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De Rede is een kleinschalige vmbo-tl  
school voor jongeren die extra 
onderwijsondersteuning en begeleiding 
nodig hebben. Bijvoorbeeld voor jongeren met 
een vorm van autisme, die zich op een reguliere 
school niet op hun plek voelen en niet tot leren 
komen. 

Alle leerlingen die instromen of vanuit andere scholen 
komen, volgen vanaf 2022 de vmbo-tl leerroute. 
Daarnaast hebben we in de onderbouw een tweejarige 
dakpanklas tl/havo. Vanuit deze klas kun je eventueel 
doorstromen naar de havo.

Onze school biedt een veilige, voorspelbare en 
gestructureerde leeromgeving. Vakdocenten geven de  
theorievakken en  je mentor begeleidt je bij het werken 
aan de leergebied overstijgende doelen: sociaal- 
emotionele ontwikkeling, studievaardigheden en 
voorbereiding op een vervolgopleiding of een plek op de 
arbeidsmarkt.

Daarnaast volg je  praktijkvakken bij vakdocenten,
zoals consumptieve techniek, algemene 
techniek, beeldende vorming en muziek. 

SOCIAAL EMOTIONEEL ONTWIKKELING
 
Naast de reguliere schoolvakken besteden we veel aandacht 
aan sociaal emotionele ontwikkeling. In het rooster is elke 
dag een vast mentoruur gepland. Hierin doe je bijvoorbeeld 
leefstijl oefeningen, speel je samen een spel of maak je een 
wandeling. 

Theorie  

en ook 

praktijk

PROFIELEN

Als je de tl-leerroute volgt, kies je één van onderstaande 
profielen:

• Economie
• Zorg en welzijn
• Techniek
• Landbouw 

Naast de verplichte profiel examenvakken, maken de 
keuzevakken het profiel compleet. Dit kunnen bijvoorbeeld 
ook de vakken beeldende vorming of muziek zijn.

Voor elke leerling zoeken we een goede balans tussen 
theorie- en praktijkvakken. Tijdens je schoolloopbaan 
bereid je je voor op de overstap naar vervolgonderwijs of de 
arbeidsmarkt.

 
EXAMENS

Je doet examen middels het staatsexamen. Als je voor alle 
benodigde eindexamenvakken binnen het profiel een 
certificaat hebt behaald, ontvang je je vmbo-tl diploma. 
We streven ernaar dat je in je vierde leerjaar je diploma 
haalt. In het derde leerjaar kijken we samen of dit haalbaar 
is of dat je hiervoor meer tijd nodig hebt.

SAMEN MET OUDERS

Goede samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. 
We betrekken hen dan ook actief bij jouw ontwikkeling. Drie 
keer per jaar bespreken we het ontwikkelingsperspectief-
plan. Via de nieuwsbrief blijven ouders op de hoogte van 
nieuws en belangrijke data. Via de medezeggenschapsraad 
kunnen ze daarnaast een actieve rol spelen bij  
ontwikkelingen op school.



 

SCHOOLTIJDEN

Maandag  8.30 - 14.15 uur
Dinsdag  8.30 - 14.15 uur
Woensdag  8.30 - 14.15 uur
Donderdag  8.30 - 14.15 uur
Vrijdag   8.30 - 14.15 uur

DE MENTOR

Elke leerling heeft een vaste mentor. De mentor is de spil 
in het contact tussen jou, de school en je ouders. Voor 
vragen kunnen jij en je ouders bij hem of haar terecht. De 
mentor zal ook contact met je ouders opnemen als daar 
aanleiding toe is. Je ouders kunnen een mentor per 
e-mail bereiken, of vóór (8.00-8.20 uur) of na schooltijd 
bellen op het telefoonnummer 0320 220477. Elke 
medewerker beschikt over een e-mailadres dat als volgt 
is samengesteld: voorletter.achternaam@ eduvier.nl 
(bijvoorbeeld e.nooren@eduvier.nl).

ZIEKMELDEN

Als je ziek bent, stellen je ouders de school hiervan tussen 
8.00 en 8.20 uur telefonisch op de hoogte via 
telefoonnummer 0320 220477. Ditzelfde geldt voor het 
‘beter melden’, zodat wij weten wanneer je weer naar 
school komt. Als je gebruik maakt van vervoer via een 
taxicentrale, is het belangrijk dat ziek- en 
betermeldingen ook aan hen doorgegeven worden.



VAKANTIEROOSTER 

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Tweede paasdag   10-04-2023  
Meivakantie   24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023
*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. 

Omdat deze data aansluiten op de vakanties zijn ze opgenomen in het 

vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN 

Naast de schoolvakanties ben je een aantal dagen per jaar vrij in 
verband met studie- of organisatiedagen van het team. De 
volgende dagen zijn reeds gepland: 
• 10-10-2022
• 14-11-2022
• 16-12-2022
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
• 30-05-2023
Overige studiedagen en andere belangrijke data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Meer informatie en de schoolgids vind je op  
www.eduvier.nl/derede.

Voor meldingen over ongewenste omgangsvormen kun je terecht bij 
de hiervoor aangestelde contactpersonen:
• Joost Vogelaar  - j.vogelaar@eduvier.nl
•  Angelique van der Werf  -  a.vanderwerf@eduvier.nl
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