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Geachte lezer, 

 

Mee Doen! Is ons manifest voor de komende vier jaar. Het beschrijft de strategie met oog 

voor waar we nu staan. En, een strategie waarmee we aansluiten bij de beweging en 

ontwikkelingen die we om ons heen signaleren. Op weg naar 2025 nodigt deze strategie 

ons uit om de juiste keuzes te maken. Onze strategie is: 

 

• Een basis voor beleidsontwikkelingen en innovaties; 

• Een inspiratiebron voor de (door)ontwikkeling van onze onderwijsvoorzieningen; 

• Een kader voor het stellen van doelen en verantwoording over de realisatie daarvan. 

 

Anders gezegd: onze strategie stuurt ons gedrag en beïnvloedt de keuzes die we de komende 

jaren gaan maken. Mee doen! is belangrijk dus! (samen met anderen) deelnemen aan iets; parti-

ciperen. 

 

Mee Doen! dat is precies waar het elke dag om gaat. Elke leerling verdient een onderwijsplek 

die hem of haar recht doet. Ook, of misschien wel juíst die leerlingen waarvoor het niet 

vanzelfsprekend is. Een plek waar een leerling groeit, in ontwikkeling komt en na korte, of 

langere tijd uitvliegt met perspectief; perspectief op werkelijk ‘mee doen’ in onze 

maatschappij. 

 

Mee Doen! gaat ook over ons. Van betekenis zijn en blijven voor de leerlingen die ons nodig 

hebben, is niet eenvoudig, noch vanzelfsprekend. Dit verplicht ons op zoek te gaan naar antwoor-

den op fundamentele vragen als onder andere: 

• Wat is de juiste plek voor leerlingen in een maatschappij die beweegt naar inclusiever? 

• Wat vraagt het van ons om recht te blijven doen aan de ontwikkeling(en) die we binnen 

onze leerlingenpopulatie zien? 

• Hoe kunnen we onze kennis en expertise ook voor andere organisaties beschikbaar 

stellen? 

• Hoe zorgen we voor onderwijs dat nog gespecialiseerder is?  

 

Mee doen! is ook een uitnodiging. Het is naïef is om te veronderstellen dat we onze ambitie 

zonder de inzet van anderen kunnen realiseren. Willen we blijvend van betekenis zijn en 

‘mee doen’ dan vraagt dit om samenspel. Precies daar waar van betekenis. Dit geldt in de eerste 

plaats samen met de leerling en de ouders/verzorgers. Binnen Eduvier: tussen collega’s, tussen 

locaties, tussen regio’s. En ook in samenwerking met onze partners in het regulier onderwijs, de 

jeugdzorg en het bedrijfsleven.  

 

Meer informatie over hoe we het onderwijs organiseren, wat we daarbij belangrijk vinden en hoe 

we de leerlingen begeleiden, vindt u in deze schoolgids. De gids biedt u daarnaast praktische in-

formatie en informeert u over enkele belangrijke afspraken en regelingen. We vertrouwen erop dat 

de informatie in deze gids antwoord geeft op uw vragen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht 

bij de leerkracht/mentor van uw zoon of dochter, of bij de afdelingsleider van de school. 

 

Peter Nooitgedagt 

Directeur SO / VSO Lelystad / Emmeloord 
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Over onze school 
  

De Rede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (12 t/m 20 jaar). Wij bieden onderwijs 

aan leerlingen met een diagnose in het autisme spectrum of andere specifieke ondersteuningsvra-

gen vanaf het niveau praktijkonderwijs tot en met het niveau vmbo-tl. Vanaf schooljaar 2020-2021 

is de onder- en zij-instroom vmbo-tl. Vanaf schooljaar 2023 zal De Rede een vmbo-tl school zijn. 

Onze visie   

De Rede is een kleinschalige vmbo-tl school. Wij bieden jongeren met een specifieke onderwijs 

ondersteuningsbehoefte, zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum of ADHD, onder-

wijs. Dit doen wij door te werken in een veilige, voorspelbare en gestructureerde omgeving en 

zoeken daarbij de meest passende vorm van onderwijs en begeleiding. Duidelijke kaders en school-

afspraken zorgen voor een prettig leerklimaat. 

 

Het doel is om de leerling schoolvaardig te maken en voor te bereiden op een volwaardig functio-

neren in de maatschappij. De uitstroom van De Rede is diploma gericht waarbij leerlingen kunnen 

doorstromen naar mbo 3-4 of havo. Uitgangspunt is een vier jarige vmbo-tl opleiding met de mo-

gelijkheid om deze, in verband met de ondersteuningsbehoefte, in vijf jaar af te ronden door de 

examens te spreiden. 

Onze missie  

Veiligheid en voorspelbaarheid binnen de school vinden wij belangrijk en daarom werkt De Rede 

met kleine mentorgroepen die zijn ingedeeld op niveau, leerjaar en profielkeuze. Er wordt gewerkt 

met een voorspelbaar rooster in tijd en lesmomenten. Er is in het lesgeven een balans in klassikale 

en individuele instructie door de mentor en vakdocenten, waardoor de leerlingen optimaal begeleid 

kunnen worden. 

 

Naast de theoretische vakken volgen de leerlingen ook praktijkvakken en leergebied overstijgende 

vakken, zoals studievaardigheden en loopbaan oriëntatie. De praktijkvakken zijn ter oriëntatie op 

de profielkeuze. Daarnaast worden bij deze vakken andere talenten aangesproken dan alleen het 

theoretisch leren, waardoor de leerling een breed aanbod krijgt en de mogelijkheid heeft andere 

talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. 

 

In de bovenbouw worden (interne) stages ingezet om de algemene vaardigheden te vergroten ter 

voorbereiding op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Deze voorbereiding zorgt  naast alge-

mene vaardigheden, ook voor meer zelfvertrouwen bij de leerlingen én voor een goede aansluiting 

met het vervolgonderwijs. 

 

Ouders en verzorgers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter door in 

samenspraak met school de doelen op sociaal emotioneel en didactisch gebied te bespreken. De 

mentor is als eerste aanspreekpunt daarbij de spin in het web. In samenspraak met ouders en 

leerling worden vaak de beste oplossing  gevonden en de mooiste resultaten geboekt. Onze leer-

krachten zijn zeer betrokken bij de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen en zij zijn 

daarnaast gespecialiseerd in het werken met leerlingen met een specifieke onderwijs ondersteu-

ningsbehoefte. Het welbevinden van de leerling staat bij De Rede voorop in ons handelen. 
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Eduvier onderwijsgroep 

De Rede maakt deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Eduvier rust leerlingen en jongeren die on-

derwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben toe voor de toekomst. De 

onderwijsgroep verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leer-

lingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met 

havo/vwo-niveau. De scholen bieden, naast goed gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsonder-

steuners, de speciale leeromgeving en deskundige begeleiding die de leerling nodig heeft om zijn 

of haar talent te kunnen ontwikkelen. 

 

Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de 

scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen. Voor reguliere scholen die 

werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies, begeleiding en 

onderwijsexpertise op maat.  

 

Meer informatie vindt u op www.eduvier.nl. 

 

 

 

  

http://www.eduvier.nl/
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Onderwijsaanbod Eduvier  

Speciaal onderwijs  

Lelystad Dokter Herman Bekiusschool Basisonderwijs (4-12 jaar) 

Almere Nautilus SO Basisonderwijs (6-12 jaar) 

Emmeloord De Optimist SO Basisonderwijs (4-12 jaar) 

Voortgezet speciaal onderwijs  

Lelystad De Anger • Vmbo-tl 

• Vmbo-kader vanaf 3de leerjaar 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl) in nauwe samenwerking met het mbo 

De Rede • Vmbo-tl 

• Dakpanklas tl/havo 

Aurum College Havo/vwo 

Almere Nautilus College 

Locatie Radioweg 

• Vmbo-tl 

• Vmbo-kader vanaf 3de leerjaar 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl) in nauwe samenwerking met het mbo 

Nautilus College  

Locatie Lierstraat 

 

• (Gedifferentieerd) Entree 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl/kbl) in nauwe samenwerking met het 

mbo 

Nautilus College  

Locatie Paul Kleestraat 

• Havo/vwo 

• Vmbo-tl 

Emmeloord Casteleijn College  • Vmbo-tl 

• Beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg 

(bbl/kbl) in nauwe samenwerking met het 

mbo 

Voortgezet onderwijs 

Lelystad De Steiger Praktijkonderwijs 

Onderwijs & Jeugdzorg 

Lelystad Stedenschool  

 

Onderwijs aan jongeren in de Justitiële 

Jeugdinrichting Lelystad 
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Aanmelding en toelating  

Om onderwijs te kunnen volgen op De Rede heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio waar u woont bepaalt of uw zoon of 

dochter toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze toe-

laatbaarheidsverklaring. Elk samenwerkingsverband heeft hiervoor eigen routes vastgesteld. Deze 

vindt u doorgaans op de website van het betreffende samenwerkingsverband.  

Vanuit het basisonderwijs 

Als het wenselijk is dat uw zoon of dochter vanuit het basisonderwijs (so, sbo of po) direct door-

stroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs, dan vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring bij 

het samenwerkingsverband aan, met uitzondering van het samenwerkingsverband Lelystad. De 

basisscholen in Lelystad vragen de toelaatbaarheidsverklaring aan voor de onder instroom leer-

lingen. Als dit voor u van toepassing is, kunt u contact met ons opnemen. Samen bespreken we 

hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. 

Vanuit het voortgezet onderwijs 

Als uw zoon of dochter al staat ingeschreven bij een school voor voortgezet onderwijs, vraagt deze 

school de toelaatbaarheidsverklaring aan.  

Toelating 

Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter 

bij ons aanmelden. Samen kijken we welke leerroute en locatie het beste bij hem of haar past. 

 

Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de 

aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende 

school. 

Huidige leerlingen 

Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt, vragen we, indien 

gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan. 

Samenwerkingsverbanden   

Eduvier participeert actief in de volgende samenwerkingsverbanden: 

• PO en VO Almere 

• VO Lelystad 

• PO Lelystad/Dronten 

• PO NOP/Urk 

• VO NOP/Urk/Lemsterland 

 

Daarnaast werkt Eduvier samen met samenwerkingsverbanden in andere regio’s, waaronder SWV 

VO IJssel Vecht en SWV VO West Friesland. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn 

buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende regio geen passende school gevonden 

kan worden. 
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Schoolondersteuningsplan 

Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra on-

dersteuning nodig hebben. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband worden de 

afspraken beschreven die de scholen in de regio hebben gemaakt om voor elke leerling een pas-

sende onderwijsplek te vinden. Elke school beschrijft hierin welke extra ondersteuning zij kan 

bieden aan zorgleerlingen. In ons schoolondersteuningsplan, dat te vinden is op onze website, vindt 

u de uitwerking hiervan voor onze school. De meeste informatie vindt u ook terug in deze school-

gids. 
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Onderwijs & begeleiding 

Leeromgeving 

Op school werken we met een veilige leeromgeving: kleinschalig en voorspelbaar. De school is 

verdeeld in drie clusters van elk vier klassen die zoveel mogelijk zijn ingedeeld naar leeftijd en 

leerniveau. De vier lokalen van het cluster liggen rond een middenruimte waar leerlingen in de 

pauze mogen zijn of waar gewerkt kan worden.  

 

We werken met een vast weekrooster. De leerlingen hebben twee keer per dag pauze. Voor de 

tweede pauze is een uur mentortijd ingepland. Mentortijd is lestijd waarin de klas actuele zaken 

met elkaar kan bespreken of waarin activiteiten met de hele klas gedaan worden. In de pauze 

mogen de leerlingen in hun mentorlokaal blijven, naar de middenruimte of naar buiten gaan. Als 

het nodig is, worden pauze activiteiten vooraf gepland door de mentor. De mentoren en vakleer-

krachten houden toezicht in de pauzes. 

 

De klassen hebben elk een vast lokaal. In het lokaal hebben de leerlingen een eigen werkplek. 

Afhankelijk van de behoeften van de leerling kan dit een plek alleen zijn of in een groepje. Het 

lokaal is de hele dag beschikbaar voor de leerlingen. De klassen bestaan uit gemiddeld 12 leerlingen 

met één of twee mentoren. De mentor geeft, in samenwerking met de vakdocenten, de theoretische 

vakken aan zijn of haar klas volgens een vast lesrooster. De leerlingen werken hierbij met een dag- 

of weektaak. Hierin staan de taken die op school gedaan moeten worden én wat er thuis geleerd 

of gemaakt moet worden. De mentor begeleidt ook de leergebied overstijgende vaardigheden: 

sociaal emotionele vaardigheden, de studievaardigheden en de loopbaan oriëntatie en ontwikkeling.  

De Rede heeft twee leerkrachtondersteuners die waar nodig in de klassen worden ingezet. 

 

Het huiswerk wordt vanaf de onderbouw begeleid opgebouwd en kan al naar gelang het uitstroom-

profiel toenemen. De leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs leren zo steeds zelfstandiger 

te werken.  

 

Voor een aantal theoretische vakken zoals, wiskunde, Engels, Nask, economie, aardrijkskunde, 

geschiedenis, digitale geletterdheid en biologie zijn er vakdocenten op school. De vakdocenten 

geven klassikaal (onderbouw) en klas overstijgend (profielvakken bovenbouw) les.  

 

Ook staan er praktijkvakken op het rooster. De praktijklessen, zoals beeldende vorming, algemene 

techniek, muziek of consumptieve techniek worden gegeven door een vakdocent in een vaklokaal, 

waar steeds een halve klas tegelijk naar toe gaat. De andere helft blijft bij de mentor en heeft op 

dat moment een andere les. De leerlingen hebben twee of drie keer per week sport. De sportlessen 

worden door een vakdocent gegeven.  

 

Elk jaar plannen we met de klas of gehele school een aantal bijzondere activiteiten te plannen zoals  

film, zwemmen, workshops, excursies en/of een schoolkamp. Alle activiteiten worden tijdig aange-

kondigd, voorspelbaar gemaakt en kleinschalig gehouden.  
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Onderwijsaanbod 

Op De Rede werken we nu nog  met twee leerwegen: vmbo-tl en praktijk. Daarnaast zijn er nog 

enkele leerlingen die de MBO 1 route op de Rede kunnen afmaken ( tot schooljaar 2024). In elke 

leerweg bieden we leerlijnen voor de theorievakken, praktijkvakken en voor de leergebied overstij-

gende doelen aan. Leergebied overstijgende leerlijnen omvatten de sociaal emotionele 

ontwikkeling, studievaardigheden en voorbereiding op de uitstroombestemming. We bereiden de 

leerlingen voor op één van de drie uitstroombestemmingen: vervolgonderwijs, arbeid of dagbeste-

ding. 

De eerste drie leerjaren krijgen de leerlingen de lesstof van het betreffende leerjaar. Halverwege 

het derde leerjaar ( evaluatie handelingsdeel januari) wordt er gekeken of de leerling in één of in 

twee jaar examen gaat doen. Wanneer gekozen wordt voor een gespreid examen, wordt er gekeken 

hoe de vakken over beide jaren worden verdeeld. 

Dakpanklas T/H 

De Rede heeft in samenwerking met het Aurum College (VSO havo/vwo) een dakpanklas voor de 

eerste twee leerjaren. De leerlingen krijgen vmbo-tl/havo niveau lesmateriaal en gedurende de 

twee jaar wordt gekeken of een leerling richting havo kan of het vmbo-tl op De Rede, gaat volgen. 

Hierbij kijken we naast de resultaten ook naar de taakaanpak, het tempo en zelfredzaamheid. Een 

overstap naar het regulier onderwijs is ook één van de mogelijkheden. Mocht het vmbo-tl niveau 

niet haalbaar zijn, zullen we in overleg kijken naar de meest passende school in de regio.  

Lesmethodes 

Praktijk leerweg 

Theorievakken Lesmethodes onderbouw Lesmethodes bovenbouw 

Nederlands Talent Via 

Engels Just do it Engels Vooraf en Starters 

Rekenen/wiskunde Maatwerk en Startrekenen Startrekenen 

Biologie Strux, ik en de maatschappij - 

Mens & maatschappij Strux, ik en de maatschappij Kies 

Praktijkvakken Onderbouw Bovenbouw 

 Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Praktische sector oriëntatie 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

Muziek 

Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Praktische sector oriëntatie 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

Groen 
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Vmbo-b leerweg / MBO1 leerroute tot schooljaar 2024 

Theorievakken Lesmethodes onderbouw Lesmethodes bovenbouw 

Nederlands Nieuw Nederlands Nieuw Nederlands 

Engels Stepping Stones Stepping Stones 

 

Rekenen/wiskunde Getal en Ruimte Getal en Ruimte 

Startrekenen 

Biologie Nectar Nectar 

Mens & maatschappij Plein M Kies 

Maatschappijleer  Thema’s Maatschappijleer 

Economie  Pincode 

Praktijkvakken Onderbouw Bovenbouw 

 Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

Muziek 

Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

 

Vmbo-tl leerweg 

Theorievakken Lesmethodes onderbouw Lesmethodes bovenbouw 

Nederlands Nieuw Nederlands Nieuw Nederlands 

Engels Stepping Stones Stepping Stones 

Rekenen/wiskunde Getal en Ruimte Getal en Ruimte 

Biologie Nectar Nectar 

Nask Nova Nova 

Maatschappijleer  Thema’s Maatschappijleer  

Aardrijkskunde Buitenland Buitenland 

Geschiedenis Werkplaats Memo 

Economie Pincode Pincode 

Digitale geletterdheid Future.nl  

Typeworld 

Future.nl  

Typeworld 
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Praktijkvakken Onderbouw Bovenbouw 

 Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

Muziek 

Bewegingsonderwijs 

Algemene techniek 

Consumptieve technieken 

Beeldende vorming 

 

Vanaf leerjaar 3 worden de praktijkvakken (deels) keuzevakken.  

 

Leergebied overstijgende vakken 

Leerweg Lesmethodes onderbouw Lesmethodes bovenbouw 

Vmbo-tl leerweg Leefstijl 1, 2 

(onderdelen van “ik ben speciaal”)  

IBS 1, 2 

Breingeheimen I 

Leefstijl 3 

Breingeheimen III 

Vmbo-b leerweg Leefstijl 1, 2 

IBS 1, 2 

Breingeheimen I 

Leefstijl 3 

Breingeheimen III 

Praktijk leerweg Leefstijl 1 

IBS 1, 2 

Strux 

Leefstijl 2, 3 

Strux 

Op weg naar stage en werk 

MBO1 leerweg                                                                                   Leefstijl 2, 3 

 

Naast deze lesmethodes wordt er ook gebruik gemaakt van eigen leerlijnen en de lesmethodes 

genoemd bij de theorievakken.  
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Praktijkvakken  

Algemene Techniek  

Het vak techniek is er op gericht de technische zelfredzaamheid te bevorderen. Dit gebeurt door 

het aanleren van basisvaardigheden, dus vooral praktisch met techniek bezig zijn. Aan de hand van 

concrete opdrachten leren de leerlingen om met verschillende materialen te werken. De lessen 

bieden gelegenheid om eigen mogelijkheden en interesses ten aanzien van techniek te ontdekken. 

De leerstof onderdelen van techniek zijn:  

• houtbewerken 

• schilderen 

• solderen 

• technisch tekenen 

• elektrotechniek  

• elektronica  

• technisch lego  

 

De leerlingen maken kennis met verschillende tekenmethoden. Hierdoor wordt het ruimtelijk inzicht 

bevorderd en het verkregen inzicht wordt toegepast bij het lezen van de werktekeningen, die nodig 

zijn om de praktische opdrachten te kunnen maken. 

Consumptieve techniek (koken)  

Alle klassen hebben één keer in de twee weken anderhalf uur kookles/CT op het rooster staan. De 

klassen worden verdeeld in twee groepen, zodat elke groep om de week aan de beurt is. De ver-

schillende basisdoelen die we met de leerlingen willen bereiken zijn:  

• het opbouwen van zelfredzaamheid en zelfvertrouwen; 

• het ‘kennismaken met’ en het ‘open staan voor’ nieuwe dingen; 

• het ontwikkelen van smaakgevoel en creativiteit;  

• hygiënisch werken;  

• het aanleren van een goede werkhouding.  

 

De leerlingen leren om zelfstandig recepten te maken en maken kennis met snijtechnieken en kook- 

en bakvaardigheden. De leerlingen leren zelfstandig omgaan met keukenapparatuur. We maken 

gebruik van zoveel mogelijk verschillende verse groenten en kruiden. Leerlingen die een baan in 

de horeca ambiëren, werken toe naar hun stage. 

 

Na afloop van het koken kunnen de leerlingen de resultaten proeven/opeten. Natuurlijk houden we 

rekening met een eventueel dieet van de leerling. Ook is het mogelijk de resultaten mee naar huis 

te nemen als het gerecht dit toelaat. Aan het eind van de les moeten de leerlingen alles weer 

schoon en netjes opgeruimd achterlaten. Verschillende leerlingen nemen het recept mee naar huis 

om het thuis nog een keer te maken.   
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Beeldende vorming 

Tijdens de lessen beeldende vorming maken de leerlingen kennis met verschillende technieken en 

materialen zoals tekenen, schilderen, boetseren, glazuren, werken met gips, textiel, karton, gra-

veren, speksteen, druktechnieken. Er zijn mappen waarin opdrachten in duidelijke stappen worden 

aangeboden, zowel beschreven als met voorbeelden. De leerlingen worden ondersteund bij het 

uitvoeren van de verschillende technieken en uitgedaagd om op een persoonlijke en creatieve wijze 

vorm te geven aan hun werkstuk. Beeldende vorming is een goede afwisseling naast de theorie-

vakken en het is een goede oefening voor de fijne motoriek. Leerlingen worden getraind in goed 

kijken en het zoeken naar oplossingen. Maar vooral het beleven van plezier aan het creëren van 

een eigen werkstuk is belangrijk. Beeldende vorming kan als examenvak worden gekozen. 

Muziek  

De muzieklessen staan op het lesrooster van de onderbouw en worden verzorgd door een vakleer-

kracht muziek. In de lessen ligt de nadruk op het ervarend leren. Door actief bezig te zijn met 

muziek, maken de leerlingen kennis met de volgende basale muzikale vaardigheden: 

• muziek beluisteren; 

• muziek maken (spelen en zingen); 

• improviseren/componeren; 

• muziek presenteren;  

• reflecteren op eigen muziek en die van anderen; 

• lezen en noteren van muziek. 

 

In de lessen maken we naast de stem (zingen) gebruik van instrumenten zoals keyboards, gitaar, 

ukelele, basgitaar, drums, djembé, darbuka en kleine percussie instrumenten. Afhankelijk van 

voorkeur en talent zal de nadruk bij elke leerling anders liggen wat betreft de instrumentale vor-

ming. We spelen met name hedendaags repertoire dat aansluit bij de belevingswereld van 

leerlingen, maar proberen ook hun horizon te verbreden door ze in contact te brengen met voor 

hen (nog) onbekende muziekstijlen. Muziek kan als examenvak worden gekozen. 

Bewegingsonderwijs  

De leerlingen krijgen twee á drie keer per week bewegingsonderwijs met de hele lesgroep: een spel 

les, een onderdelen les en/of een les in de fitness/dojo. In de spellessen komen vooral groepsacti-

viteiten aan bod zoals trefbal, basketbal en voetbal. In de onderdelen les gaan de leerlingen 

individueel of in kleine groepjes werken aan hun motorische vaardigheden, bijvoorbeeld trampoline 

springen, free running, mikvormen en zwaaien. In de fitness/dojo lessen wordt onder andere aan-

dacht besteed aan zelfstandig werken, bewustwording van je eigen fitheid en aan vormen van 

zelfverdediging. We beginnen met het creëren van een veilige werksfeer, waar iedereen met plezier 

wil komen sporten. Van daaruit proberen we het gedrag en het bewegen positief te ontwikkelen.  

Praktische Sector Oriëntatie  

In groepjes van ongeveer 5 à 6 leerlingen bieden we diverse activiteiten ter voorbereiding op stage 

en werk. Dit is met name voor de praktijkleerlingen maar zal ook worden ingezet bij de VMBO TL 

leerlingen. Met deze activiteiten oefenen we met name de algemene werk vaardigheden. Hierbij 

leren ze omgaan met een vaste opdracht die zij in het geheel en volgens instructie moeten maken. 

Daarnaast staat een kennismaking met de volgende interne stage activiteiten op het rooster:  

• kantine en catering 

• facilitaire dienstverlening  
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Leergebied overstijgende vaardigheden 

Sociaal emotionele vaardigheden 

We leggen een belangrijk accent op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en ge-

bruiken hiervoor onderdelen uit de lesmethode Leefstijl. Dit is een programma om de sociaal-

emotionele ontwikkeling bij jongeren te stimuleren. De lessen versterken een gezonde persoonlijke 

ontwikkeling en werken preventief tegen ongewenst gedrag. Bij Leefstijl wordt ook aandacht be-

steed aan het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden en burgerschap competenties. De twee 

belangrijke basisprincipes van Leefstijl zijn: 

• Het bevorderen van een positieve groepssfeer als basis voor de verdere ontwikkeling. 

• Leren door te doen (ervaringsgericht werken). 

Voorbereiding op vervolg (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) 

Met deze leerlijn willen we de leerlingen begeleiden richting een passend ambitieus maar realistisch 

toekomstperspectief. In dit traject geven we de leerlingen zicht op hun eigen voorkeuren, moge-

lijkheden en toekomstwensen. We laten de leerling ervaren wat een keuze kan betekenen. We 

geven duidelijkheid over de verschillende vervolgbestemmingen. Ook stage kan een onderdeel zijn 

van deze leerlijn. De leerlijnen sociaal emotionele vaardigheden en voorbereiding op vervolg lopen 

in elkaar over. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op de sociaal emotionele vaardigheden en in 

de bovenbouw verschuift dit naar de voorbereiding op het vervolg. 

Studievaardigheden 

Voor studievaardigheden maken we gebruik van onderdelen uit de lesmethode Breingeheimen. 

Daarnaast worden ook veel studievaardigheden aangeboden in de lesmethodes van de theorievak-

ken. Hiermee wordt in de theorielessen ook aandacht besteed aan/geoefend met ‘leren leren’ en 

worden verschillende leerstrategieën aangeboden. 

 

In de leerlijn studievaardigheden wordt gewerkt met huiswerk. Het maken en leren van werk thuis 

wordt hierbij langzaam opgebouwd en door de mentor stapsgewijs begeleid. In de onderbouw star-

ten we met korte opdrachten en eenvoudig leerwerk. In de loop van het schooltraject zal dit 

uitgebreid worden en zal de leerling stapsgewijs meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. De men-

tor zorgt voor individuele afstemming en begeleiding. Ook maakt de mentor, wanneer een leerling 

moeite heeft met het maken van huiswerk, afspraken met ouders en de leerling om samen tot een 

goede opbouw te kunnen komen.  

 

Tijdens de theorielessen op school wordt er instructie gegeven en is er voldoende ruimte voor  

oefening en verwerking. De opdrachten die thuis gemaakt moeten worden, sluiten hier goed op 

aan. Het leren maken van huiswerk is met name bedoeld voor leerlingen die als uitstroomprofiel 

vervolgonderwijs hebben. We willen, onder andere door het geven van huiswerk, ervoor zorgen dat 

de leerlingen goed voorbereid worden op het vervolgonderwijs. Voor leerlingen met een ander 

uitstroomprofiel dan vervolgonderwijs kan huiswerk ingezet worden als een middel om te leren 

plannen en leren met verantwoordelijkheden om te gaan.  
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De gezonde school 

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School behaald in april 2019. Het vignet Gezonde 

School is een erkenning voor scholen die planmatig en structureel werken aan het verbeteren van 

de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met de Gezonde Schoolaanpak (binnen ons 

basisaanbod) zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving en hebben 

we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit draagt bij aan een 

gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

 

We werken op onze school volgens de ‘Richtlijnen Gezondere Kantines’ die zijn opgesteld door het 

Voedingscentrum. Al een aantal keer is ‘gouden kantine schaal’ behaald wat betekent dat we vol-

doen aan de eisen die “de gezonde school“ stelt . Onze school is een omgeving waar gezond eten 

gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Ge-

zond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. Vanaf 

schooljaar 2019-2020 hebben we de mogelijkheid gekregen om schoolfruit aan te bieden. We stre-

ven ernaar om dit ook in de komende schooljaren aan te kunnen bieden.   

 

‘Gezonde School’ is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 

over (het vignet) ‘Gezonde School’? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

  

http://www.gezondeschool.nl/
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Stages  

Interne stage 

De leerlingen met uitstroombestemming arbeid of dagbesteding volgen Praktijk Sector Oriëntatie 

lessen met interne stage activiteiten. De leerlingen uit de theoretische leerweg kunnen ook van de 

interne stage gebruik maken om stage vaardigheden op de te leren. 

Enkele vaardigheden zijn: 

• kasboek; 

• winkelpraktijk; 

• kantinebeheer en catering; 

• was verzorging (facilitaire dienst); 

• koffie verzorging (facilitaire dienst). 

 

Tijdens de interne stage zijn de leerlingen naast de algemene werkvaardigheden bezig met het 

oefenen van de beroepsvaardigheden/competenties. In  de les worden de verschillende vaardighe-

den besproken. Er wordt daarnaast veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden die nodig 

zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan een arbeidsproces. 

Externe stage  

Externe stage is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op arbeid. De leerlingen die op De 

Rede de praktijk onderwijs leerlijn volgen moeten een stage met een verplicht aantal uren lopen, 

evenals de leerlingen die met het MBO1 diploma van school gaan. De externe stage wordt goed 

voorbereid. De leerling houdt een stage boekje bij en de werkplek wordt regelmatig door de mentor 

bezocht. Op deze manier is er goed zicht op de stage en de vorderingen van de leerling. Leerlingen 

kunnen ook stage lopen op de Sliplijn of een voorbereidende stage bij 4 Fusion. Dit is een begeleide 

stagevorm van Eduvier onderwijsgroep waar leerlingen sociale en praktische vaardigheden opdoen 

ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. De leerlingen voeren op locatie of bij verschillende bedrijven 

en scholen onder begeleiding werkzaamheden uit. 

 

De leerlingen met de uitstroombestemming vervolgonderwijs kunnen een stage traject gericht op 

werkveld- en beroepen oriëntatie volgen, wanneer het vakkenpakket / rooster dit toelaat. Deze 

stage kan zowel intern als extern zijn. 

Begeleiding van leerlingen 

Mentoren 

Elke leerling heeft een vaste mentor, die ook het aanspreekpunt is voor ouders. Vakdocenten en 

mentoren zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespecialiseerd in het begeleiden 

van leerlingen met leer-, psychiatrische- en/of gedragsproblemen. Samen met de intern begeleider 

en gedragswetenschappers op de school stimuleren ze de leerlingen bij het ontdekken en ontwik-

kelen van hun talenten. 

Leerkrachtondersteuner 

De leerkrachtondersteuner kan leerlingen individueel of groepsgewijs onder supervisie van de 

mentor begeleiden in schoolse activiteiten. De leerkrachtondersteuner is aan verschillende klas-

sen verbonden. 
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Gedragswetenschapper 

De gedragswetenschappers verrichten psychodiagnostisch en/of orthopedagogisch onderzoek bij 

leerlingen. Daarnaast adviseren zij de school over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van 

de leerling. De gedragswetenschappers zijn medeverantwoordelijk voor de invulling van het ont-

wikkelingsperspectiefplan.  

Intern Begeleider 

De intern begeleider (IB-er) ondersteunt mentoren en leerkrachten bij hun didactische en profes-

sionele ontwikkeling. Zij geeft bijvoorbeeld advies over de inzet van een speciale aanpak, 

methodiek, methodes of materialen in de klas. De IB-er analyseert toets resultaten, helpt de leer-

kracht bij het opstellen van groepsoverzichten en draagt bij aan het opstellen van evaluatie 

handelingsdelen.  

Dramatherapeut  

Op De Rede is voor drie dagen per week een dramatherapeut in dienst. De dramatherapeut verzorgt 

binnen De Rede. De dramatherapeut richt zich met de dramatherapie binnen de school op school 

gerelateerde hulpvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast het gesprek 

staat vooral het doen binnen de therapie centraal. Doordat de therapie op school en onder schooltijd 

wordt verzorgd is deze laagdrempelig voor de leerlingen. De dramatherapie kan zowel met indivi-

duen als met kleine groepen plaatsvinden. Wanneer een kind in aanmerking komt voor therapie zal 

dit altijd in overleg met de ouders gebeuren. 

Intern zorgoverleg (IZO) 

De directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper en de intern begeleider voeren eens in 

de twee weken op een geplande dag en vast tijdstip intern zorgoverleg (IZO). In dit overleg worden 

directe hulpvragen besproken. De mentor licht de hulpvraag toe zodat tijdens het IZO concrete 

afspraken kunnen worden gemaakt. 

Commissie voor de Begeleiding 

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de 

juiste extra ondersteuning krijgt. De commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleider, de 

gedragswetenschappers, de IB-er en een jeugdarts van de GGD Flevoland. Taken van de CvB zijn 

onder meer het vaststellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het evalueren van de 

uitvoering van dit plan. Als de CvB het OPP of een andere hulpvraag van uw zoon of dochter be-

spreekt wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Schoolmaatschappelijk werker 

Wanneer er een brug tussen school en zorg moet worden gemaakt kan de school maatschappelijk 

werker hierin mee helpen. Zij werkt niet allen met leerlingen maar heeft gesprekken met ouders 

om de hulpvraag die er ligt in gezamenlijkheid aan te pakken en te kijken welke hulp er ( extern) 

meer nodig is. Zij is één dag per week aanwezig op De Rede.   
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Samenwerking met jeugdzorg 

Om de leerlingen een optimale ontwikkeling te bieden, hebben zij soms ondersteuning nodig die 

wij als school niet kunnen bieden. Als uw zoon of dochter specialistische zorg door externen krijgt, 

werken we (als u hiervoor toestemming geeft) nauw samen met de betreffende (jeugdzorg)orga-

nisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen.  

Schoolkamp & schoolreisjes 

Elk schooljaar organiseren we een schoolkamp of dagjes uit met de leerlingen. Het doel hiervan is 

nieuwe ervaringen op doen, groepsvorming, zelfstandigheidsbevordering, uitdagingen aangaan, 

een andere omgeving beleven, sociale vaardigheden bevorderen en het wereldbeeld vergroten. Dit 

alles met plezier als uitgangspunt. 

 

Elke mentor kiest, waar mogelijk in samenwerking met de leerlingen, de activiteiten die passen bij 

de groep en neemt hierover tijdig contact op met ouders.  

Diplomering  

Vmbo-tl examen  

Leerlingen van De Rede kunnen op de eigen locatie deelnemen aan de landelijke staatsexamens op 

vmbo-tl niveau. Het totale diploma kan in gedeeltes (certificaten) worden behaald. We streven er 

naar dat de leerlingen het VMBO TL in vier jaar behalen, wanneer er meer tijd nodig is wordt het 

examen over twee jaar verdeeld. De behaalde certificaten blijven meerdere jaren geldig, zodat de 

leerling een diploma kan opbouwen.  

 

De Rede biedt de volgende vakken aan voor het vmbo-tl examen:  

• Nederlands*  

• maatschappijleer*  

• maatschappijkunde 

• Engels*  

• aardrijkskunde  

• wiskunde  

• rekenen (rekentoets 2F)  

• geschiedenis  

• economie  

• biologie  

• Nask 1 ( natuurkunde) 

• Beeldende vorming 

• muziek 

 

Met deze vakken kunnen leerlingen een keuze maken voor één van de vier profielen:  

• economie  

• zorg en welzijn  

• landbouw  

• techniek 

 

De vakken met een * zijn verplicht in elk profiel. Meer informatie over de profielen en de bijbeho-

rende vakken kunt u vinden op www.duo.nl. 

http://www.duo.nl/
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Alle leerlingen moeten een profiel werkstuk maken, dit is een verplicht onderdeel van de examine-

ring. Dit profiel werkstuk wordt onder begeleiding van de mentor en vakdocent gemaakt 

Mbo 1 

Op dit moment hebben we op de Rede nog enkele leerlingen die de MBO1 richting volgen. 

De beroeps en arbeidsmarkt gerichte leerweg (bbl/kbl) wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking 

met het mbo. Leerlingen die daarvoor in aanmerking komen, kunnen een landelijk erkend diploma 

op mbo 1 niveau behalen.  

Getuigschriften 

Leerlingen met het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel en het uitstroomprofiel dagbesteding ont-

vangen als ze de school verlaten een getuigschrift. Op dit getuigschrift staat onder meer waaraan 

de leerling heeft gewerkt en worden eventuele behaalde certificaten en de gelopen stages benoemd.  
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Kwaliteit & resultaten 

Kwaliteitsbeleid  

In het strategisch manifest 2021-2025 beschrijft Eduvier de stichting brede beleidsuitgangspunten 

en doelstellingen voor de komende jaren. In ons schoolplan beschrijven we de uitwerking hiervan 

op schoolniveau. Jaarlijks maken we een overzicht van de activiteiten en doelen die het komende 

jaar centraal staan.  

 

Afgelopen schooljaar hebben we gewerkt aan het verbeteren van de volgende punten: 

 

• inzet op transitie van brede vmbo naar vmbo-tl door de leerlijnen te verfijnen en in te zetten 

op klassikale ( onderbouw) en groep doorbroken ( bovenbouw) instructie 

• opstart  dakpanklas TL/Havo 

• stimuleren van lezen 

• invoeren zeven uurs rooster  

• brede vaardigheden 

• pilot vak digitale geletterdheid 

• versterken van het rekenonderwijs 

• groepsdynamica 

• begeleide intervisie  

 

Met als resultaat  

 

• de lesmethodes zijn dusdanig aangepast dat een doorstroming naar de havo of naar het regu-

lier mogelijk is. Voor bijna alle theorie vakken zijn vakdocenten aanwezig waardoor er 

klassikale en groep doorbroken instructie kan worden gegeven met goed resultaat. 

• In de twee jarige dakpanklas worden de leerlingen goed gevolgd en wordt gekeken of opstro-

men naar de havo mogelijk is en of een leerling dit via het speciaal onderwijs of het regulier 

onderwijs kan. Het overleg met het Aurum College is gestart om te bekijken welke leerlingen 

de overstap kunnen maken. 

• Door het invoeren van het zeven uurs lesrooster is in het vijfde lesuur ( mentoruur) het ( stil) 

lezen op de kaart gezet. Vanuit de NPO gelden heeft de werkgroep ‘lezen” een prachtige school-

bibliotheek opgezet waaruit de leerlingen hun boeken kunnen lenen. 

• Het rooster met afwisselend theorie en praktijk met daarbij het vijfde uur ( mentortijd) werkt 

voor de leerlingen fijn. De leerlingen hebben voldoende tijd om naast de instructie de lesstof 

te verwerken. 

• Eduvier werkt aan een leerlijn “brede vaardigheden”. De Rede werkt hieraan mee. De leerlijn 

is nog niet ingezet, er wordt nog gewerkt met de sociaal emotionele volglijst. Het is de bedoe-

ling dat vanaf schooljaar 2022-2023 een volgsysteem ‘brede vaardigheden” wordt ingezet. 

• Dit schooljaar is het vak digitale geletterdheid in de VMBO TL klassen op het rooster gezet. Het 

is een goede toevoeging op de theorie en praktijkvakken. De leerlingen leren presentaties 

maken, bespreken wat wel en niet verantwoord is op internet e.d. en vaardigheden voor het 

maken van een ( profiel) werkstuk. In de onderbouw is ook de typ cursus aangeboden tijdens 

en naast de lessen digitale geletterdheid. 

• De lessen rekenen zijn in het rooster opgenomen en wordt door een docent rekenen gegeven. 

Door uitval van enkele mentoren hebben de rekenlessen niet het gehele jaar doorgang gevon-

den. We zien wel dat het rekenonderwijs, gegeven door een docent rekenen, een meerwaarde 

is voor de school. 
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• De studiedagen zijn dit schooljaar besteed aan groepsdynamica. Hoe vorm je de klas, hoe 

herken je de normdragers enz.  

• Naast de bovengenoemde punten is gewerkt aan het versterken van het team door in te zetten 

op collegiale intervisie. Deze intervisie wordt ingezet om van elkaar te leren om met verschil-

lende situaties goed om te kunnen gaan. 

 

In schooljaar 2022-2023 werken we onder meer aan: 

 

• uitwerken van de nieuwe leerweg VBMO TL. Het ministerie van onderwijs heeft aangeven dat 

alle VMBO TL scholen een betere aansluiting moeten maken met het MBO door het curriculum 

aan te passen door meer praktijkvakken aan te bieden; 

• brede vaardigheden ( sociaal emotionele leerlijn); 

• versterken rekenonderwijs; 

• uitwerken leerlijn loopbaan oriëntatie;  

• vergroten van de kennis van de doelgroep leerlingen door de teamtraining “Geef me de vijf”; 

• klassikale consultatie / geven feedback op handelen; 

• duidelijke school en klassenregels hanteren en naleven; 

• begeleiding nieuwe medewerkers door middel van een inwerk traject. 

 

We willen hier het volgende mee bereiken: 

 

We willen als VSO de Rede goed voorbereid zijn op de nieuwe leerweg VMBO TL door in samenwer-

king met de andere TL scholen van Eduvier te bekijken welke vakken en richtingen we goed aan 

kunnen bieden. De praktijkuren kunnen gekoppeld worden aan opdrachten uit het bedrijfsleven  of 

aan de stagerichting van de leerlingen. 

 

Eduvier zet vanaf dit schooljaar in op een Eduvier brede aanpak brede vaardigheden. De doelen in 

de gebieden sociaal, emotioneel, studievaardigheden, taakaanpak e.d. worden in samenwerking 

met de andere vmbo-tl scholen van Eduvier opgesteld. Met deze doelen volgen we de ( per leerjaar) 

leerlingen hoe ze scoren in de bovengenoemde domeinen. Op deze manier kunnen  we de leerlingen 

op een inzichtelijke manier volgen in hun ontwikkeling.  

 

We willen dat de leerlingen met een voldoende basisniveau rekenen de Rede verlaten. Dit jaar 

zetten we weer in op extra rekenonderwijs. 

 

Op de Rede is een leerlijn loopbaan oriëntatie in combinatie met onderdelen uit de theorie metho-

des. Dit jaar ontwikkelen we een praktische leerlijn die door de mentor in het vijfde uur  

(mentortijd) kan worden aangeboden. 

 

We willen inzetten op het vergroten van de kennis van de doelgroep leerlingen door in te zetten op 

de training “Geef me de vijf”. We willen als team hierin groeien en hierdoor een éénduidige aanpak 

nastreven. Hierin nemen we ook mee hoe we duidelijke school- en klassenregels hanteren en na-

leven. 
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Vanuit het kwaliteitsonderzoek ( januari 2022) kwamen vanuit het team de volgende ontwikkel-

punten: 

• leren van elkaar ( klassikale consultatie). Bij elkaar in de klas kijken waardoor je met elkaar 

situaties kan bespreken en extra vaardigheden leert. 

• In het verlengde hiervan is het geven van feedback. Wat heb je gezien en welke vraag stel je 

erbij en geef je terug? 

• Begeleiden van nieuwe collega’s. We maken als team De Rede een inwerkboekje en geven 

nieuwe collega’s een buddy vanuit het team, waardoor een collega weet wat er verwacht wordt 

en hoe de Rede werkt. 

 

Ons Raamwerk kwaliteit en de bijbehorende kwaliteitskalender bieden houvast bij het plannen, 

uitvoeren, evalueren en verbeteren van bovengenoemde plannen en activiteiten. Om de kwaliteit 

van ons onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie te kunnen meten en verbeteren, worden 

tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder afwisselend medewerkers en ouders/leerlingen af-

genomen. Daarnaast evalueren we zelf het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De 

uitkomsten van deze evaluaties leiden waar nodig tot verbeterpunten in het volgende jaarplan, 

en/of tot ontwikkelpunten in het volgende schoolplan.  

Ontwikkelingsperspectiefplan 

Voor elke leerling stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit meerjarenplan is 

vastgelegd wat het uitstroomperspectief van uw zoon of dochter is en welke leerroute hij of zij gaat 

volgen om dit doel te bereiken. Het OPP wordt met u (en indien mogelijk met uw zoon of dochter) 

besproken.  

 

Jaarlijks stellen we een handelingsdeel bij het OPP op dat met uw instemming wordt vastgesteld. 

In het handelingsdeel wordt voor het betreffende schooljaar uitgewerkt welke lessen uw zoon of 

dochter volgt en welke (extra) ondersteuning aangeboden wordt. 

 

Aan de hand van de gestelde doelen in het OPP volgen we de ontwikkeling van uw zoon of dochter 

en meten we zijn of haar voortgang. Twee keer per jaar evalueren we samen met u het hande-

lingsdeel. Indien nodig, wordt het OPP naar aanleiding hiervan bijgesteld.  

Groepsplanning 

In de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) van de leerlingen wordt onder andere de lesstofplan-

ning voor een schooljaar aangegeven. Op basis van deze planning worden de les-groepen ingedeeld 

en kan de mentor subgroepen maken binnen de lesgroep. Daarnaast staan ook de (extra) onder-

wijsbehoeften in het OPP. De leerkracht stemt zijn onderwijs en begeleiding af op deze 

onderwijsbehoeften.  
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Volgen, toetsen en evalueren 

We volgen de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS SOM 

today). In dit LVS worden alle toetsen geregistreerd die door een leerling gemaakt zijn. We maken 

gebruik van methode afhankelijk en methode onafhankelijke toetsen.  

Methode afhankelijke toetsen 

De methode afhankelijke toetsen horen bij de gebruikte methodes en geven aan of de leerling de 

stof die door middel van deze methode behandeld is beheerst.   

Methode onafhankelijke toetsen 

De methode onafhankelijke toetsen bewaken de algemene ontwikkeling van de leerling en zijn niet 

gebonden aan een lesmethode. De school maakt gebruik van de methode onafhankelijke toetsen 

die ontwikkeld zijn door CITO.  

 

In het eerste leerjaar starten we na ongeveer 6 weken met toets 0, als extra onderbouwing van de 

beginsituatie. In april van leerjaar 1 nemen we toets 1 af. In het tweede leerjaar wordt in april 

toets 2 afgenomen. De CITO biedt ons ondersteuning bij de bepaling van de meest passende leer-

weg voor de leerling en geeft inzicht in de voortgang van de leerontwikkeling van de leerling. U 

krijgt vooraf bericht over de afname van de CITO toetsen en achteraf over de resultaten. 

Het volgen van de leergebied overstijgende doelen 

De lijst brede vaardigheden is op de Rede in ontwikkeling Deze ontwikkeling van de leerlingen zal 

worden gevolgd aan de hand van een volglijst. Op de lijst zullen per leerjaar doelen/vaardigheden 

staan in de verschillende domeinen zoals sociale – emotionele ontwikkeling, studievaardigheden, 

taakaanpak, voorbereiding op vervolg e.d. waaraan de leerling kan/moet voldoen gezien zijn leef-

tijd. De mentor en vakleerkrachten vullen deze lijst in en deze zal gebruikt worden als onderlegger 

in de handelingsdelen.  

Elk jaar in november wordt de veiligheidsmonitor afgenomen om het welbevinden van de leerlingen 

te monitoren.  

Evalueren 

De verschillende toetsen, volglijsten en de observaties van de mentoren, leerkrachten en begelei-

ders geven samen een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling. Aan de hand hiervan wordt 

twee keer per jaar het ontwikkelingsperspectief plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
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Resultaten  

In totaal verlieten in schooljaar 2019-2020 41 leerlingen onze school. In 2020-2021 waren dit 37 

eind uitstroom leerlingen en 12 tussen uitstroom leerlingen. Onderstaand een overzicht van de 

eindresultaten van de afgelopen twee schooljaren en een overzicht hoe zij hun (school) loopbaan 

vervolgden. 

Resultaten 

 2019-2020 2020-2021 

 Aantal behaalde 

diploma’s 

Slagings- 

percentage 

Aantal behaalde 

diploma’s 

Slagings- 

percentage 

KSE certificaten   - - 

KSE 1 23 97% - - 

KSE 2 29 80% - - 

KSE 3 38 80% - - 

KSE 4 7 78% - - 

VMBO TL di-

ploma 

17 100% 21 100% 

VMBO TL 

Certificaten  

122 78% 46                82% 

MBO-1 diploma                                        12                          100% 

 

Vanaf schooljaar 2020-2021 is de onder- en zij instroom Vmbo-tl. Er worden vanaf schooljaar 2021-

2022 geen KSE certificaten meer worden afgenomen. 

Doublures en verlengd examentraject 

In schooljaar 2020-2021 stroomde 96% van de niet-examenleerlingen door naar een hoger leer-

jaar. 2 % van de examenleerlingen ( 1 van de 51 leerlingen) volgde een verlengd examentraject.  

Waar gaan onze leerlingen naar toe (eind uitstroom)? 

 2019-2020 2020-2021 

 Aantal leer-

lingen 

Percentage  

leerlingen 

Aantal leer-

lingen 

Percentage  

leerlingen 

VAVO 2 7 % 0 0% 

MBO-1 19 67% 1 3% 

MBO-2   15 40½  

MBO-3-4   12 32% 

Arbeid 5 18% 5 13½% 

Dagbesteding 1 4% 4 11% 

Anders/tussenjaar 1 4% 0 0% 

Totaal 29 100% 37 100% 
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De uitstroombestemming : tussenuitstroom 

De tussenuitstroom stroomt uit naar: 

 

Schooljaar 2019-2020 2020-2021 

Leerroute 1 2 

Regulier VO  2 

Leerjaar 2 Vmbo-BK  2 

Leerjaar 3 MBO-BB intern* 1 
 

Leerjaar 4 Entree intern 1 1 

Leerjaar 6 Entree intern  1 

Leerjaar 3 Vmbo-TL VSO intern 1 - 

Leerjaar 5 Vmbo-TL VSO intern 1 - 

Havo VSO intern 1 2 

VSO extern 1 1 

Thuiszitter met leerplichtontheffing 1 1 

Totaal 8 12 

Doel versus resultaat 

Als we de daadwerkelijke uitstroom vergelijken met het uitstroomprofiel dat is opgenomen in het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), zien we dat 70% van de leerlingen in schooljaar 2020-2021 

uitstroomt naar de bestemming die in zijn of haar OPP is opgenomen Dit betekent dat we niet 

voldoen aan de landelijke norm van 75%. Met dit resultaat zijn we wel tevreden omdat alle examen 

leerlingen met een diploma van school zijn gegaan en een bewuste keuze hebben gemaakt qua 

niveau opleiding die het beste aansloot bij hun interesse. Deze keuze is soms onder het uitstroom 

niveau genomen.  

 

Om het percentage te verhogen willen we: 

• Dat ondanks dat leerlingen instromen op vmbo-tl niveau we als commissie voor begeleiding de 

leerling volgen en bekijken of het aanbod vmbo-tl een reëel perspectief is. Daar waar nodig zal 

het OPP tijdig worden aangepast in samenspraak met ouders en leerling. 

• Handelingsgericht werken, dat wil zeggen inzetten op wat de leerling nodig heeft om het niveau 

wel te kunnen behalen. 

• Meer sturend dan volgend zijn qua lesstof planning. 

• Inzetten op vergroten studievaardigheden. ( brede vaardigheden) 

Bestendiging 

Nadat leerlingen de school verlaten blijven wij hen twee jaar volgen om te zien hoe het met hen 

gaat en of hun ontwikkeling zich voortzet zoals verwacht. Als school streven we er naar dat 75% 

van de leerlingen de ingezette route voortzet. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer een leerling 

uitstroomt naar het MBO, hij of zij na twee jaar nog steeds een soort gelijke opleiding volgt. Of dat 

wanneer een leerling uitstroomt naar arbeid hij of zij nog steeds (een vergelijkbare baan) heeft of 

alsnog een vervolgstudie is gaan volgen. 

 



 

   

     

27  

Van de leerlingen die in 2019-2020 uitstroomden zet 71% zijn of haar ontwikkeling voort zoals 

verwacht. Wij zijn wel tevreden met het behaalde resultaat, aangezien de vervolg opleidingen af-

gelopen jaar te maken hebben gehad met de gevolgen van Covid. Deels dan wel volledig sluiten 

van het onderwijs proces heeft geleid tot stoppen of verandering van opleiding. 

 

Wij gaan inzetten op: 

• In het tweede leerjaar zal de profielkeuze met ouders en leerling worden besproken en zal 

worden ingezet op een profiel waarin de interesse van de leerling ligt en de verwachting welke 

richting de leerling op het MBO zal kiezen. Als het kan, zullen we inzetten op een (maatschap-

pelijke) stage ter oriëntatie op de beroepskeuze. 

• Het opzetten van een leerlijn loopbaan oriëntatie begeleiding(LOB)  

• Oriëntatie op de nieuwe leerweg VMBO   

Het is onze verwachting dat dit percentage hierdoor gelijk zal blijven of hoger zal gaan worden. 

 

De resultaten van schooljaar 2021-2022 zijn op het moment dat deze gids wordt gepubliceerd nog 

niet compleet. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn deze gegevens beschikbaar en worden 

ze als addendum toegevoegd aan de schoolgids op onze website.  

Jaarverslag 

Het jaarverslag van Eduvier wordt jaarlijks vóór 1 juli vastgesteld en aangeleverd bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast is het jaarverslag op de 

website van Eduvier in te zien. 
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Het team 
Het team van De Rede bestaat uit deskundige, enthousiaste en betrokken medewerkers die hun 

vaardigheden inzetten om de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst.  

 

Mentoren zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van een deel van de theorievakken en mentor-

tijd en het bieden van een veilig leerklimaat in samenwerking met de vakdocenten van de 

verschillende theorievakken. De praktijkvakken worden verzorgd door vakdocenten. Daarnaast 

heeft De Rede een intern begeleider, dramatherapeut, leerkrachtondersteuners, een logopedist, 

pedagogisch conciërge, medewerker leerling administratie, drie gedragswetenschappers, een afde-

lingsleider en een directeur. 

Vervanging 

Bij ziekte van een leerkracht wordt er altijd gestreefd om de lessen toch doorgang te laten vinden. 

In de meeste gevallen lukt dit ook door intern oplossingen te zoeken. Mocht er geen vervanging 

beschikbaar zijn, vragen wij de leerling een dag thuis te blijven.  
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Contact met ouders 
 

Een goede samenwerking met ouders vinden we heel belangrijk. We betrekken u dan ook actief bij 

de ontwikkeling van uw zoon of dochter. De mentor is de spil in het contact tussen u, de school en 

uw zoon of dochter. 

 

Via de nieuwsbrief en deze schoolgids blijft u op de hoogte van nieuws en belangrijke data. Via de 

medezeggenschapsraad kunt u daarnaast een actieve rol spelen bij ontwikkelingen op school. 

Informatieavonden 

Jaarlijks organiseren we ouderavonden, waaronder in september een avond in de klas. Naast een 

kennismaking worden hier de belangrijke zaken van het betreffende schooljaar besproken. U ont-

vangt hiervoor tijdig een uitnodiging. 

Rapport- en ontwikkelingsperspectiefbespreking 

Twee keer per jaar (in januari en juni) nodigt de mentor u en uw zoon of dochter uit voor een 

gesprek. In deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw zoon of dochter besproken aan de hand 

van het rapport en het handelingsdeel, gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is 

wordt het ontwikkelingsperspectief naar aanleiding hiervan bijgesteld. Voor nieuwe leerlingen wordt 

het start ontwikkelingsperspectief in oktober met de mentor en u besproken. 

 

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport. Op dit rapport staan de cijfers voor de ge-

volgde vakken met zo nodig een aanvullende opmerking. 

Contact met de mentor 

Elke leerling heeft een vaste mentor, die ook het aanspreekpunt is voor u als ouders. Alle zaken 

die uw zoon of dochter betreffen, kunt u met de mentor bespreken. Omgekeerd zal de mentor ook 

contact met u opnemen. 

 

Als u contact op wilt nemen met een mentor, kunt u hem of haar mailen, of vóór of na schooltijd 

bellen op het telefoonnummer van de school. Elke medewerker beschikt over een mailadres dat als 

volgt is samengesteld: voorletter.achternaam@eduvier.nl (bijvoorbeeld e.nooren@eduvier.nl) 

Nieuwsbrief en website 

VSO De Rede heeft een eigen website: www.eduvier.nl/derede. Hier vindt u onder andere de 

schoolgids, de jaarplanning en algemene informatie over de school. We proberen maandelijks een 

nieuwsbrief te schrijven met daarin de ontwikkelingen van de school. Deze ontvangt u per mail.

http://www.eduvier.nl/derede
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Medezeggenschap 

MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van SO / VSO Lelystad is een orgaan, dat de belangen van leer-

lingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt van de scholen die hiertoe behoren: De Dokter 

Herman Bekiusschool, De Anger, De Rede en het Aurum College.  

 

De MR heeft advies- dan wel instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals het formatieplan, 

het jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de scholengroep. In 

de MR hebben zowel ouders als teamleden zitting. De MR komt maandelijks bij elkaar. De verga-

deringen zijn openbaar.  

 

Oudergeleding namens de Rede 

Marieke Steltenpool  

 

Personeelsgeleding namens de Rede 

Debora Lacedra   

 

Voorzitter MR SO / VSO Lelystad 

Debora Lacedra  

 

De MR komt maandelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

U kunt de MR bereiken per e-mail: mrsovsolelystad@eduvier.nl.   

GMR & BMR 

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het SO en het 

VSO. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. 

 

De MR van de Steiger en de GMR vormen tezamen de Bovenschoolse Medezeggenschapsraad: de 

BMR. De BMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle 

of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maan-

delijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder. 

 

In de GMR is de oudergeleding ondervertegenwoordigd. We zoeken ouders die graag zitting willen 

nemen in deze raad. Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op met de voorzitter van 

de GMR (Yvonne van der Horst y.vanderhorst@eduvier.nl)of de secretaris van de GMR (Marc Kleef-

stra m.kleefstra@eduvier.nl).  

 

Heeft u als ouder vragen voor of over de (B)MR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van 

onze school, neem dan contact op met de personeelsgeleding en / of de oudergeleding van VSO de 

Rede.   

mailto:mrsovsolelystad@eduvier.nl
mailto:m.kleefstra@eduvier.nl
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Leerlingenraad  

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen binnen de school. De raad kan de 

MR en het schoolbestuur adviseren. Daarnaast houdt de leerlingenraad zich bezig met voor hen 

belangrijke onderwerpen binnen de school. Ook kan de leerlingenraad activiteiten voor de leerlingen 

organiseren. De leerlingenraad van De Rede zal dit schooljaar weer worden opgestart. Gespreks-

partners voor de leerlingenraad zijn twee medewerkers van de school. 

Informeren gescheiden ouders 

We zijn verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over alle relevante 

zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids 

en ouderavonden. 

  

Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan 

zullen we deze informatie verstrekken aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Is er sprake 

van co-ouderschap, dan zullen we de informatie verstrekken aan de ouder wiens adresgegevens 

ten behoeve van de registratie van de leerling bij de school vermeld zijn.  

 

In beide gevallen gaan we ervan uit dat de ouder aan wie de informatie wordt verstrekt, alle infor-

matie doorgeeft aan de andere ouder. Indien dit niet het geval is, kunt u ons verzoeken beide 

ouders te informeren. 

 

Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan informeren we in principe de ouder met 

het ouderlijk gezag. Op grond van de wet zijn we verplicht om ook de ouder die niet belast is met 

het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Dit zullen we doen, tenzij het belang van de leerling 

zich tegen het verschaffen van de informatie verzet, de leerling van 16 jaar en ouder dit niet wil, 

of uit een rechterlijk vonnis blijkt dat we hiertoe niet verplicht zijn. 
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Schooltijden & vrije dagen 

Schooltijden 

Maandag  8.30 - 14.15 

Dinsdag  8.30 - 14.15 

Woensdag 8.30 - 14.15 

Donderdag 8.30 - 14.15 

Vrijdag   8.30 - 14.15. 

Pauzes 

De leerlingen hebben twee keer 15 minuten pauze. 

Vakanties leerlingen 

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 zijn de leerlingen een aantal dagen per jaar vrij in verband met studie- 

of organisatiedagen van het team. De volgende dagen zijn reeds gepland:  

   

• 10-10-2022 ( Eduvier studiedag) 

• 14-11 2022 ( studiedag Geef me de 5) 

• 16-12 2022 ( studiedag Geef me de 5) 

• 07-04-2023 (Goede Vrijdag) 

• 30-05 2023 ( teambuilding) 
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Leerplicht en kwalificatieplicht  

 

In de leerplichtwet is vastgelegd dat leerlingen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn. Jongeren tussen 

de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatie plichtig.  

Leerplicht voor kinderen van 5 tot 16 jaar 

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De leerplicht begint op 

de 1e dag van de nieuwe maand nadat een leerling 5 is geworden. De leerplicht duurt tot en met 

het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 wordt.  

Kwalificatieplicht voor jongeren van 16 en 17 

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een 

startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Kwalificatie plich-

tige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Als een leerling 

de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo volgt, dan kan hij of zij leren en werken combi-

neren. 

 

Als een leerling van 16 jaar of ouder met het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding 

uitstroomt uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is hij of zij niet meer kwalificatie plichtig. 

Verantwoordelijk 

Als ouders moet u ervoor zorgen dat uw leerplichtige zoon of dochter bij een school staan inge-

schreven en dat hij of zij de school bezoekt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn jongeren zelf ook 

verantwoordelijk voor regelmatig schoolbezoek van de school waar zij staan ingeschreven. Als 

school zijn wij wettelijk verplicht afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolver-

zuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente. 

Ziek zijn of te laat komen 

Als uw zoon of dochter niet naar school kan, door ziekte of om andere redenen, dan verzoeken we 

u de school hiervan vóór half 9 telefonisch op de hoogte stellen via nummer: 0320 22 04 77. 

Ditzelfde geldt voor het ‘betermelden’, zodat wij weten wanneer uw zoon of dochter weer naar 

school komt. 

 

Als u gebruik maakt van vervoer via een taxicentrale is het belangrijk dat u ziek- en betermeldingen 

ook tijdig aan deze centrale doorgeeft.  

 

We verzoeken u het verzuim zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld dokters- en tandarts-

afspraken buiten schooltijd te maken. Opvallend verzuim zal de school bespreken met u (en uw 

zoon of dochter) en waar nodig met de leerplichtconsulent en/of de schoolarts. In het verzuimpro-

tocol vindt u hierover meer informatie. 
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Verlof buiten de schoolvakanties 

Godsdienst of levensovertuiging  

Er is een aantal religieuze feestdagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest) waarvoor extra verlof kan 

worden verleend. Het gaat hierbij om de godsdienstige verplichting en niet om het feest op zich. 

De duur van het verlof is maximaal 1 dag per gebeurtenis.  

Gewichtige omstandigheden  

U kunt voor gewichtige omstandigheden verlof aanvragen voor uw zoon of dochter. Het gaat om 

omstandigheden die buiten uw wil zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, 

ernstig zieke familieleden, of een begrafenis.  

Vakantieverlof  

We mogen per leerling één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 

dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep waarbij het on-

mogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan (bijvoorbeeld beroepen in 

de agrarische sector, het toerisme en de horeca). U moet dit 8 weken van te voren hebben aange-

vraagd en aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever.  

 

Extra verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De wet wil voorkomen dat 

leerlingen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. 

Extra verlof dient altijd te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Als u voor uw zoon of dochter 

meer dan 10 extra verlofdagen per jaar aanvraagt, beslist de leerplichtambtenaar van uw ge-

meente.  

Vrijstelling van onderwijstijd 

Volgens de wet is de minimale onderwijstijd voor VSO-leerlingen ten minste 1.000 klokuren per 

jaar*. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het lesrooster staan. Ook activiteiten zoals 

projectweken, sportdagen, mentorlessen en maatschappelijke stages kunnen meetellen als onder-

wijstijd. Ons lesrooster is zo opgesteld dat we voldoen aan deze eis. In de bijlage vindt u onze 

onderwijstijdentabel. 

 

In bepaalde gevallen kan van de minimale onderwijstijd worden afgeweken. Als school kunnen we 

hiertoe een verzoek indienen als een leerling niet structureel deelneemt aan het onderwijs van-

wege:  

• noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs;  

• noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling;  

• noodzakelijke behandeling van een plaats bekostigde leerling.  

 

 

* Voor VSO-leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt, net als voor het regulier voortgezet on-

derwijs, een minimale onderwijstijd per opleiding: havo (5 jaar) 4.700 uur, vwo (6 jaar) 5.700 uur, vmbo (4 jaar) 

3.700 uur. Binnen Eduvier is het beleid dat in elk jaar 1000 uur onderwijstijd wordt aangeboden. 

  



 

   

     

35  

Veiligheid 

Schoolveiligheidsplan 

In ons schoolveiligheidsplan beschrijven we hoe we zorgdragen voor de veiligheid van onze leer-

lingen, zowel voor de sociale als de fysieke veiligheid. 

Schoolregels  

 

1. Je komt op tijd op school en in de les 

2. In  school loop je rustig 

3. Je luistert naar alle medewerkers 

4. Je gebruikt alleen iets van de ander als je daarvoor toestemming hebt 

5. Tijdens de lesuren staat je telefoon op stil en zit in de telefoontas ( zie uitleg hieronder) 

6. In de pauze blijf je op het schoolplein 

Telefoon gebruik  

We merken dat de mobiele telefoons afleidend zijn tijdens het leerproces en daarom kiezen we er  

voor om de telefoons tijdens werktijd in de telefoontas te doen. 

In de mentorklassen hangt een telefoontas. Tijdens lestijd moeten de telefoons, op stil, in de tele-

foontas.  

• Tijdens lestijd mogen mobiele telefoons alleen met toestemming van de leerkracht gebruikt 

worden. Is dit niet van toepassing zit de mobiele telefoon in de telefoontas.  

• Tijdens zelfstandig werken kan met “draadloze oortjes” gebruik worden gemaakt van een play-

list om muziek te luisteren. 

• Tijdens de pauzes mag je buiten het schoolgebouw bellen met je eigen mobiele telefoon.  

• Foto’s, filmpjes en geluidsopnames maken van medeleerlingen en personeel is niet toegestaan.  

 

Wanneer u als ouders tijdens lestijd uw zoon/dochter wilt bereiken, verzoeken we u dit via de 

schooltelefoon te doen. Het telefoonnummer van de school is 0320 - 22 04 77. 

Pestprotocol  

In het (cyber) pestprotocol staat een aantal afspraken tussen de school, de leerlingen en ouders 

over het tegengaan van pesten. Eduvier heeft twee veiligheidsspecialisten bij wie de coördinatie 

van het beleid ten aanzien van pesten is belegd.  

 

Als leerlingen het gevoel hebben gepest te worden, kunnen ze hiermee op school in eerste instantie 

terecht bij hun mentor. Waar nodig kunnen ze terecht bij de gedragswetenschapper of IB-er.   
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Privacy 

Op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij registreren alleen die 

(persoons)gegevens die nodig zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van onze leerlingen. 

De meeste gegevens ontvangen wij van u als ouders (bijvoorbeeld bij de inschrijving op onze 

school). Daarnaast registreren wij gegevens als cijfers en vorderingen van de leerlingen. Als het 

nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling worden ook bijzondere persoonsgegevens, zoals 

medische gegevens, geregistreerd. 

 

De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen 

van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn beveiligd 

en toegang tot de gegevens is beperkt tot die medewerkers die dit voor de uitvoering van hun 

werkzaamheden nodig hebben. 

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitaal leermateriaal. Daarvoor is het vaak nodig dat een 

leerling bij het inloggen wordt ‘herkend’, om bijvoorbeeld zijn of haar vorderingen te kunnen vol-

gen. Met elke leverancier maken we– voor de uitwisseling van gegevens – juridische afspraken 

over wat de leverancier wél en niet mag met de persoonsgegevens. Deze afspraken worden vast-

gelegd in een contract dat we een bewerkersovereenkomst noemen. Het belangrijkste uitgangspunt 

is dat de leverancier alleen verwerkingen uitvoert in opdracht van de school en de gegevens niet 

voor andere doeleinden mag gebruiken. 

 

Op computers van de school maken we gebruik van Classroom Management software. Leerkrachten 

kunnen leerlingen hiermee bijvoorbeeld naar het juiste lesmateriaal leiden, tijdelijk schermen blok-

keren, op afstand hulp bieden en (door mee te kijken) in de gaten houden dat er geen ongewenste 

activiteiten op de computers plaatsvinden. Dit gebeurt alleen op apparatuur van Eduvier voor leer-

lingen en alleen medewerkers die een actieve rol in het onderwijsproces hebben, kunnen hier 

gebruik van maken. 

 

Zodra een leerling 18 jaar is, delen we informatie vanuit school (zoals informatie over leerresulta-

ten) in eerste instantie met de leerling zelf. Alleen als de leerling hiervoor toestemming geeft, 

mogen we deze informatie ook met ouders delen.  

 

In het privacyreglement op de website van Eduvier vindt u meer informatie over hoe we op school 

omgaan met leerling gegevens. Hierin vindt u ook de rechten van ouders en leerlingen op bijvoor-

beeld inzage in het leerling dossier.  

Internet en sociale media op school 

Internet en sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van onze leerlingen. Het gebruik 

hiervan kan helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te 

houden met vrienden en te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar internet en sociale 

media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere 

gegevens. In het protocol internet en sociale media hebben we daarom afspraken vastgelegd over 

het online delen van informatie. Het protocol is te vinden op de website van Eduvier.  

  

https://www.eduvier.nl/privacyreglement
https://www.eduvier.nl/documenten
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Foto’s en video’s op school 

Publicitaire doeleinden 

Tijdens activiteiten in en rond de school worden regelmatig foto’s en soms filmpjes gemaakt. Een 

deel van dit beeldmateriaal wordt geplaatst in de nieuwsbrief, op de schoolwebsite of in ander 

voorlichtingsmateriaal zoals de schoolgids. Bij inschrijving van uw zoon of dochter vragen we uw 

toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s voor bovengenoemde doeleinden. U mag altijd 

terugkomen op de door u gegeven toestemming. U kunt hiervoor contact opnemen met de mentor 

van uw zoon of dochter. Jaarlijks zal u middels een brief hiervoor toestemming worden gevraagd. 

 

Met de leerlingen spreken we af dat zij geen foto’s of video’s van aan school gerelateerde situaties 

op sociale media plaatsen of anderszins verspreiden, tenzij de schoolleiding of docent hiervoor 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. We verzoeken ook u als ouders geen foto’s te maken of 

te publiceren van schoolactiviteiten, om de privacy van onze leerlingen te borgen. 

Beeldbegeleiding 

Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op onze leerlingen, maken we soms gebruik van 

beeldbegeleiding. We gebruiken deze methodiek vooral om leerkrachten te coachen. De hiervoor 

getrainde beeldbegeleider op school maakt korte beeldopnames in de klas en bespreekt fragmenten 

hiervan met de leerkracht. Beeldbegeleiding kan daarnaast ingezet worden voor het begeleiden 

van (groepen) leerlingen.  

 

De gemaakte opnames worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet zonder uit-

drukkelijke toestemming van de beeldbegeleider én de betrokken leerkracht en/of leerling, aan 

anderen vertoond. Als de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één leer-

ling, dan vragen we hiervoor toestemming aan de betreffende ouder(s)/verzorger(s). 

Schorsing en verwijdering  

We hanteren de procedure voor schorsing en eventueel verwijdering conform de wettelijk vastge-

stelde richtlijnen. Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een schorsing met onmiddellijke 

ingang. In geval van een schorsing wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de 

lessen of de school ontzegd. U wordt hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek. 

Eventuele volgende stappen worden in overleg met de bestuurder gezet en gaan altijd gepaard met 

een schriftelijke bevestiging.  

Convenant veiligheid  

Samen met politie, justitie en de gemeente Lelystad hebben we een eenduidig stelsel van afspraken 

gemaakt voor het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en voor 

het creëren van een veilig klimaat in en om de school.  
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Klachtenregeling 

Binnen Eduvier kunt u in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider 

of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u 

een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH 

Lelystad). 

 

Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een 

deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Onderwijsgeschillen 

Postbus 85191 

3508  AD Utrecht 

E info@onderwijsgeschillen.nl 

I  www.onderwijsgeschillen.nl  

 

Het staat u ook vrij uw klacht direct te laten onderzoeken door deze deskundige en onafhankelijke 

klachtencommissie. In dat geval zal de commissie Eduvier bij de klachtafhandeling betrekken. 

Melding ongewenste omgangsvormen 

Voor meldingen over ongewenste omgangsvormen kunnen uw zoon of dochter en u terecht bij de 

hiervoor aangestelde contactpersonen op school. Zij zijn het aanspreekpunt voor ongewenste om-

gangsvormen op school en verzorgen de eerste opvang bij incidenten.  

 

Contactpersonen van De Rede zijn: 

Joost Vogelaar  j.vogelaar@eduvier.nl 
Angelique van der Werf a.vanderwerf@eduvier.nl 

 

U kunt de contactpersoon ook telefonisch bereiken via het school nummer: 0320 - 22 04 77. Indien 

nodig en gewenst, kunnen de contactpersonen de hulp inroepen van een externe vertrouwensper-

soon van Stichting Veilig Onderwijs. 

Veilig Thuis 

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt ons, als school, bij hoe wij kunnen of 

moeten handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode is op-

genomen in ons protocol Veilig Thuis.  

 

Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid doen we een melding, of vragen we advies bij 

het landelijk advies- en meldpunt Veilig Thuis.   

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
file:///C:/Users/p.nooitgedagt/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1JF4IJV0/www.onderwijsgeschillen.nl
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Roken en alcohol 

Leerlingen mogen op school geen alcohol nuttigen. Ook medewerkers drinken geen alcohol in het 

bijzijn van de leerlingen en/of als ze op dat moment verantwoordelijk zijn voor leerlingen, bijvoor-

beeld op schoolkampen. 

 

De Rede heeft een rookvrije schoolomgeving. Dit betekent dat er in en rondom de school niet 

gerookt mag worden. We hopen dat u als ouders/verzorgers ons ondersteunt in dit beleid. 

Medicijngebruik 

Indien uw zoon of dochter overdag medicijnen gebruikt, kunt u dit doorgeven aan de mentor. De 

medicijnen worden op school op een daarvoor bestemde afgesloten plaats bewaard. Wijzigingen in 

het medicijngebruik meldt u direct schriftelijk bij de mentor. Als uw zoon of dochter nieuwe medi-

catie mee naar school neemt, verzoeken wij u de school daar over te informeren.  
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Goed om te weten 

Schoolspullen  

Alle leerlingen dienen, vanaf de eerste schooldag, de volgende schoolspullen mee te nemen:  

• schrijfgerei: pennen (blauw of zwart) en potloden (grijs) 

• 2 schriften met lijntjes  

• 2 A4 schriften voor wiskunde met hokjes van 1 cm bij 1 cm  

• multomap 23-rings 

• geodriehoek en liniaal  

• passer  

• kleurpotloden  

• puntenslijper en gum  

• lijm en plakband  

• schaar  

• hoofdtelefoon of ‘oortjes’  

• rekenmachine: TI-30XB multiview of de TI-30XS multiview op zonne-energie 

• gymkleding  

• sportschoenen met niet afgevende zolen  

• handdoek  

Bewegingsonderwijs 

Twee tot drie keer per week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs. Leerlingen zorgen zelf voor 

gymkleding (broek, T-shirt, sportschoenen) en een handdoek. Het is wenselijk dat de leerlingen 

zich na afloop van de les even opfrissen. Indien uw zoon of dochter niet mee kan of mag doen met 

de les, verzoeken wij u dit te melden bij de mentor. 

Boekenpakket 

De leerlingen krijgen de lesboeken en werkboeken van school. Deze boeken blijven op school. 

Alleen in overleg met de leerkracht mag een leerling een boek mee naar huis nemen. De werkboe-

ken zijn verbruiksmateriaal, hier wordt in geschreven. De lesboeken krijgen de leerlingen voor een 

schooljaar in bruikleen. We verwachten dat de leerlingen zuinig zijn op deze boeken. Bij opzettelijk 

beschadigen van een lesboek wordt de aanschaf van een nieuw boek in rekening gebracht. 

De leerlingen tekenen een boekencontract bij ontvangst van het boekenpakket.  

Overblijfregeling 

De middagpauze op school is kort en de leerlingen blijven allemaal over. Tijdens de middagpauze 

is altijd begeleiding aanwezig. De leerlingen mogen het schoolterrein alleen met toestemming van 

de mentor verlaten. 
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Vervoer 

Wanneer uw zoon of dochter niet op eigen gelegenheid naar school kan reizen, is het in sommige 

gevallen mogelijk bij uw gemeente aangepast vervoer aan te vragen. Ook zelfstandig reizende 

leerlingen krijgen in bepaalde gevallen een vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met de 

ambtenaar leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs op het gemeentehuis in uw woonplaats.  

 

Heeft u klachten over het vervoer, neem dan contact op met de vervoersmaatschappij en/of de 

ambtenaar leerlingenvervoer uit uw gemeente.  

 

Wanneer uw zoon of dochter een dag niet naar school gaat, vergeet u dan niet dit vroegtijdig door 

te geven aan de betreffende taxicentrale. U informeert de taxicentrale ook wanneer het vervoer 

weer hervat wordt.  

Gezondheidsonderzoek 

De schoolarts verzorgt periodieke gezondheidsonderzoeken. U wordt hierover vooraf geïnformeerd. 

De onderzoeken vinden plaats op school. Een eventueel vervolgonderzoek kan indien nodig plaats 

vinden bij de GGD, locatie Centrum Jeugd en Gezin. 

Ouderbijdrage 

Elk jaar vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage (de vrijwillige ouderbijdrage) om activi-

teiten die buiten het gewone lesprogramma vallen te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage wordt 

bijvoorbeeld gebruikt voor het organiseren van festiviteiten of een sportdag.  

 

In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor 

schooljaar 2022-2023 vastgesteld op €30,-. De kosten voor schoolreisjes en het schoolkamp zijn 

niet bij dit bedrag inbegrepen. Hierover ontvangt u te zijner tijd apart bericht.  

 

De vrijwillige ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL16 RABO 0310 8185 16 ten 

name van Eduvier onderwijsgroep, onder vermelding van Ouderbijdrage 2022-2023 De Rede en de 

naam en klas van uw zoon of dochter.  

 

De besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoord aan de oudergeleding van de medezeggen-

schapsraad. Alle leerlingen mogen meedoen aan de aangeboden activiteiten buiten het verplichte 

onderwijsprogramma, ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet (kunnen) betalen.  

Sponsoring 

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met achttien organisaties een convenant gesloten waarin 

afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd. Wij onderschrijven dit convenant. Dit betekent dat in-

dien er sprake is van sponsoring, de school zich houdt aan de gedragsregels uit het convenant. Het 

convenant is te vinden op de website www.rijksoverheid.nl. 
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Aansprakelijkheid  

De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en schade aan bezittingen van leer-

lingen. Dit geldt ook voor telefoons. Fietsen en scooters en dergelijke dienen van een goed slot te 

zijn voorzien en in de stalling te worden geplaatst.  

 

Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Als er sprake is van 

opzettelijke vernieling, worden de kosten in rekening gebracht bij de leerling of de ouders. 

Verzekeringen 

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat leerlingen ge-

durende alle activiteiten in schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen, zijn verzekerd voor 

ongevallen. Meer informatie over verzekeringen is te verkrijgen op de school.   
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Bijlage 1: Onderwijstijdentabel  
 

 

 

 

VSO jaaroverzicht lesuren leerlingen 22-23

aug-22 sep-22 Datum okt-22 nov-22 dec-22 jan-23 feb-23 mrt-23 apr-23 mei-23 jun-23 jul-23 aug-23 sep-23 Datum

Zomer 5,25 1 5,25 5,25 nieuwjaar 5,25 Voorjaar Mei 5,25 Zomer Zomer 1

Zomer 5,25 2 5,25 5,25 Kerst 5,25 Voorjaar Mei 5,25 Zomer 2

Zomer 3 5,25 5,25 Kerst 5,25 Voorjaar 5,25 Mei 5,25 Zomer 3

Zomer 4 5,25 5,25 Kerst 5,25 Mei 5,25 Zomer 5,25 4

Zomer 5,25 5 5,25 5,25 Kerst 5,25 bevrijdingsdag 5,25 5,25 5,25 5

5,25 6 5,25 5,25 Kerst 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 6

5,25 7 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 organisatiedag 5,25 5,25 Zomer 5,25 7

Zomer 5,25 8 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 8

Zomer 5,25 9 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 9

Zomer 10 studiedag 5,25 5,25 5,25 5,25 2e paasdag 5,25 5,25 Zomer 10

Zomer 11 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 11

Zomer 5,25 12 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 12

5,25 13 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 13

5,25 14 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 14

Zomer 5,25 15 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 15

Zomer 5,25 16 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 16

Zomer 17 Herfst 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 17

Zomer 18 Herfst 5,25 5,25 5,25 Hemelvaart 5,25 Zomer 5,25 18

Zomer 5,25 19 Herfst 5,25 5,25 5,25 Hemelvraart 5,25 5,25 5,25 19

5,25 20 Herfst 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 20

5,25 21 Herfst 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 21

Zomer 5,25 22 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 5,25 22

Zomer 5,25 23 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 23

Zomer 24 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 Mei 5,25 Zomer Zomer 24

Zomer 25 5,25 5,25 1e kerst 5,25 Mei 5,25 Zomer Zomer 5,25 25

Zomer 5,25 26 5,25 2e kerst 5,25 Mei 5,25 5,25 Zomer 5,25 26

5,25 27 5,25 Kerst 5,25 Voorjaar 5,25 koningsdag 5,25 Zomer 5,25 27

5,25 28 5,25 5,25 Kerst Voorjaar 5,25 Mei 5,25 Zomer Zomer 5,25 28

5,25 5,25 29 5,25 Kerst 5,25 2e Pinksterdag 5,25 Zomer 5,25 29

5,25 5,25 30 5,25 Kerst 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer 30

5,25 31 5,25 5,25 5,25 5,25 Zomer Zomer 31

15,75 115,5 78,75 115,5 89,25 89,25 94,5 105 68,25 78,75 115,5 78,75 0 105 1018,5

194

 = weekend

 = vrije dagen leerlingen

N.B.: Er wordt nog een aantal studie- of organisatiedagen (vrije dagen voor leerlingen) ingepland. Zie ook de paragraaf schooltijden en vrije dagen.


