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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
In deze schoolgids vindt u meer informatie Over onze school, visie, ons onderwijs en
allerlei praktische zaken. Zo krijgt u hopelijk een goed beeld van hoe wij ons elke dag
onvoorwaardelijk en met passie inzetten om uw kind betekenisvol onderwijs te bieden,
waarmee hij of zij straks een mooie vervolgstap kan zetten op weg naar een fijne
toekomst.
 
Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen? Aarzel dan niet om contact te
zoeken.
 
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft ingestemd met deze
schoolgids op 1 september 2019
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. Ook spreken we over het kind in de hij-vorm, uiteraard
geldt hier dat ook ‘zij’ gelezen kan worden. Soms richten we ons rechtsstreeks tot de
leerling(en).
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Kennismaken met onze
school en onze stichting

1.1 Wie zijn wij?
Scholengemeenschap Harreveld biedt voortgezet speciaal onderwijs (vso). Als één van
de weinige vso-scholen in Nederland mogen wij vmbo-leerlingen zelfstandig
examineren (aangewezen VO-school). Het Graafschap College en AOC Oost verzorgen
voor ons de examinering van onze mbo-studenten niveau 1 (Entree) en 2. Zo kunnen
onze leerlingen mét diploma of certificaten richting vervolgonderwijs of (soms zelfs)
een baan. 
Wij werken nauw samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en geven onderwijs aan
de jongeren die in hun specialistische (Horizon locatie Anker) of ‘open residentiële’
instelling (Horizon, locatie Prisma) worden behandeld, of die in Harreveld in
gezinshuizen verblijven.
 
 

1.2 Onze stichting
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
 

Voor wie zijn wij er?
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze
expertise in onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij hebben scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal
onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en geven ook onderwijs in
justitiële instellingen.
 

Vanuit dezelfde waarden werken
Onze scholen bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de
samenleving. Ouders zijn daarbij onze partners en we werken nauw samen met
netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp en werkgevers. Onze scholen
zijn allemaal verschillend en bieden dát onderwijs dat hun leerlingen in hun regio
nodig hebben. Alle scholen werken wel vanuit dezelfde visie, missie, kernwaarden en
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onderwijsvisie.
 

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste
mensen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is ons onderwijs
gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
 
Kwalificatie wil zeggen: leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden,
houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor de voor hun best passende
plek in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Het resultaat kan een diploma zijn,
maar bijvoorbeeld ook het leren van de juiste arbeidsvaardigheden. Iedere leerling
heeft eigen talenten die van waarde zijn voor onze samenleving.
 
Socialisatie wil zeggen: leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander in de
samenleving van nu en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de gevoelens en het gedrag van jezelf en de ander:
voor veel van onze leerlingen is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij ons sociaal
ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en
rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen door op het goede moment de
juiste dingen te doen, ook in hun ogen.
 
Persoonsvorming wil zeggen: leerlingen worden ‘mens’ op school. Zij ontdekken wie
zij zijn, waar zij goed in zijn, hoe zij hun talent kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te leren
zijn van hun leerproces en ontwikkeling.
 

Lees meer over onze organisatie en onderwijsvisie op aloysiusstichting.nl. Hier is-
ook ons jaarmagazine te vinden, waarin wij verslag doen over ons werk.

 

1.2.1 Onze visie … elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun
ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze

https://www.aloysiusstichting.nl
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betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het
gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen
allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen,
vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en
vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit
onze gedeelde kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

1.2.2 Onze missie … is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in
de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en
verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend
onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken
vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en
anderen.
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1.2.3 Onze kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen en
jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig
hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke
dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij
Aloysius laten we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit
voelbaar voor leerlingen, ouders en netwerkpartners.
 

1.2.4 Onze onderwijsvisie
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die
onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken. Wij bereiden leerlingen voor op een
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn
talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds
veranderende samenleving.
 



KENNISMAKEN MET ONZE SCHOOL EN ONZE STICHTING 9

____________________________________________________________________________

Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie-
 

1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht hebben wij ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers Samen betekenisvol leren
2016-2020. Hierin staat hoe wij ons onderwijs betekenisvol maken, voor een
betekenisvolle toekomst voor onze leerlingen.

Lees onze koers op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie-
 
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,
passend bij hun leerlingen in hun regio. Op basis hiervan heeft ook onze school een
eigen schoolplan gemaakt voor vier jaar. Elk jaar maken wij vanuit dit schoolplan een
jaarplan met de geplande activiteiten voor dat jaar.

Zie ook 3.6.-
 
Onze nieuwe koers voor 2020-2024 wordt in 2019 gemaakt, ook weer samen met input
van alle interne en externe betrokkenen. Op basis van deze nieuwe koers maken wij
een nieuw schoolplan, dat in februari 2020 klaar is.
 

1.2.6 Onze organisatie
De Aloysius Stichting kent drie sectoren:

Noord en Gesloten Onderwijs: onze scholen in justitiële instellingen en-
jeugdzorginstellingen in Nederland en onze scholen in Noord-Holland
West: onze scholen in Zuid-Holland en de Haarlemmermeer en Uithoorn-
Zuid: onze scholen in Noord-Brabant en Limburg-

 
Directeuren en hun teams in elke sector zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen.
Zij worden vanuit de sector en stichting ondersteund in hun werk op het gebied van
financiën en bedrijfsvoering, personeelsbeleid en communicatie en onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur leidt de stichting en ontwikkelt strategisch beleid voor de
organisatie. De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers
goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

https://www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie
https://www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie
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Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,-
contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.

 
 

1.3 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Inschrijven: hoe werkt dat?
 
Als uw zoon of dochter voor behandeling wordt opgenomen op Horizon Harreveld, dan
volgt er automatisch een intakegesprek op de school. De coördinator en de
orthopedagoog van de locatie voeren aan de hand van de hen bekende gegevens van
de school van herkomst en de gegevens vanuit het dossier van Horizon een gesprek,
waarin in overleg met uw zoon of dochter wordt bepaald wat de best passende plek
voor hem of haar op Scholengemeenschap Harreveld is. 
Met de voorgaande school wordt altijd contact opgenomen om gegevens volledig te
maken en afspraken te maken over het te volgen traject in het onderwijs soms
leidend tot een samenwerkingsovereenkomst.
De uiteindelijke inschrijving wordt gedaan door de leerlingenadministratie. 
 

https://www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap


 

____________________________________________________________________________
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Werken aan een ijzersterk pedagogisch klimaat
Wij werken elke dag aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Een veilige school is
voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een inspirerende
en vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Als er ‘iets’ is,
bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Wij maken duidelijke afspraken en
bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.
 
Een sociaal veilige school: wat doen wij allemaal?

wij werken elke dag aan een inspirerende, veilige leer- en werkomgeving-
wij voeren een actief beleid tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school)
wij vragen in tevredenheidsonderzoeken en leer-, leef- en werkklimaatonderzoeken-
onder leerlingen en medewerkers van school en de instelling naar
veiligheidsbeleving en voeren zo nodig verbeteringen door
wij registreren incidenten en melden ongewenst gedrag (en bespreken dat met de-
leerling(en) samen met de mentor van school en de leefgroep)
wij hebben een coördinator sociale veiligheid die aanspreekpunt is voor leerlingen,-
ouders en medewerkers



 

____________________________________________________________________________
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2.2 Goed omgaan met elkaar
Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. We gaan met respect voor elkaar
met elkaar om. En we doen er alles aan om pesten, agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie, discriminatie of racisme te voorkomen. Medewerkers van de school geven
het goede voorbeeld en leven ‘positief’ en respectvol gedrag voor.
 
Op school maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die bespreken we
regelmatig en in elk geval aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die tussentijds
instromen, krijgen de afspraken natuurlijk goed uitgelegd in hun eerste week op
school.
 
 



Wij gaan door waar 
anderen stoppen: 
iedere leerling verdient 
onze betrokkenheid.

De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius
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2.3 Wij peilen elk jaar de veiligheidsbeleving: doe
mee!
Eén keer per jaar peilt de Aloysius Stichting via een extern bedrijf bij uw zoon of
dochter de veiligheidsbeleving. Dat gebeurt via vragen in de algemene peilingen. Met
de uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder verbeteren en blijven werken aan een
sociaal veilig klimaat. 
 
We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die
ook terug naar de leerlingen, ouders/verzorgers en naar de Inspectie van het
Onderwijs. Die houdt namelijk niet alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs,
maar kijkt ook of wij de Wet sociale veiligheid op scholen goed uitvoeren.
 
Daarnaast wordt samen met Horizon 2 keer per jaar een onderzoek gedaan naar het
leefklimaat op de groepen, het leerklimaat op school en het werkklimaat onder alle
medewerkers. Ook deze onderzoeken en de resultaten worden besproken en leiden
waar nodig tot aanpassing van het beleid. Deze onderzoeken worden gedaan door het
lectoraat van de Hogeschool Leiden, Amsterdam en Zwolle.
 
 
 

2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Op onze school is Willem Hogenkamp onze coördinator sociale veiligheid voor de
locatie Anker en Eline van der Berg van de locatie Prisma. Zij zijn op hun locatie het
eerste aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en bewaken ook hoe wij als school
ons anti-pestbeleid uitvoeren. Heeft iedereen voldoende aandacht voor signalen van
pesten? Houdt iedereen zich aan afspraken?
 
Ook als u een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen onze school, luistert de
coördinator sociale veiligheid naar u. Hij of zij brengt ook in kaart wat u hebt gedaan
om gehoor te vinden voor uw klacht. En naar uw ideeën voor oplossingen. U hoort
welke vervolgstappen mogelijk zijn.
 
De coördinator sociale veiligheid kan u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon, het college van bestuur van Aloysius of de klachtencommissie.
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Vindt u het fijn dat de coördinator sociale veiligheid meegaat voor een eerste gesprek,
dan kan dat.
 
Onze coördinator sociale veiligheid zorgt er ook voor dat wij de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling zorgvuldig uitvoeren. Als school zijn wij verplicht om
vermoedens van huiselijk geweld te melden: onze medewerkers zijn allemaal
getraind in het tijdig oppikken van signalen en weten dus goed waar zij op moeten
letten. Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze coördinator!
Contact opnemen met de coördinator sociale veiligheid kan via:
willem.hogenkamp@aloysiusstichting.nl of via 0623340065
eline.vanderberg@aloysiusstichting.nl of via 0640543883



 

____________________________________________________________________________
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2.5 Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)-
psychisch en fysiek geweld-
discriminatie en radicalisering-

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).
Er zijn andere mogelijkheden om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur
voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Meer weten?
Ga voor alle informatie naar de website van de Inspectie van het Onderwijs:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
 
 

2.6 Download de folder sociale veiligheid
Wilt u meer weten over sociale veiligheid? Download dan de folder van onze website
www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid. In de folder
staat meer over wat te doen bij ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie, hoe u
een klacht kunt indienen en wat onze externe vertrouwenspersonen voor u kunnen
betekenen.
 
Zie ook achterin deze schoolgids de contactgegevens van de externe
vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.
 
 

2.7 Veilig omgaan met privacygegevens
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid
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Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij nauw
samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig
om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Bij inschrijving van uw kind op school, vult u hiervoor een toestemmingsformulier in
(u kunt uw toestemming overigens weer intrekken als u dat wilt). Wij delen en
ontvangen alleen die gegevens die écht nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
 
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan beslist u als ouders/verzorgers over de privacy van
uw kind. De wet gaat er daarbij vanuit dat de toestemming voor het uitwisselen van
gegevens van één ouder voldoende is. Zijn ouders gescheiden, dan vragen wij
standaard toestemming aan beide ouders.
 
Voor het gebruiken van beeldmateriaal van onze leerlingen vragen wij expliciet
toestemming. Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy.
 
 

2.8 Scholen op de kaart
Al onze scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt hier per locatie
gegevens over onder andere leerlingaantallen, uitstroom, inspectiewaardering enz.
Deze gegevens worden automatisch door DUO in het systeem gezet, waar nodig heeft
de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.

https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
Scholengemeenschap Harreveld is een bijzondere school. In de locatie Anker
zijn 12 klassengroepen van elk ongeveer 7-8 leerlingen. In de locatie Prisma zijn 7
klassengroepen, hier zitten ongeveer 7-8  leerlingen in een klas. De medewerkers van
de school  kennen iedere leerling goed en weten hoe iemand er voor staat. Daarom
kan goed aangesloten worden bij ieders mogelijkheden en rekening gehouden worden
met eventuele problemen.
 
De leerstof en de opdrachten worden zo duidelijk mogelijk georganiseerd en
geconcretiseerd, zodat leerlingen precies weten wat er van hen gevraagd en verwacht
wordt. Samen met de leerlingen worden individuele onderwijsplannen gemaakt,
afgestemd op de perspectiefplannen en de boxwerkgesprekken.
 
Opleidingsmogelijkheden en schoolvakken 
 
VMBO
De eerste twee leerjaren (onderbouw) zijn basisvorming, iedereen krijgt vakken als
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie,
maatschappijleer, techniek, verzorging, beeldende vorming, praktische sector
oriëntatie, natuur- & scheikunde, informatica en bewegingsonderwijs. Iedereen krijgt
dezelfde vakken en hetzelfde programma aangepast aan zijn niveau. Elke leerling kan
in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau werken met ondersteuning van de
leerkrachten die je helpen met het plannen van alle onderdelen van de leerstof.
 
De meeste vakken worden na twee leerjaren afgesloten en vervolgens kiest de
leerling een vakrichting. Sommige vakken lopen in het derde leerjaar en zelfs ook nog
in het vierde leerjaar gewoon door zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer en
rekenen.
 
In het VMBO is de leerstof verdeeld in modules. Alle cijfers die je in het 3e en 4e
leerjaar haalt tellen mee voor het schoolexamen. Deze cijfers worden ingevuld in het
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Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Aan het eind van het laatste schooljaar
doe je voor de meeste vakken nog een centraal praktisch of schriftelijk of digitaal
examen.
 
PRO
Op de locatie Anker is een groep leerlingen die Praktijkonderwijs volgen.
Praktijkonderwijs valt onder het Voortgezet Onderwijs en is bedoeld voor leerlingen
die ook met extra begeleiding en hulp niet in staat zijn om een diploma te behalen in
de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs. Op de basisschool of de speciale basisschool is al gebleken dat de
leerlingen moeilijk leren. In al die schooljaren lopen ze een aanzienlijke
leerachterstand op. Voor deze leerlingen biedt het praktijkonderwijs mogelijkheden. 
De leerlingen kunnen op scholengemeenschap Harreveld een vakrichting kiezen;
Consumptieve Techniek, Metaal Techniek of Groen. Leerstof is gericht op arbeid,
zelfstandig wonen en burgerschap. Daarnaast is het streven om de leerlingen zo
functioneel mogelijk klaar te stomen voor de maatschappij wat betreft geletterdheid
en gecijferdheid.
Aan de hand van een portfolio worden de leerprestaties van leerlingen in beeld
gebracht.
 
MBO
Voor de Entree opleidingen (MBO1) is een samenwerking aangegaan met het ROC
Graafschap College en het AOC - Oost. Het examen/proeve van bekwaamheid wordt
afgelegd onder verantwoordelijkheid van het Graafschap College en AOC - Oost. De
opleiding Entree is een brede opleiding op niveau 1. In de lessen leer je over
verschillende beroepen. Naast praktische vakken heb je ook een aantal algemene
vakken zoals Nederlands, loopbaanorientatie (LOB), burgerschap en rekenen.
 Daarnaast volg je de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV volg je door middel van
(interne) stages. 
 
Scholengemeenschap Harreveld is erkend als leerbedrijf voor het VMBO en MBO
niveau voor metaal techniek, bouwtechniek, motorvoertuigentechniek, Groen, Zorg en
welzijn en consumptieve techniek. Hierdoor is het mogelijk dat je op school stage
loopt. De school beschikt daarnaast  over verschillende stageplaatsen bij erkende
externe leerbedrijven.
 
Er  wordt gewerkt met een e-portfolio, ontwikkeld door scholen van Aloysius, het
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Graafschap College, enkele buitenlandse scholen uit Duitsland en Begië (COZIMA) in
samenwerking met Paragin, waarin ook alle opdrachten opgenomen worden. Het
protfolio blijft je leven lang van jou zelf. Alles wat je leert kun je opslaan en zichtbaar
maken in en via jouw portfolio. Wanneer de opdrachten in je portfolio voor het MBO
volledig zijn afgerond, wordt deze beoordeeld en en wordt de opleiding afgesloten met
een proeve van bekwaamheid (examen).   
Volg je een Entree (MBO 1)-opleiding dan is de leerstof net als bij het VMBO verdeeld
in modules. 
 
Voor de Entree opleiding moet je minimaal 16 jaar zijn ten tijde van het examen.
Wanneer de leerling zijn/haar opleiding heeft afgerond en nog op de instelling verblijft
kunnen de stagebegeleiders, mentoren en individueel trajectbegeleiders (ITB-ers)
ondersteuning bieden in het vinden van een stageplaats.   
 
Bij de keuze voor een opleidingsrichting zijn er verschillende mogelijkheden. Deze
mogelijkheden worden schematisch weergegeven.
 
Activiteiten
Door de school en Horizon worden activiteiten buiten lesuren aangeboden
(naschoolse activiteiten , die betrekking hebben op arbeidstoeleiding (stage,
cursussen, training en scholing), sport, kunst en cultuur en vrijetijdsbesteding. Dit
programma is geintegreerd in het zgn. 8-tot-8-programma en 48-weken onderwijs
(voor de locatie Anker) en in de cultuurmiddagen op de locatie Prisma.
 
 
 
 
 

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun ontwikkeling?
 
 
Samenwerking met Horizon
De samenwerking met de instelling Horizon is zeer intensief. Hier is samen met de
instelling voor gekozen, omdat op deze wijze de behandeling van de jeugdigen het
best vorm gegeven kan worden. De schoolopleiding is integraal opgenomen in het
dagprogramma en volledig geïntegreerd in de behandeling. Wij spreken dan ook
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van "1-kind-1-plan" (geïntegreerd perspectiefplan). Samen met iedere jongere wordt
daarom een trajectplan opgesteld, waarvan de periode dat hij/zij in Harreveld is,
onderdeel uit maakt. Voor de periode in Harreveld wordt een perspectiefplan
samengesteld, waarin beschreven en gevolgd wordt hoe de behandeling en het
onderwijs van elke jongere/leerling eruit ziet en verloopt en hoe de aansluiting met de
vervolgplek en -onderwijs wordt geregeld.
 
Boxwerk
Er wordt gewerkt met de basismethodiek (Master!), waarvan het kernteam het
belangrijkste onderdeel is. Elke jongere/leerling vormt samen met zijn of haar
groepsmentor en de mentor van school een kernteam, waarin de doelen en de
voortgang van de behandeling en onderwijs worden besproken en gepresenteerd door
de jongere/leerling zelf. Standaard is de mentor van school de klassenmentor, maar
een leerling kan ook indien hij/zij dat wil in overleg een andere mentor kiezen. De
methodiek van het kernteam heet "boxwerk", verwijzend naar de "boxen" waarin de
gemaakte afspraken worden vastgelegd.
 
Werkwijze van Master!
Om gezamenlijk doelen te bereiken is het belangrijk om concrete en realistische
afspraken te maken. Bijvoorbeeld over hoe die doelen er precies uitzien, welke
stappen er gemaakt moeten worden om deze te bereiken, wie welke
verantwoordelijkheid draagt en over hoe we samenwerken. De jeugdige heeft baat bij
samenwerking van zorg- en onderwijsprofessionals. In het boxwerkgesprek wordt de
leerling gecoacht door beide mentoren om zelf zijn of haar doelen te kiezen waarin
hij/zij de komende periode wil gaan werken.
Master! is een richtlijn die jeugdigen, ouders/opvoeders en onze medewerkers in de
zorg en het onderwijs ondersteunt om gestelde doelen te behalen. Master! omvat
gezamenlijke uitgangspunten en een werkwijze. De samenwerking tussen jeugdigen,
ouders/opvoeders en Horizon is geslaagd wanneer jeugdigen en ouders/opvoeders,
na hulp vanuit Horizon en SG Harreveld, weer grip hebben op hun eigen leven, zodat
ze zelfstandig en effectief vorm geven aan hun leven of dat van hun kinderen.
 
 

3.3 Ons aanbod
De doelen waaraan leerlingen werken worden gezamenlijk besproken in de
Boxwerkgesprekken met de mentor van school en de mentor van de leefgroep.
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Samen met jou wordt dat vertaald in de onderwijsperspectiefplannen, waarin
beschreven wordt waaraan je werkt.
De inhoud daarvan wordt bepaald door de keuzes die jij maakt en het curriculum van
de opleidingsrichting, die je volgt.
Er wordt op school gebruik gemaakt van ICT-hulpmiddelen zoals iPads, iMacs en
macBooks. 
Ook hebben we 3D-printers en -scanners en werken we met VR-brillen en digiborden.
 
 
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat
ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed
volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde
4D-model helpt ons daarbij.
 
De 4D’s staan voor data, duiden, doelen en doen. We verzamelen de resultaten van de
toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter
doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode
en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus.
 
Zo kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we
hebben voor ons onderwijs. Meer weten over dit 4D-model en onze werkwijze? De
leraar van uw kind kan er meer over vertellen.
 
 
 
 

3.5 Na onze school
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap.
 
...
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3.6 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Vanuit onze koers, schoolplan en jaarplan werken we aan verschillende doelen om
onze leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden, voor een betekenisvolle toekomst.
Waar werken we aan en wat hebben we bereikt?
 
...
 
Meer weten? Ons schoolplan en jaarplan zijn in te zien op school en dat geldt ook voor
ons jaarverslag.
 
 

3.7 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
 
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
 
Afgelopen keer bleek uit de peiling op onze school dat leerlingen zich veilig voelen en
tevreden zijn over de hulp en ondersteuning die zij krijgen. 



4
 



HOE ONDERSTEUNEN WIJ UW KIND? 31

____________________________________________________________________________

Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Plan voor de leerling
Samen met uw zoon of dochter en u maken we een ontwikkelingsperspectiefplan
(OPP). In dit OPP staat welk uitstroomperspectief mogelijk is – anders gezegd: wat
kan hij of zij ná deze school gaan doen? – en hoe we daar op welke manier naartoe
werken.
 
We beschrijven op welk niveau uw kind functioneert en wat nodig is voor zijn brede
ontwikkeling. We brengen in kaart wat de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren,
wat die ontwikkeling mogelijk belemmert en hoe we daarop in kunnen spelen.
Tussendoor kijken we minimaal twee keer per jaar met u en uw kind en de collega's
van Horizon hoe het gaat en zo nodig stellen we het OPP dan bij.
 
Het OPP wordt opgesteld door de mentor en de orthopedagoog en wordt besproken
door de commissie van begeleiding en alle betrokken docenten en de mentoren en
gedragswetenschappers van Horizon (zie 4.2). Het OPP wordt altijd met u besproken,
uw visie wordt erin weergegeven en u ondertekent het ook. Vanaf 16 jaar
ondertekenen leerlingen hun OPP zelf.
 
 

4.2 Zorg voor de leerling
Onze school heeft een commissie van begeleiding. Die bestaat op onze school uit
beide orthopedaogen, beide coördinatoren en de locatiedirecteur.
 
De commissie van begeleiding ondersteunt en begeleidt leerlingen en leraren. De
commissie kijkt bij de intake bijvoorbeeld goed welke opleiding en klas voor uw zoon
of dochter bij ons op school de juiste/best passende plek is en volgt de ontwikkeling
van hem/haar daarna goed. Met het OnderwijsPerspectiefPlan (OPP) als leidraad,
checkt de commissie of wij met ons onderwijs het juiste antwoord bieden op de
ontwikkelbehoeften van uw kind.
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Tijdens de leerlingbesprekingen wordt de voortgang van elke leerling met alle
betrokken docenten besproken en waar nodig wordt de begeleiding of werkwijze
aangepast.
Samen met Horizon wordt het traject van elke jongere nauwlettend gevolgd en
2-wekelijks besproken in het multidisciplinair overleg.
 
 
 

4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat wij leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag kunnen bieden.
 
...
 
 

4.4 Onze samenwerkingspartners
Wij horen bij samenwerkingsverband Slinge-Berkel. In een samenwerkingsverband
maken schoolbesturen samen afspraken over passend onderwijs voor kinderen. In
het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons samenwerkingsverband werken. Lees
meer op de website van ons samenwerkingsverband: swvslingeberkel.nl
 
Wij werken verder samen met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, de
Taakgroep Onderwijs in Gesloten Jeugdinstellingen, Het Graafschap College, AOC
Oost, de gemeente Oost Gelre en Doetinchem, EDUNOV, JSO en allerlei bedrijven en
ZZP-ers bij het verzorgen van specifieke aanvullende kunst-, cultuurlessen en
trainingen, cursussen en activiteiten.
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Partnerschap met ouders

Wij vinden een goed contact met u als ouders heel belangrijk. Sterker nog: samen
optrekken als ‘school’ en ‘ouders’ vinden wij zelfs noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling van uw kind. We willen graag weten hoe het thuis gaat, vertellen ook
graag hoe uw kind het op school doet en willen graag dat onderwijs en opvoeding
elkaar versterken.
 
 

5.1 In contact: graag
 
 

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
 
 

5.3 Ouderpeilingen
Natuurlijk hopen wij dat wij zo met elkaar in contact zijn, dat u zich meldt als u een
vraag, compliment of tip voor ons hebt. Ook kunt u elk jaar meedoen met onze
ouderpeiling, net als uw kind. Maak hier alstublieft tijd voor vrij, want met de
uitkomsten kunnen wij onze school weer beter maken.
 
 
 
 

5.4 Meedoen en meepraten op school
Onze school heeft een ouderraad die ons helpt bij het organiseren van activiteiten en
andere praktische zaken. Interesse om ook iets te doen op/voor school? Graag! Meld
u even bij de directeur.
 
Meepraten en meebeslissen over schoolbeleid: dat kan in de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Hierin zitten ouders en medewerkers. Samen denken zij mee
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over wat beter kan op school. Interesse in medezeggenschap? Meld u even bij de
secretaris van de MR, XX
 
Aloysius kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken
ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie. De GMR
vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog ouders
gebruiken! Interesse? Neem contact op met de directeur.
 
 

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage: wat doen wij daarmee?
De scholen van de sector Gesloten vragen geen "vrijwillige" bijdrage aan ouders of
verzorgers.
 
 

5.6 Een klacht? Kom ermee!
Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan
natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag,
ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.
 
U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de directeur of
coördinator sociale veiligheid (zie ook 2.4).
 
Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt contact opnemen met de
voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting. Ook de externe
vertrouwenspersonen staan voor u klaar.
 
Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.
 
Alle contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids, in hoofdstuk 8.
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Afspraken en regels

6.1 Schooltijden en onderwijstijd
Voor schooltijden zie paragraaf 7.1
 
De onderwijstijd op SG Harreveld is afhankelijk van de locatie. Op de locatie Prisma
wordt 1000 uur onderwijstijd geroosterd op de locatie Anker 1200 uur (= 48 weken
onderwijs).
 
Bij ziekte worden de lessen vervangen. Soms komt het voor dat niet alle lessen
vervangen kunnen worden en gaan leerlingen, zo veel als mogelijk, met eigen werk
naar de leefgroep.
 
 

6.2 Kind ziek? Meld op tijd!
Is uw kind ziek? Meld dit dan voor XX uur.
 
Is uw kind weer beter? Meld hem/haar dan weer beter (u hoeft bij een aantal dagen
ziekte niet elke dag te bellen).
 
Denkt u bij ziekte ook aan een telefoontje naar het taxibedrijf, als uw kind met
leerlingenvervoer naar school komt?
 
Verzuimt uw kind regelmatig door ziekte? Dan melden wij dit bij de
leerplichtambtenaar.
 
 

6.3 Verlof: wanneer en hoe vraag je dit aan?
U kunt buiten schoolvakanties en vrije dagen schriftelijk verlof aanvragen als:

één van u als ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden-
waardoor u tijdens schoolvakanties niet met vakantie kunt (denk aan een baan in de
horeca of een agrarisch bedrijf)
u in géén van de schoolvakanties als gezin met vakantie kunt (bijvoorbeeld omdat-
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uw kinderen in verschillende regio’s op school zitten en er geen
gemeenschappelijke vakantie is)
u te maken heeft met een bijzondere situatie zoals een bruiloft of begrafenis-

 
Verlof voor een vakantie is maximaal tien dagen, dit wordt nooit verleend tijdens de
eerste twee weken van het schooljaar.
 
Vragen over verlof? Zoek even contact met de directeur.
 
 

6.4 Schorsen: alleen als het écht niet anders kan
Wij doen er alles aan om iedereen een fijne schooltijd te bezorgen en stimuleren
positief gedrag.
 
Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij besluiten tot een schorsing van
maximaal vijf dagen, zodat een kind tot rust kan komen (of andere leerlingen) en we
een oplossing kunnen zoeken voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als
sprake is van mishandeling, bedreiging, diefstal of alcohol- of drugsgebruik of het
herhaaldelijk negeren van afspraken of regels.
 
In zeer uitzonderlijke situaties kan het college van bestuur van de Aloysius Stichting
besluiten om een kind van school te verwijderen.
 
 

6.5 Mobiele telefoons en multimedia
 
 

6.6 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden. Vindt een leraar of de directeur de manier van kleden van uw kind niet
gepast, dan gaan we hierover in gesprek met uw kind en met u.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichts-bedekkende
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kleding dragen.
 
 

6.7 Bewegingsonderwijs
 
 

6.8 Welke schoolspullen heeft uw kind nodig?
n.v.t.
SG Harreveld verzorgt al het lesmateriaal en de boeken, devices etc.
 
 

6.9 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten, en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt uw kind spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk. Maakt uw kind (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot op
school of raakt een eigendom van andere kinderen beschadigd, dan moet u uw eigen
verzekering aanspreken.
 
 

6.10 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
Wij staan open voor sponsoring, maar alleen als de sponsorgelden ten goede komen
aan de ontwikkeling van onze leerlingen en als die onze visie en manier van werken
ondersteunen.
 
...
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Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Schooltijden
Schooltijdenregeling locatie Prisma
Maandag        08.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30 uur 
Dinsdag          08.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30 uur 
Woensdag      08.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30 uur (kunst- en cultuurmiddag)
Donderdag     08.30 – 12.15 en 13.00 – 14.30 uur 
Vrijdag            08.30 – 12.15 uur
Tijdens de middagpauzes eten de leerlingen op school onder begeleiding van
docenten en pedagogisch medewerkers (continurooster). Ma, di, wo, do van 14.30 uur
- 15.00 uur boxwerk/coachgesprekken.
 
Schooltijdenregeling locatie Anker
Maandag      08.30 – 12.15 en 13.15 – 14.45 uur
Dinsdag        08.30 – 12.15 en 13.15 – 15.30 uur (keuzemiddag)
Woensdag    08.30 – 12.15 
Donderdag   08.30 – 12.15 en 13.15 – 15.30 uur
Vrijdag          08.30 – 12.15 uur
Elke ochtend van 08.30 - 09.00 uur boxwerk/coachgesprekken
Op beide locaties worden op verschillende dagen activiteiten en cursussen
georganiseerd.
Hiervoor worden activiteitenroosters opgesteld. Deze activiteiten zijn onderdeel van
het onderwijsprogramma.
Hiermee wordt ruim voldaan aan de wettelijke norm voor onderwijstijd.
 
 



 

____________________________________________________________________________
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7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakantie / projectweek Van / op Tot en met

1e schooldag is op 19 augustus
2019

  

1e herfstvakantie / 1e
projectweek Anker

30 september 2019 4 oktober 2019

2e herfstvakantie / 2e
projectweek Anker

11 november 2019 15 november 2019

kerstvakantie / projectdagen
Anker

23 december 2019
projectdagen 23 en 24
december 2019

3 januari 2020
projectdagen 2 en 3
januari 2020

voorjaarsvakantie / 4e
projectweek Anker

24 februari 2020 28 februari 2020

Paasweekend 12 april 2020 13 april 2020

meivakantie / 5e projectweek 27 april 2020 1 mei 2020

hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020

pinkstervakantie / 6e
projectweek Anker

1 juni 2020 5 juni 2020

zomervakantie / 7e en 8e
projectweek

13 juli 2020 14 augustus 2020

studiedagen 13 en 14 augustus 2020 en
alle woensdagmiddagen

 

Schooljaar 2020-2021 start op
17 augustus 2020

  



 

____________________________________________________________________________
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
Scholengemeenschap Harreveld
Kerkstraat 53
7135JJ Harreveld
 (algemeen en locatie Prisma)
0544394444 (locatie Anker, tevens receptie Horizon)
 
Directeur: dhr. Eri Hoopman
Tel.nr. 0610019990
eri.hoopman@aloysiusstichting.nl
 
locatiecoördinator Prisma: dhr. Marco Bartels
Tel.nr. 0623340133
marco.bartels@aloysiusstichting.nl
 
locatiecoördinator Anker: dhr. Willem Hogenkamp
Tel.nr.: 0623340065
willlem.hogenkamp@aloysiusstichting.nl
 
Veiligheidscoördinatoren:
Mw. Eline van der Berg
Tel. 0544 - 394320
eline.vanderberg@aloysiusstichting.nl
Dhr. W. Hogenkamp
Tel. 0544 - 394444
 
Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspectie is te bereiken onder:
Tel. 0900 - 1113111
Website 
Regelmatig wordt de school website bijgewerkt, waarin de school de laatste
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ontwikkelingen en nieuwtjes naar buiten brengt. U kunt de website vinden op dit adres:
www.sgharreveld.nl.
Medezeggenschapsraad (MR) / Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Deze MR behartigt de belangen van bijv. personeel, de schoolorganisatie en financiële
en materiële zaken. In sommige gevallen geeft de MR advies, in andere gevallen
verleent zij instemming met een voorstel van de directie. Het uiteindelijke doel van de
MR is toezien op de uitvoering van besluiten en meedenken op welke wijze we met
elkaar de school zo goed mogelijk kunnen laten functioneren.
 
Dhr. Marco Derksen, Voorzitter
Dhr. Michiel Haverdil, Secretaris
Dhr. Rudie Geerdink, Lid
Dhr. Mark Kartodikromo, Lid
Mw, Beoreen Zaaijer, Lid
Dhr. S. Bovenlander, Lid
 
Dhr. R. Hennink, Lid (namens Horizon en ouders).
 
 
 

8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van sector Noord en Gesloten.
Sectordirecteur is dhr. R. Prast
email: remco.prast@aloysiusstichting.nl
tel.nr.: 0653227354
 
Ondersteunend sectordirecteur vor de sector Gesloten is dhr. Eri Hoopman
email: eri.hoopman@aloysiusstichting.nl
tel.nr.: 0610019990
 
 
 

8.3 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
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Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
 
De voorzitter van het college van bestuur Hans Kelderman is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
 
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Gerard Spekken,
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.4 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: Chris Woerden, (06) 22 723 603 of
woerdchr@telfort.nl en Wim Pietersma (06) 51 040 539 of w.pietersma@quicknet.nl.
 
 

8.5 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers,bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl

swv Slinge berkel

mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:woerdchr@telfort.nl
mailto:w.pietersma@quicknet.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/
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8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Slinge Berkel
 
Scholengemeenschap Harreveld behoort bij het VO-samenwerkingsverband Slinge
Berkel
Onder dit samenwerkingsverband vallen alle VO- (voortgezet onderwijs) en
VSO-scholen (voortgezet speciaal onderwijs) in de regio (Oost-Achterhoek en
Berkelland).
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Het Samenwerkingsverband Slinge Berkel streeft naar een organisatie van speciale
zorg aan leerlingen, waarbij elke leerling op de juiste plek binnen de regio en waar
mogelijk binnen het SWV een passende onderwijsvorm kan worden geboden.
Daartoe richt het SWV zich, samen met externe partners, op het aanbieden van een
adequaat en (aan)sluitend zorgaanbod voor alle leerlingen in het primair- en
voortgezet onderwijs. Hoe het Samenwerkingsverband dit realiseert, is vastgelegd in
het Ondersteuningsprofiel.
 
De directeur van het Samenwerkingsverband is dhr. T. Edelbroek:
Ton Edelbroek – directeur
t.edelbroek@swvslingeberkel.nl
Tel. 06 11343313
 
Bezoekadres: Marianum, De Rode van Heeckerenstraat 2, Lichtenvoorde
Postadres: SWV Slinge-Berkel, Postbus 35, 7140 AA Groenlo


