
Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van voor een
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke,
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte
van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm
van fysiek of psychisch letsel (art. 1 Wet op de jeugdzorg). (zie voor meer
informatie: www.protocolkindermishandeling.nl
 
 
12.2.16 Informatieplicht

Voor wie geldt dit? Recht op
informatie?

Recht op
beperkte
informatie

Geen
informatie

Ouders die met elkaar getrouwd
zijn. Voor vader en moeder geldt:

Ja   

Ouders die zijn gescheiden. Voor
vader en moeder geldt:

Ja. NB geen
informatie geven
die mogelijk
gebruikt kan
worden om
voordeel ten
kosten van de
andere ouder te
behalen.

  

Ouders die hun partnerschap
hebben laten registreren. Voor
vader en moeder geldt:

Ja   

Ouders die niet met elkaar zijn
getrouwd, maar via goedkeuring
van de rechtbank gezamenlijk
gezag uitoefenen:

Ja   

Ouder die niet met het gezag is
belast:

 Ja; artikel 1:
337c BW.
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In geval van samenwonen, vader
heeft het kind erkend, niet
ingeschreven in het
gezagsregister. Voor vader geldt:

 Ja; artikel 1:
337c BW.
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:::13 Financiën

13.1 Ouderbijdrage
 
Sinds de ingang van het schooljaar 1999/2000 is een school verplicht een
aparte overeenkomst af te sluiten met de ouders/verzorgers over de
vrijwillige bijdrage. De overeenkomst moet worden voorgelegd nadat een
leerling is toegelaten. Bij de aanvang van elk nieuw schooljaar gebeurt dit
opnieuw. Voorbeeldovereenkomst zie bijlage 3.
Op De Korenaer is de vrijwillige bijdrage bedoeld voor extra voorzieningen
en activiteiten, zoals aanvullend (les)materiaal, excursies
en projectmiddagen.
Een aantal activiteiten behoort niet tot het gewone lesprogramma en
worden niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OC&W) gesubsidieerd. De vrijwillige bijdrage draagt er wel toe bij, dat er
juist die extra activiteiten voor de leerlingen georganiseerd kunnen worden
die de schooltijd zoveel aantrekkelijker maken.
Het ministerie van OC&W geeft aan, dat indien ouders/verzorgers geen
vrijwillige bijdrage wensen te betalen, een leerling niet mag worden
uitgesloten van deelname aan die activiteiten.
 
In het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een voorstel
voor de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage kan in termijnen betaald
worden. Voor het komend schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op
€130,-
Stroomt een leerling gedurende het schooljaar later in, dan wordt een
evenredige bijdrage gevraagd. Rekeningnummer ouderbijdrage is, NL93
RABO 0367738767 t.n.v. Aloysius inzake de Korenaer.
 
Enkele extra activiteiten van het afgelopen jaar:

einde schooljaar-uitje naar pretpark-
klassenuitje zwembad-
Kennismakingskamp AGL-
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Kerstbrunch op school-
Sportdag-
Workshops/cursussen-
Klassenuitstapje-

 
 

13.2 Tegemoetkoming studiekosten
 
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt de Wet op de Studiefinanciering
18+. Ook deze wet maakt aanspraak op een financiële vergoeding mogelijk.
U kunt op verschillende manieren informatie over bovenstaande verkrijgen
en wel als volgt:

informatie Lesgeld en Tegemoetkoming Studiekosten op school-
infolijn Lesgeld Groningen tel. 050-599 77 55-
steunpunten Studiefinanciering tel. 050 599 77 55 (lokaal tarief)-
info Tegemoetkoming Studiekosten en Studiefinanciering 18+. De DUO-
Infolijn is elke werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. We zijn het best
bereikbaar tussen 09.00 en 11.00 uur.

 
 

13.3 Persoon Gebonden Budget
 
Jeugdhulp: pgb uit de Jeugdwet
De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U
vraagt het pgb aan bij de gemeente. De Sociale Verzekerings Bank (SVB)
betaalt de zorgverlener uit.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
-U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom
zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
-De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die
u inkoopt voor uw kind.
-Sommige pgb-houders gebruiken het pgb om ondersteuning door het
sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden
of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor heeft.
Contact zoeken met de gemeente kan via; telefoon: 140492 (u hoeft hiervoor
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geen kengetal in te toetsen).
Adres;
Gemeente Helmond, Zorg en ondersteuning
Postbus 950
5700 AZ Helmond
 
 

13.4 Sponsoring
Sponsoring vindt op scholen op velerlei wijze plaats. Te denken valt aan
giften in de vorm van materiaal, presentie exemplaren van leerboeken en
geldbedragen.
De Korenaer hanteert als uitgangspunt dat alle bijdragen - zowel de
materiële als de financiële - van harte welkom zijn.
Tegenover een gift staat soms een plicht. Wanneer de schenker/sponsor
eisen stelt in de vorm van tegenprestaties die consequenties hebben voor
de voortgang van het onderwijs, zal er overleg plaatsvinden tussen het
bestuur, directie en het team.
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:::14 Bijlage 1
Klachtenprocedure met
stappenplan

14.1 Klachtenprocedure

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen een klacht indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag
en het personeel. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over begeleiding van
leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, agressie, geweld
of pesten. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn
klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de
dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg met
ouders/verzorgers, leerlingen, personeel en schoolleiding op zorgvuldige
wijze worden opgelost.
In het geval dat ouders/verzorgers of leerlingen van mening zijn, dat hun
klacht niet juist is afgehandeld kunnen ze de volgende weg bewandelen:

de klacht wordt ingediend bij de contactpersoon van de school;-
de contactpersoon verwijst naar de onafhankelijke vertrouwenspersoon;-
de vertrouwenspersoon bekijkt samen met de indiener de klacht en geeft-
die in overweging:

-alsnog een oplossing vinden binnen de school;
-de klacht in te dienen bij de klachtencommissie;
-de klacht in te dienen bij het bevoegde gezag;
-aangifte te doen bij politie of justitie;
Indien de klager dit wenst zal de vertrouwenspersoon hem/haar begeleiden.
Meestal wordt een klacht via de onafhankelijke vertrouwenscommissie
afgehandeld.
 
Contactpersoon locatie Helmond:
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Mevrouw H. de Wit: Tel: 0492 - 528758
 
De vertrouwenspersonen van Aloysius zijn:
Dhr. C. Woerden
Hij is te bereiken via 06-22723603
Dhr. W. Pietersma
Hij is te bereiken via 06-51040539 of w.pietersma@quicknet.nl
 
Onafhankelijke klachtencommissie
Klachtencommissie van het B.K.O. Indien u er echt niet uitkomt met uw
klacht, kunt u een klacht indienen bij de Bond Katholieke Besturen
onderwijs. In overleg met de contactpersoon en/of vertrouwenspersoon legt
u de klacht schriftelijk vast. Deze kunt u dan indienen bij de
klachtencommissie KBO waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
stichting hanteert het model voor klachtenregeling zoals dat is opgesteld
door de Bond Katholieke besturen
Onderwijs (KBO).
 
Algemene regel
Als ouders, kinderen, stagiaires, vrijwilligers of medewerkers klachten
hebben over de gang van zaken op school, kunnen ze dit het beste melden
bij de betreffende groepsleerkracht/mentor. Als overleg niet mogelijk is of
te weinig oplevert, kunnen ze contact opnemen met de directie. (Indien
nodig bij het bovenschools management).
De klachten kunnen gaan over de omgang tussen volwassenen en kinderen
en volwassenen onderling. Ook kunnen het klachten zijn over de kwaliteit
van het onderwijs.
Als het een algemene klacht over de school of het onderwijs betreft is het
verstandig dit te overleggen met de directie.
We gaan ervan uit dat een klacht kan leiden tot het verbeteren van
contacten, procedures en beleid op school. Een klacht zal dan ook altijd
uiterst serieus genomen worden.
Indien overleg met de directie, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk
is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden,
kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Sinds 01-08-1998 beschikt de school volgens de ‘Kwaliteitswet’ over een
door het bevoegde gezag vastgestelde klachtenregeling. Dit is een door
meerdere landelijke organisaties vastgelegd model voor klachtenregeling.
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De volledige regeling is bij de schooladministratie te verkrijgen.
 
Stappenplan bij het indienen van een klacht
De inhoud en procedure van de klachtenregeling in het kort:
 
1. De klager dient een officiele klacht altijd schriftelijk in bij: 
A: de contactpersoon van de school
     of bij
B: het bovenschools management (BSM)
C: het bevoegde gezag;
Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
Postbus 98,
2215 ZH Voorhout
e-mail: bestuur@aloysiusstichting.nl
 
2. De contactpersoon, BSM of het bevoegde gezag verwijst de klager naar de
vertrouwenspersoon of de klachtencommissie (art. 7). Ook kan het bevoegd
gezag zelf een klacht afhandelen, indien deze op eenvoudige wijze
afgehandeld kan worden.(art. 7 lid 4)
 
De vertrouwenspersoon namens de Aloysius fungeert als aanspreekpunt bij
klachten. Hij gaat na of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden.
Hij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een
klacht en begeleidt desgewenst de klager bij de verdere procedure. Hij kan
ook bijstand verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
 
3. De klager dient een klacht in bij de klachtencommissie van het BKO
(Bureau Katholiek Onderwijs).
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Ambtelijk secretaris van de klachtencommissie is:
Mevr. mr. A.R. ten Berge.
Tel. 070-3568114
Fax 070-3562827
 
4. Vertrouwensinspecteur
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
Telefoon: 0900-1113111
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5. Procedure:
1. De klacht voldoet aan de eisen gesteld in art.9. d.w.z.:
a. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
b. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger
een verslag gemaakt, dat
    door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan hij een
afschrift ontvangt.
c. De klacht bevat tenminste:

de naam en het adres van de klager.-
de dagtekening.-
een omschrijving van de klacht-

d. Indien niet is voldaan aan de eisen zoals omschreven in punt c, wordt de
klager in de gelegenheid
    gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is dan ook nog niet
voldaan aan de eisen in
    punt c dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
e. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit aan de
klager, de aangeklaagde, het
    bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.
2. Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd
gezag, de klager en de
    aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht in
onderzoek heeft. (art. 7 lid
    8)
3. Het bevoegd gezag deelt de klacht mede aan de directeur van de
betrokken school.(art. 7 lid 9)
4. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan/vertegenwoordigen
door een gemachtigde. (art.
    7 lid 10)
5. Hierna vindt het vooronderzoek plaats.(art.10, 14)
6. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt de hoorzitting plaats.
(art.11, 13)
7. Binnen vier weken na de hoorzitting brengt de klachtencommissie advies
uit aan het bevoegd gezag.
    (art. 12)
8. Binnen vier weken na ontvangst van het advies, neemt het bevoegd gezag
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op grond van dat advies
    een besluit.
 
Het besluit wordt medegedeeld aan de:
a) klager
b) aangeklaagde
c) klachtencommissie
d) directie van de school.
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:::15 Bijlage 2 Taxivervoer

Volgens bepaalde gemeentelijke regelingen is er voor leerlingen van het
speciaal onderwijs vervoer per taxi mogelijk. Een aantal
onderbouw leerlingen van De Korenaer Helmond maken hiervan gebruik.
Een aantal komt met de fiets, scooter en openbaar vervoer.
Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt in overleg tussen
OUDERS en GEMEENTE vastgesteld. De school heeft hierbij slechts een
adviserende rol.
 
Aanvraag vervoer

Ieder schooljaar dienen ouders/verzorgers op het gemeentehuis bij de-
afdeling Onderwijs een aanvraagformulier voor vergoeding vervoerskosten
voor speciale scholen aan te vragen.
Ouders/verzorgers dienen het aanvraagformulier in bij de gemeente.-
Na enige tijd ontvangen ouders/verzorgers van de gemeente de beslissing-
omtrent de aanvraag.

 
Het vervoer zelf
Het taxibedrijf dat door de gemeente is aangewezen om het vervoer te
verzorgen neemt contact met de ouders/verzorgers op om afspraken te
maken omtrent:
 
Tijdstip van vertrek
Dit is een nauwkeurige afspraak. Een taxi kan onmogelijk wachten. De
leerlingen dienen dus op tijd bij het opstappunt te zijn. Schoolverzuim door
het missen van de taxi geldt als onwettig en dient door de schoolleiding bij
de gemeente gemeld te worden.
 
Afmelden
Als een leerling om welke reden dan ook niet naar school gaat, dienen de
ouders/verzorgers zelf het taxi bedrijf op de hoogte stellen. Bij afwezigheid
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voor onbepaalde tijd (bijvoorbeeld ziekte) dienen de ouders/verzorgers
eveneens het taxibedrijf te melden wanneer de leerling weer vervoerd wenst
te worden. Afmelden bij de taxi of bij de chauffeur betekent niet dat de
leerling voor school is afgemeld (hiervoor belt u de school apart).
 
Gedrag in de taxi
Wij als school zijn niet verantwoordelijk voor hetgeen er gebeurt in de taxi.
Wij voelen ons wel medeverantwoordelijk en als zodanig vinden wij een
goede afstemming van groot belang.
Bij wangedrag in de taxi zal het taxibedrijf/chauffeur ingrijpen en passende
maatregelen treffen. Er vindt dan overleg plaats tussen ouders, gemeente,
taxibedrijf en indien nodig school. Het is voor alle partijen van het grootste
belang dat dit vervoer per taxi op een veilige manier plaatsvindt. Een
chauffeur moet alle aandacht kunnen geven aan het verkeer en op geen
enkele wijze afgeleid worden.
Met vragen betreffende het vervoer voor De Korenaer in Helmond kunt u
terecht bij de zorgcoördinator mevr. H. de Wit die zal, indien mogelijk, hulp
bieden. Bij onenigheid met het taxibedrijf is echter de gemeente de
aangewezen instantie waar u contact mee op dient te nemen.
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:::16 Bijlage 3 Overeenkomst
ouderbijdrage

                                                                                                        
 
 
Aan de ouders/verzorgers van:
 
 
 
Naam
leerling:……………………………………………………………………………………………………………
                                       
                                                                                                            
 
Overeenkomst:  ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
 
De ouders/verzorgers gaan akkoord met een vrijwillige bijdrage voor extra
activiteiten, die niet tot het reguliere onderwijsprogramma  behoren.
 
Het totale bedrag voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt € 130,00
 
€ 60,00 voor festiviteiten en activiteiten tijdens themamiddagen en/of
spelmiddagen, bijvoorbeeld excursies e.d.
€ 70,00 voor praktijklessen en branche gerichte activiteiten.
 
. Na ondertekening is er een verplichting tot betaling.
. U kunt het volledige bedrag in 1 keer betalen of na overleg in termijnen.
. De mogelijkheid bestaat om slechts voor één bepaalde voorziening te
betalen.
  Dit houdt wel in dat uw zoon/dochter niet aan de andere activiteiten mag
  deelnemen.
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Eventuele opmerkingen:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
Namens het schoolteam:                                     Namens de
ouders/verzorgers
 
…………………………………….                                          
……………………………………………..
 
Dhr. F. Brands
Directeur
Korenaer Helmond
NL93RABO 0367 7387 67  onder vermelding van Aloysius de Korenaer
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:::17 Bijlage 4 Kengetallen
2017 - 2018

17.1 Gegevens uitstroom
Resultaten 2017-2018:
- Aantal schorsingen: 2
- Aantal officiële klachten: 0
- Instroom: 22
 
Uitstroom 2017-2018:
Aantal schoolverlaters 23
- Vervolgonderwijs niveau 2: 14
- Vervolgonderwijs niveau 3: 1
- Regulier werk: 3
- Senzer: 5
 
Tussentijdse doorplaatsing naar:
- Andere VSO-school: 3
- Werk: 2
- Dagbesteding: 1
 
Bestendiging leerlingen
De Korenear Helmond volgt de leerlingen nog twee jaar nadat zij zijn
uitgeschreven. Dit heeft te maken met de wettelijke kaders waaraan de
school moet voldoen, maar ook omdat de school wil weten of leerlingen
goed op hun plek zitten. De school/werkgever/dagbestedingcentrum waar
de leerling naar toe is gegaan ontvangt een geautomatiseerde vragenlijst
per mail met het verzoek om informatie.

Opbrengsten schooljaar 2017 - 2018
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 aantal
deelnemers

Geslaagd Gezakt Percentage

     

VMBO-B diploma 4 4  100%

VMBO-K diploma 2 2  100%

VMBO-B
certificaten

4 4  100%

VMBO-K
certificaten

1 1  100%

VMBO-B
staatsexamen
certificaten

7 21
certificaten
behaald

7 certificaten
niet behaald

75%

VMBO-K
staatsexamen
certificaten

9 19
certificaten
behaald

17
certificaten
niet behaald

52%

Entree opleiding 13 13  100%

VCA branche
certificaat

1 1  100%

Heftruck branche
certificaat

4 4  100%

IVIO-certificaten 1 1  100%

Resultaten VMBO-B/K, Entree MBO 1 en Certificaten
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:::18 Bijlage 5 Examen Beleid

18.1 VMBO-B/K, Staatsexamen, MBO Entree
niveau 1 en Branchegerichte examens
 
De examens
a. Staatsexamens (staatscertificeringen VMBO-BB/KB)
In leerjaar 3 starten de leerlingen van vmbo-b en vmbo-k met
staatsexamens. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om theorievakken
middels het staatsexamen af te sluiten. Deze examens zijn verspeid over
twee leerjaren. (leerjaar 3 en 4) Uiteindelijk leidt dit in niet tot een volledig
diploma doordat wij de diplomagerichte praktijkvakken niet aan kunnen
bieden. Wij hebben afspraken met MBO scholen om toch door te kunnen
stromen naar een passende niveau 2 of 3 opleiding. 
Het staatsexamen bestaat uit een schriftelijk digitaal en mondeling examen.
De schriftelijke digitale examens zijn dit schooljaar in april. Gevolgd door
een schriftelijk Engels en/of maatschappelijk gem. deel. in mei. Voor de
exacte data wordt verwezen naar www.duo.nl hier staat alle informatie
m.b.t. de staatsexamens. 
De mondelinge examens zijn 2 a 3 dagen en vinden plaats in de laatste week
van het schooljaar.
(Het kan zijn dat er ook een zaterdag gepland wordt) Schriftelijke en
mondelinge examens vinden plaats op de Koreanaer Helmond. 
 
b. Een aantal leerilngen van de Koreaner zit op de Jobfactory. Zij volgen
daar theorie en praktijklessen. Deze leerlingen kunnen een Entree niveau 1
opleiding behalen, waarna zij doorstromen richting vervolgonderwijs MBO
niveau 2 of naar arbeid. 
Je kunt kiezen uit zes richtingen (profielen):
– assistent bouwen, wonen en onderhoud
– assistent dienstverlening en zorg
– assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
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– assistent installatie- en constructietechniek
– assistent logistiek
– assistent verkoop/retail
 
c. Branchegerichte examens (branche certificeringen)
Vorm en data examen volgens voorschriften Branche-examen. Examens
worden op branche locatie gehouden.
 
Certificatenuitreiking:
De certificaten uitreiking vindt plaats in de laatste weken van het
schooljaar. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.
De uitreiking is voor alle leerlingen die het betreffende schooljaar:
- een certificaat behaald hebben
- een entree-diploma behaald hebben
- de school verlaters (uitstomers) met schoolcertificaat
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:::19 Bijlage 6 Audit &
tevredenheidonderzoeken
2018

19.1 Audit 2018
 
Aloysius streeft als organisatie naar het behouden van ISO-certificatie voor
al haar locaties. Eén van de voorwaarden voor behoud certificatie is de
uitvoering van interne audits en het op basis hiervan doorvoeren van
verbeteringen. 
Om te kunnen monitoren in hoeverre de werking van het
kwaliteitsmanagementsysteem effectief is en om aan de voortdurende
verbeteringen te kunnen werken, heeft de organisatie er voor gekozen om
interne audits uit te voeren. 
Tijdens de audit van mei jl. is het thema Resultaten en Opbrengsten op de
domeinen Koers, Kernproces, Mensen en Resultaten van de Kwaliteitsnorm
(Speciaal) Onderwijs 2016 getoetst. 
In het onderzoeksverslag kwam o.a. het volgende naar voren:
 
Goed geregeld:
In de OPP’s worden de doelen van de leerlingen beschreven. Deze doelen
worden met leerlingen en ouders besproken en geëvalueerd. Zo nodig
worden ze bijgesteld. In de onderbouw wordt gewerkt met individuele
doelen van de leerling. Deze worden op een scorekaart genoteerd.
 
Aandachtspunt:
Het is niet duidelijk naar voren gekomen dat de leerling eigenaarschap
ervaart van de individuele doelen en de doelen uit het OPP. Tijdens het
gesprek met de leerlingen waren de scorekaart en OPP wel bekende
termen, maar konden de leerlingen niet aangeven of en dat deze met de
leerlingen waren opgesteld en besproken. Leerlingen gaven aan dit niet zo
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interessant te vinden.
 
Goed geregeld:
Om het eigenaarschap van leerlingen te bevorderen is een werkgroep
opgericht. Deze werkgroep houdt zich bezig met de voorbereidingen voor
het bieden van projectgericht onderwijs, waarbij leerkrachten meer een
coachende rol krijgen en waarbij het onderwijs meer gericht is op de
individuele leerling. 
Er zijn plannen om de leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar meer
eigenaarschap te geven door te werken met persoonlijke leerdoelen, zoals
bijv. “Ik zorg dat ik elke dag op tijd op school ben.”
 
 

19.2 Tevredenheidsonderzoeken 2018
 
De Aloysius Stichting en ook de Korenaer Helmond werken voortdurend aan
'beter dan goed' onderwijs. Uw mening en die van uw kind over onze school
wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. De Aloysius Stichting organiseert
daarom jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders, verzorgers
en leerlingen die bij ons onderwijs volgen. De resultaten van dit anonieme
onderzoek helpen ons om het onderwijs op de Korenaer Helmond nog
verder te verbeteren. Het onafhankelijke onderzoeksburea Amplixs voert
het tevredenheidsonderosk uit.
 
In maart 2018 hebben de tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder
leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers. Uit deze onderzoeken
kwam naar voren dat zowel de leerlingen, ouders/verzorgers als ook de
medewerkers erg tevreden zijn over de Korenaer Helmond. Zo geven zowel
ouders als leerlingen aan dat zij zich veilig voelen op school. De docenten
scoren hoog op de bevlogenheid. 
Het enige aandachtspunt was het onderdeel ICT. Hier zet de Korenaer
Helmond dan ook extra op in door de Integrale Aanpak, welke o.a. gericht is
op het versterken van didactische vaardigheden bij docenten. Daarnaast
wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de Wifi.
Een overzicht van de resultaten van het schooljaar 2017-2018 vindt u op onze
website onder het kopje  'downloads'.
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:::20 Bijlage 7
Onderwijsopbrengsten

20.1 Opbrengsten
Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door. Op basis van zijn intelligentie,
kwaliteiten en beperkingen wordt bepaald wat
zijn/haar ontwikkelingsperspectief zal zijn. De leerresultaten meten we
twee keer per jaar met genormeerde toetsen voor de vakken rekenen,
Nederlands en Engels.
We werken met een schoolstandaard. Deze geeft de ambitie van de school
aan. 
Na het afsluiten van de periodes in januari en juni gaan we na of we op
schoolniveau de gestelde ambitie hebben behaald, dit doen we d.m.v. de
leerresultaten te vergelijken, analyseren en interpreteren.
Van iedere leerling bestaat een individueel overzicht dat zijn eigen
ontwikkeling aangeeft.
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Organogram Aloysius Stichting
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:::22 Bijlage 9 GGD

Gelukkig gezonde jeugd
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste jongeren vanzelf. Als ouder
of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in
een veilige en stimulerende omgeving. Maar jongeren in de middelbare
school leeftijd ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens
twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen. 
 
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD
Brabant-Zuidoost. Hetteam bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheid
neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw
kind betekenen? 
 
Contactmoment
Tijdens de middelbare schoolperiode krijgt uw zoon of dochter een
uitnodiging van het team Jeugdgezondheid. De medewerkers van het team
besteden aandacht aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid
van uw kind. Ze stellen vragen over onder andere medicijngebruik, leefstijl,
schoolverzuim en het contact met anderen. U kunt hierbij aanwezig zijn. 
 
Even praten….
Is het normaal dat mijn puberdochter zich zo buitensporig gedraagt? Ik
vermoed dat mijn kind experimenteert met drugs. Hoe ga ik daarmee
om?  Is mijn zoon wel zelfstandig genoeg voor zijn leeftijd?  
Voor dit soort vragen kunt u terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten
met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en
helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en
informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door. 
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Inentingen 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV
(baarmoederhalskanker) aangeboden. In het najaar 2018 wordt ook gestart
met de vaccinaties tegen meningokokken ACWY. In 2018 worden hiervoor
alle kinderen opgeroepen die zijn geboren tussen 1 mei en 31 december
2004. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal
centrale locaties in de regio. Meer info
op www.hpvprik.nlof www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
 
Extra informatie en advies 
Betrouwbare en actuele informatie over opvoeden vindt u op de
website www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door
de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en
professionals uit de praktijk en is getoetst door ouders. 
Jongeren kunnen zelf terecht op de website www.JouwGGD.nlmet
informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken
en drugs. Ook kunnen ze (anoniem) chatten en mailen met een
jeugdverpleegkundige. JouwGGD is speciaal voor jongeren tussen de 13 en
23 jaar ontwikkeld door de GGD. 
 
Spreekuur geslachtsziekten en seksualiteit (Sense)
Jongeren kunnen met hun vragen over onder andere seksualiteit,
anticonceptie, zwangerschap, geslachtsziekten (soa's) en aids, gratis en
anoniem, terecht bij het Sense spreekuur van de GGD.  De
website www.sense.info  geeft informatie over seksualiteit en soa's.
 
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een
gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector
Jeugdgezondheid.
 
Kijk op de websitewww.ggdbzo.nl/oudersen klik op de button “Ik heb een
vraag”
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via:088 0031 414op maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur. 
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:::23 Bijlage 10 Afkortingen

TLV Toelaatbaarheidsverklaring

AGL Arbeid Gerichte Leerweg

BBL

Beroeps Begeleidende Leerweg
Opleiding aan een ROC. Bij het volgen van deze opleiding werkt
een leerling 3 à 4 dagen per week en volgt de leerling 1 à 2 dagen
per week onderwijs op school.

BOL

Beroeps Opleidende Leerweg
Opleiding aan een ROC. Bij het volgen van deze opleiding volgt de
leerling volledig onderwijs op school. In het onderwijsprogramma
vormt de stage een onderdeel.

BSM Bovenschools Manager of Management

CvB Commissie van Begeleiding

CvI Commissie voor Indicatiestelling

CKV Culturele Kunstzinnige Vorming

OPP Ontwikkelingsperspectief

GGZ Geestelijke gezondheidszorg

IVIO Instituut Voor Individuele Ontwikkeling

MLS Maatwerk Leerlingvolg Systeem

PGB Persoonsgebonden budget

POP Persoonlijk ontwikkelingsplan

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting

SWV Samenwerkingsverband

ROC Regionaal Opleidings Centrum

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, onder te verdelen
in vier leerwegen:

vmbo -bb Basisberoepsgerichte Leerweg

vmbo -kb Kaderberoepsgerichte Leerweg
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vmbo -gl Gemengde Leerweg

vmbo-t of tl Theoretische Leerweg

vmbo -lwoo Leerwegondersteunend Onderwijs

VSO ZMOK Voortgezet Speciaal Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare
kinderen



 


