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VOORWOORD 5

:::1 Voorwoord

1.1 Voorwoord
 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),
 
Dit is de schoolgids van de Antoniusschool. In deze schoolgids vindt u
belangrijke, specifieke informatie over de school. Denk dan aan het
onderwijs, de organisatie, schoolregels, vakanties en vrije dagen.
 
De schoolgids is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders van onze
leerlingen (overal waar in deze gids ouders staat bedoelen we ook de
verzorgers). Ouders kunnen bij plaatsing van een kind op de Antoniusschool
de schoolgids via de website van de school bekijken.
 
We gaan ervan uit dat ouders op de hoogte zijn van de inhoud van de
schoolgids. Dit is van belang voor een goede samenwerking tussen ouders
en school. Verder is de schoolgids ook een handreiking voor plaatsende
instanties en ouders als eerste kennismaking met de Antoniusschool.
 
Chantal van der Raaij
Directeur 



Wij wi l len vanuit 
wederzi jdse betrokkenheid 
l eerl ingen helpen om 
zichzelf te kunnen zi jn.
De kracht
van Aloysius 
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:::2 Visie & Missie

2.1 Visie & Missie
 
Visie en missie
 
De Aloysius Stichting heeft zich altijd voor 100% ingezet voor kwetsbare
kinderen in de samenleving. Vroeger en nu. En dat blijven we doen. Je leest
dit daarom terug in onze visie en missie. Ook in andere uitingen zul je het
nog vaak tegenkomen. 
 
Onze visie: elke dag in de praktijk
Op onze school wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie, die elke dag
zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze partners.
 
“Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker
hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
 
Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd betrokken in voor
onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Zij
gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, doen hun
werk met plezier, geven meer en vinden ieder kind de moeite waard om hun
best voor te doen.
In onze huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu
samen met onze rijke traditie. In feite is onze huidige visie een actuele
‘vertaling’ van de visie van waaruit pastoor Hesseveld en pater Frentrop hun
werk begonnen.
 
Onze missie…is voor hún toekomst
Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze
samenleving. De Aloysius Stichting is er voor leerlingen van 4 tot en met 20
jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen
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en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze
leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de
ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun
recht laat komen.
Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en
partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is
bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
 
 

2.2 Kernwaarden
 
De kernpunten zijn in 2010 herijkt en vervangen door kernwaarden.
Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers voor
staan, het zijn de gedeelde waarden van waaruit we ons werk doen. Wij
delen drie kernwaarden binnen de Aloysius Stichting:
Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 
 

2.3 Het bestuur en de sector
 
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 45 scholen, verdeeld over verschillende locaties en
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.
De Antoniusschool de Pionier en Antoniusschool Schagen vallen onder het
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bevoegd gezag van de Aloysius Stichting.
 
De sectordirecteur van deze scholen is de heer Remco Prast. 
 
 

2.4 De Koers van de Aloysius Stichting
 
Koers 2020: Samen betekenisvol leren
Alleen samen met leerlingen, hun ouders/familie en onze netwerkpartners
kunnen wij onze leerlingen integraal maatwerk bieden in (speciaal)
onderwijs en jeugdhulp. Onze bijdrage: vanuit onze eigen kracht
betekenisvol onderwijs en betekenisvolle ondersteuning bieden. Wij willen
nadrukkelijk sámen met onze netwerkpartners betekenisvol zijn voor
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze netwerkpartners weten wat
onze toegevoegde waarde kan zijn en andersom weten wij dat van onze
netwerkpartners. Waar mogelijk investeren wij in integrale samenwerking
onder één dak in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.
 
Onze scholen maken leren betekenisvol voor iedere leerling. Onze
leerlingen leren met hoofd, hart en handen en zoveel mogelijk in een
levensechte, contextrijke leeromgeving. Wij focussen op ontwikkeling van
ieders talent en bieden perspectief op een succesvolle terugkeer of
vervolgstap naar/in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Bij Aloysius
halen wij de wereld naar binnen en omgekeerd leren onze leerlingen ook
buiten onze scholen.
 
Onze scholen zijn veilige en uitdagende oefenplaatsen voor het leven. Ons
onderwijs is gebaseerd op onze ecologische onderwijsvisie. Brede
persoonlijke en maatschappelijke vorming is op al onze scholen essentieel,
net als het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en leerlingen
mede-eigenaar maken van hun eigen leerproces. Wij bieden onze leerlingen
zoveel mogelijk individueel maatwerk en maken daarbij volop gebruik van
ICT-technologie. Alle professionals van Aloysius ontwikkelen zich
permanent en zetten zich vanuit kracht elke dag met passie
onvoorwaardelijk in voor onze leerlingen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met onze specifieke expertise in onderwijs en
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ondersteuning positief bijdragen aan een in alle opzichten betekenisvolle
toekomst voor de (meest) kwetsbare kinderen, jongeren en
jongvolwassenen. Wij gaan voor onderwijs dat bijdraagt aan een
betekenisvol leven in relaties, vrije tijd, gezondheid, wonen, werk en
‘meedoen’ in de samenleving. Dat geldt ook voor onze
ondersteuningsdiensten, van waaruit onze experts leerlingen, professionals,
teams en directeuren in het regulier en speciaal onderwijs ondersteunen.
 
10x Samen betekenisvol leren
 
10x Samen betekenisvol leren: dat doen wij sámen met leerlingen, ouders
en netwerkpartners, om onze leerlingen zo de beste kansen te bieden op
een betekenisvol bestaan.
 

Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend en integraal-
onderwijs(zorg)aanbod.
Iedere leerling is zoveel mogelijk mede-eigenaar van zijn eigen-
ontwikkeling.
Ouders zijn zoveel mogelijk actief betrokken als partners in opvoeding,-
onderwijs, ondersteuning en zorg.
21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie zijn onderdeel van ons-
onderwijs.
Leerlingen leren met hoofd, hart en handen in een betekenisvolle-
leeromgeving.
Onze onderwijsprofessionals zijn hbo+ opgeleid, vervullen meerdere-
rollen en maken onze onderwijsvisie zichtbaar in praktijk.
Onze scholen/ondersteuningsdiensten zijn onderling verbonden-
professionele leergemeenschappen die talent optimaal inzetten.
Wij werken vraaggericht en integraal samen met onze netwerkpartners.-
Wij maken goede doorgaande leerlijnen en ontwikkelingsvoortgang-
zichtbaar in (digitale) portfolio’s.
Wij ontwikkelen nieuwe onderwijs(zorg)arrangementen, ook voor nieuwe-
doelgroepen.
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:::3 Organisatie

3.1 Organisatieprofiel
De Antoniusschool 
De Antoniusschool is een school voor cluster IV en verzorgt onderwijs aan
kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1
t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die cluster IV onderwijs
volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het
zorgaanbod van de basisschool overstijgt. Meestal hebben de kinderen wel
voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun
gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag
leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen
en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. We spreken
van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties
voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school. Deze kinderen hebben
meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat bij een specifieke en
gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het primair onderwijs doorlopen
en later kunnen functioneren in de maatschappij.
 
De Antoniusschool is verspeid over 9 locaties in Noord-Holland en wij
werken intensief samen met jeugdhulppartners. Mede door de wet passend
onderwijs proberen wij het onderwijs voor de leerlingen zo thuis nabij
mogelijk te realiseren. Op verschillende plaatsen zijn wij met
partners verschillende samenwerkingsvormen aangegaan in de vorm van
een integraal kindcentrum. (IKC). Uitgangspunt voor deze samenwerking is
dat we met alle partijen datgene willen realiseren wat het beste is voor het
kind.
 
 

3.2 Functies & taken
Directeur
De directeur ontwikkelt het beleid van de school en is hiervoor
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eindverantwoordelijk.
De directeur vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en onderhoudt
externe contacten en is integraal verantwoordelijk. De directeur heeft de
dagelijkse leiding van de school en is lid van de Commissie van Begeleiding.
 
Coördinator
De coördinator houdt zich bezig met de gehele organisatie welke plaats
vindt binnen de school. Belangrijke taken zijn:
- mede uitvoering geven aan het vastgestelde pedagogisch beleid.
- mede uitvoering geven aan het  vastgestelde onderwijskundig beleid.
- coördinatie van de trajecten die extra zorg behoeve in school en het
netwerk rondom de leerling.
- voorzitter van de interne Commissie van Begeleiding.
- alle administratieve werkzaamheden die direct of indirect met
bovenstaande beschrijving van doen hebben.
 
Intern begeleider
De intern begeleider houdt zich bezig met de dagelijkse zaken binnen het
SO. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de interne begeleiding,
inpassing leerlingen in de groepen, interne rapportage en begeleiding
leerkrachten. Deze vervangt de coördinator onderwijs bij afwezigheid en is
lid van de CvB.
 
Groepsleerkrachten
De grootste taak van leerkrachten bestaat uit lesgeven. Daarnaast uit het
voorbereiden van lessen, corrigeren van werk, afnemen en verwerken van
toetsen, registreren van leerlinggegevens, opzetten en uitvoeren van
groepsplannen, ontwikkelingsperpectieven (OPP's), rapportage,
oudergesprekkken, leerling- en groepsbesprekingen afnemen. 
 
Onderwijsondersteunend personeel
Onder onderwijsondersteunend personeel vallen de lerarenondersteuner,
de onderwijsassistent en de klassenassistent. Zij ondersteunen de leraar en
vallen onder zij/ haar verantwoordelijkheid.
 
Orthopedagoge/ schoolpsychologe
De orthopedagoge ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van
zorgleerlingen. Zij doet orthopedagogisch/ psychologisch onderzoek bij de
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leerlingen en kan kortdurende, individuele ondersteuning aan de leerlingen
bieden rondom specifieke hulpvragen. Zij doet schoolverlateronderzoeken.
De orthopedagoge is tevens lid van de Commissie van Begeleiding.
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs
De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht. 
Bewegingsonderwijs maakt het mogelijk dat leerlingen veel bewegen en
tevens zorgt het ervoor dat kinderen kennis, inzicht en vaardigheden
verwerven die nodig zijn om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan
bewegingsactiviteiten.
 
Stagiaires
De school biedt de mogelijkheid tot plaatsing van stagiaires. Dit zijn
studenten van de opleidingen: jeugdzorg SPW, onderwijsassistent,
Pedagogiek, Pabo en bewegingsonderwijs. De studenten worden begeleid
door de groepsleerkrachten of intern begeleider.
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Het beste onderwijs 
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 
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:::4 Onderwijskundige zaken

4.1 Schoolplan
 
Iedere school is wettelijk verplicht over een schoolplan te beschikken.
Dit schoolplan is een beleidsdocument wat eenmaal per vier jaar wordt
vastgesteld. In samenhang met de schoolgids geeft het een omschrijving
van het onderwijskundigbeleid, het personeelsbeleid, de opbrengsten en de
inrichting van de kwaliteitszorg. Het schoolplan wordt gebruikt voor
planmatige schoolontwikkeling over meerdere schooljaren. Het is
gebaseerd op de dialoog tussen teamleden, directie en bestuur. Ook de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken. Het
schoolplan dient als verantwoording naar buiten en richting de overheid.
Het wordt ingediend bij de inspectie die het bij schoolbezoek toetst aan de
realiteit. U kunt het schoolplan inzien op de website. 
 
 
 

4.2 Jaarplan
 
In het jaarplan worden de doelen uit het schoolplan vertaald naar de
dagelijkse praktijk.
 
Doelen voor dit jaar:

Het betrekken van ouders en leerlingen bij het onderwijs, door het voeren-
van startgesprekken met ouders en leerlingen in de bovenbouw. 

Hier zijn wij mee gestart in september 2017 en gaan we mee verder, we
willen de betrokkenheid van ouders graag vergroten. 

Het aanschaffen van een nieuwe methode voor technisch lezen.-

De leerkrachten hebben meerdere methodes bekeken en getest en hebben
een voorkeur voor de methode Station Zuid. Hier gaan we in september 2018
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mee starten. 
Leren met hoofd, hart en handen in in een uitdagende omgeving. -

De leerlingen krijgen zoveel mogelijk afwisseling in leren uit de boeken in
cobinatie met leren met de handen. Op de locatie in Den Helder krijgen de
leerlingen kookles en op de locatie Schagen hebben we schooltuinen en
gaan we naar de tuin toe. Op beide locaties krijgen de leerlingen cultuurles,
waar ze in kleine groepjes creatief aan de slag gaan.

De leerlijn muziekonderwijs wordt door de leerkrachten-
geimplementeerd.De leerkrachten hanteren de leerlijn en brengen het in
de praktijk. Zij krijgen ondersteuning en feedback van de muziekdocent

Vanaf september 2018 gaan twee leerkrachten starten met de opleiding
muziekspecialist, om zo de muzieklessen in impuls te kunnen geven op
school. 
 
 
 

4.3 Pedagogisch klimaat
 
Op de Antoniusschool wordt gestreefd naar een veilig pedagogisch klimaat. 
 
Wij werken met Pedagogische Tact 
Pedagogische tact kan omschreven worden als een bijzonder moment van
interactie, waarop een leerkracht het goede weet te doen op het juiste
moment, ook in de ogen van zijn leerlingen. Hij of zij weet zo een chaotische
situatie terug te brengen tot een nieuwe balans, die aangenaam voelt voor
alle aanwezigen. 
Tact leer je niet in een cursus of via een methode, maar is het gevolg van
een persoonlijke ontwikkeling en een bijpassende open houding. De leraar
heeft zicht op zijn leerlingen en wat deze nodig hebben. Het gaat ten diepste
om het leren zien van de kwaliteiten van de ander. 
De band tussen leerling en leerkracht staat centraal, met als doel altijd met
elkaar in verbinding te blijven.
Pedagogische tact is een continu proces  en nooit afgerond. 
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4.4 Sociaal emotionele vorming
 
Wij zijn in januari 2018 gestart met de methode Kwink. Kwink is een online
methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en
mediawijsheid.
Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op
preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige
groep.
 
Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk.
In 20 lessen komen er verschillende onderwerpen naar voren. Deze
onderwerpen zijn gegoten in een Kwink. Zo begint het schooljaar
bijvoorbeeld met de Kwink ‘ Laat jezelf zien!’  Op een positieve, interactieve
en afwisselende manier gaan de kinderen aan de slag met deze Kwink. Dit
kan zijn met filmpjes, een rollenspel, kringgesprek, spelletjes etc.
Aan de leerkracht vervolgens de taak om deze Kwink gedurende de hele
dag terug te laten komen. De Kwink werkt dan als het ware als een soort
kapstok. Een kapstok waaraan de kinderen het geleerde op kunnen hangen
en het er weer af kunnen pakken wanneer de situatie daarom vraagt. En dit
alles op een positieve manier!
 
 

4.5 Bewegingsonderwijs
 
Kinderen bewegen meestal veel en graag. Dat zien we op het schoolplein bij
het buiten spelen en ook in de gymlessen. Bewegingsonderwijs maakt het
mogelijk dat leerlingen veel bewegen en tevens zorgt het ervoor dat
kinderen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op
een verantwoorde wijze deel te nemen aan de bewegingsactiviteiten. Het
gaat om een breed aanbod van bewegings- en spelactiviteiten. Leerlingen
worden op een uitnodigende wijze en passend bij hun
bewegingsmogelijkheden voorbereid op deelname aan activiteiten.
Tegelijkertijd leren ze samen met anderen te spelen. De meeste
bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen, waarbij



ONDERWIJSKUNDIGE ZAKEN 21

geleerd wordt afspraken te maken over wat de regels zijn en hoe die
worden nageleefd. Dit vereist veel herhaling. Daarnaast is het elkaar
aanraken en het omgaan met winnen en verliezen een aandachtspunt. De
vakleerkracht beweging geeft minstens eenmaal per week de gymlessen. 
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4.6 Methodes
 
Onze methodes zijn met zorg uitgekozen zodat ze goed aansluiten bij de
leer- en ontwikkelingsvragen van onze leerlingen. Wij hanteren bij het
gebruik van de methodes de referentieniveaus van het basisonderwijs.
Afhankelijk van het ontwikkeliingsniveau van de leerlingen wordt er
gedifferentieerd. Een aantal leerlingen zullen niet de kerndoelen halen.
Tijdens de leerlingbesprekingen zetten wij de mogelijkheden van de leerling
af tegen de (school) leerlijnen. Wij volgen de ontwikkelingen van de
leerlingen en stellen het aanbod zonodig bij. Hierbij zoeken wij naar de
balans tussen leren en welbevinden. Wij werken toe naar landelijke doelen.
 
Lezen: Lijn 3
Rekenen: Pyramide groep 1/2, Wizwijs 3 t/m 8
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en we gaan starten met station Zuid in
schooljaar 2018-2019
W.O:  we gebruiken verschillende methodes waaronder, Naut, Meander en
Brandaan,  Wijzer door de natuur en techniek, Wijzer door de geschiedenis
en wijzer door de wereld
Engels: Groove Me 
Taal: Taal op maat
Spelling: Spelling op maat en Spelling langs de lijn 
SOVA: Kwink
 
 

4.7 Leerondersteuning
 
Om aan de speciale behoefte van onze leerlingen te voldoen hebben we
verschillende vormen van leerondersteuning.
 
Assistenten
De school heeft de beschikking over assistenten. In overleg met de
groepsleerkracht bieden zij extra ondersteuning aan de leerlingen die dit
nodig hebben of aan de gehele groep. 
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Pictogrammen
Om de leerlingen zelf het overzicht te kunnen bieden op de gebeurtenissen
en hen te stimuleren in onder meer een passende taak- en werkhouding,
beschikt de school over een aantal hulpmiddelen.
In de school wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. De pictogrammen
worden gebruikt ter ondersteuning van het dag- en weekritme, de regels en
afspraken en verschillende handelingen. De functie hiervan is meervoudig:

Voorspelbaarheid: doordat het kind ziet wat er gaat gebeuren, krijgt het-
rust.
Aandacht richten: aan de hand van het pictogram ziet het kind wat het-
belangrijkste is.
Geheugensteun: het pictogram helpt het kind wanneer het moeite heeft-
met het onthouden van zaken.
Begrip: aan de hand van het pictogram weet het kind wat het te doen staat.-
Vergroten van de zelfstandigheid: door het gebruik van picto’s kunnen-
leerlingen opdrachten zelfstandig uitvoeren.

 
Gebruik van de timetimer
Een timetimer is een klok waarop vaste tijdseenheden kunnen worden
aangegeven. De klok
loopt terug (rood gemarkeerd) van bijvoorbeeld 10 minuten naar 0 minuten.
Er kan geen tijd op worden afgelezen, maar er wordt een tijdsblok op
aangegeven. Het kind ziet in één oogopslag hoe lang een bepaalde tijd nog
gaat duren. Het belangrijkste doel van de timetimer is dat kinderen leren
zelfstandig bezig te zijn:

zelfstandig spel zonder hulp te vragen aan een ander;-
zelfstandig aan een taak werken;-
binnen een bepaalde tijd nog de mogelijkheid hebben om een opdracht te-
voltooien;
mogelijkheid om meerdere kinderen een afgesproken tijd samen te laten-
spelen.
zorgdragen om te leren bepaalde hoeveelheden werk in te plannen in de-
gegeven tijd.

Voor dezelfde doeleinden wordt tevens gewerkt met een reguliere klok bij
de kinderen die geoefend zijn in het klokkijken.
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Stoplicht
Rood:  Hier mag je niet overleggen en is het de bedoeling dat je zelfstandig
werkt 
Oranje: Je mag zachtjes overleggen met de buurman of in de kleine groep. 
Groen: Er mag vrijuit gepraat worden, bijvoorbeeld pauzehap of ander vrij
speelmoment. 
 
Koptelefoons en studiecabines
Er zijn kinderen die beter werken als zij zich meer afzonderen van de
andere aanwezigen. Hiervoor hebben wij koptelefoons die het
omgevingsgeluid reduceren. Studiecabines die ervoor zorgen dat kinderen
minder last hebben van de omgevingsimpulsen. 
 
Meer over onze werkwijze vindt u terug in ons schoolondersteuningsprofiel.
Deze kunt u vinden op onze website onder downloads.
 
 

4.8 Individuele leerondersteuning
Op ieder locatie maken we verder gebruik van onderstaande specialisten.
Wanneer wij denken dat een kind gebaat is bij behandeling of therapie, zal
er altijd eerst overleg met ouders/ verzorgers zijn. 
 
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling,
ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Jannette Vonk is op beide
locaties schoolmaatschappelijk deskundige. Schoolmaatschappelijk werk
biedt:

hulp aan leerlingen, ouders en leerkrachten,-
ondersteuning bij problemen die invloed hebben op het functioneren van-
het kind op school en thuis,
hulp aan ouders en leerlingen bij problemen rond opvoeding, opgroeien-
en school,
ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, intern begeleiders bij het-
signaleren van en omgaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben
hulp bij verwijzen naar en coördineren van gespecialiseerde hulpverlening-
deelname aan het zorgoverleg op school-
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Logopedie
De logopedist is een specialist op het gebied van adem, stem, mondfuncties,
spraak, taal en gehoor. Wanneer een leerling hiervoor extra ondersteuning
nodig heeft, kan de logopedist ingeschakeld worden. De verwijzing verloopt
via de huisarts. Daarnaast kan de logopedist ingezet worden voor:

het verbeteren van communicatieve vaardigheden,-
voorinstructielessen van Taaltrapeze (zodat leerlingen de klassikale-
taallessen beter kunnen volgen),
ToM-lessen (Theory of Mind = het vermogen om je te kunnen verplaatsen-
in wat een ander ziet, voelt of denkt en op basis daarvan te reageren).

 
Kinderfysiotherapie
De kinderfysiotherapeut heeft geen aanstelling bij ons op school, maar is
wel in het zelfde gebouw werkzaam. Hierdoor is het mogelijk voor
leerlingen om onder schooltijd een behandeling te krijgen.
De verwijzing en de financiële afhandeling gebeurt buiten school om. 
 
Schoolorthopedagoog
De orthopedagoog werkt mee aan het vaststellen van het
ontwikkelingsperspectief. Ook verrichten zij aanvullend onderzoek of een
herhalingsonderzoek als daar vanuit de commisie van begeleiding of
vanuit de ouders vraag naar is. De schoolorhopedagoog op beide locaties is
Thea van den Besselaar. 
 
Speltherapie 
In Schagen is er een speltherapeut aanwezig op woensdag, Gittie
Haverkamp-Potter. 
Speltherapie is een vorm van therapie waarbij spelen het middel is om
kinderen te helpen met problemen op sociaal/emotioneel gebied. Spelen is
de taal van het kind. Kinderen praten liever niet over gevoelens of over
moeilijke gebeurtenissen, maar in hun spel kunnen ze zich uiten op een
veilige manier.
Wat voor kinderen komen zoal bij speltherapie?
Kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt waar ze last
van hebben.
Kinderen met weinig zelfvertrouwen of faalangst
Kinderen die veel last hebben van boosheid, angst of verdriet.
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Kinderen die moeite hebben met het herkennen, verwoorden en reguleren
van gevoelens. 
 
Stagiaires
Wij vinden het belangrijk dat stagiaires de mogelijkheid krijgen om ervaring
op te doen. Om deze reden zijn er elk jaar voor kortere of langere perioden
stagiaires van de opleidingsinstituten uit de omgeving. De stagiaires doen
praktijkopdrachten in de klas of met kleine groepen leerlingen. De
eindverantwoordelijkheid blijft altijd in handen van de groepsleerkracht. 
 
Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden
Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Hollands Noorden.
Aan onze school is een team van een jeugdarts (in Den Helder is dit Conny
Onnouw en in Schagen Jacqueline Deurloo) jeugdverpleegkundige en
assistente verbonden.
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag,
eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdgezondheidszorg
stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar
via 088-0100555.
 
 
Contactmomenten   
                                                                                                                
Alle leerlingen die starten op het speciaal onderwijs worden door de
jeugdgezondheidszorg uitgenodigd voor een entree-onderzoek. Leerlingen
worden ook uitgenodigd voor een herhalingsonderzoek en/of op verzoek van
ouders of school.
 
Advies en consultatie                                                   
                                                       
De jeugdarts neemt deel aan het zorgoverleg op school waar zowel school
als andere zorgverleners aan deelnemen. De jeugdarts kan ook door school
worden uitgenodigd voor een overleg met ouder en school om zorgen of
vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem (zonder een
naam te noemen) een kind bespreken om advies te krijgen over de te
nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
 
School kan, in overleg met u, uw kind aanmelden voor onderzoek bij de
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jeugdarts. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak,
zal de jeugdarts school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de
website van de GGD : www.ggdhollandsnoorden.nl 
 
 

4.9 Tevredenheidspeiling
 
Jaarlijks nemen wij een tevredenheidspeiling af bij leerlingen, ouders en
werknemers.
De resultaten van de medewerkerspeiling worden binnen het team
besproken. De resultaten van de leerling- en ouderpeiling worden
samengevat en middels een brief gecommuniceerd naar ouders. 
 
Tevredenheidsonderzoeken in Den Helder
In totaal hebben 64 ouders een uitnodiging gekregen om mee te doen aan
het onderzoek, hiervan hebben 27 ouders de vragenlijsten ingevuld. Van de
45 leerlingen hebben 38 leerlingen het onderzoek afgerond, sommige
leerlingen zaten nog te kort op de Antoniusschool om het onderzoek in te
vullen. 
 
Ouder tevredenheidsonderzoek
42% van de ouders hebben meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek.
Ouders geven ons een 9,1 voor de algemene tevredenheid, hier zijn wij heel
trots op! 
Uit het onderzoek blijkt dat ouders het meeste tevreden zijn over:
- de goede communicatie tussen leerkracht en ouders
- de structuur en omgang met de kinderen
- de manier van lesgeven
- de betrokkenheid van de leerkrachten
Er kwamen een aantal onderwerpen naar voren waar de ouders minder
tevreden over zijn, wij hebben hier serieus naar gekeken en zullen als team
bekijken hoe we hiermee aan de slag kunnen gaan.
Op het gebied van veiligheid scoren wij ook een dikke 9, dit is voor ons heel
fijn om terug te krijgen aangezien wij hier veel aandacht aan besteden op de
Antoniusschool. 
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De laagste score die we hebben gehaald is op het onderdeel ecologische
onderwijsvisie, dit heeft te maken met het ervaren effect buiten de
schoolsetting. Een deel van de ouders geeft aan dat het gedrag van hun kind
buiten school niet beter is geworden. 
 
Leerling tevredenheidsonderzoek 
De scores van de leerlingen zijn onderverdeeld in de groepen 3/4 en 5+. De
leerlingen van de groep 5+ geven een score van 100% op de punten
algemene tevredenheid, groepsdynamiek en visie-effect. Zij geven de
laagste score voor de leeratmosfeer, een 7,5. 
De leerlingen van groep 3/4 scoren op bijna alle gebieden een 8,8. 
De leerlingen vinden de volgende punten fijn op school:
- dat de juf komt helpen wanneer er ruzie is
- dat de juffen klaarstaan wanneer de leerlingen iets niet kunnen
- dat de leerlingen zich veilig voelen
- dat de leerlingen als beloning op de Ipad of computer mogen
De leerlingen vinden de volgende punten minder fijn:
- dat er te weinig speeltoestellen zijn
- dat er soms kinderen boos zijn en zij zich daarom niet kunnen
concentreren
- ruzies
 
Tevredenheidsonderzoeken in Schagen
In week 12 en 13  zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder de
ouders, leerlingen en medewerkers.
 
Ouder en leerling tevredenheidsonderzoek
75% van de ouders geeft onze school een 7 of hoger. Daar zijn wij heel erg
trots op!
Reacties van ouders waar zij het meest tevreden over waren:
-          Welbevinden kinderen
-          De communicatie.
-          De betrokkenheid van de leerkrachten
-          Goede structuur, weektaken
-          Dat kinderen zichzelf kunnen zijn.
-          Flexibiliteit en geduld van leerkrachten
-         
90% van de leerlingen geeft onze school een 7 of hoger wanner het gaat
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over veiligheidsbeleving. De leerlingen geven aan dat de juffen en meesters
aardig en behulpzaam zijn. De leerlingen vinden voor al gym en
buitenspelen het leukst. Sinds twee weken is er ook nog eens nieuw
buitenspeelmateriaal bij gekomen. Ook rekenen, cultuur en techniekles zijn
favoriet bij de leerlingen.
 
Met name op het gebied van veiligheid ( welbevinden, voorkomen van
incidenten en beleving) scoren we hoog. Dat is voor ons een enorme
opsteker, omdat we daar dagelijks heel hard aan werken!
 
Reacties van ouders waar zij het minst tevreden over waren:
-          Verloop leerkrachten, onrust door verdeling.
-          Gescheiden ouders krijgen geen afzonderlijk gesprek over hun
kinderen
-          Alleen communicatie over negatieve berichten en geen positieve
berichten.
Reacties van leerlingen:
-          snellere actie bij pesten
-          onrust bij een nieuwe juf/meester
 
De laagste score behalen we op het gebied van de ecologische
onderwijsvisie en ouderbetrokkenheid.  Op de vraag : De school stelt mij als
ouder / begeleider goed op de hoogte van de plannen die de school heeft.
(Denk aan nieuwe lesmethodes, pedagogisch klimaat, schoolactiviteiten, het
jaarplan.) Dat vinden wij jammer, we proberen u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden door het sturen van de weekmail en het hebben van de
oudergesprekken twee keer per jaar. Intern gaan wij bespreken hoe wij dit
nog duidelijker kunnen maken naar ouders toe. 
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:::5 Leerling & Zorg

5.1 Toelating en plaatsing
 
Het samenwerkingsverband in de regio bepaalt of een kind in aanmerking
komt voor plaatsing op het Speciaal onderwijs. Het kind heeft dan een
cluster IV-indicatie en het samenwerkingsverband geeft voor de duur van
een bepaalde periode een toelaatbaarheidsverklaring af. 
 
Na aanmelding op de Antoniusschool wordt de leerling besproken door de
Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB bestudeert de rapportage en het
advies en beoordeelt of de school een antwoord kan bieden op de
individuele hulpvraag van kind, ouders en school van herkomst. De leerling
wordt in de juiste groep geplaatst. 
De CvB blijft de ontwikkeling van het kind cyclisch volgen tot het kind de
school verlaat.
De school heeft als enige cluster IV-school in de regio een observatie
groep voor kleuters. Hier worden zowel cluster IV-geïndiceerde als nog
niet-geïndiceerde kleuters geplaatst .



Wij hebben zorg voor ieder 
ander, met name voor hen 
die het moei l i jker hebben 
dan wijzelf en dat doen wij 
door volhardend te zi jn  
in onze betrokkenheid.
De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius 
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5.2 Het volgen van de ontwikkeling
Zowel de pedagogische als didactische ontwikkeling van de kinderen wordt
driemaal per jaar besproken met de groepsleerkrachten. De ontwikkeling
wordt gevolgd door middel van een pedagogisch en didactisch
leerlingvolgsysteem. Om deze ontwikkeling vast te leggen, gebruiken we
Scol en het ESIS-B leerlingvolgsysteem. Tijdens de leerlingbesprekingen
worden de bevindingen met de ouders besproken.
 
5.2.1 Pedagogisch klimaat
Binnen de Antoniusschool wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat
dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen.
Uitgangspunt is een goede relatie tussen leerkracht en kinderen. De
leerkracht is nabij, volgt het kind om te ondersteunen en is in zijn handelen
voorspelbaar. Deze maakt ontspannen positief contact met het kind
mogelijk en laat het kind ervaren dat hij het belangrijk vindt wat het
aangeeft, voelt en denkt. Kortom: accepteert het kind zoals het is en richt
zich op de mogelijkheden van het kind, ongeacht de ontwikkelings- of
gedragsproblemen. Door ervoor te zorgen dat het kind zich veilig voelt,
zelfvertrouwen opbouwt, zelfstandig leert functioneren en eigen
verantwoordelijkheid leert dragen, doet het kind positieve ervaringen op en
wordt het mogelijk dat het kind zelf nieuw gedrag gaat leren.
 
Om tegemoet te komen aan de behoefte van de kinderen wat betreft
overzicht, duidelijkheid en voorspelbaarheid, wordt structuur geboden. De
leerkracht helpt het kind om omgangs- en leersituaties te structuren, te
vereenvoudigen. Dit gebeurt in de klas tijdens de lessen, maar ook buiten de
klas en op de speelplaats. Hierdoor wordt het voor het kind gemakkelijker
om aan te voelen of te weten wat wel en wat niet verwacht wordt.
 
De leerkracht streeft ernaar om maatwerk te leveren. De ene leerling heeft
een directe aanpak en veel structuur nodig om tot leren te komen en de
andere leerling is naast structuur gebaat bij een meer activerende,
uitdagende aanpak.
 
De leerkracht probeert een zodanig pedagogisch klimaat te scheppen



LEERLING & ZORG 35

waardoor de sociale en emotionele rust gemaximaliseerd wordt. Aangezien
een groot deel van onze populatie prikkelgevoelig is, wordt getracht
letterlijk rust te creëren in de school/klas/omgeving. Naast de aanpak op
gedragsniveau, besteedt de leerkracht aandacht aan het vormgeven van een
didactisch klimaat waarin kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden.
Daarbij wordt gekeken hoever de leerling is met de ontwikkeling van de
schoolse vaardigheden. Verder speelt de leerkracht in op het vergroten van
de zelfstandigheid en het versterken van competentiebeleving. Dit houdt in
dat naast aandacht voor de leerresultaten aandacht wordt besteed aan de
leermotivatie, de taakbeleving en het omgaan met leerproblemen.
 
5.2.2 Plannend aanbod
De Antoniusschool vindt het niet alleen belangrijk om de kinderen in hun
ontwikkeling te volgen maar ook, naar gelang hun mogelijkheden, het
ontwikkelingsperspectief en de uitstroombestemming van elke leerling in
overleg met ouders te bepalen.
 
5.2.3 Didactiek
De groepsleerkracht toetst regelmatig de vorderingen van de leerlingen
door middel van methodegebonden toetsen. De gegevens worden
geregistreerd. 
 
 

5.3 Dossiervorming & Leerlingvolgsysteem
Het leerling-dossier is vertrouwelijk en slechts door de ouders /verzorgers
van het betreffende kind in te zien. Daarnaast wordt het leerling-dossier
gebruikt door die teamleden die met het betreffende kind werken.
Bovendien geldt dat kinderen vanaf 12 jaar wettelijk gezien verslagen en
beslissingen mede moeten ondertekenen. De resultaten van het onderwijs
op de Antoniusschool worden vastgelegd in het leerling-dossier.
 
De CITO-toetsen
De CITO-toetsen worden in de maanden januari en mei/juni aan de hand van
een toetskalender afgenomen. Door middel van het Leerlingvolgsysteem is
de school in staat om voor elke leerling te bepalen wat zijn/haar niveau is in
vergelijking met het regulier onderwijs. Bovendien is de leerontwikkeling op
deze manier individueel goed te volgen.
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De Cito resultaten worden nauwkeurig geanalyseerd en zijn o.a.bepalend
voor het leerstof aanbod en didactische aanpak (arrangementen). De CITO-
toetsen worden gebruikt om het niveau te bepalen.
 
Ten aanzien van de CITO-toetsen zijn belangrijke afspraken gemaakt:

Voor het maken van de toetsen krijgen de leerlingen meer tijd als dat-
nodig blijkt.
Leerlingen die moeite hebben met lezen, krijgen bij bepaalde toetsen-
auditieve ondersteuning.



6
 



38 SCHOOLVERLATERS

:::6 Schoolverlaters

6.1 Schoolverlatersprocedure
 
Alle leerlingen die bij aanvang van het schooljaar de leeftijd van twaalf jaar
hebben bereikt en alle leerlingen die deze leeftijd voor 1 juli van dit
schooljaar zullen bereiken kunnen in principe deelnemen aan het
schoolverlateronderzoek. De uitkomst van dit onderzoek zal uitwijzen of de
leerling de school gaat verlaten.
Om tot een goed advies over mogelijk vervolgonderwijs te komen, hebben
wij informatie nodig. Hiervoor gebruiken wij de resultaten van het
schoolverlateronderzoek. Dit onderzoek omvat o.a.:
- Een intelligentieonderzoek
- De prestatie motivatie test voor kinderen (PMTK)
- Onderzoek naar de houding van de leerling zelf t.a.v. werkhouding,
welbevinden en zelfvertrouwen.
- De meest recente didactische resultaten uit het CITO-leerlingvolgsysteem.
- De onderwijsbevorderende factoren als ook de onderwijsbelemmerende
factoren.
 
Nadat alle gegevens van de leerlingen verwerkt zijn, zal in overleg met
tussen orthopedagoge, intern begeleider, leerkracht en directeur een
schooladvies worden geformuleerd. Dit advies zal in een gesprek met de
ouders besproken worden. Bij elke stap kunnen ouders ondersteuning en
informatie vragen bij de groepsleerkracht, IB-er of orthopedagoge. 
In het laatste schooljaar wordt samen met de leerlingen de overstap naar
het vervolgonderwijs voorbereid door accenten te leggen op zelfstandig
werken, agendagebruik, leren van proefwerken, huiswerk en het toepassen
van werkvormen uit het vervolgonderwijs.
De volgende activiteiten vinden plaats in het kader van de overstap naar het
voortgezet (speciaal) onderwijs in het laatste schooljaar:
 
September – oktober
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- Bij de startgesprekken van de leerlingen in de bovenbouw worden
verwachtingen van ouders en leerling t.a.v. schoolverlaten uitgewisseld.
- In leerling besprekingen wordt de afweging gemaakt of leerlingen
deelnemen aan het schoolverlateronderzoek.
- De procedure schoolverlaten zoals die door onze school wordt gehanteerd,
wordt opgestart
 
November – januari
- Schoolverlateronderzoek voor die leerlingen, die mogelijk in aanmerking
komen voor overstap naar het V(S)O.
 
Januari
- Afnemen van de CITO toetsen
Bespreking tussen leerkracht(en), IB-er en orthopedagoge, waarin de
resultaten van het schoolverlateronderzoek en de CITO toetsen worden
besproken in combinatie met het gedrag en de sociaal- emotionele
ontiwkkeling van de leerlingen, om zo te komen tot een advies aan de
ouders.
 
Februari
- Oudergesprekken waarin de adviezen worden besproken
- Open dagen in het voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen bezocht worden.
Data worden door de scholen bekend gemaakt.
- Ouders melden hun zoon/ dochter aan op de gewenste vervolgschool.
 
April- mei
- Route 8 wordt afgenomen
- De nieuwe school vraagt de rapportage bij de huidige school op.
- Na aanmelding worden leerlingen door sommige scholen uitgenodigd voor
kennismaking of meeloopdag.



Je verleden kun je niet 
veranderen, je toekomst  
die vandaag begint wel!
De kracht
van Rimco Viejou 
Directeur, Het Kompas College
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:::7 Uitstroom &
opbrengsten

7.1 Opbrengstgegevens 2017-2018
 
In het schooljaar 2017-2018 hebben we gewerkt aan de volgende punten en
is dit onze opbrengst:
We hebben gewerkt aan opbrengtgericht werken door middel van 4D van de
CED groep. Het was gericht op professionalisering van de leerkrachten,
leerlingresulaten analyseren, kwaliteitszorgkalender. De
kwaliteitszorgkalender is aangepast op de huidige situatie, na analyse van
onze opbrengsten en wordt uitgevoerd. De leerkrachten hebben zich meer
verdiept in EDI en dit toegepast in hun te geven lessen. 
Methode SOVA hebben wij onder de loep genomen. We zijn begonnen met
de methode KWINK. De leerkrachten gebruiken de leerlijn gedrag van de
CED groep (groepsplan leren leren en sociaal gedrag) en gebruiken de
methode Kwink als lesmiddel.  Alle categoriën van de leerlijn komen door
het schooljaar heen aan bod.
 
Audits
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. Voorwaarden die aan interne audits worden
gesteld zijn opgenomen in het certificatieschema. De norm geeft aan dat
het gedocumenteerde systeem (beleid, doelstellingen, procesbeschrijvingen,
etc.) moet worden getoetst aan de dagelijkse praktijk. Alle functiegebieden
dienen te worden doorgelicht door middel van interviews en het bestuderen
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van documenten en verslagen. Schriftelijk moet worden vastgelegd welke
verbeterpunten nodig zijn. Verder mag bij de uitvoering van de audit de
auditor geen werkrelatie hebben met het te auditen proces, opdat een zo
objectief mogelijke beoordeling kan worden gegeven.
Aloysius heeft ervoor gekozen om het proces van het thema Sociale
Veiligheid te auditen.
 
Op 13 april 2017 heeft er een interne audit op beide locaties
plaatsgevonden. Hierin is gekeken naar oriëntatie,
leiderschap, organisatie, kernprocessen, mensen, partners en resultaten op
het gebied van Sociale Veiligheid.
Op beide locaties waren er veel punten die in orde waren, maar ook punten
die aandacht behoeven. Zo moet het veiligheidsplan bij een ieder bekend
zijn om het naar behoren uit te voeren. 
 
Algemeen verslag:
Antonius is in zijn huidige vorm één school met veel locaties. Eén locatie is
niet verbonden aan een IKC, dit betreft Castricum. Alle andere locaties zijn
samenwerkingen aangegaan en gekoppeld aan een Integraal Kind Centrum
(IKC).
Alle locaties werken met het schoolplan. Dit schoolplan is opgesteld in lijn
met de doelen van de koers van de Aloysius en het sectorplan. Vanuit het
schoolplan wordt jaarlijks een A3 jaarplan per samenwerkende locaties
geschreven. Er zijn hierdoor vijf jaarplannen van negen locaties. In de audit
zijn vier jaarplannen bekeken en bevraagd. 
 
Auditees op de verschillende locaties geven aan dat de samenwerking
tussen de Antoniuslocaties onder druk staat. Het opzetten en uitvoeren van
een IKC vraagt investering in tijd van alle medewerkers. Vanuit de
gesprekken komt naar voren dat de ontwikkeling van een IKC samenhangt
met de inzet van alle partners. 
De locatie-coördinator en Intern begeleider met twee vestigingen
constateren dat er verschillen zijn tussen de IKC’s. Deze verschillen komen
voort uit de samenwerking met de partners binnen de IKC’s. 
Een voorbeeld hiervan zijn de vestigingen in Haarlem. In de vestiging
Satelliet is de BHV al goed geregeld terwijl de vestiging Focus nog niet is
gestart met overleg BHV.
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De wijze waarop planvorming tot stand komt geeft op de verschillende
scholen een helder beeld. De medewerkers voelen zich betrokken bij en zijn
geïnformeerd over de beleidsplannen en jaardoelen.
Op de verschillende locaties zijn werkgroepen zijn gevormd.
Werkverbeterplannen worden opgezet of zijn al opgezet. 
Alle medewerkers benoemen het belang van goede samenwerking binnen
een IKC. Partners zijn allemaal bekend. 
 
Antonius breed is de ontwikkeling ouderbetrokkenheid een belangrijk item.
De uitvoer van deze ontwikkeling is divers. 
 
Bij de start van 2017 is het verplicht om te werken met een plan Sociale
Veiligheid. Algemeen is geconstateerd dat de medewerkers, vooral
leerkrachten en ondersteuners niet bekend zijn met het plan. Tevens is de
inhoud van dit plan niet bekend. 
De veiligheidscoördinator en de rol die deze speelt bij dit plan is niet
bekend. 
 
Goed geregeld in relatie tot de kwaliteitsnorm
-Visie, missie en beleid is vastgelegd en afgesproken in Koers, sectorplan
en schoolplan.
-Sectorplan, schoolplan en jaarplan zijn aanwezig en doelen sluiten op
elkaar aan.
-Relevante protocollen zijn aanwezig. Deze staan bij de meeste locaties op
de website.  Bijna alle gesproken medewerkers hebben dit benoemd.
-Het proces van beleid formuleren, vertalen naar plannen, uitvoeren en
evalueren is bij alle auditees bekend. Op alle locaties is het effectief
operationeel.
 
Te verbeteren in relatie tot de kwaliteitsnorm
-Sociale Veiligheidsplan, zowel inhoudelijk als bekendheid bij medewerkers.
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7.2 Ontwikkeling & aandachtspunten
schooljaar 2018-2019
 
- ICT, ontwikkelingen gericht op iPads
- 21 eeuwse vaardigheden
-  groepsdoorbroken themamiddagen
- Hoogbegaafdheid binnen school blijven onderhouden en borgen
- Ouderraad opzetten
 
 

7.3 Uitstroom
 
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de uitstroom van onze
groep 8 kinderen naar het voorgezet onderwijs. Het betreft hier de locaties
waar in het schooljaar 2016-2017 onderwijs werd verzorgd aan deze groepen.
 
In 2017- 2018  zijn er vanaf de locatie Den Helder 11 leerlingen uitgestroomd
naar het Voortgezet Onderwijs
praktijkonderwijs regulier: 1 leerling
vmbo basis regulier: 2 leerlingen
VSO pratijkonderwijs: 2 leerlingen
VSO VMBO basis: 3 leerlingen
VSO VMBO KADER: 1 leerling
VSO TL: 2 leerlingen
 
In 2017-2018 zijn er vanaf de locatie Schagen leerlingen uitgestroomd naar
het Voortgezet Onderwijs
VSO ZMLK: 1 leerling 
VMBO basis regulier: 1 leerling 
praktijkonderwijs regulier: 1 leerling
vmbo kader regulier: 1 leerling
VSO VMBO basis: 5 leerlingen
VSO VMBO KADER: 1 leerling
VSO pratijkonderwijs: 2 leerlingen
VSO TL: 2 leerlingen
HAVO regulier: 1 leerling
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Bestendiging leerlingen
De Antoniusschool 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/dagbestedingscentrum 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 dagbestedingscentrum, dan ontvangen de ouders een
telefoontje.
Om dit proces te vereenvoudigen heeft Aloysius Stichting een zogenaamde
bestendigingsmonitor (AtTrack) ontwikkeld. De monitor zorgt voor een
uniforme werkwijze voor alle scholen.
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:::8 Sociale veiligheid

8.1 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 gaat vanaf
augustus 2016 toezicht houden 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.

 
Elke school van de Aloysius Stichting heeft een veiligheidscoördinator.
De veiligheidscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen,
ouders en medewerkers op het gebied van sociale veiligheid, anti-pesten en
de meldcode kindermishandeling. Bij ons op school is dit Naomi Wegman
voor de locatie Den Helder en Thea van den Besselaar voor de locatie
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Schagen. 
U kunt ze bereiken via telefoon of de mail:
Naomi Wegman
06-10547013 of naomi.wegman@aloysiusstichting.nl
 
Thea van den Besselaar 
06-10438460
thea.vandenbesselaar@aloysiusstichting.nl
 
Onze folder " Sociale Veiligheid op school" kunt u vinden onder downloads
op onze website.
 
Klachtenprocedure
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten
gemaakt. U ben altijd welkom bij de groepsleerkracht om dergelijke zaken
te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Komt u er
samen niet uit, dan is een gesprek met de veiligheidscoördinator de
volgende stap. Bent u van mening dat uw klacht niet naar tevredenheid
behandeld wordt, dan kunt u zich (samen) wenden tot de locatiedirecteur of
vertrouwenspersoon.
Onze vertrouwenspersoon is Chris Woerden. Hij is zowel te bereiken via de
medewerkers van het bestuurskantoor in Voorhout: telefoon 0252-434000 of
middels zijn mobiele nummer :06-22723603.
Vanaf 1 januari is Wim Pietersma ook onze vertrouwenspersoon, hij is te
bereiken op 0252-43400.
 
Naar aanleiding van ons speerpunt zijn er protocollen en regels opgesteld.
Deze protocollen zijn onderdeel van het integraal veiligheidsplan en het
ondersteuningsplan. 
 
De protocollen die in het beleid zijn opgenomen, staan op de website van de
school. 
 
Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden dan kunt u terecht bij de
Landelijke Klachtencommisie Onderwijs, het LKC kan een advies uitbrengen.
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-on
derwijs-lkc
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:::9 Ouderbetrokkenheid

9.1 Ouderbetrokkenheid
De ouders/ verzorgers zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding
van hun kind. De school heeft een gedelegeerde opvoedingstaak. Dit
betekent dat een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders /
verzorgers van groot belang is. Wij hopen dan ook dat wij u regelmatig op
school zullen tegenkomen. Heeft u als ouders/ verzorgers vragen over de
begeleiding van uw kind dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 
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9.2 Oudercontacten
Startgesprek
In de eerste maand van het schooljaar worden alle ouders op school
uitgenodigd voor een startgesprek. Zij kunnen kennismaken met de
groepsleerkracht en worden op de hoogte gesteld over de regels en
afspraken die gelden in de groep en over het lesrooster dat zal worden
gevolgd.
 
Bespreking Ontwikkelingsperspectief
Nadat de leerling op Antoniusschool is geplaatst wordt binnen 6 weken met
de ouders een afspraak gemaakt om het ontwikkelingsperspectief van hun
kind te komen bespreken en te ondertekenen.
Drie keer per jaar wordt het ontwikkelingsperspectief van uw kind met u
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besproken. Hierin staan de doelen en de voortgang beschreven op
sociaal-emotioneel gebied, de werkhouding en de
leerontwikkeling.
Ook komt er twee keer per schooljaar een rapport uit. Voor schoolverlaters
1 keer per jaar. Het rapport is kindgericht. Tussentijds is het altijd mogelijk
om met de groepsleerkracht of één van de specialisten een afspraak te
maken.
 
Weekmail
Bijna iedere week ontvangen ouders via de email of website de weekmail
met de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes uit de groep van uw kind. Dit
gebeurt alleen voor ouders die hun e-mailadres doorgeven. 
 
Extra verzoek
Ouders kunnen op verzoek een gesprek aanvragen met de groepsleerkracht.
De aanwezigheid van intern begeleider en/of een specialist kan hierbij
gewenst zijn. Ook kunnen ouders een gesprek aanvragen met de
schoolmaatschappelijk werker.
 
 

9.3 Medezeggenschapsraad
Zoals wettelijk is voorgeschreven is er op onze school een
medezeggenschapsraad. (M.R). In deze MR zitten zowel vertegenwoordigers
van ouders als van het personeel. De directeur kan bij een bijeenkomst van
de MR als adviseur aanwezig zijn. De sectordirecteur fungeert als
vertegenwoordiger van het bestuur. De MR behartigt de belangen ven de
school, personeel, ouders en leerlingen. Ze doet dit door uitvoering te geven
aan een aantal voorgeschreven taken, zoals het al dan niet instemmen met
voorstellen van het bestuur en het gevraagd en ongevraagd adviseren van
bestuur en directeur. 
 
 

9.4 Ouderbijdrage
 
Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze wordt elk jaar
opnieuw vastgesteld door de directie en de ouderraad. DIt schooljaar is de
ouderbijdrage op  €30-, vastgesteld.  De oudergeleding van de MR moet
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hiervoor instemming verlenen. U ontvangt aan het begin van ieder
schooljaar een brief met het verzoek de bijdrage over te maken. Mocht u de
bijdrage niet in een keer kunnen voldoen, dan is er, in overleg, gespreide
betaling mogelijk. De ouderbijdrage komt ten goede van uw kind. Er worden
allerlei activiteiten mee bekostigd zoals Sinterklaas, Kerst, sport en
spelactiviteiten, etc.  De kosten voor de schoolreis en het groep 8 kamp
worden apart verrekend. 
 
De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage voor de aanvullende
extra voorzieningen en activiteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het
reguliere lesprogramma behoren en dus niet door de overheid bekostigd
worden. Een school mag kinderen niet weigeren als ouders de
ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. 
 
 

9.5 Klachtenregeling
Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken op school, kunt u dit
het beste direct met de betreffende leerkracht bespreken. Onze
medewerkers zijn zich ervan bewust dat dit voor u misschien niet
gemakkelijk is. Zij zullen er alles aan doen om deze klacht met u uit te
praten.
 
Vindt u het moeilijk om de klacht met de betreffende leerkracht te
bespreken of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met
de veiligheidscoördinator, Naomi Wegman (Den Helder: 06-10547013 of
naomi.wegman@aloysiusstichting.nl) of Thea van den Besselaar (Schagen:
06-10438460 of thea.vandenbesselaar@aloysiusstichting.nl)
Zij zijn de contactpersonen van de school die benaderd kunnen worden voor
klachten binnen de schoolsituatie over ongewenst gedrag.
 
Voor vragen over bovenstaande procedure,kunt u contact opnemen met
onze centrale administratie op 0251 65 57 71.
 
Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden dan kunt u terecht bij de
Landelijke Klachtencommisie Onderwijs, het LKC kan een advies uitbrengen.
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-on
derwijs-lkc
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Vertrouwenspersoon
Chris Woerden en Wim Pietersma zijn de vertrouwenspersonen binnen de
Aloysius Stichting.
 
Voor de folder "Procedure Klachtenregeling Aloysius Stichting" verwijzen
wij u naar de website van de Aloysius Stichting.



Wij zi jn er voor de 
kinderen die het 
het moei l i jkst hebben.
De onvoorwaardelijkheid
van Hans Kelderman
voorzitter college van bestuur, Aloysius Stichting
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:::10 Schooltijden &
Vakanties

10.1 Schooltijden en schoolvakanties
 
Voor de studiedagen en vrije dagen verwijzen wij naar de specifieke
schoolfolder van de locatie waar uw kind op school zit. Deze folder kunt u
vinden op onze website onder het kopje downloads.
 
Schooltijden
In het kader van passend onderwijs werkt de Antoniusschool met een
continue-rooster waarbij de kinderen op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur
tot 14.00 uur les krijgen.
 
Redenen om dit te doen zijn de volgende:

Aanvangstijd beter afstemmen op de huidige maatschappelijke context-
Vergroting van de effectieve leermomenten voor kinderen-
Inperking van de vrije, minder gestructureerde momenten onder de-
middag, ter ondersteuning van een (ortho)pedagogisch klimaat als
onderdeel van optimale leervoorwaarden.
Kinderen in de middag, ondanks reistijd van school naar huis, meer tijd-
bieden voor andere activiteiten (sport, spel, therapie, etc.).

 
Op de verschillende locaties wordt in de groepen 1 t/m 8 uitgegaan van 940
klokuur onderwijs per schooljaar. Na alle schooljaren heeft een kind 7520
uur onderwijs moeten ontvangen.
Binnen de centra voor dagbehandeling, dan wel de residentieel geplaatste
leerlingen wordt uitgegaan van een minimale onderwijstijd van 440
klokuren. 
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schoolvakanties 2018-2019

herfstvakantie 20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018

kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

voorjaarsvakantie 16 februari 2019 t/m 24 februari 2019

meivakantie 22 april 2019 t/m 5 mei 2019

zomervakantie 13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019

 
 

10.2 Studie- en vrije dagen
 
Voor de studiedagen en vrije dagen verwijzen wij naar de specifieke
schoolfolder van de locatie waar uw kind op school zit. Deze folder kunt u
vinden op onze website onder het kopje downloads.
 
Op de verschillende locaties wordt in de groepen 1 t/m 8 uitgegaan van 940
klokuur onderwijs per schooljaar. Binnen de centra voor dagbehandeling,
dan wel de residentieel geplaatste leerlingen wordt uitgegaan van een
minimale onderwijstijd van 440 klokuren. Bij het opstellen van de studie- en
vrije dagen voldoen we hier op iedere locatie aan.
 
Studiedagen 2018 
vrijdag 5 oktober 2018 
maandag 19 november 2018
 
Studiedagen 2019 
maandag 28 januari 2019 
vrijdag 15 februari 2019
maandag 11 maart 2019 
vrijdag 31 mei 2019
maandag 17 juni 2019
 dinsdag 18 juni 2019 
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10.3 Verlof aanvragen
 
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hiervan is echter alleen
sprake bij zwaarwegende omstandigheden, bijvoorbeeld een huwelijksfeest,
overlijden van een familielid of een andere bijzondere (religieuze)
gebeurtenis.
Het verlof moet schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor kunt u bij de
leerkracht of pedagogisch medewerker het speciale formulier “Aanvraag
bijzonder verlof” vragen. Wij verzoeken u dit tijdig te doen en het ingevulde
en ondertekende formulier af te geven bij de leerkracht of pedagogisch
medewerker van uw kind.
 
Uw verlofaanvraag wordt beoordeeld volgens de wettelijke richtlijnen.
Enkele richtlijnen zijn:

Een verlofaanvraag voor een dag of dagdeel moet u tenminste een week-
van tevoren indienen.
Vakantieverlof (van maximaal tien schooldagen) vraagt u aan bij de-
locatieleider. U heeft hiervoor een verklaring van uw werkgever nodig.
In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is geen vakantieverlof-
mogelijk.
Bijzonder verlof van maximaal tien schooldagen vraagt u ook bij de-
locatieleider aan. Als het verlof langer duurt dan tien dagen, dan moet u
de leerplichtambtenaar in uw woonplaats schriftelijk om toestemming
vragen; het aanvraagformulier is bij ons verkrijgbaar.
Via de locatieleider van de school krijgt u schriftelijk bericht over uw-
aanvraag. Daarin staat of u toestemming krijgt of niet.

 
Ook als uw kind nog niet leerplichtig is, moet u een schriftelijke
verlofaanvraag indienen.
Zo spoedig mogelijk daarna ontvangt u bericht of het verzuim al dan niet
wordt toegestaan. De school is bij verzuim verantwoording verschuldigd aan
de Inspectie van het Basisonderwijs en de leerplichtambtenaar van de
gemeente.
Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld aan de leerplichtambtenaar. U
kunt in beroep gaan als u van mening bent dat uw kind ten onrechte geen
verlof is verstrekt.
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10.4 Als uw kind ziek is
 
Als uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan
komen, belt u dan vóór 8.00 uur met de school. Breng vooral het taxibedrijf
tijdig op de hoogte. Op de Antoniusschool gaan we elke morgen nauwkeurig
na of alle kinderen er zijn. Dat is voor u als ouder ook een geruststellende
gedachte! Daarom is het van groot belang dat u het tijdig meldt als uw kind
ziek is. De administratie van de school is vanaf acht uur ’s morgens
telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer van uw locatie vindt u achterin
deze gids. Als ouders niet tijdig bellen, moeten we achterhalen waar het
kind is.
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:::11 Overige informatie

11.1 AVG hoe gaan wij om met 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. 
 
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
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?
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Meer informatie vindt u op de website www.aloysiusstichting.nl/privacy
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11.2 Vervoer externe leerlingen
 
Het vervoer van en naar de school wordt betaald en geregeld door de
gemeente waarin u woont. Nadat een kind is toegelaten tot onze school,
moeten de ouders een verzoek tot vervoer aanvragen op de afdeling
leerlingvervoer van de woongemeente. Van de gemeente ontvangt u dan
bericht welk taxibedrijf het vervoer regelt en hoe laat uw kind ’s morgens
klaar moet staan. Uw kind wordt op het thuisadres opgehaald en weer
afgezet. Indien er problemen zijn in de taxi, is het taxibedrijf voor u als
ouders het eerste aanspreekpunt.
 
Mochten er zich toch problemen voordoen of heeft u vragen/opmerkingen,
kunt u contact opnemen met het betreffende taxivervoerbedrijf of afdeling
leerlingvervoer van de woongemeente.
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:::12 Adressen

12.1 Contacten & Adressen
 
Meer informatie over de Aloysius Stichting en de Antoniusschool vindt u op:
www.aloysiusstichting.nl
www.antoniusrso.nl
www.antoniusdenhelder.nl
www.antoniusschagen.nl
 
Locatiedirecteur Antoniusschool Schagen en Antoniusschool de Pionier (Den Helder)
Chantal van der Raaij
chantal.vanderraaij@aloysiusstichting.nl
 
Antonius Schagen
Kievitlaan 25
1742AB Schagen
 
Antonius de Pionier Den Helder 
Drs. F. Bijlweg 234a
1784 MC Den Helder 
 
Administratie/ postadres 
Havinghastraat 17
1817DA Alkmaar
Telefoon: 0251 – 655 771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
 
Sector directeur sector Noord & Gesloten Onderwijs
Aloysius Stichting
Remco Prast
Sectorbureau Noord & Gesloten
remco.prast@aloysiusstichting.nl

https://www.aloysiusstichting.nl
http://www.antoniusrso.nl
mailto:antoniusschool@aloysiusstichting.nl
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Havinghastraat 17
1817 DA Alkmaar
Telefoon: 072 – 5112632
sb.nh@aloysiusstichting.nl
 
Bestuur
Aloysius Stichting
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
Telefoon: 0252 - 434 000
bestuur@aloysiusstichting.nl
 
Veiligheidscoördinator Den Helder 
Naomi Wegman
naomi.wegman@aloysiusstichting.nl 
 
Veiligheidscoördinator Schagen
Thea van den Besselaar
Thea.vandenbesselaar@aloysiusstichting.nl
 
 

mailto:sb.nh@aloysiusstichting.nl
mailto:bestuur@aloysiusstichting.nl
mailto:jeanine.heijnen@aloysiusstichting.nl


 


