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Leo Kanner
Onze school is vernoemd naar de
19e -eeuwse Oostenrijks-Amerikaanse psychiater
Leo Kanner (1894-1981), die bekend werd door
zijn werk op het gebied van autisme.
Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum. Structuur,
overzichtelijkheid en voorspelbaarheid zijn voor onze leerlingen sleutelbegrippen.
We zetten als school in op het geven van handvatten op sociaal-emotioneel gebied: op die
manier kunnen onze leerlingen een goede start maken bij hun vervolgopleiding of hun
arbeidstraject.
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Voorwoord
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Dit is de schoolgids van de Leo Kannerschool VSO in Oegstgeest. De Leo Kannerschool VSO
is één van de locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO). De Leo Kannerschool VSO
is aangesloten bij verschillende samenwerkingsverbanden.
De Leo Kannerschool VSO verzorgt onderwijs aan
leerlingen met een autismespectrumstoornis in
de middelbare schoolleeftijd. De leerlingen
kunnen er de praktijkgerichte leerroute of de
leerroute niveau VMBO Basis/Kader volgen.
Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van
leerlingen met een autismespectrumstoornis. We
vinden het belangrijk dit alles in een veilige en gestructureerde leeromgeving te doen in
goede samenwerking met ouders en hulpverlening.
De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief
en sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo
zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen
handhaven.
Wij zorgen er samen voor dat onze leerlingen zich in hun eigen-wijs-heid
ontplooien.
Wij hopen dat al onze leerlingen gemotiveerd het nieuwe schooljaar ingaan, met veel plezier
het schooljaar doorlopen en dit vervolgens succesvol afronden. Het schoolteam staat klaar
om hierbij de nodige ondersteuning te geven.
Voor uitgebreide informatie en actuele informatie kijkt u op onze website www.leokanner.nl.
Vanaf de homepage klikt u door naar ‘Leo Kannerschool VSO’.

Douwe Splinter
Directeur Leo Kannerschool VSO
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1

Eerste kennismaking

1.1 De Leo Kanner Onderwijsgroep
De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt op verschillende locaties in de regio Leiden en
Zoetermeer speciaal onderwijs aan leerlingen van vier tot twintig jaar. Onze leerlingen
hebben allemaal ernstige ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en/of psychiatrische
problematiek.

1.2 Welke leerlingen bezoeken onze schoollocaties?
De Leo Kanner Onderwijsgroep kent verschillende locaties. De locaties Leo Kannerschool
(SO Oegstgeest), Leo Kannerschool (VSO Oegstgeest) en Leo Kannercollege (VSO Leiden)
bieden onderwijs aan leerlingen met een diagnose binnen het autismespectrum.
Op de locatie De Musketier (SO Zoetermeer) is de leerling populatie breder. Leerlingen met
internaliserende en externaliserende problematiek volgen hier gezamenlijk onderwijs. Dit
geldt ook voor de lesplaatsen van de LKO die zijn verbonden aan het kinderpsychiatrisch
centrum Curium-LUMC. Op de locatie PC Hooftcollege (VSO Leiderdorp) zitten leerlingen, die
overwegend externaliserend gedrag laten zien. Er is een aparte vleugel met een MAVOafdeling voor leerlingen met internaliserend gedrag.

Deze schoolgids betreft alleen de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest.

De Leo Kanner Onderwijsgroep wil voorop lopen in het ontwikkelen van vernieuwende
onderwijstrajecten voor leerlingen die, vaak in combinatie met een zorgbehoefte, niet tot
ontwikkeling komen binnen het bestaande onderwijsaanbod van de LKO locaties.
De School zonder Muren is de 2e afdeling naast de huidige lesplaats ESB Curium-LUMC.
In de schoolgids van de ESB Curium-LUMC wordt beschreven hoe de aanvraag voor
trajecten vanuit de School zonder Muren loopt.
De onderwijsmanager van beide afdelingen is Berna Dubelaar, Ellen v.d. Meeberg is adjunct
directeur van de School zonder Muren.

1.3 Pedagogisch klimaat
Voor leerlingen met autisme is het belangrijk dat wij als school duidelijkheid bieden en
overzicht geven in een wereld die door hen als chaotisch en verwarrend wordt ervaren.
Door samenhang aan te brengen kunnen de leerlingen hun leef- en schoolwereld beter
overzien en begrijpen. De schoolomgeving is zo ingericht en geordend dat leerlingen
voorspelbaarheid ervaren. Hierdoor voelen ze zich veiliger. Het pedagogisch klimaat is
gericht op de specifieke behoeften van onze leerlingen. Het schoolteam biedt een sociaalemotioneel schoolklimaat waarin veiligheid, structuur en acceptatie kernwoorden zijn.
Hoewel alle leerlingen op de Leo Kannerschool VSO een diagnose binnen het
autismespectrum hebben, is ieder kind anders. Er wordt rekening gehouden met deze
verschillen en er is aandacht voor de behoefte en denkwijze van iedere leerling.
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1.4 Missie en visie
De Leo Kanner Onderwijsgroep wil bereiken dat leerlingen later in de maatschappij zo goed
mogelijk kunnen functioneren. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan hun
mogelijkheden. Leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd om zich niet alleen cognitief
te ontwikkelen. De ontwikkeling op het gebied van levensvaardigheden vinden wij net zo
belangrijk. Bij deze vaardigheden stimuleren wij de leerlingen bij hun zelfredzaamheid,
praktische en sociale vaardigheden en hun emotionele ontwikkeling.
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft als visie: Onderwijs met perspectief.
De kernwaarden die ons daarbij binden zijn:
✓ Eigenwijsheid
✓ Solidariteit
✓ Ontwikkeling
Deze visie en kernwaarden leiden tot de volgende missie:
Samen zorgen wij ervoor dat
onze leerlingen zich in hun eigen-wijs-heid ontplooien.

1.5 Ten aanzien van de cognitieve ontwikkeling
Voor de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest betekent dit twee leerroutes: de praktijkgerichte
leerroute en de leerroute met het niveau VMBO Basis en Kader.
Na het tweede leerjaar heeft elke leerling, ongeacht het cognitieve niveau, het
uitstroomprofiel Arbeid met potentie tot vervolgonderwijs. Voor veel van onze leerlingen is
het vergaren van kennis een houvast. Ze ontlenen hieraan zelfvertrouwen en een gevoel
van eigenwaarde. We streven ernaar dat onze leerlingen hun cognitieve capaciteiten zo
goed mogelijk kunnen benutten. Gedurende hun schoolcarrière bouwen de leerlingen aan
een solide basis van kennis en vaardigheden waar ze na hun schooltijd profijt van hebben.
Er wordt ingezet op het behalen van IVIO1 certificaten en op het behalen van
Staatsexamencertificaten.
Leerlingen, binnen de leerroute niveau VMBO Basis en Kader, die door hun belemmerende
factoren baat hebben bij minder theorievakken en meer praktische vaardigheden kunnen in
overleg met ouders een aangepast programma krijgen. De theorie krijgen ze op VMBO Basis
niveau aangeboden.
1.5.1

Ten aanzien van de emotionele ontwikkeling

We willen dat leerlingen zich op school veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich
gewaardeerd voelen. We gaan uit van wat leerlingen al kunnen en wat er goed gaat. We
geven leerlingen op deze punten veel bevestiging om zo de ontwikkeling van een positief
zelfbeeld te stimuleren. Door situaties te oefenen en na te spreken wordt gewerkt aan
herkenning van emoties bij zichzelf en anderen. We vinden het belangrijk dat leerlingen
tijdens hun schoolperiode besef krijgen van de aard van hun belemmerende en
bevorderende factoren en onderwijsbehoeften en dat ze leren hier zo goed mogelijk mee om
te gaan.

1

IVIO-Examenbureau organiseert de examinering voor scholen en particuliere opleiders die geen
gebruik kunnen of willen maken van reguliere overheidsexamens. Hier kunnen leerlingen formele
verklaringen / certificaten / diploma’s behalen.
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1.5.2

Ten aanzien van de sociale ontwikkeling

Gedurende de hele dag doen zich situaties voor waarin leerlingen samen zijn, samen delen
en samen conflicten proberen op te lossen. In de klas begeleiden de docenten hen hierbij
door hun gedrag te benoemen, te bespreken en waar nodig bij te sturen.
We proberen leerlingen respect voor anderen bij te brengen. Oefeningen om dit laatste tot
stand te brengen zijn het klassikaal of individueel teruggrijpen op incidenten waar sociale en
emotionele vaardigheden tekort zijn geschoten. Zo worden leerlingen ook gestimuleerd om
hun emoties te verwoorden en naar elkaar te luisteren. Waar hun inlevingsvermogen
tekortschiet, wordt gewerkt met gedragsregels, die frequent herhaald worden. Deze regels
worden gevisualiseerd en duidelijk zichtbaar opgehangen en besproken.
Tevens wordt gewerkt met een vastgestelde Sociale Vaardigheden (SoVa) methode.
De sociale ontwikkeling vinden we erg belangrijk. De mate van sociale competentie die een
leerling heeft kunnen verwerven, zal later doorslaggevend zijn voor zijn zelfstandig
functioneren in de maatschappij. Zelfredzaamheid speelt hierbij een grote rol. Op school
wordt aandacht besteed aan de zelfverzorging op gebied van kleding en hygiëne. De
docenten trainen met de leerlingen ook de verzorging van de eigen spullen, het invullen van
de agenda en zelfstandig werken. Toegewerkt wordt naar zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, flexibiliteit en weerbaarheid.
Binnen het team zullen we soms afwegingen moeten maken waar op een bepaald moment
voor de groep/ de leerling de prioriteit moet liggen. Het kan voorkomen dat de sociaalemotionele ontwikkeling voorrang krijgt boven de cognitieve ontwikkeling.
Er wordt naar zelfredzaamheid gestreefd bij de leerlingen. De school is actief op het gebied
van openbaar vervoer training, zelfstandig reizen, omgaan met sociale media, et cetera.

1.6 Werkwijze
Uitgangspunt van de Leo Kanner Onderwijsgroep en dus ook van de Leo Kannerschool VSO
Oegstgeest is dat het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aansluit op de onderwijsbehoeften
van de leerlingen. Er wordt gedifferentieerd gewerkt vanuit de mogelijkheden en
beperkingen van de leerlingen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling en het sociaalemotioneel functioneren.
De basis van onze werkwijze ligt in onderling respect voor elkaar. Dit werkt in alles door,
van het gedrag en taalgebruik van de medewerkers tot het bevorderen van onderling
respect bij leerlingen. De school kenmerkt zich door de zorg voor een ordelijke en
functionele leeromgeving die stimulerend en overzichtelijk is voor de leerlingen.
Een belangrijk onderwerp is de onmacht die veel leerlingen ervaren bij het adequaat
functioneren: op school, in het dagelijks leven, sociaal en cognitief. Leerlingen willen vaak
graag, maar het lukt hen soms moeilijk. De groepsindeling wordt gemaakt op basis van het
verwachte eindniveau in combinatie met het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling
en de werkhouding. De belastbaarheid van leerlingen speelt hierbij een grote rol. In de klas
wordt getracht om die voorwaarden te scheppen die leerlingen nodig hebben om tot leren
komen. We bieden structuur door een vast dagritme te hanteren en er zijn duidelijke,
onderling afgestemde afspraken rond het gebruik van het digitale schoolbord, het
whiteboard, de time-timer, de agenda, het huiswerk, et cetera.
We werken in een voorspelbare omgeving zowel in de klaslokalen als in de
praktijkvaklokalen. De leerstof is zo overzichtelijk mogelijk geordend. De opdrachten zijn
eenduidig gesteld. Veel leerlingen krijgen tijdens de les ook gedifferentieerde instructie.
Tijdens de praktijklessen wordt gewerkt aan sociale vaardigheden die bijdragen tot de
zelfredzaamheid van de leerlingen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het zich eigen
maken van werknemer competenties.
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1.7 Resultaten
Het jaardoel waar we met leerlingen naar toe werken is ambitieus. Die ambitie kan liggen
op cognitief vlak, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling of
werkhouding. Op school begeleiden we leerlingen zo goed mogelijk naar dit doel toe.
Hiervoor maken we vaak aparte afspraken met een leerling en kiezen we voor een vak een
bepaald leerarrangement. Dit is terug te vinden in het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP).
Al deze afspraken en doelen worden samengevat in het groepsplan van de klas. Als een
leerling extra begeleiding nodig heeft bovenop het aanbod in de groep, wordt er een plan
van aanpak ingevuld. Dit kan worden ingevuld voor leervakken, maar ook voor doelen op
sociaal- emotioneel gebied.
Mocht een leerling meer of andere ondersteuning nodig hebben dan op school gegeven kan
worden, dan overlegt school met ouders over welke mogelijkheden er zijn voor het inzetten
van externe hulp en ondersteuning.
1.7.1

Slagingspercentages deelexamen VMBO Basis en VMBO Kader **

Let op:
De cijfers over schooljaar 2019-2020 worden in uiterlijk september 2020 aangeleverd op de
website!!
De onderwijskundig begeleiders zullen in oktober 2020 de resultaten analyseren en waar
nodig acties uitzetten om resultaten te verbeteren.
In onderstaande tabellen is terug te zien hoe de deelexamens in schooljaar 2018-2019 zijn
verlopen.
Nederlands
Stamgroep

Engels

Wiskunde

Maatschappijleer

Economie

Basis

Kader

Basis

Kader

Basis

Kader

Basis

Kader

Basis

Kader

Totaal

23

7

23

9

23

5

19

21

12

5

Gemiddelde

6,8

7,9

7,7

7,9

6,8

6,4

6,8

7,5

6,4

6,6

91,3%

100%

87%

80%

100%

95,2%

91,7%

100%

Slagingspercentage 91,3% 85,7%
Nederlands
Stamgroep

Slagingspercentage

Rekenen

Biologie

IVIO 3

IVIO 1

IVIO 2

IVIO 1

IVIO 2

IVIO 3

IVIO 2

IVIO 3

8

1

7

1

6

1

1

23

7

7,5

7

6,3

7

6,7

7

7

4,7

6,9

87,5%

100%

71,4%

100%

83,3%

100%

100%

47,8%

100%

Totaal
Gemiddelde

Engels

IVIO 1

In onderstaande tabellen is terug te zien hoe de deelexamens schooljaar 2017-2018 zijn
verlopen.
Nederlands
Stamgroep
Totaal
Gemiddelde

Basis

Kader

Basis

Kader

22

22

14

28

6.7

Slagingspercentage 95,5%

Wiskunde

Engels

Basis

Kader

Basis

18

23

21

6

33

6.3

6

7.2

6.8

82,6%

72,2%

83,3%

91,2%

6.7

7.6

7.8

6.8

95,5%

92,9%

96,4%

88,9%

Nederlands

Engels

Maatschappijleer Economie

Rekenen

Kader

Biologie

Basis

Burgerschap

IVIO 1

IVIO 2

IVIO 1

IVIO 2

IVIO 1

IVIO 2

IVIO 2

IVIO 3

IVIO 2

Totaal

15

4

15

4

12

1

11

22

1

Gemiddelde

6.8

6.8

7.9

7.8

6.6

7

6.7

6

8

75%

93,3%

100%

83,3%

100%

90,9%

72,7%

100%

Stamgroep

Slagingspercentage 93,3%
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1.7.2

Slagingspercentages Entree

In schooljaar 2019-2020 hebben 13 leerlingen een Entree-diploma behaald:
Rekenen*)

Praktijkexamen *)

2F

assistent
13

Stamgroep

2A

Totaal

13

13

Gemiddelde

7.6

7.9

Slagingspercentage

69%

2F

Nederlands

%

100%

100%

*) Note:
Het Centraal Overheidsexamen rekenen is dit jaar, als gevolg van uitbraak Corona, niet
afgenomen. In plaats daarvan is een instellingstoets Niveau 2A (volgens de richtlijnen in het
referentieniveau van Meijerink (2008). Conform aan de syllabus 2A voor het MBO) afgenomen.
Het gemiddelde cijfer voor het praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid) kan niet goed
weergegeven worden, omdat binnen de diverse branches verschillende werkprocessen
worden beoordeeld.
In schooljaar 2018-2019 hebben 15 leerlingen een Entree-diploma behaald:
Rekenen
Stamgroep

2A

2F

Nederlands
2F

Totaal

15

15

Gemiddelde

7.1

8.3

93,3%

100 %

Slagingspercentage

In schooljaar 2017-2018 hebben 16 leerlingen een Entree-diploma behaald:
Rekenen
Stamgroep

2A

Totaal

2F

4

12

16

6,8

7,2

7,9

100%

100%

100%

Gemiddelde
Slagingspercentage

2F

Nederlands

1.8 Uitstroombestemmingen
Let op: Dit punt komt te vervallen in de schoolgids. In januari 2021 wordt er een analyse van de
opbrengsten van schooljaar 2019-2020 gemaakt. Deze gegevens worden vanaf januari 2021 via de
website kenbaar gemaakt.

Uitstroom 2018-2019
Per augustus 2019 zijn in totaal 87 leerlingen uitgestroomd, waarvan 13 leerlingen met een
MBO-diploma naar een MBO-2 en hoger. Leerlingen die meegedaan hebben met het
staatsexamen hebben staatsexamencertificaten behaald. Het halen van certificaten geeft
gewoonlijk geen doorstroomrecht naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Wij
hebben met de meeste MBO’s een goede band opgebouwd en met een warme overdracht
gaan toch een aantal leerlingen starten op het MBO. 39 leerlingen zijn zonder diploma
uitgestroomd naar een andere school. 10 Leerlingen hiervan zijn rechtstreeks met
staatsexamencertificaten en een warme overdracht naar het MBO niveau 2 of hoger gegaan,
7 leerlingen naar het reguliere VO (VMBO en PrO) en 2 leerlingen zijn geschakeld naar het
VMBO-T op een andere VSO school. 10 leerlingen hebben om diverse redenen de overstap
gemaakt naar een andere VSO school.

Schoolgids 2020-2021

Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

12

VO
Regulier
PrO

VO
Regulier
VMBO
Basis
4

VO
regulier
VMBO
Kader
3

(Vervolg) onderwijs
VSO
VSO
Cluster 3
PrO

VSO
VMBO
Basis

VSO
VMBO
Kader

VSO
VMBO TL

1
2
3
3
2
Vervolgonderwijs
MBO niveau 1
MBO niveau 2
MBO niveau 3
MBO niveau 4
11
21
1
1
Arbeid
Regulier werk
Participatiewet en Beschutte Arbeid
6
13
(Arbeidsmatige) Dagbesteding
13
Anders
Behandeling
Leerplichtontheffing
Emigratie
1
1
1
Uitstroom 2017-2018
Per augustus 2018 zijn in totaal 84 leerlingen uitgestroomd, waarvan 14 leerlingen met een
MBO-diploma naar een MBO-2 en hoger. Leerlingen die meegedaan hebben met het
staatsexamen hebben staatsexamencertificaten behaald. Het halen van certificaten geeft
gewoonlijk geen doorstroomrecht naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Wij
hebben met de meeste MBO’s een goede band opgebouwd en met een warme overdracht
gaan toch een aantal leerlingen starten op het MBO. 38 leerlingen zijn zonder diploma
uitgestroomd naar een andere school. 24 Leerlingen hiervan zijn rechtstreeks met
staatsexamencertificaten en een warme overdracht naar het MBO niveau 2 of hoger gegaan,
6 leerlingen naar het reguliere VO (VMBO en PrO) en 5 leerlingen zijn geschakeld naar het
VMBO-T op een andere VSO school. 3 leerlingen hebben om diverse redenen de overstap
gemaakt naar een andere VSO school.
(Vervolg) onderwijs
VO
VO
VO
VSO
VSO
VSO
VSO
VSO
Regulier
Regulier
regulier Cluster 3
PrO
VMBO
VMBO
VMBO TL
PrO
VMBO
VMBO
Basis
Kader
Basis
Kader
0
2
4
1
1
0
1
5
Vervolgonderwijs
MBO niveau 1
MBO niveau 2
MBO niveau 3
MBO niveau 4
8
27
0
3
Arbeid
Regulier werk
Participatiewet en Beschutte Arbeid
6
12
(Arbeidsmatige) Dagbesteding
11
Anders
Behandeling
Leerplichtontheffing
2
1
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2

Ons onderwijs

2.1 De lesdag
2.1.1

Lesrooster

Vanaf 8.15 uur zijn alle docenten aanwezig en is er toezicht op het plein. Om 8.30 uur start
de eerste les. De leerlingen gaan pas naar de klas als de bel gaat. We werken volgens het
vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de leerlingen alle dagen om 14:30 uur uit zijn. Er
zijn gedurende de dag twee pauzes: de kleine pauze is van 10.25 uur tot 10.40 uur en de
grote pauze is van 12.20 uur tot 12.50 uur. Tijdens deze pauzes zijn de leerlingen van
leerjaar 1, 2 en 3 op het plein of in de aula aanwezig. De leerlingen van leerjaar 4 en hoger
mogen, met toestemming van de ouders, ook het plein af. Voor leerlingen die behoefte
hebben aan een stille ruimte is de mogelijkheid aanwezig om gebruik te maken van het
‘stiltelokaal’.
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
08.30 – 08.45

15 minuten

Blok 1

08.45 – 09.35

50 minuten

Blok 2

09.35 – 10.25

50 minuten

10.25 – 10.40

15 minuten

Blok 3

10. 40– 11.30

50 minuten

Blok 4

11.30 – 12.20

50 minuten

12.20 – 12.50

30 minuten

Blok 5

12.50– 13.40

50 minuten

Blok 6

13.40 – 14.30

50 minuten

pauze

pauze

De praktijkvakken vinden ook binnen deze lestijden plaats. Deze vakken worden door
praktijkvakdocenten en Technisch Onderwijsassistenten (TOA) gegeven. De TOA’s werken
onder de verantwoordelijkheid van docenten.
Het lesrooster voor het vak Horeca restaurant is 12.30 tot 20.30 uur. (Vanwege de gestelde
RIVM – richtlijnen zal het Horeca restaurant waarschijnlijk in januari 2021 weer opstarten)
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2.1.2

Schooltijden en onderwijsuren

De wet kwaliteit (V)SO kent drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en
dagbesteding. Het aantal klokuren onderwijstijd dat bij dit profiel hoort, is in de tabel
hieronder zichtbaar gemaakt.
Jaarberekening
berekening uren per leerjaar
1e, 2e jaars
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
3e jaars
uitstroomprofiel Arbeid met potentie tot
vervolgonderwijs (leerlingen die Basis/Kader
vakken volgen richting
staatsexamencertificaten)
3e jaars
Uitstroomprofiel Arbeid (leerlingen die de
praktijkgerichte leerroute volgen)
4e jaars
uitstroomprofiel Arbeid met potentie tot
vervolgonderwijs (leerlingen die Basis/Kader
vakken volgen richting
staatsexamencertificaten en leerlingen die
de praktijkgerichte leerroute volgen)
Arbeidstoeleiding
Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt
Entree-opleiding
Uitstroomprofiel vervolgonderwijs
2.1.3

Wettelijk

realisatie
aantal uren
per leerjaar

marge per
leerroute

1000

1008

8

1000

1008

8

1000

1008

8

1000

1066:30

66:30

1000

1119:00

119:00

1000

1120:30

120:30

Schoolvakanties en studiedagen

De zomervakantie van 2020 eindigt op vrijdag 28 augustus 2020. De eerste lesdag van
schooljaar 2020-2021 is maandag 31 augustus 2020.
De vakanties van 2020-2021 zijn:
Leidens ontzet

03-10-2020 (zaterdag)

Herfstvakantie

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

2e paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

26 april 2021 t/m 7 mei 2021

Bevrijdingsdag

5 mei 2021 (valt in meivakantie)

Hemelvaart

13 mei 2021

Dag na hemelvaart

14-5-2021 (vrijdag)

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie (2020-2021)

19 juli 2021 t/m 28 augustus 2021
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Studiedagen
Op studiedagen is het schoolpersoneel wel op school, maar blijven de leerlingen thuis. De
studiedagen voor schooljaar 2020-2021* staan in ieder geval gepland op: vrijdag 2 oktober
2020, donderdag 15 oktober 2020, vrijdag 16 oktober 2020 en vrijdag 18 december 2020.
Daarnaast zijn er studiemiddagen die starten na schooltijd. Deze middagen hebben geen
consequenties voor de leerlingen.
2.1.4

Lesuitval

Als een docent ziek is, worden de lessen intern overgenomen. Op het moment dat er geen
invaller is, dan wordt de klas verdeeld volgens een vast verdeelschema. Heel af en toe komt
het voor dat er klassen wegens ziekte van personeel thuis moeten blijven. In principe
informeren we ouders tijdig over een dergelijke maatregel.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarkalender waarop
studiedagen en andere vrije dagen vermeld zijn. Deze kalender is ook te vinden op de
website. Op studiedagen is het schoolpersoneel wel op school, maar blijven de leerlingen
thuis.
2.1.5

Eten en drinken op school

Leerlingen hebben een continurooster. Dit betekent dat iedereen overblijft. De leerlingen
zijn een lange dag op school en sommigen gaan ‘s morgens al vroeg van huis. Voldoende
drinken en verantwoord eten is van groot belang omdat leerlingen hard moeten werken en
zich goed moeten kunnen concentreren. Energiedrankjes en frisdrank bevatten in de regel
ongezonde ingrediënten en zijn dus niet geschikt als schooldrinken.
Op onze locatie kunnen de leerlingen tijdens de grote pauze soep en broodjes kopen.
2.1.6

Roken

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te
hebben (wijziging Tabakswet). De Leo Kannerschool VSO hanteert een rookvrije
schoolomgeving. Ook een elektronische sigaret wordt niet toegestaan.

2.2 Klassen
We streven ernaar klassen niet groter te maken dan 12 leerlingen. In de bovenbouw kan
hiervan worden afgeweken. Elke klas heeft een vast lokaal en een mentor. De mentor van
de klas geeft het merendeel van de vakken. De resterende vakken worden gegeven door
vakdocenten. De praktijkvakken worden in praktijklokalen verzorgd. De leerlingen gaan
hiervoor naar het bestemde lokaal.
Voor de leerroute niveau VMBO Basis en de leerroute niveau Kader volgen wij zoveel
mogelijk het onderwijsprogramma dat ook voor het regulier voortgezet onderwijs geldt. Wij
werken met dezelfde lesmethodes en hetzelfde toets-materiaal als in het regulier onderwijs.
Uitzondering hierop is dat wij, behalve Engels, geen moderne vreemde talen aanbieden.
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2.3 Routes en vakken
2.3.1

Profielen en routes

De wet kwaliteit (V)SO kent drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en
dagbesteding.
De Leo Kannerschool VSO biedt het profiel vervolgonderwijs en arbeidsmarkt aan. Binnen
deze profielen zijn er twee leerroutes:
- Profiel Arbeid: De praktijkgerichte leerroute.
- Profiel Vervolgonderwijs: De leerroute niveau VMBO Basis en Kader.
De praktijkgerichte leerroute bestaat uit de praktijkklassen (P). De leerroute niveau VMBO
Basis en Kader bestaat uit basisklassen (B) en kaderklassen (K).
2.3.2

Klassenopbouw

In schooljaar 2020-2021 kent de Leo Kannerschool VSO vijfentwintig klassen. Er zijn 6
eerste klassen, 5 tweede klassen, 6 derde klassen, 6 vierde klassen, 2 AT-klassen,
1 grote Entreeklas en een ID-klas. De klassenopbouw ziet er als volgt uit:
P1a

B1b

B1c

B1d

K1e

P2a

B2b

B2c

B2d

K2e

K1f

1e weegmoment: vaststellen definitieve leerroute
P3a

B3b

B3c

B3d

K3e

K3f

P4a

B4b

B4c

B4d

K4e

K4f

2e weegmoment: afsluiting VSO getuigschrift en transitiedocument
AT1(f)

Entree

AT2(f)
2.3.3

ID klas

Los van de klassen bestaat de ID-klas. Deze Individuele Doorstroomklas bestaat uit
leerlingen van verschillende leerjaren waarvoor het op dat moment niet mogelijk/ haalbaar
is om onderwijs in de reguliere klas te volgen. Leerlingen kunnen niet vanuit een andere
school worden aangemeld voor deze klas.
2.3.4

Praktijkgerichte leerroute

De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest is géén school voor Praktijkonderwijs. Wij hebben een
praktijkgerichte leerroute. In de praktijkgerichte leerroute krijgen de leerlingen naast
theoretische vakken ook praktijkvakken (in verhouding meer dan in de leerroute niveau
VMBO Basis of Kader). Het aanleren en trainen van communicatieve en sociale
vaardigheden neemt een belangrijke plaats in hun dagelijks programma in.
Leerlingen Praktijkgerichte leerroute hebben een leerachterstand van minimaal drie jaar op
de belangrijke vakken; technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen.
Daarnaast spreken we meestal over een IQ tussen de 55 en 80. De keuze voor deze
leerroute is gebaseerd op de dossiergegevens van de verwijzende school, toetsen en het
verwachte ontwikkelingsperspectief.
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Kenmerkend voor praktijkgerichte leerroute is:
• Onderwijs afgestemd op de individuele leer- en ondersteuningsvraag.
• Een leeromgeving gericht op het verwerven van competenties/vaardigheden die
aansluiten op de arbeidsmarkt.
• De leerling staat centraal.
• Leren door doen.
• Leerlingen leren hun eigen problematiek herkennen en erkennen.
• Aansluiting bij hun persoonlijke interesse en talenten.
In deze leerroute ligt het accent op praktische- en levensvaardigheden, die gerelateerd zijn
aan hun toekomstige plek in de maatschappij. Het aanleren en trainen van communicatieve
en sociale vaardigheden neemt een belangrijke plaats in hun dagelijks programma in.
VSO Praktijkgerichte leerroute / onderbouw
Het vakkenpakket voor schooljaar 2020 – 2021 ziet er als volgt uit:
Vakken Praktijkgerichte leerroute
Methode(s)
onderbouw
Nederlands
Taalstart vooraf aan 1F Deviant
Rekenen
Startrekenen Deviant
Engels
Via vooraf Deviant
Aardrijkskunde, Biologie, Geschiedenis
Argus Clou
Sociale vaardigheden (SOVA)
Leefstijl
Lang leve de liefde
Jij & de media
Online
Startrekenen
Via Startaal
Engels Vooraf
ICT
Digit Pro
In de eerste twee leerjaren is het mogelijk dat een leerling zo’n progressie maakt op
cognitief niveau, dat er geschakeld kan worden naar de leerroute niveau VMBO-Basis of
Kader.
In juni van het 2e leerjaar wordt, in overleg met leerling en ouders, het definitieve
uitstroomprofiel vastgelegd: Vervolgonderwijs of Arbeid.
De school is eindverantwoordelijke voor het onderwijsprogramma en neemt bij verschil van
mening de definitieve beslissing.
Praktijkgerichte leerroute / bovenbouw
In het derde leerjaar ‘snuffelen’ de leerlingen vanuit de visie ‘arbeidshouding’ en ‘omgaan
met arbeidsverantwoordelijkheid’ – aan praktijkvakken en/of externe stage. Tijdens dit
leerjaar wordt gekeken naar de algemene arbeids- en specifieke beroepscompetenties
(vaardigheden) van de leerling en naar zijn/haar belangstelling qua werk. Competenties die
worden beheerst, worden vastgelegd in certificaten. De leerling bouwt gedurende zijn/haar
schoolloopbaan een individueel dossier op waarin het behaalde theoretisch, praktijk en
sociaal-emotioneel niveau is vastgelegd. Dit wordt samen een portfolio genoemd.
In het derde en vierde leerjaar doen de leerlingen naast de interne stages ook een externe
stage op locatie (buiten de school). Voor leerlingen in het derde jaar kan dit na de
kerstvakantie in overleg met de CvdB. Voorwaarde is dat leerlingen zelfstandig kunnen
reizen met bijvoorbeeld openbaar vervoer en/of fiets. Of dat ouders zorg dragen voor het
brengen en halen naar het stageadres.
Van de ouders wordt verwacht dat zij, samen met de school, actief meewerken aan het
verkrijgen/realiseren van een externe stageplek. Ouders worden hierover tijdig
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geïnformeerd. De school is echter eindverantwoordelijk voor de begeleiding op de externe
stageplek. De school heeft een verzekering afgesloten bij Meeùs2.
Tijdens het derde en vierde leerjaar wordt op basis van de behaalde resultaten en het
verwachte perspectief met de leerling en de ouders het advies voor een vervolgsituatie
besproken op de ouderavonden. De stagecoördinatoren nemen bij de leerling een motivatie
interview af. Zij spreken met de leerling over de interesses, de doelen en wat er nodig is om
deze doelen ook te bereiken. Dit kan besproken worden tijdens de ouderavonden.
Met deze informatie en de gegevens van de leerlingbespreking wordt bij de tweede weging
een uitstroomperspectief beschreven: Arbeidsmarkt of Entree-opleiding. Dit advies wordt
besproken tijdens de ouderavond.
Vakken Praktijkgerichte leerroute
Methode(s)
bovenbouw
Nederlands
Starttaal 1F
Rekenen/Wiskunde
Rekenen Vervolf
Startrekenen 1F
Engels
Starters
Sociale Vaardigheden
Leefstijl
Wereldoriëntatie
Mundo
Interne en externe stage
Ik, leren en werken: Begeleide stage
Lang leve de liefde
Jij & de media
LOB
Strux
Online
Startrekenen
Via Starttaal
Engels Vervolg
De leerlingen die onze school verlaten naar een vervolgplek krijgen een getuigschrift en een
transitiedocument en mogelijk een IVIO-certificaat.
2.3.5

Leerroute niveau VMBO Basis/Kader

Leerlingen in onze leerroute niveau VMBO Basis en Kader krijgen les in de volgende
leervakken: Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en
economie. Tijdens de eerste twee leerjaren wordt breed ingezet op het verwerven van de
basisleerstof. De docent begeleidt de leerling daarin heel intensief. De leerlingen krijgen
daarnaast ook praktijkvakken aangeboden.
Leerroute niveau VMBO Basis/Kader onderbouw
Leerlingen in deze klassen krijgen les in 6 leervakken: Nederlands, Engels, wiskunde,
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie.
Tijdens de eerste twee leerjaren wordt breed ingezet op het verwerven van de basisleerstof.
De eerste twee leerjaren krijgen de leerlingen, naast de leervakken, ook koken en
beeldende vorming, twee keer per week gymnastiek en 1 keer per week sociale
vaardigheidstraining. Zij leren vaardiger worden in sociale competenties als omgaan met
vrije tijd, samenwerken, het omgaan met vrijheden en (eigen) verantwoordelijkheid nemen.

2

Meeùs is een Nederlandse tussenpersoon op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Meeùs
behoort tot de Unirobe Meeùs Groep, onderdeel van risico- en verzekeringsadviseur Aon.
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Het vakkenpakket voor 2020 – 2021 ziet er als volgt uit:
Vakken niveau VMBO-BK onderbouw
Methode
Nederlands
Nieuw Nederlands
Engels
Stepping stones
Wiskunde
Getal en ruimte
Mens en maatschappij
Plein M
Biologie
Nectar
Rekenen
Muiswerk
Economie (vanaf leerjaar 2)
Pincode
Sociale vaardigheden
Leefstijl
ICT
Digit BK
Lang leve de liefde
Jij & de media
CKV
Projecten
In de eerste twee leerjaren is het voor leerlingen mogelijk te switchen tussen de
Praktijkgerichte leerroute en de leerroute niveau VMBO-BK. In individuele gevallen kunnen
leerlingen ook in aanmerking komen voor een overstap naar VMBO Theoretische Leerweg.
In juni van het 2e leerjaar wordt, in overleg met leerling en ouders, het definitieve
uitstroomprofiel vastgelegd. Leerlingen die niet kunnen schakelen naar het PC Hooft MAVO
(VMBO-T) of naar het reguliere onderwijs (VMBO Basis en Kader) komen in het
uitstroomprofiel Arbeid met potentie tot vervolgonderwijs. Er wordt wel met deze leerlingen
toegewerkt naar het behalen van staatsexamen-certificaten (rekenen, wiskunde,
Nederlands, Engels, maatschappijleer en indien mogelijk IVIO-certificaten voor economie,
aardrijkskunde en geschiedenis). De school is eindverantwoordelijke voor het
onderwijsprogramma en neemt bij verschil van mening de definitieve beslissing.
Leerroute niveau VMBO Basis/Kader bovenbouw (uitstroomprofiel Arbeid met potentie tot
vervolgonderwijs)
Vanaf het derde leerjaar wordt stap voor stap het initiatief tot leren, dus ook van de
zelfstandigheid daarin en het kunnen toepassen van de geleerde stof, steeds meer bij de
leerling zelf neergelegd. Het vakkenpakket voor 2020 – 2021 ziet er als volgt uit:
Vakken niveau VMBO-BK bovenbouw
Methode
Nederlands
Nieuw Nederlands
Engels
Stepping stones
Biologie
Nectar
Wiskunde
Getal en Ruimte
Economie
Pincode
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (interne
Strux
stage en externe stage)
SoVa
Leefstijl
Maatschappijleer
Thema's
CKV
Projecten
2.3.6

Doorstromen of schakelen

Als de belastbaarheid, werkhouding en het cijferbeeld daar aanleiding toe geven kunnen
leerlingen op vaste momenten in de eerste twee leerjaren doorstromen naar een ander
niveau binnen de school of schakelen naar een andere school.
Het is ons streven om het maximale uit leerlingen te halen. Als het mogelijk is om te
schakelen naar regulier onderwijs dan zullen we ons daarvoor inzetten.
In juni van het 2e leerjaar wordt, in overleg met leerling en ouders, het definitieve
uitstroomprofiel vastgelegd. Leerlingen die in het 3e leerjaar op de Leo Kannerschool VSO
zijn, komen allemaal in het uitstroomprofiel Arbeid. Er wordt met de leerlingen toegewerkt
naar het behalen van staatsexamen-certificaten en IVIO- certificaten. De school is
eindverantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en neemt bij verschil van mening de
definitieve beslissing.
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2.3.7

Samenwerking met regulier en vervolgonderwijs

Als school zetten wij sterk in op samenwerking met scholen uit de regio’s waar onze
leerlingen vandaan komen.
Onze ambitie is het vinden van een passende onderwijsplek voor onze leerlingen. Kansen op
het halen van of het mogen doen van een volledig vmbo examen en ook de opdracht vanuit
Passend Onderwijs staan aan de basis van ons handelen. Het eventueel overstappen van
speciaal naar regulier onderwijs moet zorgvuldig gebeuren en daarom steken wij in op een
goede relatie en samenwerking met reguliere scholen. Deze samenwerking heeft als primair
doel om leerlingen, die daar aan toe zijn, te kunnen laten schakelen naar regulier of andere
vorm van vervolgonderwijs. Daarnaast delen wij onze kennis, expertise en specialismen
richting het regulier onderwijs om deze inhoudelijk sterker te maken als het gaat om
leerlingen te bedienen met een extra onderwijs ondersteuningsbehoefte.
Met een aantal voortgezet onderwijsscholen en middelbaar beroepsonderwijs scholen is er
reeds een intensieve samenwerking opgezet of is die in de maak.
De scholen waar in schooljaar 2020-2021 actief mee wordt samengewerkt zijn:
1. KTS (Teylingen College)
In januari 2017 hebben wij een intentieverklaring met de KTS (Teylingen College) te
Voorhout ondertekend. Leerlingen van onze school kunnen bijvoorbeeld deelnemen
aan de PSO-rondes (Praktijkvaklessen) op de KTS om te kijken of een overstap naar
regulier onderwijs voor hen passend zou zijn. Ook is er regelmatig contact tussen de
teams onderling om te kijken hoe het onderwijs nog passender voor onze leerlingen
gemaakt kan worden, zodat zij naar het regulier onderwijs kunnen. De KTS heeft
symbiose klassen, die wat kleiner zijn dan hun reguliere klassen, en daarom ook
meer passend voor sommige leerlingen.
2. MBO Rijnland
Met het MBO Rijnland hebben wij de Entree-opleiding in school gehaald. Leerlingen
volgen het Entreeprogramma onder leiding van docenten van onze school.
Informatie over de Entree-opleiding staat elders in deze schoolgids.
2.3.8

Entreeopleiding en Arbeidstoeleiding (AT)

Voor leerlingen die na het 4de leerjaar op de Leo Kannerschool VSO blijven, zijn er twee
opleidingen mogelijk:
1. Arbeidstoeleiding
(profiel Arbeidsmarkt)
2. Entree opleiding
(profiel Vervolgonderwijs)
In de opleiding Arbeidstoeleiding werken we op twee niveaus (1F en 2F) met streefdoelen,
in de Entree werken we op niveau 2F met einddoelen. Leerlingen in de Arbeidstoeleiding
stromen uit naar arbeid. Leerlingen die de Entreeopleiding positief afronden, kunnen worden
aangemeld bij een MBO-2 opleiding. De leerlingen die onze school verlaten naar een
vervolgplek krijgen een getuigschrift en een transitiedocument.
Leerlingen van de Entree-opleiding en AT (Arbeidstoeleiding) volgen hetzelfde
onderwijsprogramma in theorie en in praktijk (externe stages). Waar voor de leerlingen van
de Entree-opleiding gesproken wordt over einddoelen (examen) gelden voor leerlingen van
de AT ‘streefdoelen’. Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u uitgebreide
informatie over de Entree-opleiding - AT. Deze informatie krijgt u ook in het Handboek
Entree-opleiding – AT.
Het lijkt misschien vroeg om al over het 5de leerjaar na te denken, maar het is goed om
tijdig de opties te weten om gedurende het lopende schooljaar te kunnen bepalen welke
leerrichting het beste past bij het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter.
In de informatiefolder Entree*** staat welke doelen er worden gesteld en welke inzet er
van de aankomende ‘studenten’ wordt verwacht. Doorstromen naar de Entree is, gezien het
lesprogramma, geen vanzelfsprekendheid. Het entreejaar is een examenjaar. Om deze
opleiding te kunnen aanbieden is een samenwerking aangegaan met het MBO Rijnland.
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Het diploma wordt dan ook door het MBO Rijnland afgegeven. Dat kan pas wanneer de
student aan alle exameneisen voldoet.
In tegenstelling tot de Entreeopleiding, waar het zwaartepunt ligt in het lesprogramma, ligt
in de AT de focus op Arbeid en het verwerven van de daarbij behorende competenties. Het
lesprogramma in de AT is ondersteunend aan de stages; branchegericht en op maat
samengesteld. Door het individuele karakter van het onderwijs en de focus op arbeid wordt
de AT niet afgesloten met een diploma, maar met een praktijkverklaring.
Het lezen van de informatiefolder helpt u om, samen met uw zoon/dochter, de juiste keuze
voor het 5de leerjaar te kunnen maken: AT of Entree?
Vakkenpakket Entree-opleiding / AT
Methode
Nederlands
Nu Nederlands
Rekenen
Nu Rekenen 2F (AT) en
Deviant 2F (Entree)
Engels
Nu Engels 2/3, 3/4 F (Entree)
Burgerschap
Nu Nieuw Burgerschap (AT 2F) Kies 1
(At 1F) en Schokland (Entree)
Loopbaan oriëntatie Begeleiding
Strux
De leerlingen die onze school verlaten naar een vervolgplek krijgen een getuigschrift en een
transitiedocument. De leerlingen van de Entree-opleiding sluiten af met een landelijk erkend
examen en kunnen zo een diploma behalen.
2.3.9

Praktijkvakken

Er is een opbouw in praktijkvakken binnen onze school. In de praktijkgerichte leerroute
wordt er in alle jaren meer tijd besteed aan praktijk dan in de leerroute niveau VMBO-BK.
In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen het gehele schooljaar de vakken koken, creatief
(CKV), en SOVA. Daarnaast krijgen de leerlingen een half jaar lang de volgende
praktijkvakken aangeboden:
▪ Groen
▪ Techniek
In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen het gehele schooljaar de vakken koken
(catering), creatief (CKV) en SOVA. Daarnaast krijgen de leerlingen een half jaar lang de
volgende praktijkvakken aangeboden:
▪ Groen
▪ Hout
In het derde leerjaar hebben de leerlingen een interne praktijkdag in de week. De keuze
bestaat uit drie praktijkvakken: techniek, groen of horeca.
Horeca-excellent
Om praktijkvaardigheden te kunnen oefenen in een reële setting binnen de veiligheid van
de schoolomgeving heeft de Leo Kannerschool een restaurant opgezet in de binnenstad van
Leiden (Sijthoff-gebouw, Doezastraat Leiden). Daar kunnen de derdejaars leerlingen met
uitstroom arbeid die opvallen bij het vak catering of horeca onder begeleiding van de docent
oefenen met het doen van de boodschappen, het bereiden van maaltijden, de mise en
place, het uitserveren en alles wat er bij het voeren van een restaurant verder komt kijken.
(On-hold ivm Covid-19)
Muziekonderwijs
Drie maal per week komen er voor muziek externe vakdocenten langs. Er wordt dan een
half uur zang en een half uur slagwerk gegeven in het eerste jaar. Er is ook een half uur
muziekonderwijs per week in het tweede en derde leerjaar. Gitaar en keyboard zijn
toegevoegd bij muziek. Wekelijks is er een oefensessie met leerlingen voor de schoolband.
Techniekonderwijs
Techniek onderwijs wordt op de Leo Kannerschool verdeeld in 3 gebieden: Hout, schilderen
en techniek. In leerjaar 1 en 2 is de inhoud van de lessen oriënterend gericht. In leerjaar 3
kunnen de leerlingen een hele dag techniek krijgen. Tijdens de lessen in leerjaar 3 krijgen
de leerlingen ook een cursus B-VCA aangeboden (veiligheidsdenken).
Schoolgids 2020-2021

Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

22

2.3.10

Uitstroomprofielen

De wet kwaliteit (V)SO kent drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en
dagbesteding. De Leo Kannerschool VSO biedt het profiel vervolgonderwijs en arbeidsmarkt
aan.
Uitstromen Vervolgonderwijs en Arbeid/arbeidsmatige dagbesteding:
Het politieke klimaat van nu, zowel landelijk als in Europees verband, stelt als doel zoveel
mogelijk mensen toe te leiden naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de
maatschappij en op de arbeidsmarkt. De leerroutes en de uitstromen die de school
aanbiedt, bereiden voor op de arbeidsmarkt; direct via de Arbeidstoeleiding, indirect via de
Entree-opleiding en vervolgens Middelbaar Beroeps Onderwijs niveau 2.
Arbeidsmarkt
De school sluit het vierde leerjaar af met een of meerdere staatsexamencertificaten en/of
met een of meerdere IVIO-certificaten. Leerlingen stromen door naar de Arbeidstoeleiding
of de Entree-opleiding. Indien de verwachting is dat de leerling aan de exameneisen van de
Entree-opleiding kan voldoen, krijgt hij/zij het advies Entree-opleiding. Dit kan op de Leo
Kannerschool VSO gevolgd worden of op een MBO.
De Entree-opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend diploma op MBO niveau 1.
De Arbeidstoeleiding richt zich op de leerling voor wie de exameneisen van de Entreeopleiding niet haalbaar zijn. Zij volgen wel hetzelfde lesprogramma en de externe stages.
Waar voor de Entree-opleiding ‘eisen’ staan, moet voor de Arbeidstoeleiding ‘streefdoelen’
worden gelezen.
De locatie VSO Oegstgeest kent twee uitstromen: Vervolgonderwijs en Arbeid.
Vervolgonderwijs
• Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap, veiligheidsdenken
• Entree-opleiding niveau 1 met doorstroom middelbaar beroepsonderwijs (MBO
niveau 2)
De leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs of Arbeid werken volgens de vier
werkprocessen:
1. Werkzaamheden voorbereiden
2. Werkzaamheden uitvoeren
3. Werkzaamheden afronden
4. Uitvoering en resultaat van de werkzaamheden evalueren en bespreken
Daarbij werken zij aan negen werknemerscompetenties. Deze zijn:
1. Samenwerken en overleggen
2. Materialen en middelen inzetten
3. Instructies en procedures opvolgen
4. Omgaan met veranderingen en aanpassen
5. Aandacht en begrip tonen
6. Vakdeskundigheid toepassen
7. Klantgericht werken
8. Plannen en organiseren
9. Met druk en tegenslag omgaan
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Arbeid
• Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap, veiligheidsdenken
• Begeleiding naar de arbeidsmarkt
De leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs of Arbeid werken volgens de vier
werkprocessen:
1. Werkzaamheden voorbereiden
2. Werkzaamheden uitvoeren
3. Werkzaamheden afronden
4. Uitvoering en resultaat van de werkzaamheden evalueren en bespreken
Daarbij werken zij aan negen werknemerscompetenties. Deze zijn:
1. Samenwerken en overleggen
2. Materialen en middelen inzetten
3. Instructies en procedures opvolgen
4. Omgaan met veranderingen en aanpassen
5. Aandacht en begrip tonen
6. Vakdeskundigheid toepassen
7. Klantgericht werken
8. Plannen en organiseren
9. Met druk en tegenslag omgaan
De school stelt zich als opdracht het hoogst haalbare uit de leerlingen te halen en hen voor
te bereiden op een zo optimaal mogelijk functioneren in onze samenleving.
2.3.11

Externe Stage

De school werkt met een stagecoördinator: Hans van Alphen en een stagebegeleider Kris
Leenen. De leerlingen worden begeleid door de eigen docent of door de stagebegeleider in
samenwerking met de stagecoördinator.
Tijdens het 4e leerjaar gaan de leerlingen van de praktijkgerichte leerroute twee dagen per
week stage lopen. De leerlingen van de leerroute niveau VMBO Basis/Kader lopen één dag
per week stage.
De leerlingen van de arbeidstoeleiding lopen minimaal twee dagen per week stage en de
leerlingen van de Entree opleiding lopen ook twee dagen per week stage.
In sommige gevallen is tijdens het 3e leerjaar de mogelijkheid om een dag per week stage
te lopen. Dit zal niet voor iedereen wenselijk zijn en gaat altijd in overleg met de docent, de
Commissie voor de Begeleiding en de stagecoördinator.
Van de ouders wordt verwacht dat zij, samen met de school, actief meewerken aan het
verkrijgen en realiseren van een externe stageplek. De school is wel eindverantwoordelijk
voor de begeleiding op de externe stageplek.
2.3.12

Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB)

Vanaf leerjaar 3 krijgen de leerlingen het vak LOB. Hierbij wordt gebruik van de methode
StruX van Edu-actief. Tijdens deze lessen wordt gekeken waar de interesses liggen van de
leerling en op welke manier de leerling zijn/haar vaardigheden in de toekomst wil gaan
benutten. Ook wordt er in de lessen gereflecteerd op de werkzaamheden op de stage.
Ook wordt er aandacht besteed aan het maken van een eigen portfolio om de vaardigheden
in kaart te brengen voor de toekomst. Het Portfolio is een dossier waarin leerlingen hun
professionele en persoonlijke loopbaangegevens kunnen verzamelen, ordenen en bijhouden.
Het curriculum vitae is slechts een onderdeel ervan.
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2.3.13

Leergebiedoverstijgende doelen

Gedurende de hele week en iedere dag, komen leergebied overstijgende doelen op
verschillende momenten aan bod. Ze komen terug in het algemeen handelen van docenten
en contacten tussen docent en leerling en leerlingen onderling. School biedt een
leeromgeving aan waarin leerlingen begeleid leren omgaan met elkaar, met conflicten,
(sociale) spanning, vrije ruimte et cetera. Er wordt op school veel aandacht besteed aan
sociale vaardigheden, het voor- en nabespreken van situaties en het adequaat leren
omgaan met teleurstellingen en frustraties.
In onze school is een opbouwprogramma te zien van verschillende fasen. Hierbij staan de
vier kerndoelen van het VSO centraal. Aan deze vier kerndoelen “Leren-leren, Leren een
taak uitvoeren, Sociaal functioneren en Ontwikkeling van een persoonlijk toekomstperspectief” wordt gedurende de hele schoolcarrière gewerkt. In eerste instantie staat de
klas en zijn directe omgeving daarbij centraal (fase 1), vervolgens wordt de leeromgeving
verder uitgebreid in de schoolomgeving (fase 2), om te eindigen bij de externe stages waar
de vaardigheden getraind worden in een andere (stage)omgeving (fase 3). Dit om de
leerlingen goed voor te bereiden op een toekomst na het voortgezet onderwijs. Hiernaast
lopen de lessen sociale vaardigheden en Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB).
Daarnaast werken we actief aan leergebied overstijgende doelen bij de verschillende
vakken. We bouwen bewust in ons onderwijsprogramma activiteiten en momenten in waarin
leerlingen vaardigheden kunnen trainen die ze nodig hebben bij hun vervolgopleiding of
later in hun werk. Leren samenwerken is hierbij een rode draad. Ook gaan we ieder jaar
met de leerlingen op schoolkamp. Tijdens de schoolkampen staan verschillende leergebied
overstijgende doelen per kamp centraal. Van ervaringen opdoen buiten de vertrouwde
omgeving en zelfverzorging tot aan zelfredzaamheid behorend bij een dagritme. De
leerjaren 1 tot en met 4 gaan op kamp en naar verschillende locaties. De kampen hebben
een verplicht karakter. U wordt hier op de informatieavond en door middel van de
nieuwsbrieven verder over geïnformeerd.
De AT en Entree hebben een slotactiviteit aan het eind van het schooljaar. Met de leerlingen
van klas 1, 2 en 3 bezoeken we diverse musea in Leiden. Elders in de schoolgids leest u hoe
wij de zelfredzaamheid op het gebied van zelfstandig reizen bevorderen.
Bij al dit soort gelegenheden bieden wij leerlingen oefensituaties om communicatieve en
sociale vaardigheden toe te passen, leren om te gaan met verschillende verwachtingen,
hulpvragen bij zichzelf te herkennen en deze op een adequate manier te stellen en
tevens rekening te houden met verschillende normen en waarden in steeds wisselende
situaties.

2.4 Leermiddelen
2.4.1

Schoolboeken en kaften

De overheid heeft een regeling voor het regulier voortgezet onderwijs voor de vergoeding
van het boekenpakket. Omdat wij voortgezet speciaal onderwijs zijn en daardoor vallen
onder de wet voor primair onderwijs, geldt deze vergoeding niet voor onze school. Dit
betekent dat de school het totale boekenpakket inkoopt. De kosten hiervan komen voor
rekening van de school. Mocht een boek beschadigd raken gedurende het schooljaar, dan
komt vervanging van het boek voor rekening van de ouders van de betreffende leerling.
In de eerste lesweek krijgen de leerlingen alle boeken mee naar huis om ze daar te voorzien
van een kaft.
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2.4.2

Schriften en rekenmachine

Samen met de boeken koopt school ook centraal schriften in. Elke leerling krijgt aan het
begin van het schooljaar voor elk vak een schrift uitgereikt. Is het schrift vol, dan deelt de
docent een nieuw schrift uit. Nieuwe leerlingen krijgen van school een rekenmachine die zij
ook bij de meeste examens kunnen gebruiken. Mocht deze rekenmachine kwijt of kapot
raken, dan zorgt de leerling zelf voor vervanging.
2.4.3

Mobiele telefoons en computergebruik

Op onze school is tijdens de schooluren het gebruik van mobiele telefoons niet
toegestaan. De leerlingen leggen bij aanvang van de school hun mobiele
telefoon in de klassenkluis (of speciale mobiele opbergzak) en krijgen deze aan
het eind van de dag terug.
2.4.4

Tabletgebruik

Elke leerling krijgt de beschikking over een tablet. De tablet wordt ingezet ter
ondersteuning van het onderwijsprogramma.

2.5 Dyslexie
Op de Leo Kannerschool wordt gewerkt met een dyslexieprotocol. In dit protocol wordt
beschreven hoe op de school wordt omgegaan met dyslexie. Voorbeelden van maatregelen
en hulpmiddelen bij toetsing zijn:
1. verlenging van toetstijd (25% van de officiële tijd);
2. vergroten van het lettertype;
3. gebruik van de computer.
De school werkt samen met reguliere scholen voor voortgezet onderwijs aan het invoeren
van een adequate dyslexiebegeleiding. Er is gekozen voor het programma Kurzweil. Het
programma Kurzweil kan Word- en PDF- bestanden lezen, waardoor toetsen van de school
voorgelezen kunnen worden. Bij de IVIO-examens en de staatsexamens vragen wij voor alle
leerlingen een half uur tijdverlenging aan op basis van hun autisme. Het is niet gezegd dat
leerlingen met dyslexie voor alle schoolvakken baat hebben bij deze ondersteuning.
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2.6 Examens, diploma
2.6.1

IVIO Examens

Onze school maakt gebruik van twee soorten examens. De staatsexamens en de IVIOexamens. Het IVIO (Instituut Voor Individuele Ontwikkeling) maakt jaarlijks examens op
verschillende niveaus. Deze examens zijn vergelijkbaar met een schoolonderzoek op een
reguliere school en worden, tot nu toe, erkend door het middelbaar beroepsonderwijs.
Behaalt een leerling een examen dan ontvangt hij/zij een certificaat voor dat specifieke vak.
Leerlingen en ouders worden tijdig over elk examen geïnformeerd. Uitgebreide informatie
over het IVIO kunt u vinden op www.ivio.nl.
2.6.2

Staatsexamens

Voor de leerlingen van het VMBO Basis en Kader wordt er toegewerkt naar het behalen van
staatsexamen-certificaten. De Leo Kannerschool VSO biedt leerlingen uit de 3e en 4e klas
de mogelijkheid een aantal vakken af te sluiten met een staatsexamencertificaat op niveau
VMBO-Basis of VMBO-Kader. Op deze manier willen wij leerlingen de kans bieden om
landelijk erkende certificaten te kunnen halen. Het is niet mogelijk om een volledig diploma
te behalen. De examens staan open voor leerlingen die de lesstof voldoende beheersen en
in staat zijn om met de extra druk rondom de examenmomenten om te kunnen gaan. Deze
afweging wordt gemaakt door de mentor in overleg met de onderwijskundig begeleider.
In mei horen de meeste examenleerlingen in Nederland of zij geslaagd zijn voor hun
eindexamen. Dit geldt niet voor de examenkandidaten van de Leo Kannerschool VSO.
Omdat op onze school staatsexamens worden afgenomen verlopen de examens op een
aantal punten anders dan op meeste scholen; mondelinge examens worden vaak pas in de
laatste schoolweek afgenomen en ook de uitslag is dus op een later moment bekend dan bij
het regulier voortgezet onderwijs.
Het staatsexamen kent zowel een schriftelijke als een mondelinge ronde. Het Centraal
Schriftelijke Examen is gelijk aan het regulier examen en wordt afgenomen in de periode
april t/m mei. In de laatste week voor de zomervakantie leggen de kandidaten ook nog in
alle vakken een mondeling examen af. Deze mondelinge examens komen in de plaats van
de schoolexamens (PTA) uit het regulier Voortgezet Onderwijs. Daarom hebben onze
examenleerlingen, anders dan de examenkandidaten in het regulier onderwijs, nog gewoon
les na de CSE-periode in april-mei.
Jaarlijks wordt er op school een informatieavond over de examinering georganiseerd. In
schooljaar 2020-2021 staat deze gepland op 27 oktober 2020*. Tijdens deze avond worden
ouders geïnformeerd over examinering, het examenreglement en de rol die DUO (Dienst
Uitvoering Onderwijs) heeft bij het afnemen van de staatsexamens. Aan het begin van het
nieuwe schooljaar ontvangen ouders een uitnodiging voor deze informatieavond. De
uitnodiging zal ook op website worden gepubliceerd.
Hieronder staat het examenreglement vermeld, zoals deze van toepassing was in 20192020.
Examenreglement Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
Regels IVIO-examens
1.
Leerlingen komen onder begeleiding van hun mentor naar de aula/examenzaal en
zijn rond 8.45 uur in de aula/examenzaal.
2.
Leerlingen moeten zich op het examen kunnen legitimeren (geen kopie).
3.
Toetsen worden gemaakt met een blauw of zwart schrijvende pen, potlood wordt
alleen gebruikt voor tekenen bij wiskunde.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Leerlingen die hun toetsen digitaal maken slaan het werk op een usb-stick op,
alleen leerlingen met dyslexie of een “gebrekkig handschriftverklaring” komen
hiervoor in aanmerking.
Verklanking d.m.v. Kurzweil mag gebruikt worden door leerlingen met een
dyslexieverklaring en ervaring hebben met de software.
Leerlingen gaan in principe niet naar het toilet, bij wijze van uitzondering gaan de
gevallen van hoge nood onder begeleiding van een surveillant naar het toilet.
Leerlingen mogen niet zelfstandig de zaal verlaten voor toiletbezoek, dit moet
onder begeleiding van een surveillant.
In de examenzaal mogen leerlingen geen tassen, telefoons of andere spullen bij
zich hebben dan de officieel toegestane hulpmiddelen.
De leerling die de toets af heeft steekt zijn vinger op, docent haalt toets-usb
(samen opslaan) op en leerling tekent voor inleveren toets.
Leerlingen gaan na het examen terug naar de klas en melden zich bij hun
mentor.
Voor deelnemers aan de IVIO-examens is een halfuur tijdsverlenging
aangevraagd, dit betekent dat toetsen op KSE 1 en 2 niveau een maximale
zittingsduur van 1,5 uur hebben (dit is inclusief verlenging). Voor IVIO-examens
op KSE niveau 3 geldt een maximale zittingsduur van 2 uur.
Bij (een vermoeden van) fraude wordt de examenleider geïnformeerd, maakt de
leerling het examen af en wordt de leerling na afloop van het examen
geïnformeerd.
Fraude leidt in principe tot uitsluiting van het examen.

Regels staatsexamens
1.
Leerlingen zijn uiterlijk een uur voor aanvang van het examen op school
aanwezig en verzamelen op de aangewezen plek.
2.
Leerlingen gaan onder begeleiding van hun mentor naar de aula/examenzaal en
komen daar 15 minuten voor aanvang examen aan.
3.
Leerlingen die te laat komen worden tot een half uur na aanvang van het examen
nog tot het examen toegelaten.
4.
Leerlingen moeten op het examen een geldig legitimatiebewijs tonen.
5.
Examens worden in principe online in het programma Facet gemaakt.
6.
Indien een examen offline op papier gemaakt wordt dan mag uitsluitend een
blauw of zwart schrijvende pen gebruikt worden, potlood wordt alleen gebruikt
voor tekenen bij wiskunde.
7.
Indien een examen offline op een laptop gemaakt wordt, dan moet het gemaakte
werk worden opgeslagen op een usb-stick op. Alleen leerlingen met
dyslexieverklaring of een “gebrekkig handschriftverklaring” komen hiervoor in
aanmerking.
8.
Verklanking door middel van Kurzweil mag gebruikt worden door leerlingen met
een dyslexieverklaring en die ervaring hebben met de software.
9.
Leerlingen gaan in principe niet naar het toilet, bij wijze van uitzondering gaan de
gevallen van hoge nood onder begeleiding van een surveillant naar het toilet.
10.
In de examenzaal mogen leerlingen geen tassen, telefoons of andere spullen bij
zich hebben dan de officieel toegestane hulpmiddelen.
11.
De leerling die het examen af heeft steekt zijn vinger op, de surveillant ziet toe
op correct inleveren van het examen.
12.
Leerlingen gaan na het examen terug naar de klas en melden zich bij hun
mentor.
13.
Bij (een vermoeden van) fraude wordt de voorzitter geïnformeerd, maakt de
leerling het examen af en wordt de leerling na afloop van het examen
geïnformeerd.
14.
Fraude leidt in principe tot uitsluiting van het examen.
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Regels Entreediploma
De leerlingen van de Entree vallen onder de examenregeling van het MBO//Rijnland.
2.6.3

Methodeonafhankelijke toetsing en referentieniveaus

Zowel in de praktijkgerichte leerroute als in de leerroute niveau Basis en Kader worden
methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn niet gebonden aan een
methode die in Nederland gebruikt wordt en zijn gericht op het toetsen van het niveau van
functioneren. Onze school maakt gebruik van de methode-onafhankelijke toetsen van CITO.
In de VMBO BK klassen en de praktijkgerichte leerroute worden vanaf leerjaar 1 tot en met
leerjaar 3 de vaardigheden getoetst door middel van landelijk genormeerde toetsen
ontwikkeld door het Centraal Instituut Toetsontwikkeling (CITO). Met behulp van deze twee
methodeonafhankelijke toetsen houden we in de gaten of de ontwikkeling volgens
verwachting verloopt.
Referentieniveau:
Schooltype
Praktijkgerichte leerroute
Basis
Basis-Kader
Kader
Arbeidstoeleiding
Entree
2.6.4

Taal
1F
2F
2F
2F
1F/2F
2F

Rekenen
1F
2F
2F
2F
1F/2F
2F

Methode-gebonden toetsen

Naast de methodeonafhankelijke toetsen nemen wij op school methode-gebonden toetsen
af. Dat zijn toetsen die gebonden zijn aan de methode die voor een vak worden gebruikt.
Het gemiddelde van cijfers van de methode-gebonden toetsen staat op het rapport van de
leerling (de cijfers van de proefwerken tellen niet mee voor de staatsexamens).
2.6.5

Extra hulp of meer uitdaging

De methode-onafhankelijke en de methode-gebonden toetsen geven ons, naast wat wij zien
in de klas, een goed beeld van de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Het geeft ons
mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen meer uitdaging te bieden
als dit gewenst is. Op grond van verzamelde gegevens worden maatregelen genomen,
zowel voor kinderen die onder de norm presteren als voor kinderen die zeer goed scoren.
2.6.6

Overgang naar het volgende leerjaar

In principe kent de Leo Kannerschool VSO geen zittenblijvers. Alleen in uitzonderlijke
gevallen, zoals langdurige ziekte of ander langdurig verzuim, kan het voorkomen dat een
leerling een jaar doubleert.
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3
3.1

Onze begeleiding
Geïntegreerde begeleiding

Op de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest is de begeleiding van de leerlingen op sociaalemotioneel gebied ingebed in de dagelijkse lespraktijk. In de gymnastieklessen wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan het omgaan met win- en verliessituaties. Bij de
theorievakken oefenen onze leerlingen onder andere met samenwerken en presenteren.
Hierbij besteden de docenten ook aandacht aan ‘opkomen voor jezelf’ en bijvoorbeeld
‘feedback geven en ontvangen’.
De klassen van maximaal 12 leerlingen hebben een vaste mentor. Deze mentor geeft het
merendeel van de vakken. In de bovenbouw worden er meerdere vakken door vakdocenten
gegeven. Zowel de vakdocenten als de mentoren begeleiden de leerlingen bij hun
ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied.
Groei op sociaal-emotioneel gebied realiseren we niet alleen binnen de lessen, maar ook
daarbuiten. Hiernaast organiseren we jaarlijks schoolkampen, activiteiten zoals
sportevenementen, week van vervoer, bezoeken musea, etc. We hebben een leerlingenraad
en een schoolfeest: allemaal georganiseerd voor en door leerlingen.

3.2
3.2.1

Leerlingvolgsysteem
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Voor elke leerling wordt ieder schooljaar een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld.
In dit ontwikkelingsperspectiefplan staat vermeld welke doelen er op korte en lange termijn
worden nagestreefd. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat de leerverwachting
beschreven. De ouders en de leerling tekenen dit ontwikkelingsperspectiefplan op de
ouderavond en krijgen een kopie. In juni wordt het plan geëvalueerd en met de leerling en
de ouders doorgesproken. Gezamenlijk worden er nieuwe doelen opgesteld.
3.2.2

Groepsplan en Plan van Aanpak

Het jaardoel waar we met leerlingen naar toe werken is ambitieus. Die ambitie kan liggen
op cognitief vlak, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling of
werkhouding. Op school begeleiden we leerlingen zo goed mogelijk naar dit doel toe.
Hiervoor maken we vaak aparte afspraken met een leerling en kiezen we voor een vak een
bepaald leerarrangement. Al deze afspraken en doelen worden samengevat in het
groepsplan van de klas.
Mocht een leerling meer of andere ondersteuning nodig hebben dan op school gegeven kan
worden, dan overlegt de school met de ouders over welke mogelijkheden er zijn voor het
inzetten van externe hulp en ondersteuning.
3.2.3

Leerlingenbesprekingen

De vorderingen van de leerlingen worden drie keer per jaar uitgebreid besproken tijdens de
leerlingenbesprekingen. Naast de mentor zijn de betreffende orthopedagoge, de
onderwijskundig begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de teamleider aanwezig.
Als we zien dat een leerling dreigt te stagneren of als er andere zorgen zijn over de
ontwikkeling, dan nemen we contact op met ouders en/ of verzorgers. De mentor bespreekt
de resultaten met de ouders tijdens de ouderavond. Omgekeerd geldt ook dat als ouders
tussentijds vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind, ze terecht kunnen
bij de mentor. De mentor coördineert alle zorg rond een leerling. Daarom is het belangrijk
dat ouders met al hun vragen eerst naar de mentor gaan.
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3.2.4

Leerling-dossiers

Alle gegevens, vanaf het moment van aanmelding totdat uw kind de school verlaat, worden
bewaard in het leerling-dossier. Nadat de leerling van school is gegaan blijven de dossiers
nog twee jaar opgeslagen. Daarna worden ze vernietigd. Uiteraard wordt er met deze
gegevens uiterst vertrouwelijk omgegaan.
Gegevens worden uitsluitend aan derden overhandigd als ouders hiervoor schriftelijk
toestemming hebben gegeven. Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.
Zij moeten hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de locatiedirecteur. Binnen 6 weken
krijgen zij een schriftelijke reactie op dit verzoek.
3.2.5

De leerling en informatie

Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden leerlingen actief betrokken bij de informatie die over
hen wordt vastgelegd en uitgewisseld. Zij worden in de gelegenheid gesteld de informatie te
lezen. De LKO adviseert de ouders hierbij mee te lezen zodat, indien noodzakelijk,
toelichting gegeven kan worden. Als de leerlingen van de Leo Kanner Onderwijsgroep 18
jaar of ouder zijn dan verloopt de informatie via school en niet, zoals op veel andere
scholen, via de leerling. Daarin verandert dus als gevolg van de leeftijd van de leerling
niets. Als een leerling 16 jaar of ouder is, dan heeft de leerling inzage in zijn of haar
leerling-dossier.

3.3 Veilig schoolklimaat
Op de Leo Kanner Onderwijsgroep is beleid ontwikkeld en doorgevoerd om incidenten te
voorkomen, om gericht op incidenten te kunnen reageren en nazorg te realiseren. Het
beleid is met name gericht op het creëren van sociale veiligheid.
3.3.1

Pestprotocol

Naast kennisoverdracht biedt onze school leerlingen de gelegenheid om hun sociaalemotionele vaardigheden te ontwikkelen. Gedurende de hele schooldag doen zich situaties
voor waarin leerlingen samen zijn. We bieden een leeromgeving waarin leerlingen begeleid
leren omgaan met elkaar, met conflicten, (sociale) spanning, vrije ruimte etc.
Op alle scholen wordt gepest, ook op de onze. We kennen relatief weinig pestsituaties. Dit
heeft te maken met onze schoolbrede aanpak die zich richt op preventieve maatregelen. De
Leo Kannerschool VSO wil graag dat iedere leerling zich veilig voelt. Ondanks de
preventieve maatregelen kan een leerling toch het gevoel hebben dat hij of zij gepest
wordt. Dit is voor een deel te verklaren doordat de perceptie en beleving van pestgedrag
van jongeren met een autismespectrumstoornis vaak anders is dan die van leerlingen
zonder autismespectrumstoornis.
In ons pestprotocol besteden we uitgebreid aandacht aan de preventieve maatregelen die
op onze school worden genomen. Hiernaast bevat het richtlijnen bij geconstateerd en
ervaren pestgedrag. Het protocol heeft als doel om alle betrokkenen (leerlingen, ouders,
docenten en andere medewerkers van school) op de hoogte te brengen van wat de school
doet om een zo veilig mogelijk schoolklimaat te scheppen.
De orthopedagoog Susanne van den Hoek die op school ook het anti-pestbeleid coördineert,
is voor leerlingen en ouders het vaste aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben
met sociale veiligheid op school. Haar contactgegevens: s.vandenhoek@leokanner.nl
Leerlingen kunnen in eerste instantie altijd bij hun eigen docent terecht als zij het gevoel
hebben gepest te worden of zich onveilig voelen.
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3.3.2

Schoolterrein verlaten

Leerlingen in leerjaar 4 mogen, na overleg met de docent en toestemmingsverklaring van
de ouders, in pauzes het schoolterrein verlaten. Indien een leerling het schoolterrein zonder
toestemming verlaat, stelt de docent direct de teamleider op de hoogte. Als na 30 minuten
niet duidelijk is waar de leerling zich bevindt, stelt school de ouders op de hoogte. Indien na
een uur nog niet duidelijk is waar de leerling is, wordt de politie geïnformeerd.
Voor schooltijd is er vanaf 8.15 uur toezicht op de schoolpleinen. Na schooltijd wordt er op
de leerlingen gelet totdat deze zelfstandig naar huis zijn gegaan of zijn opgehaald.
Op het schoolterrein en in de gangen van de school zijn camera’s aanwezig zodat we
bijvoorbeeld tijdens het lesgeven op afstand kunnen kijken of het goed gaat op de gang. De
beelden worden beveiligd opgeslagen en binnen vier weken automatisch vernietigd.
3.3.3

Kleding

Op onze school zijn geen kledingvoorschriften, maar kleding met voor anderen kwetsende
teksten of afbeeldingen is niet geoorloofd. Het dragen van een pet, cap, capuchon of muts
in de klas is niet toegestaan. Geeft u uw kind geen kostbare kleding en/of schoeisel aan
naar school. School kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging
daarvan. Voor de praktijkvakken bestaan kledingvoorschriften. Bij catering bijvoorbeeld
mag je niet met open schoenen werken. Als er een mes valt kan een kind zichzelf
verwonden. De kledingvoorschriften worden in het begin van het jaar per praktijkvak met
de leerling doorgenomen.
3.3.4

Bewegingsonderwijs

Voor het vak gymnastiek (alle leerjaren) nemen de leerlingen zelf een gymbroek, t- shirt,
gymschoenen voor de zaal (geen zwarte zolen), douchegel, een handdoek en een
deodorantroller (geen spuitbus) mee. In verband met de persoonlijke hygiëne is
opfrissen/douchen aan het eind van de les verplicht. In de kleedkamer houden leerlingen
altijd hun ondergoed aan. Naast de kleedruimte zijn individuele douchecabines waarin de
leerlingen zich verder kunnen omkleden. Docenten houden tijdens het omkleden toezicht in
de kleedkamer. Er is een gescheiden jongens- en meisjeskleedkamer.
Leerjaar 1 en 2 maken gebruik van de gymzaal aan de Hazenboslaan. Leerjaar 3 en hoger
gymmen in sporthal de Cuyl, (dinsdag, donderdag en vrijdag) 15 minuten wandelen.
Voor het vak fitness (leerjaar 3 en 4) nemen de leerlingen sportkleding mee en een
handdoek. Douchen is niet verplicht in verband met ruimtegebrek.
Voor het vak zwemmen nemen de leerlingen zwemkleding en een handdoek mee.
3.3.5

Meegebrachte (ongewenste) artikelen

Het is verboden om drugs, alcohol, wapens en/of vuurwerk mee te brengen naar school.
Deze worden ingenomen en afgegeven aan de locatiedirecteur. Bij het in bezit hebben van
deze goederen nemen we contact op met ouders en verzorgers. In ernstige gevallen nemen
wij ook contact op met de politie. Afhankelijk van de aard worden de ingenomen goederen
aan de ouders of de politie teruggegeven.
Leerlingen mogen hun mobiele telefoon meenemen naar school. Tijdens de lesuren is het
gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan.
Vanaf leerjaar 3 werken de leerlingen op het gebied van mobiel telefoongebruik toe naar
eigen verantwoordelijkheid. Er worden dan individuele afspraken gemaakt met de leerling
over het gebruik van de mobiele telefoon onder schooltijd.
Afbeeldingen maken met mobieltjes of andere apparatuur is aan leerlingen niet toegestaan.
Deze afspraak geldt ook tijdens de pauze en op het terrein rondom de school. Leerlingen die
het moeilijk vinden om zich aan de afspraken over mobieltjes te houden, laten hun telefoon
thuis.
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3.3.6

Bedrijfshulpverlening

Eén van de onderdelen van het schoolveiligheidsbeleid is het plan voor de
bedrijfshulpverlening (BHV). Jaarlijks worden in samenwerking met de leden van de
werkgroep BHV ontruimingsoefeningen gehouden. Na de oefening wordt er een risicoinventarisatie gemaakt, wat op zijn beurt weer leidt tot een plan van aanpak. Op deze
manier kunnen we stelselmatig de veiligheidsomstandigheden verbeteren.
3.3.7

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode) van kracht
geworden. Deze wet verplicht medewerkers in het onderwijs om bij signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling te handelen.
Scholen moeten een handelingsprotocol hebben waarin beschreven staat wat er gedaan
wordt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij maken hiervoor gebruik
van de online meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat voor
verschillende functies binnen de school wat zij kunnen doen als ze een vermoeden hebben
dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Ook melden wij wanneer er
hulpverlening betrokken is, maar onveiligheid (op welke manier dan ook) blijft voortduren,
bijvoorbeeld wanneer hulpverlening niet toereikend is. In deze situatie kan er ook worden
gekozen voor een melding samen met ouders. Onze aandacht-functionarissen zijn de
schoolmaatschappelijk werkers Ciska de Lange, Nicole van Eck en Annefleur Westmaas.
3.3.8

Nabijheid en preventie

School maak je samen. Iedereen op school draagt bij aan een prettige en veilige sfeer. Dit
geldt voor de docenten die gewenst gedrag ‘voorleven’ tot leerlingen die op tijd uit de
situatie stappen, van de orthopedagoog die een incident nabespreekt tot de directeur die
tussen de leerlingen op het schoolplein staat. Met de leerlingen maken we tien afspraken:
de bouwstenen. Aan het begin van het schooljaar worden deze afspraken met alle leerlingen
doorgesproken. De bouwstenen hangen ook in elk klaslokaal.
Het veilige schoolklimaat stimuleren we verder door als schoolpersoneel zoveel mogelijk bij
de leerlingen in de buurt te zijn, zodat we vroegtijdig kunnen reageren. Dit geldt niet alleen
tijdens de lessen, maar bijvoorbeeld ook tijdens de pauzes. Over het algemeen verlopen de
schooldagen in een rustige sfeer. Soms komt het voor dat leerlingen schoolregels, afspraken
en/of grenzen overschrijden. Preventieve interventies hebben niet in alle gevallen voldoende
effect. We zijn een document aan het ontwikkelen waarin we ons anti-agressiebeleid
vormgeven. Hierin staat de veiligheid van leerlingen en schoolpersoneel centraal.
Het schoolpersoneel krijgt training in het voorkomen van agressie in de school en het
adequaat omgaan met uitingen van fysieke en verbale agressie.
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3.3.9

School- en klassen bouwstenen

Om het voor iedereen, binnen en buiten de school, duidelijk, veilig en prettig te houden,
hebben we een aantal bouwstenen (regels) vastgelegd. De bouwstenen gelden voor
iedereen. Aan het begin van het schooljaar worden deze bouwstenen aan alle leerlingen
bekend gemaakt en met alle leerlingen klassikaal besproken. De bouwstenen zijn
herkenbaar terug te vinden in elke klas.
School bouwstenen:
▪ Je loopt rustig door de school
▪ Mobiele telefoons liggen onder schooltijd in de kluis of zitten in de klassenzak
▪ Eten en drinken alleen in de pauzes
▪ Je houdt het schoolgebouw en het plein netjes
▪ We praten rustig en vriendelijk met elkaar
▪ Bij problemen ga je naar een docent
▪ In het bezit zijn van energydrank, alcohol, drugs en/of wapens is verboden
▪ Liever geen pakjes drinken maar gebruik een drinkbeker
Klassen bouwstenen:
▪ Je draagt bij aan een goede sfeer, voor jezelf en ook voor de ander
▪ Je luistert naar elkaar
▪ Je steekt je vinger op als je iets wilt vragen of zeggen
▪ Je gebruikt alleen je eigen spullen of je vraagt of je iets van iemand mag lenen
▪ Jassen hangen aan de kapstok
▪ Je geeft aan wanneer je ongelukkig bent
▪ Je gezicht moet zichtbaar zijn. In de klas dragen wij geen petten.
▪ Je geeft complimenten als dat lukt
Plein bouwstenen:
▪ We houden alles netjes op het plein
▪ We praten positief met elkaar
▪ We blijven van elkaar af
▪ Bij problemen ga je naar een docent
▪ Denk ook aan leerlingen die alleen zijn
▪ Voor muziek gebruik je een koptelefoon
Aula bouwstenen:
• Je zorgt voor een gezellige sfeer
• Voor muziek/geluid/spelletjes gebruik je een koptelefoon
• Je gedraagt je positief
• We houden de aula netjes
• Je ruimt je spullen op
• Je luistert naar aanwijzingen van de stewards en docent
Leerlingen mogen niet zomaar beelden delen, bijvoorbeeld via internet, waarop een docent
te herkennen is. Ook is het niet toegestaan om in het geheim filmpjes te maken van een les
of om beeldmateriaal te verspreiden dat bedreigend of beledigend is voor de docent.
3.3.10

Escalatie

Bij incidenten worden ouders op de hoogte gebracht. Ook zal de locatie schriftelijk
vastleggen wat er precies is gebeurd. Na ieder incident bekijken we wat de oorzaak is
geweest en de context waarbinnen het incident plaatsvond: Is er sprake van onmacht, is
het reactief of proactief gedrag? Op basis van die analyse neemt de schoolleiding passende
maatregelen waardoor het ongewenste gedrag stopt.
Naast deze maatregelen beschikt de schoolleiding ook over verderstrekkende maatregelen:
Externe time-out, time-out thuis, schorsing of verwijdering.
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3.3.11

Time-out thuis, schorsing, verwijdering

De locatiedirecteur kan beslissen om de leerling een dag of een gedeelte daarvan de
toegang tot de klas te ontzeggen. Het geven van een time-out thuis aan een leerling is een
maatregel om duidelijk te maken aan de leerling dat de grens van aanvaardbaar gedrag is
overschreden en om ervoor te zorgen dat de overige leerlingen de lessen kunnen volgen. De
ouders van de betreffende leerling worden op de hoogte gesteld van de time-out en ook van
de duur van de time-out.
Bij herhaald overtreden van regels en afspraken of bij ernstig wangedrag kan de
locatiedirecteur beslissen een leerling te schorsen. De ouders van de betreffende leerling
worden hierover schriftelijk geïnformeerd. De locatiedirecteur stelt ook de
leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie op de hoogte van de schorsing. Na de
schorsingsbeslissing nodigt de locatiedirecteur de ouders en de leerling uit om te bespreken
of en hoe de leerling kan terugkeren in de klas. Mochten ouders onvrede hebben of zorgen
voelen ten aanzien van het schorsingstraject of de schorsing zelf dan kunnen ze dit in het
gesprek met de locatiedirecteur aan de orde stellen. Blijven de zorgen of onvrede na dit
gesprek bestaan, dan kunnen de ouders zich wenden tot het College van Bestuur van de
Leo Kanner Onderwijsgroep.
Bij ernstige incidenten die bijvoorbeeld de veiligheid of de voortgang van het
onderwijsproces beïnvloeden, kan worden overgegaan tot verwijdering. De locatiedirecteur
informeert de ouders en het College van Bestuur schriftelijk over het voornemen tot
verwijdering. Het managementteam van de Leo Kanner Onderwijsgroep stelt een
adviescommissie samen die in gesprek gaat met de leerling, de ouders en de medewerkers
van de locatie. Op basis van deze gesprekken en het leerling-dossier komt de commissie tot
een schriftelijk advies aan de locatiedirecteur. De locatiedirecteur beslist aan de hand van
dit advies of er een terugkeerplan voor de leerling wordt opgesteld of dat het voornemen tot
verwijdering wordt omgezet in een verzoek tot verwijzing aan het College van Bestuur.
Ouders ontvangen hierover schriftelijk bericht.
In dat laatste geval draagt de locatiedirecteur de kwestie over aan het College van Bestuur.
Het College gaat op haar beurt in gesprek met de leerling en de ouders en neemt, na
overleg met de onderwijsinspectie, de beslissing of een leerling verwijderd wordt. Het
College van Bestuur licht de ouders hierover schriftelijk in. Als de ouders het niet eens zijn
met de beslissing tot verwijdering, kunnen zij hun bezwaren kenbaar maken bij het College
van Bestuur. Als nieuwe argumenten worden aangedragen, zal het College van Bestuur de
verwijderingsbeslissing heroverwegen. Blijft zij bij haar beslissing, dan kunnen de ouders
zich wenden tot de landelijke klachtencommissie of de civiele rechter.
3.3.12

Verzekeringen en schade

Alle schade, toegebracht aan het gebouw, het meubilair, de inventaris en/of leer- en
hulpmiddelen komt voor rekening van de leerling die de schade heeft veroorzaakt. Dit geldt
ook als het per ongeluk is gebeurd. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal, schade en/of vernielingen aan eigendommen van leerlingen. Wel stelt de school,
binnen de mogelijkheden van een open instelling, alles in het werk om diefstal, schade enz.
te voorkomen.
De school heeft voor een aantal schoolse activiteiten (bijvoorbeeld kamp/schoolreis) een
aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen en het begeleidend personeel afgesloten.

3.4 Studenten in de school
De Leo Kannerschool is een opleidingsschool voor verschillende studenten. Er zijn daarom
regelmatig stagiair(e)s aanwezig in alle klassen. Zij geven les onder toezicht en doen
opdrachten met groepjes leerlingen. Elke student heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) en daaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het
vervullen van deze werkzaamheden. Daarnaast moeten zij allemaal een privacyverklaring
tekenen.
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3.5 Ziekte en medicijngebruik op school
3.5.1

Ziekte

Als kinderen zich ’s ochtends bij het opstaan ziek voelen, vragen wij ouders om goed te
bekijken of het kind naar school kan komen. In geval van twijfel is het belangrijk om
telefonisch contact op te nemen met de mentor.
Als er thuis een gezinslid is met bijvoorbeeld krentenbaard, tuberculose of een andere
besmettelijke aandoening, dan willen we dat op school graag weten. Indien nodig nemen wij
dan in overleg met de schoolarts maatregelen. Dit geldt ook voor hoofdluis.
Soms worden leerlingen ziek als ze op school zijn. In dat geval nemen wij contact op met
ouders om een ophaaltijdstip af te spreken.
3.5.2

Medicijngebruik op school en medicijnverstrekking

Bij ons op school zijn er leerlingen die dagelijks medicijnen gebruiken. Sommige leerlingen
regelen dit zelfstandig: ze bewaren hun medicatie zelf en bewaken ook het tijdstip van
inname. Voor andere leerlingen bewaart school de medicatie in de medicatiekluis in de klas
en helpt de docent de leerling herinneren aan het tijdstip van inname. Mocht de leerling
medicatie gebruiken onder schooltijd, dan is het van belang dat ouders dit communiceren
met de mentor. Ook voor medicatie, zoals paracetamol, moet toestemming worden gegeven
door ouders. Soms schrijft de arts een ander soort medicatie voor of verandert de dosering.
Dit soort wijzigingen willen we op school graag weten. Dan letten we extra op wat het effect
is van de verandering.
School heeft voor medicatieverstrekking tijdens schooltijd een protocol ontwikkeld.
3.5.3

Medisch handelen

Het toedienen van sondevoeding en het prikken van insuline zijn voorbeelden van medisch
handelen dat is voorbehouden aan artsen en deskundigen die hiervoor zijn opgeleid.
Medewerkers op de school zijn niet opgeleid om medische handelingen te verrichten. Dit
betekent dat wij in principe geen medische handelingen uitvoeren op school.
We hebben op school een protocol ontwikkeld waarin wordt beschreven in welke gevallen
we kunnen afwijken van deze regel. De waarborgen en voorwaarden die hieraan zijn
verbonden, spreken we van te voren zorgvuldig door met leerling en ouders. Als de
schoolgang van de leerling medische handelingen vereist, dan wordt dit met de docent
besproken.

3.6 Leerlingenvervoer en zelfstandig reizen
Voor leerlingen is het belangrijk dat ze zelfstandig kunnen reizen. Vanaf het tweede jaar,
wanneer de leerling in aanmerking komt voor externe stage (3e jaar), gaan wij ervan uit
dat de leerling zelfstandig kan reizen. Leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer
reizen, komen vaak in aanmerking voor een vergoeding.
Ouders kunnen deze zelf aanvragen bij de gemeente waarin zij
wonen. Zij ontvangen van de gemeente een formulier dat deels
door de school ingevuld moet worden.
Sommige leerlingen zijn niet in staat om zelfstandig naar
school te reizen. In de meeste gemeenten komt de leerling in
dat geval in aanmerking voor leerlingenvervoer. Ouders vragen
dit zelf aan bij de afdeling Onderwijs/ Vervoer van de
gemeente waarin zij wonen. Elke gemeente hanteert een eigen kilometerafstand van waaraf
vergoeding wordt gegeven. De schoolverklaring die nodig is voor deze aanvraag wordt in de
maanden april/ mei toegezonden door onze administratie. Deze verklaring kunnen ouders
dan met de aanvraag inleveren bij de gemeente.
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3.6.1

OV training/ Voor Elkaar Pas (VEP)

De leerlingen in de onderbouw (in het tweede leerjaar)
krijgen een training zelfstandig reizen waarbij ze leren
gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Wij bieden leerlingen oefensituaties aan om
communicatieve en sociale vaardigheden toe te passen,
leren om te gaan met verschillende verwachtingen,
hulpvragen bij zichzelf te herkennen en deze op een
adequate manier te stellen en tevens rekening te
houden met verschillende normen en waarden in steeds
wisselende situaties.
Wij werken als school al geruime tijd samen met
openbaar vervoersbedrijf Arriva om op dit gebied
stappen te zetten. In de lessen gebruiken we onder andere Arriva-oefenpassen (de “Voor
Elkaar Pas”) zodat er volop in de praktijk geoefend wordt met het reizen in het OV. Tijdens
deze lessen hebben onze docenten ervaren dat een deel van de leerlingen in staat zou
moeten zijn om de overstap te maken van het taxibusje naar zelfstandig reizen met het OV.
We merken zelfs op dat enkele leerlingen enthousiast vragen naar de mogelijkheid om zelf
met het openbaar vervoer te reizen. Momenteel zijn er een paar gemeentes die de VEP
faciliteren, leerlingen van onze school die uit zo een gemeente komen kunnen een VEP
aanvragen. De VEP pas biedt mogelijkheden voor de leerlingen, per gemeente zit hier soms
wel verschil in. Wilt u meer informatie weten over de VEP, dan kunt u ook school contacten
en vragen naar de “OV4you” coördinator.
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4

De schoolorganisatie

4.1 Schoolleiding en interne begeleiding
4.1.1

Directeur

De directeur, Douwe Splinter, heeft de leiding en verantwoordelijkheid
over de organisatie binnen deze locatie.
Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken in de klas, dan is
de mentor altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt de mentor bij
voorkeur per mail bereiken of anders telefonisch vóór en na
schooltijd.
4.1.2

Teamleiders

De teamleider is goed op de hoogte van wat er speelt in zijn/haar leerjaar en kan het
functioneren van een leerling in dat perspectief plaatsen. Ze houden verder de grote lijn
binnen het leerjaar in de gaten en zijn eerste aanspreekpunt voor docenten. Als ouders en
verzorgers vragen hebben over de gang van zaken op school die niet door de mentor
beantwoord kunnen worden, dan kunnen zij bij de teamleider terecht. De teamleiders zijn:
o Daphne de Moulin: leerjaar 2, ID, Onderwijs op afstand
o Erik Candido: leerjaar Arbeidstoeleiding, praktijkvakdocenten
o Jelle Korbee: leerjaar 4
o Serena van Veen: leerjaar 3
o Steven Baart: leerjaar 1, Entree
4.1.3

Onderwijskundig begeleiders

Tot de taak van de onderwijskundig begeleider hoort het onderwijskundig beleid: het
invoeren van nieuwe didactische methoden, het bijhouden van het didactisch
leerlingvolgsysteem, het coördineren van eventuele hulp bij de cognitieve ontwikkeling van
leerlingen, het ondersteunen van het klassenmanagement en het begeleiden van collega’s.
De onderwijskundig begeleiders zijn:
o Suzanne Colijn: leerjaar 1, leerjaar 3
o Laura de Kiewit: leerjaar 2, leerjaar 3
o Peter Star: leerjaar 4, leerjaar Arbeidstoeleiding, Entree, praktijkvakdocenten
4.1.4

Orthopedagogen en schoolmaatschappelijk werk

De afdeling Ondersteuning bestaat uit vier orthopedagogen en drie schoolmaatschappelijk
werkers. De taken van de orthopedagogen omvatten de leerlingenzorg (o.a. planvorming en
leerlingbespreking) en het doen van psychodiagnostisch onderzoek.
De orthopedagogen zijn:
o Annika Doornebosch: leerjaar 4
o Nina van Agtmaal: leerjaar 2
o Mariska de Wit: leerjaar 1, Arbeidstoeleiding, Entree
o Susanne van den Hoek: leerjaar 3
De schoolmaatschappelijk werkers hebben een rol in de afstemming van de zorg voor een
leerling, zowel tussen school en thuis, als tussen verschillende hulpverleners rond een
gezin. Indien gewenst kunnen ouders/ verzorgers altijd contact opnemen met de
maatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werkers zijn Ciska de Lange (leerjaar 1
en 2), Annefleur Westmaas (leerjaar 3 en 4) en Nicole van Eck (leerjaar Arbeidstoeleiding
en Entree). De afdeling Ondersteuning is ook verantwoordelijk voor de toelating en
plaatsing van nieuwe leerlingen.
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4.1.5

Decaan/stagecoördinator/begeleider

Leerlingen krijgen op de Leo Kannerschool VSO begeleiding bij de oriëntatie op studie en
beroep. In de derde klas is er de mogelijkheid voor leerlingen om externe stage te lopen.
Dit is maatwerk. Ouders zoeken samen met hun kind een stageplaats. De stagecoördinator
Hans van Alphen van de Leo Kannerschool VSO ondersteunt waar nodig bij het zoeken en
bereidt de leerlingen op de stage voor. Tot slot biedt de decaan (Heleen van Dam)
ondersteuning bij het zoeken naar mogelijkheden en inschrijving bij mbo-opleidingen.
4.1.6

Het locatiemanagementteam

Het locatiemanagementteam (LMT) bestaat uit de directeur en de vijf teamleiders.
Het LMT zet de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de school en het locatieteam. Het
LMT komt bij elkaar om beleid te ontwikkelen, te toetsen en om de lopende zaken met
elkaar te bespreken.
4.1.7

De staf

Het LMT wordt bijgestaan door de staf. Dit zijn de onderwijskundig begeleiders, de
orthopedagogen, de schoolmaatschappelijk werkers en de stagecoördinator.
4.1.8

Commissie voor de Begeleiding

Alle leerlingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Commissie voor de Begeleiding.
Soms zijn er vanuit school zorgen over de voortgang van een leerling die om een bredere
kijk vragen. In dat geval wordt de ontwikkeling van een leerling besproken in de Commissie
voor de Begeleiding. Dit is een multidisciplinair team waarvan in elk geval de
orthopedagogen, de maatschappelijk werker, de schoolarts van de Jeugdgezondheidszorg
en de locatiedirecteur deel uit maken.

4.2 Samenwerking met ouders
Leerlingen met autisme vragen om eenduidigheid. Goede contacten tussen school, thuis en
hulpverlening zijn hierbij onmisbaar. Het is voor de leerlingen belangrijk dat er wordt
samengewerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Als school en ouders staan we
gezamenlijk voor hetzelfde doel: jongeren steunen in hun ontwikkeling en ze zo goed
mogelijk voorbereiden op de maatschappij.
In onze communicatie streven we er steeds naar om beide ouders van een leerling te
informeren, ongeacht de huwelijkse staat of woonvorm. Als er een rechterlijke uitspraak is
die dit geheel of ten dele verbiedt, dan nemen we die uitspraak vanzelfsprekend zo goed
mogelijk in acht. Wel is het voor ons van belang dat ouders ons voorzien van up-to-date
informatie. De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft op haar website een Protocol
informatieverstrekking geplaatst met betrekking tot dit onderwerp.
Ouders kunnen voor en na schooltijd altijd contact opnemen met school, telefonisch (0715190233) of via e-mail (lksvso.secretariaat@leokanner.nl). In noodgevallen gaat de
voorkeur uit naar bellen. Voor vragen over zaken die spelen in de klas of rondom een
leerling is de mentor het aanspreekpunt (zie contactgegevens achter in deze schoolgids).
Als er vragen of zorgen zijn die de dagelijkse gang van zaken overstijgen of daar los van
staan, dan is de teamleider van het leerjaar waar de leerling in zit, de contactpersoon (zie
contactgegevens achter in deze schoolgids).

Schoolgids 2020-2021

Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

39

4.3 Ouder-leerling gesprekken en informatieavonden
4.3.1

Ouder-leerling gesprekken

Gedurende het schooljaar zijn er drie periodieke ouder-leerling gesprekken, deze staan
vermeld in de jaarplanner. Tijdens deze ouder-leerling gesprekken wordt de ontwikkeling en
schoolvoortgang van de leerling besproken met de mentor(en). Onder andere wordt het
OntwikkelingsPerspectiefPlan, de citotoetsen en het cijferrapport besproken. Het gesprek
vindt plaats in het lokaal van de leerling.
Een tweede soort gesprekken betreffen de facultatieve gesprekken die naast de periodieke
gesprekken kunnen worden ingepland. Deze gesprekken worden meestal gehouden met
leden van de ondersteuningsteams.
In het schooljaar 2020-2021 sluiten leerlingen vanaf leerjaar 2 en hoger aan bij de ouderleerling gesprekken. In het kader van leerlingen eigenaar maken van hun eigen leerproces
kunnen leerlingen uit leerjaar 1 soms bij een deel van het ouder-leerling gesprek
aansluiten. Dit gaat altijd in overleg met ouders en mentor/docent(en).
Bij de Entree-opleiding wordt het gesprek met de student gevoerd en sluiten ouders aan.
Deze gesprekken kunnen op een ander moment plaats vinden dan de in de jaarplanner
staat aangegeven.
Ouder-leerling gesprekken 2020-2021*:
5 november 2020, 3 februari 2021 en 1 juli 2021.

4.4 Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar vindt de algemene informatieavond plaats. Tijdens deze
algemene informatieavond maken ouders/verzorgers kennis met de mentor(en). De mentor
geeft alle praktische en inhoudelijke informatie rondom de klas. Regelmatig worden er
informatieavonden rond bepaalde thema’s georganiseerd, zoals over social media, stages,
examens, autisme en vervolgopleidingen.
Informatieavonden 2020-2021:
1 september 2020 1e informatieavond Ouder(s)/verzorger(s) klas 1 en 2 worden geacht
aanwezig te zijn.
2 september 2020 1e informatieavond Ouder(s)/verzorger(s) klas 3 worden geacht
inclusief informatie aanwezig te zijn.
Stage
2 september 2020 1e informatieavond Ouder(s)/verzorger(s) klas 4/AT/Entree worden
geacht aanwezig te zijn.
27 oktober 2020
thema-avond
Voor ouder(s)/verzorger(s) klas 4 BK/AT/Entree
Examinering en
(en geïnteresseerde ouders andere klassen)
Uitstroom
12 november 2020 thema-avond
Voor ouder(s)/verzorger(s) klas 4/AT/Entree
MBO//Rijnland
?
thema-avond
Voor ouder(s)/verzorger(s) klas 1 VSO Leo
Autisme
Kanner Onderwijsgroep
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4.4.1

Schoolwebsite, nieuwsbrief en jaarkalender

De Leo Kannerschool VSO heeft een algemeen toegankelijke website met informatie over de
school. Het adres is www.leokannerschool-vso.nl. Op de website is de schoolgids terug te
vinden.
Ouders krijgen iedere maand een nieuwsbrief digitaal toegezonden met daarin informatie
over lopende (belangrijke) zaken en/of activiteiten. Als richtlijn wordt de vrijdag in de
eerste schoolweek van de maand gehanteerd.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een papieren versie van de
jaarkalender. Deze jaarkalender is ook in digitale versie te vinden op de website.
4.4.2

Leerlingenraad, Klankbordgroep en Medezeggenschapsraad

Leerlingenraad
Op school is een leerlingenraad om zo leerlingen te betrekken bij verschillende
schoolaangelegenheden. Onder begeleiding van drie docenten komt de raad ongeveer een
keer in de zes weken bijeen.
We streven er naar om uit elk leerjaar en van elke afdeling (P en BK), een of meer
leerlingen te vinden die hun leerjaar willen vertegenwoordigen binnen de leerlingenraad.
Zaken die in de vergadering besproken worden komen, middels notulen, zichtbaar op het
leerlingenraadbord te hangen.
De leerlingenraad heeft als doel een stem te geven aan iedere leerling. Hun ideeën en
problemen vinden, via de zittende leden of via de ‘ideeën-bus’ op het leerlingenraadbord, de
weg naar de leerlingenraad. Daar worden ze in de meeste gevallen besproken en zo nodig
aangepakt of opgepakt.
De leerlingenraad kan mede daarom gezien worden als klankbordgroep voor alle leerlingen.
Klankbordgroep
Overleg tussen ouders en school over schoolbeleid vindt plaats in de klankbordgroep. De
klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatiebeleid en
bestaat uit ouders en docenten, maar heeft geen ‘formele’ bevoegdheden. Het gaat binnen
de klankbordgroep niet zozeer direct om de belangen en noden van de eigen kinderen,
maar over die van de locatie als geheel.
De klankbordgroep heeft een eigen pagina op de website: www.leokannerschoolvso.nl/voor-ouders/klankbordgroep. Hier kunt u lezen wie de leden zijn, wat zij bespreken
en wanneer zij bijeen komen. Ook heeft de klankbordgroep een eigen emailadres:
klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl
Medezeggenschapsraad
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een medezeggenschapsraad (MR) die de belangen van
personeel, ouders en leerlingen van de hele onderwijsstichting behartigt. De MR controleert
onder andere belangrijke plannen en voornemens van het bestuur op het gebied van
personeel, onderwijskundig beleid en financiën. De vergadering van de MR is in beginsel
openbaar. In de MR zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders. Het
College van Bestuur heeft geen stemrecht, maar bij de vergaderingen is altijd één van de
bestuursleden aanwezig voor advies.
De contactgegevens van de MR staat op de website:
•
www.leokanner.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap.
4.4.3

Andere activiteiten door ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren actief betrokken zijn bij school. U kunt
bijvoorbeeld helpen als bibliotheekouder of bij het excursievervoer. Verder organiseert de
school de verkoop van de inmiddels zeer bekende kerststollen en narcissen (met Pasen).
Leerlingen krijgen hiervoor intekenlijsten mee waarbij uw hulp van harte welkom is. Ook
kunt u andere ouders vertegenwoordigen door lid te worden van de klankbordgroep of de
MR.
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4.4.4

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar vraagt de school de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage. Van de vrijwillige
bijdrage worden rekeningen betaald, die niet door het Rijk of de gemeente worden vergoed.
De hoogte van de ouderbijdrage is na het advies van de klankbordgroep vastgesteld door de
oudergeleding van de MR op €45,00. Het gaat hierbij onder andere om de financiering van
festiviteiten in het kader van Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en 3 oktober. Andere
voorbeelden zijn de diploma-uitreiking, schoolfeesten en ééndaagse excursies. Ook de
uitbreiding van de schoolbibliotheek valt hieronder. In het nieuwe schooljaar ontvangen
ouders hierover een brief met informatie over de ouderbijdrage.
4.4.5

Aparte bijdrage

De school krijgt van het Rijk geen bijdrage voor schoolkampen,
excursies of schoolreisjes. Om deze activiteiten elk jaar
opnieuw te kunnen organiseren vragen wij aan alle ouders een
aparte bijdrage.
In de eerste 4 leerjaren gaan op we op schoolkamp. Het kamp
is een onderdeel van het lesprogramma en derhalve
verplicht. De leerlingen van de AT en de Entree maken een
aantal uitstapjes. De kosten voor kamp en de uitstapjes zijn
afhankelijk van de bestemming en de invulling.
4.4.6

Zorgen of onvrede

Als leerlingen of ouders zorgen of onvrede hebben over de gang van zaken op school, dan is
de mentor het eerste aanspreekpunt. Als de zorgen gaan over andere zaken, dan is de
teamleider van het leerjaar waarin de leerling zit, de aangewezen persoon voor overleg.
Mochten ondanks deze gesprekken de zorgen of de onvrede blijven bestaan, dan staat in de
klachtenprocedure van de Leo Kanner Onderwijsgroep welke andere mogelijkheden er
openstaan. De klachtenprocedure staat op onze website en is te benaderen via deze link. De
Leo Kanner Onderwijsgroep is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de VBS
(Vereniging Bijzondere Scholen).
Leerlingen, ouders of schoolpersoneel die te maken hebben met ongewenste gedragingen
zoals seksuele intimidatie of discriminatie, kunnen het beste contact opnemen met de
vertrouwenspersonen van de Leo Kanner Onderwijsgroep of met de veiligheidsfunctionaris
Susanne van den Hoek (s.vandenhoek@leokanner.nl). De contactgegevens van de
vertrouwenspersoon zijn achterin de schoolgids opgenomen. Klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld kunt u ook doorgeven aan het
Meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900 – 1113111.
4.4.7

Geschillencommissie

Als ouders het niet eens zijn met een beslissing van school op het gebied van toelating van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verwijdering van leerlingen of het
ontwikkelingsperspectief, dan kunnen zij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
verzoeken om het geschil te behandelen. Meer informatie over het GPO vindt u verderop in
deze gids (§ 5.1.5).
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4.5 Samenwerking binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep
De Leo Kannerschool VSO is onderdeel van de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO). De LKO is
een stichting met een tweehoofdig College van Bestuur. Net als elke onderwijsstichting
heeft de LKO ook een toezichthoudend orgaan: de Raad van Toezicht.
De LKO biedt op verschillende locaties in de regio Leiden en Zoetermeer speciaal onderwijs
aan leerlingen van vier tot twintig jaar.
Iedere locatie heeft een eigen directeur. De locatiedirecteuren werken ten aanzien van
bovenschoolse zaken nauw met elkaar samen. Dit geldt ook voor de orthopedagogen en
onderwijskundig begeleiders van de LKO. Zij hebben regelmatig overleg over onderwerpen
die alle locaties raken. De omvang van het LKO maakt het verder mogelijk om bepaalde
functies centraal te beleggen. De stafmedewerkers kwaliteit, financiën, HR en de
vertrouwenspersoon zijn hier voorbeelden van.
4.5.1

Vertrouwenspersoon

Op de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) wordt een positief en veilig schoolklimaat
beschouwd als basisvoorwaarde om ontwikkeling mogelijk te maken. Zo’n schoolklimaat
valt of staat bij een goede onderlinge verstandhouding en gezamenlijk gedragen
omgangsvormen.
Mochten leerlingen, ouders of medewerkers op school te maken krijgen met een
onverkwikkelijke situatie, dan is de eerste stap natuurlijk om dit te bespreekbaar te maken
met de betrokkene(n). Als dit om welke reden ook niet lukt, dan kunnen leerlingen, ouders
en medewerkers de vertrouwenspersoon van de LKO benaderen. Onderwerpen die de
vertrouwenspersoon behandelt, zijn seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld,
discriminatie.
Wat de vertrouwenspersoon doet, is in de eerste plaats het verhaal van leerlingen, ouders
en medewerkers horen en verhelderen. Verder kan de vertrouwenspersoon de
mogelijkheden in kaart brengen om te bemiddelen tussen alle betrokkenen. Naast de
informele en formele mogelijkheden tot bemiddeling binnen school zijn er ook externe
instanties die hierin een rol kunnen spelen. De vertrouwenspersoon kan leerlingen, ouders
en medewerkers op aanvraag steun bieden in een vervolgtraject.
De inbreng van iedereen die bij de vertrouwenspersoon komt, wordt vertrouwelijk
behandeld. Vervolgstappen worden alleen in overleg gezet. Soms twijfelen leerlingen,
ouders en medewerkers of de situatie waarmee ze zitten, hoort bij het werkterrein van de
vertrouwenspersoon. Ze kunnen dit altijd even bij de vertrouwenspersoon navragen.
De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft twee vertrouwenspersonen: Arnoud Kok en
Beatrix de Boer. Arnoud Kok werkt als gymdocent bij het Leo Kannercollege en Beatrix de
Boer is daar schoolmaatschappelijk werker. Alle leerlingen, ouders en medewerkers van de
LKO kunnen een beroep op hen doen. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen
staan achterin de schoolgids.
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4.6 Samenwerking met externe partners
4.6.1

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht
met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG denkt met hen mee en biedt
waar nodig ondersteuning.
De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met
onderwijsinstellingen. Elke school heeft vaste contactpersonen vanuit het CJG. Verder
verzorgt het CJG cursussen voor ouders of jongeren over opvoeden en opgroeien en kunnen
CJG-medewerkers op verzoek van ouders of school deelnemen aan bijvoorbeeld een
zorgoverleg.
De jeugdgezondheidszorg en de jeugd- en gezinsteams maken onderdeel uit van het CJG.
De Jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren op vaste momenten gedurende hun
schoolloopbaan uit voor een onderzoek naar gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. Op de
Leo Kannerschool VSO vindt dit plaats in leerjaar 1.
De schoolarts heeft dan met elke leerling een gesprek op school over allerlei onderwerpen
die van belang zijn voor de ontwikkeling. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en
met de gezondheid? Ook worden de tweedeklassers gemeten en gewogen. Als blijkt dat er
zorgen of problemen zijn, dan bespreken de schoolarts en leerling met elkaar wat nodig is
om tot een oplossing te komen.
Iedere leerling kan een afspraak maken met de jeugdarts of -verpleegkundige om te praten
over onderwerpen waarover hij of zij zich zorgen maakt. Zij hebben beroepsgeheim en
delen persoonlijke informatie alleen met toestemming van de leerling.
Hiernaast geven medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg soms klassikale voorlichting op
scholen, bijvoorbeeld over omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en
seksualiteit.
4.6.2

Excursies en extra-curriculair programma

De werkgroep CKV3 houdt zich bezig met het programma van excursies in alle leerjaren die
zoveel mogelijk gekoppeld worden aan het lesprogramma.
In de onderbouw wordt het Volkenkundig museum, Naturalis en in sommige gevallen het
Rijksmuseum bezocht. In het 3e leerjaar worden er excursies gedaan naar bijvoorbeeld het
Omniversum, het Klimeiland en het museum Atlantik Wall.

CKV staat voor Culturele en kunstzinnige vorming. Het vak is een kennismaking met
allerlei kunstvormen en is bedoeld om de jeugd bekend te maken met kunst.
3
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4.6.3

Sponsoring

De school wordt graag op een alternatieve manier ‘gesponsord’. Al jaren organiseren we
allerlei acties om aan geld voor extra’s (speeltoestellen, spellen, excursies etc.) te komen.
Jaarlijks organiseert de school bijvoorbeeld de verkoop van de inmiddels zeer bekende
kerststollen met Kerst en de narcissen met Pasen. Leerlingen krijgen hiervoor intekenlijsten
mee.
Sponsorbeleid
Binnen de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is beleid ontwikkeld ten aanzien van het
onderwerp sponsoring. De LKO staat positief tegenover sponsoring op beperkte schaal: het
leidt tot versteviging van de relatie met de maatschappij en het genereert noodzakelijke extra
middelen voor het bekostigen van het onderwijsproces. Op de locaties vindt sponsoring plaats
onder verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. In het locatiejaarverslag leggen zij
hierover verantwoording af.
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor geeft aan een school
in ruil voor een tegenprestatie. Dit kan zijn aan het schoolbestuur, de directie, de leraren, het
niet-onderwijzend personeel of de leerlingen. Het kan dan gaan om materialen zoals boekjes,
video's, folders, posters en spellen of in de vorm van gesponsorde activiteiten zoals
schoolfeesten, sportdagen, schoolzwemmen en schoolreisjes. Ook de inrichting van een
school kan worden gesponsord.
Bij sponsoring hoort een tegenprestatie. De LKO hanteert ten aanzien van sponsoring de
gedragsregels uit het convenant sponsoring van het Ministerie van OC&W.
Bedraagt de sponsoring meer dan € 5000,- dan werkt de LKO met sponsorovereenkomsten.
In de overeenkomst wordt vastgelegd wat de sponsoring inhoudt: welke goederen, diensten
of welk geldbedrag de sponsor aan de school beschikbaar stelt en welke tegenprestatie van
de school daar tegenover staat. Het bevoegd gezag is altijd verantwoordelijk voor wat er in
schoolverband plaatsvindt. Dat geldt ook voor sponsoring. Het bevoegd gezag moet er
bovendien voor zorgen dat het voor leerlingen, leraren en ouders duidelijk is wanneer er
sprake is van sponsoring. In de boekhouding van de school moet een duidelijke scheiding
worden aangebracht tussen sponsorgelden en andere middelen.
De medezeggenschapsraad heeft het sponsorbeleid van de LKO goedgekeurd en stemt dus in
met de mogelijkheid van sponsoring. Het bevoegd gezag is niet verplicht om elke
sponsoractiviteit voor te leggen aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad
heeft het recht om advies uit te brengen over de manier waarop de sponsorgelden worden
besteed. De uiteindelijke beslissing over de besteding maakt de schoolleiding of het bevoegd
gezag.
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4.7 Verantwoording en toezicht
Kwaliteitszorg
Wij vinden het belangrijk om te kunnen laten zien wat de kwaliteit van ons onderwijs is en
waar onze ambities liggen. Deze ambities staan in postervorm beschreven in ons
schoolplan. Het schoolplan is op te vragen bij de locatie.
We verzamelen voortdurend uiteenlopende informatie over de kwaliteit van ons onderwijs.
Om deze informatie goed te ordenen maken we gebruik van de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs.
4.7.1

Tevredenheidsonderzoek

Een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van ons onderwijs is het
tevredenheidsonderzoek. Om het jaar vragen wij aan leerlingen, ouders en medewerkers
door middel van een vragenlijst hoe zij onze school ervaren. De vragen beslaan onder
andere thema’s als schoolklimaat, veiligheidsbeleving, schoolgebouw, les-werkinhoud,
communicatie. De antwoorden worden anoniem verwerkt en geanalyseerd. De analyse
vormt de aanzet tot verbetervoorstellen. Welke dat zijn en hoe die uitpakken is te vinden in
het locatiejaarverslag.
Interne audit
Om het jaar kijkt een aantal collega’s van andere scholen van de Leo Kanner
Onderwijsgroep een dag mee op onze locatie. Deze interne auditoren verzamelen voor ons
informatie over de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten worden geanalyseerd en
vormen de aanzet tot verbetervoorstellen. Het vervolg is te vinden in het locatiejaarplan.
4.7.2

Monitoren uitstroom (nazorg)

De school volgt de leerlingen twee jaar na het verlaten van de school. Dit geldt niet alleen
voor leerlingen die naar een vorm van vervolgonderwijs gaan, dit geldt voor alle leerlingen
die de school verlaten, ook bij leerlingen die verhuizen. Hoe het oud-leerlingen vergaat op
hun vervolgopleiding is voor school een belangrijke indicatie voor de onderwijskwaliteit.
Het doel is om ons onderwijs (nog) beter af te stemmen op datgene wat een leerling nodig
heeft om niet alleen een plek in onze maatschappij te krijgen, maar vooral ook te
behouden. We kijken daarbij niet alleen naar kennis (leervakken) maar ook naar sociale- en
levensvaardigheden. Kernbegrippen zijn: werken, wonen, omgaan met vrije tijd en goed
burgerschap.
4.7.3

Schooljaaranalyse

We analyseren jaarlijks schoolbreed onze resultaten. We bekijken dan de leerresultaten op
de verschillende vakgebieden (zoals Nederlands, rekenen en wiskunde, sociale
competenties) schoolbreed.
Daarnaast bekijken we of onze leerlingen zijn uitgestroomd zoals gepland was in hun
ontwikkelingsperspectief (OPP) en of zij succesvol zijn op de vervolgbestemming. Op die
manier onderzoeken hoe we ons onderwijsaanbod nog verder kunnen verbeteren.
Jaarlijks evalueren we ook het schoolklimaat. Hiervoor gebruiken we o.a. de monitor sociale
veiligheid.
Gedurende we het schooljaar onderzoeken we regelmatig de kwaliteit van ons onderwijs
(bv. door tevredenheidsonderzoeken en audits). Deze resultaten analyseren we en
verwerken we in ons jaarplan.
Een compleet verslag van de hierboven beschreven resultaten en analyses vindt u in de
schooljaaranalyse. De schooljaaranalyse is een bijlage van de schoolgids en wordt aan het
begin van het kalenderjaar op onze website gepubliceerd.
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4.7.4

Jaarverslag

We maken elk schooljaar een locatiejaarverslag. Hierin blikken we terug op het schooljaar
dat voorbij is en kijken we vooruit naar het jaar dat gaat komen. Zodra het
locatiejaarverslag af is, publiceren we dit op onze schoolwebsite. (rond 1 oktober).
Het College van Bestuur van de Leo Kanner Onderwijsgroep stelt ook elk jaar een
jaarverslag op: het bestuursjaarverslag. Dit jaarverslag wordt in juni openbaar gemaakt.
Via secretariaat@leokanner.nl kunt u een exemplaar opvragen. Het verslag wordt ook
geplaatst op de website van de Leo Kanner Onderwijsgroep.
4.7.5

Inspectie van het Onderwijs

De inspectie voor het onderwijs is belast met het onderwijstoezicht. Zij ziet erop toe dat de
wettelijke voorschriften worden nageleefd en ze beoordeelt en bevordert de kwaliteit van
het onderwijs. Hiervoor hanteert de Inspectie een onderzoekskader. De Inspectie van het
Onderwijs publiceert haar onderzoeksrapportages op www.onderwijsinspectie.nl.
De Leo Kannerschool VSO is een VSO-school en wordt beoordeeld binnen het Toezichtkader
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 2012. Als een schoollocatie aan de
kwaliteitseisen van de Inspectie van het Onderwijs voldoet, krijgt die locatie een zogenaamd
basistoezicht. Dit geeft aan dat de school het vertrouwen van de Inspectie heeft. De
Inspectie voor het Onderwijs houdt op de website www.onderwijsinspectie.nl voor elke
school bij of en in welke mate aan de eisen is voldaan. De Leo Kannerschool VSO heeft de
beoordeling basistoezicht ontvangen.
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5 Praktische zaken
5.1 Toelaatbaarheid en toelating
Met de komst van de Wet passend onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal
samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als school voor speciaal
onderwijs geografisch gezien leerlingen uit een grote regio en is daarom deelnemer in meer
samenwerkingsverbanden. Achterin de schoolgids (§ 6.7) vindt u een overzicht van de
samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs waarbij de LKO is aangesloten.
Elke school heeft sinds de invoering van de Wet passend onderwijs een
schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit document is iets minder uitgebreid dan de
schoolgids, maar geeft wel een ‘papieren’ inkijkje in de school. Het
schoolondersteuningsprofiel van de Leo Kannerschool is te vinden op de websites van de
samenwerkingsverbanden en op de schoolwebsite: Schoolondersteuningsprofiel Leo
Kannerschool VSO
5.1.1

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Voor toegang tot het speciaal onderwijs is sinds de invoering van de Wet passend onderwijs
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Wanneer een school ervan overtuigd is dat een
leerling beter op zijn plek is in het speciaal onderwijs, dan vraagt de school waar de leerling
staat ingeschreven deze verklaring aan bij het samenwerkingsverband. Dat is het
samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont. Uiteraard zal de school de
aanvraag voor een TLV doen in overleg met de ouders.
Elk samenwerkingsverband bepaalt zelf hoe en welke leerlingen zij wil toeleiden naar het
speciaal onderwijs. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is
beschreven hoe zij komt tot het afgeven van een TLV. Er is ook beschreven welke
formulieren scholen moeten aanleveren bij de aanvraag van een TLV. Op de websites van
de samenwerkingsverbanden kunnen ouders deze informatie nalezen. TLV’s worden
afgegeven voor een bepaalde tijdsduur en zijn landelijk geldig.
Scholen voor speciaal onderwijs beslissen zelf welke leerlingen worden toegelaten. Wel geldt
dat scholen een leerling pas mogen inschrijven als de bijbehorende TLV is afgegeven. Er
kunnen redenen zijn waarom een school voor speciaal onderwijs een leerling niet toelaat.
Het kan zijn dat zij niet de juiste onderwijsondersteuning kunnen bieden voor die leerling of
dat de school vol zit.
In de meeste gevallen zal een leerling die zich aanmeldt bij de Leo Kanner Onderwijsgroep
(LKO) een TLV hebben. Voor leerlingen die de overstap maken van het (speciaal)
basisonderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), vragen wij als ontvangende
VSO-school een TLV aan bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de
regio waarin de leerling woont.
Als een samenwerkingsverband geen TLV afgeeft terwijl ouders dit wel wensen, dan kunnen
ouders hiertegen bezwaar maken. Op de website van het samenwerkingsverband waar de
TLV is aangevraagd, staat beschreven welke route dan kan worden bewandeld.
5.1.2

Tijdig opgeven van nieuwe leerlingen

De locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep hebben elk hun eigen toelatingsprocedure.
De aanmeldprocedure voor de Leo Kannerschool VSO staat in september op de website
www.leokannerschool-vso.nl onder het tabblad aanmelden.
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5.1.3

Zorgplicht

Met de invoering van de wet passend onderwijs is ook het begrip zorgplicht geïntroduceerd.
De zorgplicht leidt er niet automatisch toe dat een aanmelding wordt omgezet in een
onderwijsplek. Een school kan bijvoorbeeld vol zitten. Verder geldt specifiek voor
diplomagericht onderwijs dat er bij een leerling daadwerkelijk zicht moet zijn op het halen
van een diploma. Dit betekent heel concreet dat een leerling bijvoorbeeld een weekrooster
kan volhouden, dat het lukt om klasgenoten te verdragen en om instructies op te volgen,
dat uitleg en hulp van docenten wordt geaccepteerd enz.
Als de school van aanmelding en een leerling uit het (speciaal) basisonderwijs geen match
zijn, dan zoekt de school van aanmelding samen met ouders en het samenwerkingsverband
naar een passende plek. Mocht er geen match zijn tussen de school van aanmelding en een
nieuwe leerling uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst
samen met ouders verder naar een passende plek. Voor leerlingen die bij meerdere scholen
zijn aangemeld, bepaalt het samenwerkingsverband welke school de zorgplicht heeft.
5.1.4

Verhuizing

Als door een verhuizing tijdens het schooljaar de afstand naar de oude school te groot is
geworden, kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school naar keuze dichterbij huis.
Deze school bekijkt of ze het kind gedurende het schooljaar al een passende plek kan
bieden. Lukt dat niet, dan bekijkt de school samen met ouders en het samenwerkingsverband welke andere school de juiste ondersteuning aan de leerling kan bieden. Tot het
moment dat de leerling kan worden ingeschreven op een nieuwe school, blijft de leerling
ingeschreven op zijn of haar oude school. Het is raadzaam om ver voor de verhuizing op
zoek te gaan naar een nieuwe school. Dit vergroot de kans op een soepele overstap.
5.1.5

Geschillencommissie Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) actief voor het
po, (v)so en vo gezamenlijk. Deze commissie richt zich op drie onderwerpen: toelating van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verwijdering van leerlingen en het
ontwikkelingsperspectief. Als ouders het niet eens zijn met een beslissing van school op het
gebied van één van deze drie onderwerpen, dan kunnen zij het GPO verzoeken om het
geschil te behandelen. Het GPO komt binnen tien weken met een advies. Dit advies bevat
een oordeel van de commissie over de vraag of het verzoek van ouders gegrond is. Het
advies is niet bindend. Het schoolbestuur laat na bestudering van het advies weten aan
ouders of school vervolgacties zal ondernemen, en zo ja, welke.
Voordat ouders naar de Geschillencommissie gaan, kunnen zij als tussenstap een
onderwijsconsulent inschakelen. Onderwijsconsultenten bieden kosteloos advies en
ondersteuning. De onderwijsconsulten zijn bereikbaar via www.onderwijsconsulenten.nl en
op 070 - 3122887.
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5.2 Aan- en afwezigheid
De leerplichtwet verplicht ouders hun kind in te schrijven op een school. Zij zijn er ook voor
verantwoordelijk dat hun kind daadwerkelijk de school bezoekt. Elk kind is leerplichtig vanaf
vijf jaar. Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren zonder
startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is
een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke
dag naar school of kiest het voor de combinatie van leren en werken.
De schoolleiding is verplicht het schoolverzuim zorgvuldig bij te houden en onwettig verzuim
binnen drie dagen te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook dienen in- en uitschrijvingen
van leerlingen binnen een week doorgegeven te worden aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente waarin de leerling woont.
5.2.1

Afwezigheid melden

In geval van afwezigheid van een leerling wegens ziekte of een andere
reden, verzoeken wij ouders de school telefonisch op de hoogte te
brengen voor 8:30 uur. Het telefoonnummer is 071- 5190233. Mocht
een leerling gedurende de schooldag ziek worden, dan wordt er altijd
contact opgenomen met de ouders/ verzorgers. Indien een leerling niet
op school is voor 09:00 uur, dan neemt de school contact op met thuis
en/ of werk van één van de ouders.
5.2.2

Onderschrijding van de onderwijstijd

Het kan zijn dat een leerling vanwege omstandigheden tijdelijk niet in staat is om het
volledige onderwijsprogramma te volgen. De Commissie voor de Begeleiding van de locatie
zal dan samen met de mentor(en) en ouders bekijken wat de belastbaarheid is van de
leerling. De Commissie voor de Begeleiding stelt een plan op dat aansluit bij de
mogelijkheden van de leerling. Het plan voorziet, waar mogelijk, in een opbouwschema om
de schoolgang in de loop van tijd en binnen de mogelijkheden uit te breiden. Wij handelen
conform de beleidsregel onderwijstijd-onderschrijding.
5.2.3

Ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim door de leerling worden de ouders ingelicht en moet de verzuimde
tijd ingehaald worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met ouders/ verzorgers met
betrekking tot het verder voorkómen van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht de
leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen.
(Vakantie)verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de teamleider of de
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht
dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt.
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5.2.4

Aanvraag verlof bij uitzonderingen

Artikel 11 van de leerplichtwet zegt dat vrijstelling van school gegeven kan worden in de
volgende situaties:
• Wanneer de leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit levensovertuiging of
godsdienst, bestaat er recht op verlof; als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per
verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van
extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van tevoren bij de directeur van de
school te melden.
• Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt
worden als de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de
specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders; in dat geval mag de
directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie
kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
o Hieronder vallen niet: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope
periode of in verband met een speciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij
gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, eerder vertrek of latere terugkeer in
verband met (verkeers-)drukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen uit
het gezin al of nog vrij zijn.
• Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht
worden aan:
o een verhuizing van het gezin;
o het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
o ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt
bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar);
o overlijden van bloed- of aanverwanten;
o viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of
60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
o een andere naar oordeel van de teamleider belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof. Het afleggen van examens van het brommer- of autorijbewijs
valt hier niet onder.
Verlofaanvragen kunt u per e-mail indienen bij de mentor onder uitleg van de reden. Het
formulier voor bijzonder verlofaanvraag is terug te vinden op de website. De aanvragen
worden individueel beoordeeld. Het is raadzaam om afspraken die verband houden met de
verlofaanvraag pas te maken als u reactie heeft gehad op uw aanvraag.
Wanneer het verzoek om (extra) verlof wordt afgewezen door de teamleider en de ouder
het niet eens is met dat besluit, kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt door middel van
een bezwaarschrift bij de directeur.

5.3 informatiebeveiliging- en privacybeleid
5.3.1

AVG, de nieuwe privacywet.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving
geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft in kaart gebracht wat deze wetswijziging voor
gevolgen heeft voor de wijze waarop met persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders en
het schoolpersoneel wordt omgegaan. De procedures voor het vragen toestemming voor het
gebruikmaken van persoonsgegevens en beeldmateriaal zijn goed op orde, de wijze waarop
de school privacygevoelig gegevens bewaard behoeft nog enige aanpassing.
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft voor alle aangesloten scholen de heer van Velzen als
bovenschools AVG functionaris aangesteld. De heer van Velzen begeleidt de school in het
privacyproof worden.
Op onze locatie is René Lentink aanspreekpunt voor het privacy beleid. Alle documenten en
protocollen zullen na vaststelling ter inzage op de website geplaatst worden.
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5.3.2

Sociale media in het lesprogramma en de AVG

Ouders beslissen over de privacy van hun kinderen als deze jonger zijn dan 16 jaar. Dat
houdt onder de AVG in dat ouders soms toestemming moeten geven als hun kind gebruik
maakt van bepaalde digitale diensten en apps.
Als een school tijdens de les leerlingen gebruik wil laten maken van deze digitale diensten,
dan moet er voor leerlingen jonger dan 16 jaar vóóraf apart toestemming worden gevraagd
aan de wettelijk vertegenwoordigers (ouders). Dit kan gevolgen hebben voor de snelheid
waarmee een school gebruik kan maken van deze digitale diensten.
(Let op: Voor gebruik van digitaal leermateriaal van de diverse uitgevers gelden andere
regels).
Het is dus van belang vóóraf een goede afweging te maken om sociale media wel of niet in
te zetten in de lessen. Bedenk wat je kunt doen, als ouders géén toestemming geven. Je
wilt leerlingen niet uitsluiten. Het helpt de ouders bij het nemen van een beslissing als je
bijvoorbeeld uitlegt wat de overweging is om sociale media als digitaal leermiddel in te
zetten tijdens de les.
Wat betekent het voor mij?
Zorg dat je weet voor welke sociale media toestemming vereist is en welke voor- en
nadelen er zijn aan het gebruik ervan.
Mediawijsheid en sociale media gaan hand in hand. Het geeft een leerling de kennis en
vaardigheden om hiermee leuk en veilig om te gaan.
Denk bij het inzetten in de les aan een goede afweging en onderbouwing.
Inzetten in het onderwijsproces
Het verantwoord inzetten van sociale media in het onderwijsleerproces hangt samen met
het (aan)leren van de vaardigheden van deze eeuw, ‘21st century skills’.
Lees hieronder meer over mediawijsheid in het onderwijsproces:
• https://www.mediawijsheid.nl/competentiemodel/
• https://www.kennisnet.nl/artikel/monitor-jeugd-en-media-2017-minder-digitaal-vaardigdan-gedacht/
• https://www.kennisnet.nl/artikel/welk-effect-heeft-overmatig-gebruik-van-sociale-mediaop-leerlingen/
• https://www.leraar24.nl/wat-kun-je-doen-met-sociale-media-in-de-klas/

5.4 Omgang met leerlinggegevens
Op de website van de Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is een document opgenomen
waarin de uitgangspunten staan over de omgang met leerlinggegevens binnen de LKO. Kort
gezegd wordt er gestreefd naar zo veilig mogelijke data-opslag van zo min mogelijk
gegevens met zo helder mogelijke doelen.

5.4.1

Digitale uitwisseling van leerlinggegevens

Meer informatie over de locatiespecifieke omgang met leerlinggegevens is opgenomen in de
tabel hieronder. In de linker kolom staan de leveranciers met wie we leerlinggegevens
uitwisselen. Via de bedrijfsnaam is een link naar de privacyverklaring/bijsluiter van het
bedrijf opgenomen. Verder is in de tabel toegevoegd met welk doel we de gegevens
uitwisselen en om welke gegevens het gaat.
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Uitwisseling met
Aura
DUO

Lexima

Microsoft

Muiswerk
Noordhoff; Thieme
Meulenhoff Deviant
Onderwijstransparant

Parnassys

SOMtoday

Welk doel?
Voor de uitleen van de schoolbibliotheek voor
leerlingen wordt softwarepakket Aura gebruikt. Dit
geldt voor alle leerlingen.
De aanmelding van leerlingen voor het staatsexamen
verloopt via school. Na de aanmelding ontvangen
leerlingen en ouders een afschrift van de aanmelding
ter controle. Dit geldt voor leerlingen in 3e en 4e BK.
Leerlingen die baat hebben bij voorleesondersteuning
via het programma Kurzweil kunnen op aanvraag van
school bij Lexima een account krijgen via een tool van
Samenwerkingsverband Leiden VO. Via dit account
kunnen ze op school voor het maken van toetsen
gebruik maken van het programma Kurzweil. Het gaat
om ongeveer 40 leerlingen per jaar.
Voor het maken van schooltaken krijgen alle
leerlingen de beschikking over een e-mailadres en
een netwerkaccount in de schoolomgeving van
Sharepoint.
Het programma Muiswerk wordt gebruikt als intensief
arrangement voor het vak rekenen.
Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Biologie,
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Engels maken
leerlingen gebruik van digitaal lesmateriaal. Dit geldt
voor alle leerlingen.
Voor het aanvragen van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gebruiken sommige
samenwerkingsverbanden het programma
Onderwijstransparant voor het uploaden van de
aanvraag vanuit scholen. In het ondersteuningsplan
van het betreffende samenwerkingsverband is
beschreven welke formulieren scholen moeten
aanleveren bij de aanvraag van een TLV. Ook voor de
overdracht van het leerlingdossier tussen
basisscholen en het V(S)O wordt
Onderwijstransparant vaak ingezet.
De centrale administratie van de Leo Kanner
Onderwijsgroep gebruikt het programma Parnassys
om leerlingen te kunnen inschrijven en de
Rijksbekostiging te kunnen aanvragen. Dit geldt voor
alle leerlingen.
De Leo Kannerschool VSO gebruikt Parnassys om de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen te
kunnen volgen. Dit geldt voor alle leerlingen.
De gegevens die school in leerlingvolgsysteem
SOMtoday plaatst, helpen om de leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden bij de schoolgang. De
informatie die school in SOMtoday plaatst, wordt
tijdens de schoolloopbaan door school zelf
gegenereerd of is bijvoorbeeld door ouders aan school
gegevens tijdens de intakeprocedure of via de
jaarlijkse verzamelstaat.
In de ouder- en leerlingomgeving van SOMtoday zijn
absentie, huiswerk en cijfers te zien.

TOA/JIJ!

De Leo Kannerschool VSO maakt voor individuele
leerlingen van de school gebruik van de
methodeonafhankelijke toetsen van toetsontwikkelaar
TOA/JIJ!. Met deze toetsen kan de school zowel de
vorderingen van de leerlingen in de onderbouw als in
de bovenbouw volgen. Getoetst worden de vakken
rekenen, Nederlands en Engels. Door deze toetsen
kan de school bekijken of er bij een leerling, klas of
lichting sprake is van een achterstand of voorsprong
bij deze vakgebieden. Ook kan school met deze
toetsen de resultaten van de leerlingen afzetten tegen
landelijke resultaten en zo de kwaliteit van het
onderwijs in deze vakken peilen.
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Welke gegevens?
naam leerling; SOMtodaynummer; school e-mailadres;
klas; school
BSN leerling; voornamen en
achternaam; geboortedatum;
geboorteplaats; te examineren
vakken; leerweg
naam leerling

naam leerling; leerweg;
leerjaar
naam leerling; leerjaar,
leerweg; school e-mailadres;
SOMtoday-nummer; geslacht
naam leerling; klas; school

De basisschool van herkomst
en het samenwerkingsverband
van de woonplaats van de
leerling kunnen meer
informatie geven over de
gegevens zij via
Onderwijstransparant
uploaden cq. opvragen.

BSN leerling; NAW-gegevens;
geslacht; nationaliteit;
toelaatbaarheidsverklaring
(deze items zijn via de
koppeling ParnassysSOMtoday ook zichtbaar in
SOMtoday)
beperking; geboortedatum;
overdrachtsdocumentatie
vorige school; absentie;
medicatie; gegevens huisarts;
gegevens zorgverzekering;
hulpverleningsgeschiedenis;
intelligentiegegevens;
schoolcijfers; TOA-uitslagen;
e-mailadres en
telefoonnummers leerling en
ouders; gezinssituatie;
vervoerssituatie; leerweg;
vakkenpakket
naam leerling; SOMtodaynummer; geslacht;
vakkenprofiel; school emailadres leerling
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CITO

De Leo Kannerschool VSO maakt voor alle leerlingen
van de school gebruik van de methodeonafhankelijke
toetsen van toetsontwikkelaar CITO. Met deze toetsen
kan de school zowel de vorderingen van de leerlingen
in de onderbouw als in de bovenbouw volgen.
Getoetst worden de vakken rekenen, Nederlands en
Engels. Door deze toetsen kan de school bekijken of
er bij een leerling, klas of lichting sprake is van een
achterstand of voorsprong bij deze vakgebieden. Ook
kan school met deze toetsen de resultaten van de
leerlingen afzetten tegen landelijke resultaten en zo
de kwaliteit van het onderwijs in deze vakken peilen.

naam leerling; SOMtodaynummer; geslacht;
vakkenprofiel; school emailadres leerling

5.5 Wijzigen van persoonlijke gegevens
Mochten er wijzigingen of toevoegingen ontstaan in de persoonlijke gegevens, dan
vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Hierbij denken we aan adreswijzigingen,
telefoonnummer (ook mobiel), maar bijvoorbeeld ook verandering van huisarts, etc. Dit kan
doorgegeven worden aan de mentor en bij de centrale administratie (tel. 071-5150599 of
administratie@leokanner.nl).

5.6 Omgang met beeldmateriaal
Aan het begin van elk schooljaar komt de schoolfotograaf langs op school om van elke klas
een klassenfoto te maken en van elke leerling en mentor/docent een portretfoto. Deze
portretfoto’s gebruiken we in de digitale variant in leerlingvolgsysteem SOMtoday zodat alle
docenten leerlingen snel bij hun naam kunnen noemen. Afdrukken van de portretfoto’s gaan
met de leerling mee naar huis zodat ouders kunnen beslissen of de foto’s aangekocht
worden of dat ze retour gaan en vernietigd worden door de fotograaf.
Hiernaast worden tijdens excursies en bijvoorbeeld de diploma-uitreiking foto’s gemaakt
door het schoolpersoneel. Deze worden opgeslagen op het beveiligde schoolnetwerk en zijn
alleen voor intern gebruik zoals terugkijken in de klas of reüniedoeleinden bestemd. Via de
jaarlijkse verzamelstaat kunnen ouders aangeven of ze hier toestemming voor willen geven.
Het is aan leerlingen niet toegestaan om foto’s en filmpjes te maken tijdens schooltijd. Deze
afspraak geldt ook tijdens de pauze en op het terrein rondom de school. Dit doen we om de
kans op ongewenste en/of onbedoelde verspreiding en vermenigvuldiging zo klein mogelijk
te houden.
Soms worden er tijdens de les opnames gemaakt van een docent. School Videointeractiebegeleiding (SVIB) is op de Leo Kannerschool VSO een scholingsinstrument voor
docenten. Bij video-interactiebegeleiding maakt de SVIB-coach video-opnames van een
stukje van een les en bespreekt dit met de betreffende docent na. Ook voor sommige
externe trainingen en opleidingen die onze docenten volgen, moet beeldmateriaal worden
ingeleverd. Ouders kunnen aan het begin van het schooljaar bij de mentor of mentor
aangeven dat hun kind bij deze opnames liever uit beeld blijft. Dan zorgen we ervoor dat
het bureau waaraan de leerling werkt buiten het bereik van de camera wordt geplaatst.

5.7 Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is
over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling
verloopt. De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft daarom een protocol ontwikkeld om vast te
leggen hoe zij met deze regels omgaat. De LKO volgt daarbij de wettelijke regels met
betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Het protocol staat op de
website: Omgang leerlinggegevens
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6 Contactgegevens
Prof. dr. Leo Kannerschool VSO
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
T 071-5190233
E lksvso.secretariaat@leokanner.nl
W www.leokanner.nl

6.1 Bellen in geval van ziekte/contact opnemen bij
Met wie nemen ouders/verzorgers contact op bij:
• Ziek melden zoon/dochter: ’s Ochtends voor 8.30 uur bellen naar 071-5190233 en
indien mogelijk mail sturen naar mentor.
• Beter melden: Mailen naar de mentor of bellen naar 071-5190233.
• Langdurige ziekte: Mentor informeren, in overleg kan er werk mee naar huis worden
gegeven.
• Verlofaanvraag: Voor afspraken met huisarts, tandarts, enz. kunt u per e-mail een
verlofverzoek sturen naar de mentor.
• Vragen over financiële zaken: Bellen of mailen naar de administratie.
• Overige zaken: Het eerste aanspreekpunt is de mentor. Hij of zij zal u, indien nodig,
verwijzen naar de betreffende discipline of contactpersoon binnen de school.

6.2 Medewerkers Leo Kannerschool VSO (wijzigingen voorbehouden)
6.2.1

Personeel locatie Oegstgeest VSO:

Directeur
Directeur

naam
Douwe Splinter

e-mailadres
d.splinter@leokanner.nl

Marjo Barnhoorn
Wendy Schraven
Huig van Duijn
Peter van der Geest
Mitchel Daams

e-mailadres
m.barnhoorn@leokanner.nl
w.schraven@leokanner.nl
h.vanduijn@leokanner.nl
p.vandergeest@leokanner.nl
m.daams@leokanner.nl

Ondersteunend team
Administratie
Conciërge
IT
6.2.2

VSO Praktijkgerichte leerroute en niveau VMBO Basis- en
Kaderberoepsgericht onderwijs:

Leerjaar 1
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker
P1a
B1b
B1c
B1d
K1e
K1f
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naam
Steven Baart

e-mailadres
s.baart@leokanner.nl

Suzanne Colijn

s.colijn@leokanner.nl

Mariska de Wit
Ciska de Lange
Lillou van As
Cleo Besteman
Jessica Koster
Astrid Buschman
Eva Karremans
Saar van Duijn
Wim Potters

m.dewit@leokanner.nl
c.delange@leokanner.nl
l.vanas@leokanner.nl
c.besteman@leokanner.nl
j.koster@leokanner.nl
a.buschman@leokanner.nl
e.karremans@leokanner.nl
s.vanduijn@leokanner.nl
w.potters@leokanner.nl
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Leerjaar 2
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker
P2a
B2b
B2c
B2d
K2e
Leerjaar 3
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker
P3a
B3b
B3c
B3d
K3e
K3f
Leerjaar 4
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker
P4a
B4b
B4c
B4d
K4e
K4f
AT
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker
AT 1
AT 2
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naam
Daphne de Moulin

e-mailadres
d.demoulin@leokanner.nl

Laura de Kiewit

l.dekiewit@leokanner.nl

Nina van Agtmaal
Ciska de Lange
Annelies Teekens
Noortje van der Poel
Jolanda Hus
Renske Griekspoor
Eva Tegelaar
Stefanie Starrenburg
Jan Smithuis
Daphne van den Berghe

n.vanagtmaal@leokanner.nl
c.delange@leokanner.nl
a.teekens@leokanner.nl
n.vanderpoel@leokanner.nl
j.hus@leokanner.nl
r.griekspoor@leokanner.nl
e.tegelaar@leokanner.nl
s.starrenburg@leokanner.nl
j.smithuis@leokanner.nl
d.vandenberghe@leokanner.nl

naam
Serena van Veen
Suzanne Colijn
Laura de Kiewit
Susanne van den Hoek
Annefleur Westmaas
Taco Besuyen
Alice Theesing
.
Kim van Rijen
Yvonne Borst
.
Jan van Duijn

e-mailadres
s.vanveen@leokanner.nl
s.colijn@leokanner.nl
l.dekiewit@leokanner.nl
s.vandenhoek@leokanner.nl
a.westmaas@leokanner.nl
t.besuyen@leokanner.nl
a.theesing@leokanner.nl
.
k.vanrijen@leokanner.nl
y.borst@leokanner.nl
.
janvanduijn@leokanner.nl

naam
Jelle Korbee

e-mailadres
j.korbee@leokanner.nl

Peter Star

p.star@leokanner.nl

Annika Doornebosch
Annefleur Westmaas
Peter van Hartevelt
Esther Beelen
Inge Dorgelo
Ariadne Buis
Jelle Jansen
Jelle Jansen
Heleen van Dam

a.doornebosch@leokanner.nl
a.westmaas@leokanner.nl
p.vanhartevelt@leokanner.nl
e.beelen@leokanner.nl
i.dorgelo@leokanner.nl
a.buis@leokanner.nl
j.jansen@leokanner.nl
j.jansen@leokanner.nl
h.vandam@leokanner.nl

naam
Erik Candido

e-mailadres
e.candido@leokanner.nl

Peter Star

p.star@leokanner.nl

Mariska de Wit
Nicole van Eck
Ruud Wormgoor
Cleo Besteman
Han van Zaal

m.dewit@leokanner.nl
n.vaneck@leokanner.nl
r.wormgoor@leokanner.nl
c.besteman@leokanner.nl
h.vanzaal@leokanner.nl
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Entree
Teamleider
Onderwijskundig
begeleider
Orthopedagoog
Maatschappelijk werker

naam
Steven Baart

e-mailadres
s.baart@leokanner.nl

Peter Star

p.star@leokanner.nl

Mariska de Wit
Nicole van Eck
Cleo Besteman
Gea Dijkstra

m.dewit@leokanner.nl
n.vaneck@leokanner.nl
c.besteman@leokanner.nl
g.dijkstra@leokanner.nl

ID-groep
ID-groep

naam
Annalet Dirven

e-mailadres
a.dirven@leokanner.nl

Time out
Time-out

naam
Ilonka Dunsbergen

e-mailadres
i.dunsbergen@leokanner.nl

naam
Erik Candido
Annecathrien
Walenkamp
Sabine Reterink
Juriaan Hugens
Frans Raaphorst
Patrick van Oosten
Stan Broere
Jacqueline Bakker
Lai-san Fu
Erik Candido
Jelle Korbee
Teun Parrel
Thijs Hulst
Yvonne van der Kamp
Theo Flach
Chris Frank
Dennis Kwant
Huig van Duijn
Juriaan Hugens

e-mailadres
e.candido@leokanner.nl

Engels
Engels

naam
Saskia Swartz

e-mailadres
s.swartz@leokanner.nl

Stage
Stagecoördinator
Stagebegeleider

naam
Hans van Alphen
Kristian Leenen

e-mailadres
h.vanalphen@leokanner.nl
k.leenen@leokanner.nl

Examencoördinator
Examencoördinator

naam
n.n.b.

e-mailadres

Entree

6.2.3

Praktijk:

Praktijkgroepen
Teamleider
Beeldende vorming
Groen

Horeca

Lichamelijke oefening
Repro
SOVA
Techniek

6.2.4

a.walenkamp@leokanner.nl
s.reterink@leokanner.nl
j.hugens@leokanner.nl
f.raaphorst@leokanner.nl
p.vanoosten@leokanner.nl
s.broere@leokanner.nl
j.bakker@leokanner.nl
l.fu@leokanner.nl
e.candido@leokanner.nl
j.korbee@leokanner.nl
t.parrel@leokanner.nl
t.hulst@leokanner.nl
y.vanderkamp@leokanner.nl
t.flach@leokanner.nl
c.frank@leokanner.nl
d.kwant@leokanner.nl
h.vanduijn@leokanner.nl
j.hugens@leokanner.nl

Aanspreekpunt sociale veiligheid op school:

Sociale veiligheid
Susanne van den Hoek
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6.3 Klankbordgroep en Medezeggenschapsraad
6.3.1

Klankbordgroep

De Klankbordgroep is bereikbaar via: klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl
6.3.2

Medezeggenschapsraad

De MR is bereikbaar op: medezeggenschapsraad@leokanner.nl
De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert met het College van Bestuur (CvB) over de
bovenschoolse zaken van de Leo Kanner Onderwijsgroep. De MR bestaat uit een
personeelsgeleding (van Leo Kannercollege, Leo Kannerschool SO en VSO, Leo Kanner de
Muskutier, P.C. Hooftcollege en ESB Curium) en een oudergeleding (van Leo Kannercollege,
Leo Kannerschool SO en VSO, Leo Kanner de Muskutier, P.C. Hooftcollege). Als het nieuwe
MR reglement is aangenomen, komt er als twaalfde lid nog een leerling uit het VSO of als er
geen leerling beschikbaar is kan nog een ouder worden gekozen.
De samenstelling van de MR is dynamisch.
Voor de samenstelling van de MR verwijzen we u door naar de website: Medezeggenschap.

6.4 College van Bestuur en Raad van Toezicht
De Leo Kanner Onderwijsgroep is een stichting. Het bestuur van de stichting wordt gevormd
door de twee leden van het College van Bestuur. Zij zetten de beleidskaders uit voor de vijf
schoollocaties en de lesplaatsen bij Curium. Net als elke onderwijsstichting heeft de Leo
Kanner Onderwijsgroep ook een toezichthoudend orgaan: de Raad van Toezicht.
*6.4.1 en 6.4.2 Voor de meest recente gegevens verwijzen we u door naar de website:
https://www.leokanner.nl/wie-zijn-wij/bestuur-en-raad-van-toezicht
6.4.1

College van Bestuur

Voorzitter
Lid College van Bestuur
6.4.2

C.J.C. Timmer
S.G. Verheul

Raad van Toezicht

Aandachtsgebieden:
Voorzitter
Strategievorming/Remuneratiecommissie/
Financiën/Huisvesting/Auditcommissie

Sander Bersee

Financiën / Huisvesting / Auditcommissie

Elyan Zegers

HRM/Kwaliteitscommissie
Vicevoorzitter / Strategievorming
HRM/ Kwaliteitscommissie/
Remuneratiecommissie
Strategievorming
Financiën / Huisvesting /
Auditcommissie

Marten Muis
Gerard van Wijhe
Corine Postma
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6.5 Centrale administratie
Sandra de Bruijn / Agnes de Bruin, e-mail: administratie@leokanner.nl

6.6 Handige namen en adressen**
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere
medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Voortgezet Onderwijs
De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren
samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Als op school overleg is van
een school-ondersteuningsteam kunnen medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin
daaraan deelnemen.
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas uit voor een onderzoek
naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. JGZ geeft
persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond leven, zoals omgaan met elkaar en
voorkomen van pesten. Ook genotmiddelen en seksualiteit kunnen besproken worden. Ze
bieden ook begeleiding bij ziekteverzuim.
Begeleiding bij ziekteverzuim
De jeugdarts wordt door school gevraagd met u contact op te nemen wanneer er zorgen
zijn over het ziekteverzuim. Dit kan zijn als uw kind langdurig of vaak ziek is. Samen met u
en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te
gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind een andere deskundige of
leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. In deze leeftijd krijg je te maken met pubergedrag. Soms is
een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder
kan weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een
groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse
onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding.
Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk
aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op
www.cjgcursus.nl.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders
over (gezondheids)thema’s. Bijvoorbeeld genotmiddelen, weerbaarheid of relaties en
seksualiteit.
Jongerenwebsite
Voor jongeren heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een aparte website:
www.hoezitdat.info. Hier vinden zij informatie over studeren, geld, gezondheid, seks en
meer…. Jongeren kunnen anonieme vragen stellen en ervaringen delen. Op deze
Jongerensite staat ook uitleg over de gezondheidstest op school. Ook kunnen ze
Instagram.com/hoezitdat.info volgen.
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien kunt u online vinden op de website van het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Denk aan onderwerpen als gezondheid, voeding, internet,
pesten, geld, alcohol, seks en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs
van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en
openingstijden ook op de website. Én u vindt er de Facebookpagina.
Schoolgids 2020-2021

Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

59

Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw
school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met
medewerkers. Kijk voor de website van uw Centrum voor Jeugd en Gezin op
www.cjghollandsmidden.nl
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG
www.cjgcursus.nl – CJG cursussen
www.hoezitdat.info – Jongereninformatie
Overige adressen:
Inspecteur Expertisecentra
en speciaal basisonderwijs

Laurens Xavier de Croes
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Meldregeling
(voorheen Klokkenluiders)

Vertrouwenspersoon integriteit: Nico Rosenbaum
(voorzitter)
Ton van Voorden (lid),
Sonja Distelbrink (lid, juridisch adviseur)
n.rosenbaum@vodafonevast.nl,
telefoon: 06-54286819.
De meldregeling is te downloaden vanaf onze website:
meldregeling

De voorzitter is bereikbaar op:

Vertrouwenspersoon LKO

Arnoud Kok (gymdocent Leo Kanner College)
06-14399025
Beatrix de Boer (Schoolmaatschappelijk werker Leo
Kanner College), 06-12681591
Email: vertrouwenspersoon@leokanner.nl,

Vertrouwensinspectie

Meldpunt tel.: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)
tijdens kantooruren: 08.00-17.00 uur

Geschillencommissie
Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697 (9.00-16.30 uur)
Website:www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl
E-mail: info@gcbo.nl

Centrum Autisme

Website: www.rivierduinen.nl/autisme
Postadres alle locaties:
GGZ Rivierduinen
T.a.v. (vermeld desbetreffende afdeling of persoon)
Postbus 405, 2300 AK Leiden
Lokatie Leiden Kind & Jeugd en Volwassenen
Bezoekadres: Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden. 4e etage
Tel.: 071 – 8907800
Lokatie Leidschendam Kind en Jeugd
Bezoekadres: Van Ruytenburglaan 4, 2263 KG
Leidschendam
Tel.: 070-8903710
Locatie Oegstgeest Klinisch herstel autisme (Meander)
Bezoekadres: Zwaluwlaan 6 t/m 14, 2342EJ Oegstgeest
en
Valklaan 1, 2342EB Oegstgeest
Tel.: 071-8906888
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Curium-LUMC

Academische centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie
Bezoekadres: Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK
Oegstgeest
Tel.: 071 – 5159600 (9.00-17.00 uur)
Website: www.curium.nl
E-mail:info@curium.nl (let op: niet te gebruiken voor
vertrouwelijke gegevens of afspraken wijzigen)

Stichting MEE

Algemeen nummer: 0900 - 999 88 88 (lokaal tarief)
Website: www.mee.nl

Stichting Mee Zuid-holland-Noord (regio Leiden, Delft, Den Haag)
Tel: 088 775 20 (8.30 - 17.00 uur)
Website: www.meezhn.nl
Stichting Mee Regio Leiden

(Leiden, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem,
Katwijk, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,
Voorschoten, Zoeterwoude)

postadres: Postbus 1088, 2600 BB Delft
Tel: 088 775 20 (8.30 - 17.00 uur)
kantoor Leiden:
Bezoekadres: Perzikweg 1a, 2321 DG Leiden
Kantoor Alphen aan den Rijn: Bezoekadres:
Raadhuisstraat 100 unit A, 2406 AH Alphen aan de Rijn
Stichting Mee Regio Delft

(Delft, Midden-Delfland, Maassluis, Pijnacker-Nootdorp,
Vlaardingen, Westland, Zoetermeer)
Bezoekadres: Hooikade 30, 2627 AB DELFT
Postadres: Postbus 1088, 2600 BB Delft
Telefoon: 088- 775 2000
Kantoren regio Delft (alleen te bezoeken op afspraak):
Kantoor Westland
Bezoekadres: Verdilaan 3b | 2671 VW NAALDWIJK
Kantoor Zoetermeer (alleen te bezoeken op afspraak).
Bezoekadres: Welkom2 (in Palenstein, tegenover Digros)
Croesinckplein 24-26, 2722 EA ZOETERMEER

Stichting Mee Regio Den Haag:

(Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en
Wassenaar)
Bezoekadres: Torenstraat 172, 2513 BW Den Haag
Postadres: Postbus 1088, 2600 BB Delft
Tel.: 088-7752000

Jeugdbescherming-West

website: jeugdbeschermingwest.nl
Regio Zuid-Holland Noord:
Leiden: Schuttersveld 32, 2316 ZD, tel: 071-5239740
Katwijk: Ambachtsweg 16, 2222 AL, tel: 071–4091214
Alphen a/d Rijn: Zuidpoolsingel 4, 2408 ZE, tel: 0172–449189

Ambulante Educatieve Dienst

Lammenschansweg 130d, 2321 JX Leiden,
Tel.: 071 572 78 59
www.aed-leiden.nl

Onderwijsconsulenten

Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
Tel.: 070 – 312 28 87
Website: www.onderwijsconsulenten.nl
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Ouderverenigingen

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Tel.: 030 – 229 98 00
Website: www.autisme.nl
Balans
Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Tel.: 030 – 225 50 50
Website: www.balansdigitaal.nl

Belangen- en contactvereniging PAS

PAS Nederland (Personen met ASS vanaf 18 jaar.)
M. van der Meijstraat 9, 1333 PH Almere
Postadres: Postbus 592, 3430 AN Nieuwegein
Tel.: 030 – 711 35 91 (13.00-17.00 uur)
Website: www.pasnederland.nl

Mogelijkheden voor begeleid wonen:
Voor studenten: Stumass, zie www.stumass.nl
Voor mbo-studenten: Capito wonen, zie
www.capitowonen.nl
Voor werkende jongeren: IVA wonen, zie
www.ivawonen.nl
Voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar:
Prodeba, zie www.prodeba.nl
Vakantieadressen

www.meevakantiewijzer.nl

Organisaties begeleiding thuis

Inzowijs
Locatie Leiderdorp
Hoofdstraat 1-3, 2351 AA
Tel.: 071-576 86 37
Website: www.inzowijs.nl
Prodeba
Diamantlaan 174b, 2332 GR Leiden
Postadres: Hofweg 1, 2381 EX Zoeterwoude
Tel.: 071-580 36 95
Website: www.prodeba.nl
E-mail: info@prodeba.nl

Huiswerkbegeleiding

Schoolgids 2020-2021

Studiekring, zie www.studiekring.nl
Quadraat, zie www.quadraat-leiden.nl
Studentsplus, zie www.studentsplus.nl

Leo Kannerschool VSO Oegstgeest

62

6.7 Samenwerkingsverbanden
Met de komst van de wet passend onderwijs maakt elke school deel uit van een regionaal
samenwerkingsverband. De Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) heeft als scholengroep voor
speciaal onderwijs geografisch gezien leerlingen uit een grote regio en is daarom deelnemer
in meer samenwerkingsverbanden. Hieronder vindt u de samenwerkingsverbanden voor het
voortgezet onderwijs waarin de LKO participeert. De samenwerkingsverbanden zijn
georganiseerd op woonplaats.
In het samenwerkingsverband werken scholen samen om voor alle leerlingen in de regio het
best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op school te organiseren.
Mocht u willen weten welk samenwerkingsverband hoort bij uw woonplaats, dan kunt u
kijken op de website van de Leo Kannerschool VSO: samenwerkingsverbanden.
VO 2801 (Leiden en omstreken)
Duivenbodestraat 11, 2313XS Leiden
Tel.: 071 512 1535
E-mail: info@swvvo2801.nl
Website: www.swvvo2801.nl
VO 2802 (Midden-Holland/Rijnstreek)
Karnemelksloot 31, 2806 BA Gouda
Tel.: 0182 69 97 65
E-mail: info@swv-vo-mhr.nl
Website: www.swv-vo-mhr.nl
VO 2803 (Duin- en Bollenstreek)
Postbus 307, 2200 AK Katwijk
Tel. 06 10 55 95 27
E-mail: info@swv-db.nl
Website: www.swvduinenbollenstreek.nl
VO 2806 (Zuid-Holland West)
“De Haagse Vester II”
Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Tel.: 070 315 6355
E-mail: info@swvzhw.nl
Website: www.swvzhw.nl
VO 2807 (Zoetermeer)
Oostergo 31, 2716AP Zoetermeer
Tel.: 079 316 04 63
E-mail: info@icoz.nl
Website: www.icoz.nl
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6.8 Locaties en diensten LKO
De Leo Kanner Onderwijsgroep is een school voor speciaal onderwijs. Onze leerlingen
hebben allemaal ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. Zie voor
meer informatie ook www.leokanner.nl.
Centrale administratie
Elisabethhof 21
2353 EW Leiderdorp
Tel.: 071 – 515 05 99
E-mail: administratie@leokanner.nl

De Musketier SO
Bokkenweide 1
2727 GN Zoetermeer
Tel.: 079 – 316 10 70
E-mail: p.vandenoever@leokanner.nl

Prof. dr. Leo Kannerschool SO
Endegeesterstraatweg 26
2342 AK Oegstgeest
Tel.: 071 – 515 08 44
E-mail: p.vandervijver@leokanner.nl

Prof. dr. Leo Kannerschool VSO
praktijk / vmbo-bk
Hazenboslaan 101
2343 SZ Oegstgeest
Tel.: 071 – 519 02 33
E-mail: d.splinter@leokanner.nl

Prof. dr. Leo Kannercollege VSO
vmbo-tl/havo/vwo
César Franckstraat 5
2324 JM Leiden
Tel.: 071 – 523 72 37
E-mail: r.vanhetmaalpad@leokanner.nl

ESB Curium-LUMC
Endegeesterstaatweg 27
2342 AK Oegstgeest
Tel.: 071-515 96 00
E-mail: B.M.W.Dubelaar@curium.nl

P.C. Hooftcollege VSO
Touwbaan 42
2352 CZ Leiderdorp
Tel.: 071 – 581 45 66
E-mail: b.kottenhagen@leokanner.nl

20200910WS

* Alle vermelde data en tijden zijn onderhevig aan verandering. Indien van toepassing
wordt dit vermeld in de nieuwsbrief en op de website
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