
Jaarboekje

SG WJ Bladergroen

PURMERENDSE
SCHOLENGROEP 2019

2020

PRAKTIJKONDERWIJS

VMBO-LWOO

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS

ALGEMEEN TOEGANKELIJK



SG WJ Bladergroen

postadres
Postbus 890
1440 AW Purmerend

bezoekadres
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

telefoon
0299 - 314920 (in verband met beperkte aanwezigheid van onze
telefoniste graag mailen naar: Meh@psg.nl voor VMBO, Bmr@psg.nl voor
VMBO/ISK, Bmi@psg.nl voor PRO.)

e-mail
bladergroen@psg.nl

internet
bladergroen.psg.nl



Inhoud

Voorwoord 5
Waarom SG W.J. Bladergroen 9
Toelating 11
Ons onderwijs 12
Het onderwijs 15
VMBO onderbouw 19
VMBO bovenbouw 26
Internationale schakelklas 27
Praktijkonderwijs 30
De zorgstructuur - passend onderwijs 39
Gedrag en veiligheid 44
Algemene informatie 51
Belangrijke telefoonnummers 53
Lessentabel en aan te schaffen materialen 55
Veiligheid 59
Afspraken en regelingen in PSG verband 62
Verklaring van afkortingen 63

3

schoolboekje.pdf
SG

 W
J Bladergroen





Voorwoord
Purmerend, augustus 2019

Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze missie: 
Op SG W.J. Bladergroen bieden wij leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften passend onderwijs. De onderwijsbehoefte
(instructiebehoefte- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen staat
centraal. Dit betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar
niveau. Waarbij het ook gaat om zelfstandigheid, de relatie met anderen en
vertrouwen in het eigen kunnen. Daarnaast streven we een zo optimaal
mogelijke doorstroom/uitstroom na.

Onze visie op het onderwijs sluit aan bij het Strategisch Beleidsplan van de
Purmerendse ScholenGroep (PSG) en zijn in centrale thema’s verankerd, te
weten:

Maatwerk organiseren
Professionals trainen
ICT systemen afstemmen
Zorg op SG W.J. Bladergroen

Voor SG W.J. Bladergroen betekenen deze ambities:

Maatwerk organiseren
Binnen ons pedagogisch-didactisch klimaat staat de onderwijsbehoefte
(instructie- en ondersteuningsbehoefte) van leerlingen centraal. Dat
betekent dat we een leerling maximaal uitdagen op zijn/haar niveau. Om dit
te kunnen realiseren maken we gebruik van activerende werkvormen,
flexibele leerroutes en de juiste begeleiding zodat de leerling het tempo en
de ontwikkeling kan lopen die bij hem/haar past.
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Professionals trainen
Medewerkers worden gestimuleerd om met elkaar ‘in beweging’ te zijn en
zich blijvend te ontwikkelen, in relatie met de schoolontwikkeling; waarbij
gebruik wordt gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van
individuele doelen. Binnen SG W.J. Bladergroen staan de komende jaren in
het teken van het ontwikkelen en toepassen van activerende werkvormen,
vaste afspraken t.a.v. de wijze van lesstofaanbieding, Master Sen scholing
passend bij het begeleidingsprofiel van de school, Eloo-Dot en Intervisie.

ICT systemen afstemmen
Door maatwerk aan te bieden middels diverse activerende werkvormen zal
ook de digitale component aan moeten sluiten. De komende jaren zetten we
in op BYOD (Bring Your Own Device) en zullen we de adviezen van Expanding
Visions op het gebied van de ICT structuur binnen de PSG hierbij als leidraad
gebruiken.

Zorg op SG W.J. Bladergroen
Omdat W.J. Bladergroen binnen het samenwerkingsverband een bijzondere
plek inneemt t.a.v. de zorgleerlingen hebben wij de ambitie Zorg toegevoegd
bovenop de PSG ambities. Binnen de leerlingenzorg op SG W.J. Bladergroen is
het motto ‘Doen wat werkt’ ook leidend. Vanuit het zorgteam wordt
geambieerd om meer preventief te werken i.p.v. reactief. Hierdoor kan er
efficiënter gewerkt worden wat tevens ten goede komt aan de geboden
leerlingenzorg. Een uitgebreide intake, klassentrainingen op sociale
vaardigheden, professionalisering van docenten op Passend Onderwijs en
versteviging van de samenwerking met ketenpartners zijn voorbeelden van
hoe wij deze zorg willen realiseren.

Er zijn drie afdelingen bij SG W.J. Bladergroen:

VMBO-onderbouw, voor leerlingen met extra ondersteuning-LWOO
Internationale Schakelklas (ISK)
Praktijkonderwijs.

Elke afdeling staat onder leiding van een teamleider. Alle medewerkers op
school zorgen voor een optimaal schoolklimaat waarbinnen vijf kernwaarden
centraal staan (zie blz. 10).
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De afdelingsleiders op onze school zijn:

Mevrouw Bremer - VMBO-onderbouw, ISK.
Mevrouw de Bie- Praktijkonderwijs, incl. de Entree-opleiding

Het loket VO-Waterland/medewerkers van het Samenwerkingsverband
(SWV) zit in ons gebouw. Binnen het SWV zijn specialisten werkzaam op het
gebied van psychologisch- en didactisch onderzoek en orthopedagogiek. Het
SWV kan diensten verlenen aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de
regio.

In dit boekje staan allerlei praktische gegevens zoals: informatie over de
school, de organisatie daarvan, lestijden, vakantieregeling, huisregels,
relevante namen, adressen en telefoonnummers. Tevens maak ik u attent op
de website van de Purmerendse ScholenGroep (www.psg.nl) en onze eigen
website: bladergroen.psg.nl.

Ik wens de leerlingen namens alle medewerkers van SG W.J. Bladergroen een
plezierig en succesvol schooljaar toe.

Mevrouw I. Krug, Schooldirecteur SG W.J. Bladergroen

 

Waarom heet de school W.J. Bladergroen?

SG W.J. Bladergroen ontleent zijn naam aan Nederlands kinderpsycholoog,
orthopedagoog Wilhelmina Johanna Bladergroen (1908-1983). SG W.J.
Bladergroen laat zich kenmerken door het uitgangspunt van Wilhelmina
Johanna Bladergroen: “Niet leiden, maar begeleiden op de weg naar
zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.” Dit vormt
een belangrijke leidraad voor het onderwijs aan en de omgang met de
leerlingen van de school.
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Waarom SG W.J. Bladergroen
SG W.J. Bladergroen (WJB) maakt deel uit van de Purmerendse
ScholenGroep en is in samenspraak met het samenwerkingsverband
Waterland opgericht. Onze school is er speciaal voor leerlingen in de regio
Waterland die (soms tijdelijk) extra ondersteuning en begeleiding nodig
hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, met extra zorg en aandacht. Alle
leerlingen hebben een (zorg)indicatie.

Doen wat werkt: De kernwaarden van onze school

In het kader van Identiteit, Schoolklimaat en Geluk zijn er waarden
geformuleerd voor onze school.

1. We bieden kwaliteit in ons onderwijs. 
WJB is een school waarbij de basiskwaliteit op orde is. Door ruimte te
geven aan uitvoering en scholing op het gebied van flexibele en
innovatieve programma’s en leeractiviteiten komen we tegemoet aan de
onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

2. We staan voor een veilige school. 
WJB is een school waar we open, respectvol en direct met elkaar
communiceren. We werken in teamverband (leerlingen, ouders en
school) aan een veilig schoolklimaat (fysiek en geestelijk welbevinden).

3. We geven Richting, Ruimte en Ruggensteun aan talent en bieden
maatwerk. 
WJB is een school waar gewerkt wordt in een stimulerende leer- en
werkomgeving, gebruikmakend van adequate ICT-ondersteuning. Ons
onderwijs is gericht op het optimaal ontwikkelen van competenties,
leerprestaties en talenten van de leerlingen. We stimuleren de leerling om
actief en initiatiefrijk te zijn en het maximale uit zichzelf te halen. Onze
begeleidingsstijl verloopt van sturend > naar begeleidend > naar
coachend.

4. We zijn een zorglocatie. 
WJB is een school waar aandacht is voor persoonlijke begeleiding van de
leerling. Dit realiseren we in samenwerking met het zorgteam door 

9

schoolboekje.pdf
SG

 W
J Bladergroen



o.a. intensieve mentorbegeleiding, trainingen (b.v. competentietraining,
faalangstreductietraining, agressie- regulatietraining), remedial teaching en
begeleiding passend onderwijs.

5. We staan midden in de maatschappij. 
WJB participeert in verschillende netwerken, die essentieel zijn voor ons
onderwijs, vervolgonderwijs en toeleiding naar arbeid (Praktijkonderwijs).

De kernwaarden komen tot uitdrukking in de wijze waarop wij het onderwijs
vormgeven. Door gezamenlijk kernwaarden te formuleren en gedrag dat bij
deze waarden past, actief aan te leren wordt adequaat gedrag, systematisch
en positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat
gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden
onderwijs. Binnen de lessen zullen de leerlingen kennismaken met deze
waarden zodat zij ook het gedrag aangeleerd krijgen dat wij graag willen zien
op onze school.

Ons motto is dan ook: Doen wat werkt!
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Toelating

Leerlingen met indicatie

Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten
indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de
afdeling VMBO. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor
het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op SG W.J. Bladergroen,
kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het samenwerkingsverband VO
Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In
dat gevalkan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door
het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot
stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de
basisschool.

Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het
SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015)
worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor de internationale Schakelklas (ISK) kunnen het hele jaar kinderen
worden aangemeld. Voor toelating tot de Internationale Schakelklas: zie blz.
25.
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Ons onderwijs

VMBO

VMBO-onderbouw, voor leerlingen die recht hebben op extra
ondersteuning/LWOO 

Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de
eerste 2 leerjaren van het VMBO op basis, kader en MAVO niveau. De
individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Samen met
ouders en de leerling wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld,
waarin doelen op didactisch en sociaal emotioneel gebied omschreven
worden.

Kenmerkend voor ons VMBO is het faseringsmodel, waarbij we in 4 stappen
groepen leerlingen op weg helpen naar de bovenbouw of een andere
passende doorstroommogelijkheid. De Wet Passend Onderwijs maakt het
mogelijk om door middel van arrangementen een passend aanbod voor
iedere leerling te realiseren.

Het VMBO op SG WJ Bladergroen is ingericht voor leerlingen die baat hebben
bij intensieve ondersteuning en begeleiding. Alle leerlingen hebben ofwel
een toewijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) ofwel een
toegewezen arrangement via het SWV. In beide gevallen zal na overleg met
PO en ouders een aanvraag worden gedaan bij het SWV.

VMBO – bovenbouw

Voor een specifieke groep leerlingen van onze school die in aanmerking komt
voor verlengde zorg is er de mogelijkheid om binnen WJB een basis- of
kaderdiploma te halen.door naar een van de leerwegen van het vmbo.
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Internationale Schakelklas (ISK)

De Internationale Schakelklas (ISK) is een vorm van Eerste Opvang
Anderstaligen (EOA). Dit is geen schooltype maar een onderwijstraject
waarin het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van schoolse
vaardigheden centraal staan.

De ISK is speciaal voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die korter dan twee
jaar in Nederland wonen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld en
beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende om deel te kunnen
nemen aan het reguliere Nederlandse onderwijs. In de ISK worden zij, in
maximaal twee jaar, klaargestoomd voor het vervolgonderwijs.

Bij het bepalen van het uitstroomperspectief wordt gekeken naar
verschillende factoren, zoals de leeftijd van het kind, zijn/haar cognitieve
capaciteiten, interesses, resultaten, motivatie en het aantal jaren onderwijs
dat de leerling al gehad heeft in het land van herkomst. De meeste ISK-
leerlingen stromen door naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of het
taal- en schakeltraject van de Hogeschool van Amsterdam.

Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden
op een zelfstandige deelname aan de maatschappij. We werken samen met
onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin zelfstandig wonen,
zinvolle vrijetijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de arbeidsmarkt
centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een leerling kan en wil.
Samen werken we toe naar een passende werkomgeving of vervolgopleiding.

In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om zelf keuzes te maken
en zelfverantwoordelijkheid te nemen. Het Praktijkonderwijs is voor
sommige leerlingen eindonderwijs. Na vier of vijf jaar kan een leerling het
Praktijkonderwijs afronden met een diploma Praktijkonderwijs. Voor
leerlingen die daar de capaciteiten voor hebben wordt een Entreeopleiding
aangeboden. Dit traject kan 1 of 2 jaar beslaan. Gedurende de
schoolloopbaan is er soms ook gelegenheid tot het behalen van een branche-
certificaat, afhankelijk van sectorkeuze.
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Onderwijstijd

Onze school is gehouden aan de wettelijke bepalingen die gelden t.a.v. de
onderwijstijd. Voor onze school geldt voor alle leerwegen momenteel de
norm van 1000 klokuren op jaarbasis, alleen voor het 4e leerjaar van het
VMBO geldt 700 klokuren (eindexamenjaar). De onderwijstijd wordt binnen
de MR en oudergeleding besproken en elk jaar vastgesteld. De school is in
principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur voor lesdoeleinden.
In de pauzes worden de leerlingen geacht op het schoolplein te blijven.
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Het onderwijs

Introductiedagen eerste leerjaar

In het begin van het schooljaar maken alle leerlingen van de eerste klassen
van zowel vmbo-onderbouw als Praktijkonderwijs kennis met elkaar tijdens
een kort introductieprogramma.

Het eerste leerjaar van het vmbo gaat aan het begin van het schooljaar op
kamp (zie tekst hieronder). Het eerste leerjaar van het Praktijkonderwijs
heeft op school een introductieprogramma en gaat aan het eind van het
tweede leerjaar op kamp.

Schoolkamp leerjaar 1 vmbo

In de eerste week van het schooljaar gaan de nieuwe eerste klassen op
kamp. Meegaan met dit kamp hoort bij de manier waarop wij met de
kinderen werken en is belangrijk voor de groepsvorming. Pas na het
kennismakingskamp stellen wij de definitieve klassen en de bijbehorende
mentor(en) vast, zodat we tot een evenwichtige samenstelling van de
klassen kunnen komen. Als uw kind niet mee zou kunnen op kamp, is het
voor ons van belang dit zo spoedig mogelijk te weten. De leerling krijgt dan
een ander onderwijsprogramma gedurende deze eerste schooldagen. Als uw
kind meegaat op kamp, wat wij zeer belangrijk vinden, verplicht u zich tot het
betalen van de kosten hiervan (€ 95,-).

Jaaragenda

Van SG W.J. Bladergroen nemen deel aan diverse activiteiten om de
informele contacten binnen de diverse groepen te verstevigen. Deze
activiteiten kunnen zowel overdag als ‘s avonds plaatsvinden. Hierbij wordt
gedacht aan bezoeken van bedrijven, musea, deelname aan sportactiviteiten,
deelname buurthuisactiviteiten etc. Tijdens Sinterklaas, Kerst en de
eerste/laatste schoolweek kan er worden afgeweken van het gangbare
rooster. De jaaragenda wordt gedurende het schooljaar regelmatig
aangepast, kijk dus regelmatig naar de jaaragenda!
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Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar is u gevraagd om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen (vmbo, ISK en pro € 50,-). De hoogte en de
besteding van de vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad
besproken en vastgesteld. Wij kunnen uw kind helaas niet aan deze
uitstapjes en excursies laten deelnemen als u de ouderbijdrage niet betaalt.
Vanzelfsprekend krijgt uw kind op die dag wel ‘vervangend’ onderwijs op
school aangeboden.

De ouderbijdrage wordt voor een scala aan activiteiten ingezet. Zoals:

Schoolfeest
Artis
Zwemmen en/of schaatsen
Duinrell, Slagharen of Walibi
Klimmen, Ford Edam
Muziekschool, bioscoop of theater
Gastlessen en mentoruitstapje
Cultuurkaart
Entree-opleiding: excursie Schiphol en de Tweede Kamer.

Wilt u meepraten en meebeslissen over de besteding en hoogte van de
ouderraadgelden: geeft u zich dan op voor de ouderraad! Voor info: zie onze
website: bladergroen.psg.nl.

Lessentabellen

In bijlage 2 treft u lessentabellen en materiaallijsten aan.

Opvang lesuitval

Bij afwezigheid van een docent streeft de school ernaar de betreffende
lessen zoveel mogelijk door andere leerkrachten te laten vervangen. Bij
invallessen gelden dezelfde regels als bij andere lessen.
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ICT-toepassing

Binnen de PSG staan de leerlingen computers/tablets ter beschikking als
hulpmiddel bij het onderwijs, zowel binnen als buiten de normale lessen.
Voor het gebruik van deze computers/tablets moeten de leerlingen inloggen
met zowel een inlogcode als een wachtwoord. Nieuwe leerlingen ontvangen
voor de start van het schooljaar een brief met de benodigde inloggegevens.
In die brief wordt ook uitgelegd wat de spelregels zijn. Alle leerlingen en
medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode Internet, e-
mailen, internetgebruik die in de Schoolgids is opgenomen en is gepubliceerd
op www.psg.nl.

Foto/Filmopnames in de les

Gedurende het schooljaar kunnen in onze klassen film- en/of foto-opnames
gemaakt worden. Dit doen we in het kader van deskundigheidsbevordering
van ons docententeam en onze leraren-in-opleiding of omdat leerlingen een
bewijs nodig hebben voor hun bewijzenlijst (zoals bv. een portfolio of
examendossier). De video-opnamen worden gemaakt om docenten te
begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Het filmmateriaal wordt alleen
gebruikt om de kwaliteit van onze lessen te verbeteren. De filmopnames
worden niet gebruikt om het functioneren van individuele leerlingen te
bespreken. Natuurlijk wordt de weten regelgeving t.a.v. de AVG ook op onze
school toegepast.

De Gezonde Schoolkantine op W.J. Bladergroen

De gezonde kantine binnen onze school is een structureel onderwijsconcept
dat al meerdere jaren zijn waarde bewijst. De doelstelling van onze
schoolkantine is dat we iedere dag onze leerlingen en medewerkers een
gevarieerd aanbod van gezonde, verse en lekkere producten voorschotelen.

Een andere doelstelling is dat onze leerlingen werkervaring kunnen opdoen.
De kantine wordt gerund door leerlingen onder begeleiding van onze
leermeester. De derde doelstelling is bewustwording en ervaren dat gezond
eten, bewegen, leuk lekker en gezond is.
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De schoolkantine van SG W.J. Bladergroen is door het voedingscentrum
gewaardeerd als een gezonde schoolkantine en krijgt hiervoor jaarlijks de
Gouden schaal uitgereikt. Ook is SG W.J. Bladergroen gekozen als
ambassadeur en kartrekker voor het voedingscentrum wat betreft de nieuwe
richtlijnen voor een gezonde schoolkantine. Het doel hiervan is om andere
scholen te helpen om hun schoolkantines gezond en lekker te krijgen.

Zoals hierboven al gezegd wordt de schoolkantine en in-house catering
gedaan door onze leerlingen van het Praktijkonderwijs. Hierin worden zij
persoonlijk begeleid door de leermeester en onze leerlingen van de Entree
opleiding. De leerlingen die werkzaam zijn in de kantine bereiden en
verkopen de producten aan hun medeleerlingen, docenten en overige
medewerkers. Zo leren zij niet alleen wat gezond eten inhoudt, maar ook de
beginselen van het samenwerken in teamverband, kassahandelingen en de
verkoper-/klantrelatie. De gezonde schoolkantine beperkt zich niet alleen tot
de kantine maar er is een wisselwerking met de lessen biologie, plant en dier
en gymnastiek. De kinderen leren waar hun eten van gemaakt is, wat voor
effect het heeft op hun lichaam en wat het belang van sporten is in relatie
tot je gezondheid.

Een gezonde schoolkantine

Het aanbod in de schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit
basisproducten (zoals fruit, broodjes en salades) en maximaal 25% extra’s
(zoals snacks en snoep). SG W.J. Bladergroen heeft in het schooljaar
2018/2019 82% basisproducten in het assortiment gehad.

Het uitgangspunt van de nieuwe Richtlijnen Gezondere Kantines is dat de
hele kantine ‘gezond’ uitstraalt. Dat betekent dat het erom gaat dat het
aandeel betere- keuzeproducten een heel duidelijke hoofdrol heeft en het
grootste deel van de ruimte in de kantine inneemt.

Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de
Richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de
Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.
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VMBO onderbouw
Leerlingen die in aanmerking komen voor onze vmbo afdeling hebben
specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en/of werkhouding
en/ of gedrag en/of welzijn. Ons vmbo is een lesplaats. Dit betekent dat het
doel is om leerlingen indien mogelijk na één of twee jaar terug te plaatsen in
een reguliere VO-school om daar hun diploma te halen. De leerlingen die bij
ons op het vmbo komen hebben in hun schoolloopbaan te maken gehad
met:

leer- en ontwikkelingsachterstanden en/of
lichte gedragsproblemen en/of
motivatieproblemen en/of
systeemfactoren.

Vaak is er sprake van extra onderwijsbehoeften op meerdere van deze
terreinen. De leerling krijgt, met onze extra ondersteuning, perspectief op
een regulier vmbo-diploma.

Op SG W.J. Bladergroen wordt onderwijs verzorgd in kleinere klassen voor de
eerste 2 leerjaren (de “onderbouw”) van het vmbo op Basis, Kader en Mavo
niveau. De individuele leerbehoefte van de leerling staat bij ons centraal. Dit
houdt in dat we samen met ouders en de leerling via een
ontwikkelingsperspectief (OPP) een op maat gesneden leerroute maken naar
de toekomst. De onderbouw werkt aan verbetering van het
onderwijsrendement in een doorlopende leerlijn met de bovenbouw
(leerjaar 3 en 4).

Taal, rekenen en het werken aan competenties krijgen extra
aandacht.

Vakdocenten en mentoren werken samen met de leerlingen aan het behalen
van de doelen uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Ook de ouders zijn erg
belangrijk in ons onderwijsproces. Zo wordt van ouders verwacht dat zij
meedenken over het OPP van hun kind en dit OPP tekenen en het thuis ook
regelmatig hebben over de doelen vanuit dit OPP. De samenwerking met
thuis is een belangrijke basis voor ons onderwijs.
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Lestijden vmbo onderbouw (veranderingen voorbehouden)

Lesuur Aanvang Einde
1 08:30 09:15
2 09:15 10:00

 1e pauze 10:00 10:15 (15
minuten)

3 10:15 11:00
4 11:00 11:45

 2e pauze 11:45 12:15 (30
minuten)

5 12:15 13:00
6 13:00 13:45

 3e pauze 13:45 14:00 (15
minuten)

7 14:00 14:45
8 14:45 15:30
9 15:30 16:15

In de pauzes blijven de leerlingen in principe op het terrein van de school,
tenzij leerlingen naar de gymzaal/het sportpark gaan. De lessentabellen vindt
u in bijlage 2.

VMBO-LWOO

Dit is voor leerlingen die een indicatie leerwegondersteunend onderwijs
(lwoo) hebben en daarom beter functioneren in kleinere klassen. Zij hebben
de mogelijkheid door te stromen naar het 3e leerjaar van het vmbo.

VMBO met intensieve begeleiding en ondersteuning

Dit is voor leerlingen die al dan niet een indicatie leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) hebben en die extra begeleiding nodig hebben op sociaal-
emotioneel gebied. Ook zij zijn gebaat bij een kleinere en veiligere
leeromgeving. Deze leerlingen stromen indien mogelijk na een of twee jaar
door naar een van de leerwegen van het vmbo.

Leergebieden
In de vmbo-onderbouw wordt een aantal vakken gecombineerd gegeven
door dezelfde docent. Deze combinaties worden leergebieden genoemd.
Door deze werkwijze is het aantal docenten dat les geeft aan een klas
verkleind. Bovendien krijgen de leerlingen meer inzicht in de samenhang
tussen vakken.
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De leergebieden bestaan uit de volgende combinaties van vakken:

Mens en Maatschappij (M en M)/aardrijkskunde, geschiedenis en
economie.
Mens en Omgeving (M en O)/biologie en verzorging.
Beeldende Vorming/handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen.

Het mentorsysteem

Bij het vmbo vervult de mentor naast de algemene mentortaken de rol van
studiebegeleider en coach van zijn klas. Hij bespreekt met de leerlingen de
consequentie van een werkkeuze en het tempo van het werken tijdens de
mentoruren en bespreekt samen met de leerlingen of al het geplande werk
op tijd af is en hoe de leerling er cijfermatig voorstaat. Door de planning en
Magister met de leerlingen te bespreken heeft de mentor een compleet
beeld in de vorderingen en kan hij de leerlingen, en indien nodig de ouders,
doeltreffend adviseren. Wanneer de taak niet af is, kan de leerling van de
mentor de opdracht krijgen, om het werk alsnog onder begeleiding af te
maken na afloop van de laatste les op het officiële lesrooster.

Er vinden regelmatig leerlingbesprekingen plaats waarin de mentor steun en
hulp kan vragen aan het kernteam of een beroep kan doen op het zorgteam.
De mentor heeft tenminste drie keer per jaar een voortgangsgesprek met
elke leerling van zijn mentorgroep. Tijdens het gesprek bespreekt de mentor
met de leerling zowel zijn resultaten in cijfers als zijn resultaten op het
gebied van de kerncompetenties: plannen & organiseren, zelfstandig werken
en samenwerken. Bij het vmbo komen de ouders voor de herfstvakantie op
school om het ontwikkelingsperspectief (OPP) met de mentor te bespreken
en te ondertekenen. Een evaluatie en bijstelling van dit
ontwikkelingsperspectief (OPP) volgt op de helft van leerjaar 1, aan het eind
van leerjaar 1 wordt het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerjaar 2
gemaakt. Dit gebeurt altijd tijdens een driehoeksgesprek (leerling, ouders en
school). In leerjaar 2 blijven de driehoeks- en loopbaangesprekken een
belangrijk onderdeel van de begeleiding.
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Praktische Sectororientatie (PSO) en Loopbaanoriëntatie en
begeleiding (LOB)

In de eerste en tweede klas staat het programma LOB in het teken van studie
en beroep. De praktische kennismaking met de beroepsprofielen noemen
we de Praktische Sectororiëntatie (PSO). De meer theoretische kant van de
keuze wordt besproken tijdens de lessen Loopbaanoriëntatie en Begeleiding
(LOBlessen).

Deze lessen zorgen ervoor dat elke leerling een beeld krijgt van de sectoren,
bijbehorende keuzeprofielen in de bovenbouw en de beroepen die horen bij
deze sectoren. Zo helpen we onze leerlingen om een goede keuze voor de
Bovenbouw te maken.

Studiekeuze of vervolgloopbaan

Afhankelijk van zijn motivatie, zijn capaciteiten en de geleverde prestaties zet
een leerling in de bovenbouw van het vmbo zijn studie voort in:

de basisberoepsgerichte leerweg
de kaderberoepsgerichte leerweg
de mavo
de gemengde leerweg.

De leerwegen sluiten aan op de niveaus van de opleidingen in het Middelbaar
Beroepsonderwijs (MBO), zoals die worden aangeboden door een Regionaal
OpleidingsCentrum (ROC). De bovenbouw van het vmbo leidt nog niet op
voor een beroep. De leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs.
De leerling wordt bij zijn studiekeuze begeleid door de docenten PSO
(Praktische Sector Oriëntatie) en door de mentor van het tweede leerjaar. In
het tweede leerjaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de
overstapmogelijkheden naar het derde leerjaar. Dit gebeurt tijdens de LOB
lessen en tijdens de mentorlessen. Ook tijdens de driehoeksgesprekken en
de ouderavond in het tweede leerjaar komt dit aan bod.

In het tweede leerjaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de
overstapmogelijkheden naar het derde leerjaar. Dit gebeurt tijdens de LOB
lessen en tijdens de mentorlessen. Ook tijdens de driehoeksgesprekken en
de ouderavond in het tweede leerjaar komt dit aan bod.
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Toetsing en overgang

De vmbo-onderbouw leerlingen krijgen 3 keer per jaar een officieel rapport.
Ouders/verzorgers hebben tussentijds op ieder moment zelf toegang tot de
cijfers via magister. Het tweede rapport wordt door de ouders/verzorgers bij
de mentor tijdens een 10-minuten gesprek opgehaald. Wanneer de
prestaties of het gedrag van een leerling daartoe aanleiding geven, neemt de
mentor ook tussentijds contact op met de ouders. Indien nodig kunnen
ouders ook tussentijds een gesprek met de mentor of een vakdocent
aanvragen. Naar aanleiding van de rapportenbesprekingen en/of
leerlingbesprekingen kan een leerling worden verplicht om na schooltijd
onder begeleiding van een docent te werken aan één of meerdere taken. Dit
noemen we een vierkant rooster. De mentor stelt de ouders/verzorgers en
de leerling hiervan op de hoogte.

Toetsen en herkansingen

Een leerling heeft de mogelijkheid een toets te herkansen, als die toets een
onvoldoende heeft opgeleverd met een specifieke reden (bv door ziekte,
faalangst, black-out, familieomstandigheden) en de leerling de toets hierdoor
niet naar behoren heeft kunnen voorbereiden en maken. Dit herkansen
gebeurt op vrijwillige basis en altijd binnen twee weken na de
oorspronkelijke toets. Een afspraak ervoor dient echter wel nagekomen te
worden. Als een leerling de toets niet heeft kunnen maken, wordt hiervoor in
Magister een 1,1 genoteerd. Dit betekent dat de toets ingehaald dient te
worden. Wordt de toets niet binnen 2 weken ingehaald, dan zal de 1,1
veranderen in een 1. (met uitzondering in het geval van langdurige ziekte),
Na het afsluiten van een rapportperiode is het niet meer mogelijk om een
toets uit de vorige periode te herkansen.

Aan het eind van het schooljaar besluit het kernteam o.l.v. de afdelingsleider
aan de hand van de resultaten en de overige informatie uit het
leerlingvolgsysteem in welke klas de leerling geplaatst wordt. Bij de
bevordering tellen alle vakken gelijkwaardig mee en worden de cijfers als
volgt afgerond 5,50 = 6 en 5,49 = 5. Een 5 telt voor 1 minpunt, een 4 voor 2
minpunten en een 3 of lager voor 3 minpunten.

In bijzondere gevallen beslist het kernteam of, indien de teamleden niet
meer bijeen komen, de afdelingsleider. Ook tellen de Inzet en
Gedragswaarderingen mee (zie overgangsnormen).
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Tussentijds wisselen van niveau (bv van Basis naar Kader of van
Kader naar Mavo)

Dit is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de mentor vraagt advies aan het docententeam van de leerling, bij positief
advies vanuit het docententeam brengt de mentor de leerling in bij het
zorgteam. Na positief advies van orthopedagoog, SMW, zorgcoördinator
en afdelingsleider kan een leerling overgeplaatst worden naar een ander
niveau.

Overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 (Basis, Kader en Mavo)

Een leerling gaat over als hij maximaal 1 minpunt heeft op zijn
overgangsrapport of 2 minpunten met een compensatiepunt voor een ander
vak. Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling
mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O
(onvoldoende) scoren op gedrag en inzet.

Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.

Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (Basis, Kader)

Een leerling gaat over als hij maximaal 2 onvoldoendes heeft, waarvan 1 vier
of lager. Er mag maximaal 1 onvoldoende voorkomen in het vakkenpakket.
Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling
mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O
(onvoldoende) scoren op gedrag en inzet.

Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.
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Overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 (MAVO)

Een leerling gaat over als hij maximaal 2 onvoldoendes heeft, waarvan 1 vier
of lager. Er mag maximaal 1 onvoldoende voorkomen in het vakkenpakket.
Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past. Een leerling
mag tevens maximaal tweemaal een M (matig) en eenmaal een O
(onvoldoende) scoren op gedrag en inzet.

Indien dit niet het geval is, bekijkt het klassenteam onder leiding van de
afdelingsleider welk vervolgtraject het beste bij de leerling past.
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VMBO bovenbouw

In samenwerking met SG Gerrit Rietveld

Vanaf schooljaar 2018 -2019 is er een mogelijkheid voor een specifieke
doelgroep leerlingen van onze school (zij die in aanmerking komen voor onze
verlengde zorg) een vmbo basis- of kaderdiploma te halen op SG. W.J.
Bladergroen. Dit gebeurt middels een onderwijsprogramma dat verzorgd
wordt binnen onze school, in samenwerking met SG. Gerrit Rietveld. Deze
leerlingen zijn, in principe, al vanaf de basisschool bij ons ingestroomd.

Het gaat om leerlingen waarvan is vastgesteld dat onze verlengde zorg
noodzakelijk geacht wordt om een vmbo diploma te kunnen halen. Dat
vaststellen gebeurt door het zorgteam en, in het geval van een B-
arrangement, door de toelatingscommissie. Het advies van het
docententeam aan het zorgteam is van groot belang. Uiteraard moet die
leerling een overgangsrapport hebben van klas 2 naar klas 3. Daarnaast moet,
in overleg met en na goedkeuring van de ouders, in het OPP het
uitstroomprofiel W.J. Bladergroen bovenbouw vmbo zijn opgenomen.
Jaarlijks zal niet meer dan één klas (14- 16 leerlingen) een derde leerjaar
kunnen instromen. Wij bieden één profiel aan, het profiel Dienstverlening en
Producten. Dit is het meest brede profiel binnen het vmbo. Hiermee kunnen
we een smallere keuze uitstellen. Alle vervolgmogelijkheden binnen het MBO
blijven evengoed open.

Halverwege leerjaar 2 wordt er een informatieavond gehouden voor ouder(s)
verzorger(s) van die leerlingen waarvan wij denken (mede vanuit
driehoeksgesprekken) dat ze in aanmerking komen voor onze verlengde
zorg. Op dat moment zijn de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van de
leerling ook pas bij ons bekend. Op voorhand kan er dus niet aangemeld
worden. Het is en blijft afhankelijk van de ontwikkeling van de leerling.
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Internationale schakelklas
Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar worden
aangemeld voor de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten
kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands
spreken. Na de intake proberen wij leerlingen zo snel mogelijk te plaatsen.

Een intensief aanbod van Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen/
wiskunde krijgen met name veel aandacht in ons programma. Samen met de
docenten werken we aan het behalen van de doelen uit het
ontwikkelingsperspectief (OPP). De samenwerking met het thuisfront is
daarbij een belangrijke basis voor goed onderwijs. Voor iedere leerling wordt
bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het
vervolgonderwijs.

Daarbij wordt gekeken naar:

de leeftijd
het leertempo
de intelligentie
of een leerling al eerder naar school is geweest in NL
het aantal jaren onderwijs in het land van herkomst.

Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in
een ISK zitten. Het kost de ene leerling meer tijd dan de ander, dat komt
onder meer door het wel of niet beheersen van het Latijnse schrift, de
vooropleiding in eigen land, de persoonlijke omstandigheden en de
intelligentie. Door de diverse achtergronden van de leerlingen is het
noodzakelijk om zoveel mogelijk lessen op maat te verzorgen.

Gedurende het hele schooljaar kunnen leerlingen overgeplaatst worden naar
een andere groep/ niveau in een andere klas.

Het mentorsysteem

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/ verzorgers uitgenodigd voor een
driehoeksgesprek (school/leerling/thuis) op school met de docent/ mentor
om te praten over de vorderingen, het huiswerk, het gedrag, het OPP etc.
van hun kind/ pupil. In de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de
ouders/ verzorgers de schoolkeuze na de ISK.
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Lesrooster/vakken/leerlijnen

Het vak Nederlands is het belangrijkste onderdeel van het
onderwijsprogramma. In verschillende lesonderdelen wordt veel aandacht
besteed aan de vier hoofdvaardigheden: spreken, luisteren, lezen en
schrijven. Lin (leven in Nederland) inclusief de waarden en normen, komen
hierbij ook aan bod.

Wiskunde/Rekenen, Engels, Praktijk (techniek gericht op zelfredzaamheid)
Lichamelijk Opvoeding en Beeldende Vorming zijn o.a. de vakken die het
lesprogramma compleet maken. Elke leerling doorloopt een eigen
individuele leerlijn met bijbehorende studieboeken voor de diverse vakken.

Toetsing en overgang

De leerlingen maken gedurende het schooljaar diverse toetsen. Het gaat hier
om leerstofafhankelijke toetsen, die gekoppeld zijn aan de lesmethodes en
toetsen die los staan van de stof om de algehele voortgang te meten. Eind
januari en vlak voor de zomervakantie volgt hiervan een overzicht in de vorm
van een rapport. Verder behoort ook een intelligentieonderzoek tot het
toetsenpakket. Aan de hand van de uitslagen van alle toetsen en een
gedegen advies van de leraren en het zorgteam wordt bepaald naar welk
type onderwijs een leerling verwezen kan worden.

Lestijden ISK (veranderingen voorbehouden)

Lesuur Aanvang Einde
1 08:30 09:15
2 09:15 10:00

 1e pauze 10:00 10:15 (15
minuten)

3 10:15 11:00
4 11:00 11:45

 2e pauze 11:45 12:15 (30
minuten)

5 12:15 13:00
6 13:00 13:45

 3e pauze 13:45 14:00 (15
minuten)

7 14:00 14:45
8 14:45 15:30
9 15:30 16:15
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Door- en uitstroom

Het belangrijkste doel voor de meeste leerlingen is een goede basis krijgen
waarmee ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere
voortgezet onderwijs. De nadruk ligt op het verwerven van de Nederlandse
taal en kennis van de Nederlandse samenleving om zodoende de leerling
voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het leven in Nederland. Het
soort vervolgonderwijs hangt af van de capaciteiten en interesses van de
leerlingen evenals van de leeftijd. ISK-ers stromen door naar het voortgezet
onderwijs, of als zij al wat ouder zijn, naar het Middelbaar Beroepsonderwijs
(MBO). Binnen het voortgezet onderwijs komen alle niveaus in aanmerking,
van praktijkschool, vmbo of HAVO tot VWO.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor de ISK bedraagt € 50,00.
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Praktijkonderwijs
Het Praktijkonderwijs heeft de opdracht om haar leerlingen voor te bereiden
op een zelfstandige deelname aan het maatschappelijk proces. We werken
samen met onze leerlingen aan een loopbaan voor het leven, waarin
zelfstandig wonen, zinvolle vrijetijdsbesteding en een plaats op de
arbeidsmarkt centraal staan. Daarom kijken we als eerste naar wat een
leerling kan en wil. Samen werken we toe naar een passende werkomgeving
of vervolgopleiding. In ons onderwijsconcept leren wij onze leerlingen om
zelf keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Een leerling is in principe toelaatbaar indien de aangemelde jongere een
leerachterstand heeft van drie jaar of meer in combinatie met een IQ dat ligt
tussen de 55 en 75.

Kenmerken van Praktijkonderwijs:

Uitdagend onderwijs.
Leren door te doen.
Arbeidsvaardigheden ontwikkelen via stages in de praktijk.
Competentiegericht leren.
Vergroting van welzijn van de leerlingen op school en in de maatschappij.
Vergroting van de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt.
Intensieve contacten met ouders/verzorgers.
Veiligheid en geborgenheid in de school hebben veel aandacht.
Het werk van de mentoren en docenten wordt ondersteund door een
zorgstructuur.

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerlingen. Samen met de
leerling en de ouders wordt een plan gemaakt voor een leerroute. Dit
noemen we een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Bij start van het
schooljaar vinden de eerste gesprekken plaats die ongeveer elke negen
weken worden herhaald. Iedere 18 weken (dus 2 keer per jaar) zitten ouders,
leerling en mentor om de tafel om de afgelopen periode te evalueren en
gezamenlijk doelen voor de komende periode op te stellen. Deze gesprekken
duren ongeveer een half uur. Van ouders wordt verwacht dat zij in overleg
met de mentor een geschikt moment kunnen vrijmaken. De gesprekken
vinden plaats onder schooltijd.
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Profijt

Profijt is de digitale leeromgeving van het Praktijkonderwijs. In deze digitale
leeromgeving staat ook het IOP van de leerlingen. Leerlingen ontvangen hun
leeropdrachten van de docenten, ze kunnen bij de opdrachten bewijzen
plaatsen. De opdrachten worden door leerlingen en docenten gewaardeerd
en vervolgens afgerond. Afgeronde opdrachten worden geplaatst in het
IOP/portfolio. Ouders kunnen inloggen in Profijt en daar volgen aan welke
opdrachten hun kind werkt en welke resultaten er behaald worden.

Het ontwikkelingsperspectief

Bij toelating tot het Praktijkonderwijs stelt de school op basis van de
onderzoeksgegevens en de informatie van de vorige school het voorlopige
Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Het OPP leidt tot een
uitstroomperspectief. Dit kan zijn: leren, leren/werken, werken of anders.
Binnen zes weken na de start van het schooljaar bespreken school, leerling
en ouders het voorstel en komen tot gezamenlijke vaststelling. Het OPP met
uitstroomperspectief wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Leerlingen in het Praktijkonderwijs hebben een specifieke
onderwijsbehoefte.

Ze hebben instructie nodig die:

begrijpelijk, op niveau en doelgericht is
leerlingen erbij betrekt door voorkennis te activeren en te werken met
concrete voorbeelden
werkvormen zijn gevarieerd en gericht op “zelf-doen”.
in de lessen wordt gewerkt met het zgn. “activerend didactisch
lesmodel”(ADI)

Ze hebben ondersteuning nodig die:

uitgaat van goed klassenmanagement met duidelijke regels en routines,
van onderling respect
uitdaagt en stimuleert tot denken en leren
oplossingsgericht coachend is.
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Ze hebben feedback nodig die:

Ze hebben feedback nodig die:
gericht is op het proces
uitdaagt tot reflecteren.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs. Voor leerlingen die daar de
motivatie en de capaciteiten voor hebben, kan er op SG W.J. Bladergroen
aansluitend op het Praktijkonderwijs een Entree-opleiding (MBO1) worden
gevolgd. Deze opleiding wordt in samenwerking met een ROC verzorgd. Dit
traject kan afgesloten worden met een Entree-diploma.

De lessentabellen van het Praktijkonderwijs vindt u in bijlage 2.

Het Praktijkonderwijs van W.J. Bladergroen is onderverdeeld in een:

Onderbouwperiode, leerjaar 1 en 2
Bovenbouwperiode: leerjaar 3, bovenbouw leerjaar 4 en 5
Entree-opleiding.

Lestijden Praktijkschool (veranderingen voorbehouden)

 

Lesuur Aanvang Einde
1 08:30 09:15
2 09:15 10:00

 1e pauze 10:00 10:15 (15
minuten)

3 10:15 11:00
4 11:00 11:45

 2e pauze 11:45 12:15 (30
minuten)

5 12:15 13:00
6 13:00 13:45

 3e pauze 13:45 14:00 (15
minuten)

7 14:00 14:45
8 14:45 15:30
9 15:30 16:15
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Opbouw praktijkonderwijs

In het Praktijkonderwijs kunnen we verschillende fases onderscheiden:

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

De onderbouw wordt gekenmerkt door een eerste oriëntatie op de vijf
verschillende sectoren en een onderwijsaanbod dat gericht is op algemene
praktische vaardigheden (zelfredzaamheid). Aan het eind van de onderbouw
wordt samen met de leerling een keuze voor twee mogelijke
beroepssectoren bepaald.

Bovenbouw: leerjaar 3

De leerling kiest twee praktijkvakken voor een mogelijke beroepssector. Er
vindt een verdere oriëntatie plaats op persoonlijke interesse, capaciteiten en
inzet van de leerling. Leerlingen maken kennis met beroepsvaardigheden
door de interne stages en de leerling werkplekken.

Het doel van het 3e leerjaar is:

oriënteren op een beroepssector.
ontwikkelen van algemene arbeidscompetenties.
ontwikkelen van de sociale competentie en zelfredzaamheid van de
leerling.
ontwikkelen van stage vaardigheden.
aanbieden van algemeen vormend onderwijs.

Bovenbouw: leerjaar 4 en/of 5

Leerlingen kiezen hun definitieve sector en gaan twee dagen in de week naar
een stageadres. De stages vinden plaats in het vakgebied waar de
competenties en interesses van de leerling liggen. De leerling wordt gericht
begeleid op het verwerven van een arbeidsplaats en het behouden daarvan.
Het leren van sociale vaardigheden vormt een essentieel onderdeel hierbij.

Entree – opleiding (MBO niveau 1)

Aan het eind van de bovenbouw ronden de leerlingen de praktijkschool af
met een diploma voor Praktijkonderwijs. Na het behalen van het PRO-
diploma kan, indien mogelijk, gestart worden met de Entree-opleiding. Deze
opleiding kan 1 of 2 jaar beslaan. De Entree-opleiding bereidt jongeren voor
op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.
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Stages

Stages vormen een belangrijk onderdeel binnen het Praktijkonderwijs.
Omdat veel leerlingen na het Praktijkonderwijs gaan werken, is het belangrijk
om de leerlingen voor te bereiden op hun houding en rol in een bedrijf.
Daarnaast leren onze leerlingen in de praktijk en kunnen ze ervaren in welk
vakgebied ze willen werken.

Het aanbieden van een stage gaat heel geleidelijk. Het begint bij de interne
stage, dat is een stage binnen de school. Leerlingen leren door allerlei
werkzaamheden te verrichten in de schoolkantine, schooltuin, keuken, in en
rond de school. Na de tweede periode in het derde leerjaar gaat de leerling
stage lopen bij één van de bedrijven van ons vaste netwerk aan externe
stageplekken. Dat noemen wij een leerling werkplek (LWP). De LWP is
oriënterend en duurt ongeveer 10 weken. Vanaf het vierde leerjaar gaan
leerlingen voor hun stage naar een bedrijf op maat in een sector waar de
leerling zich in wil specialiseren (externe stage). Op school worden de lessen
hierop afgestemd. De leerlingen in de leerjaar 4,5 gaan meestal twee dagen
per week naar het stage-adres.

Stage (extern) is bedoeld als arbeidstraining en beroepsoriëntering buiten
school in het bedrijfsleven om werkervaringen op te doen zodat zij aan het
einde van hun schoolloopbaan zo naadloos mogelijk kunnen instromen in
een bedrijf en de maatschappij. De stages voor de Entree opleiding moeten
bij erkende leerbedrijven worden gevolgd. Bij deze bedrijven wordt ook de
“Proeve van Bekwaamheid” afgenomen.

Huiswerk

In alle leerjaren is huiswerk een onderdeel van het schoolprogramma.
Leerlingen leren om te plannen en te organiseren. Daarnaast is een
belangrijke doelstelling van huiswerk maken om het niveau van taal en
rekenen te verbeteren. Ouders kunnen hieraan bijdragen door hun kind
hierbij te steunen. Op het Praktijkonderwijs proberen wij het huiswerk
zoveel mogelijk in digitale vorm aan te bieden.
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Toetsing en overgang

In het Praktijkonderwijs staat de jongere en zijn loopbaan centraal. Op W.J.
Bladergroen streven we naar onderwijs op maat. Het
ontwikkelingsperspectief van de jongere, zijn motivatie, potentieel, en leer-
en ondersteuningsvraag, is de maat. Een leerling kan soms langer over een
onder- of bovenbouw doen. Aan de hand van de individuele mogelijkheden
kan afgesproken worden om iets sneller of iets minder snel de leerjaren en
de daarbij horende leerlijnen te doorlopen.

Schoolkamp 2e leerjaar

Aan het eind van het 2e leerjaar gaan de leerlingen uit de tweede klas drie
dagen op schoolkamp. In de eerste twee leerjaren is veel aandacht besteed
aan sociale relaties en zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken en
vrije tijd. In dit kader is het schoolkamp een feestelijke afsluiting van dat
waar de eerste twee jaar aan is gewerkt. De schoolreis wordt gedeeltelijk
betaald uit de ouderbijdrage en door een extra betaling van de ouders van €
100,-. De leerlingen van de andere leerjaren gaan in de loop van het
schooljaar een dag met elkaar op schoolreis. De schoolreizen van de deze
leerjaren worden vanuit de ouderbijdrage betaald (zie ook pagina 5).

Diploma Praktijkonderwijs

Aan het diploma Praktijkonderwijs worden eisen gesteld, waardoor het
zowel voor de leerling als de omgeving waarde krijgt en maatschappelijk
relevant is. Deze eisen betreffen de volgende domeinen uit het
onderwijsprogramma:

1. Er dienen bewijzen/certificaten op het gebied van wonen, werken, vrije
tijd en burgerschap te worden behaald.

2. Er is een aantoonbare cognitieve ontwikkeling op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen.

3. Er is tenminste één stage met voldoende beoordeling afgerond.
4. Er is voldoende deelname aan het onderwijsproces geweest; een

minimale aanwezigheid van 80% bij de verschillende onderdelen
(bijvoorbeeld bij te behalen bewijzen, bij stages).

De wijze waarop het onderwijsleerproces wordt georganiseerd en leerlingen
competenties verwerven verschillen per praktijkschool. De eindtermen die
worden geëxamineerd zijn voor alle praktijkscholen in de regio Noord
Holland gelijk. De bewijzen van de verworven competenties worden
opgenomen in een examendossier. De schoolloopbaan wordt afgesloten met
een examen in de vorm van een “panelgesprek”. 
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Dit is een gesprek met de leerling, een examinator uit de eigen school
(mentor) en een gecommitteerde die verbonden is aan een andere
praktijkschool. Het examendossier en het (digitale) portfolio vormen de basis
voor dit gesprek.

De leerling levert het bewijs voor de eisen van het Pro-diploma door
behaalde bewijzen/certificaten in een examendossier te verzamelen. Er
worden eisen gesteld aan het behalen van de certificaten en opdrachten,
maar ook aan de hoeveelheid certificaten die er behaald moeten worden. Is
de beoordeling van het gesprek en de inhoud van het examendossier
voldoende, dan is de leerling geslaagd.

Eisen voor het behalen van het diploma Praktijkonderwijs

De eisen zijn vastgelegd in het reglement PRO-diploma (ligt ter inzage bij de
directie). Daarnaast is er voor ouders en leerlingen een handboek en een
overzicht van de benodigde bewijzen. Deze wordt uitgereikt in de
bovenbouw. De school is verplicht om aan alle leerlingen ook die zonder
diploma die praktijkschool verlaten een getuigschrift Praktijkonderwijs uit te
reiken.

Entree opleiding (MBO niveau 1)

Bladergroen biedt in samenwerking met ORGB (een ROC) de opleiding Entree
aan. Binnen deze opleiding zijn er negen profielen. Het profiel waarvoor de
leerling kiest moet passen bij de stage/BPV.

25250 - Assistent bouwen, wonen en onderhoud
25251 - Assistent dienstverlening en zorg
25252 - Assistent horeca, voeding en voedingsindustrie
25253 - Assistent installatie- en constructietechniek
26254 - Assistent logistiek
25255 - Assistent mobiliteitsbranche
25256 - Assistent procestechniek
25257 – Assistent verkoop/retail
25258 - Assistent plant en (groene) leefomgeving

Wat moet de leerling (deelnemer) ervoor doen?

Je volgt theorie- en praktijklessen via school. Zo ontwikkel je praktische
vaardigheden in je werkomgeving. Naast de praktische leervakken is er
aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook voor rekenen, LB (Loopbaan en
Burgerschap) en een keuzedeel. Daarnaast stel je een portfolio samen
waaruit blijkt welke vaardigheden en kennis je je eigen hebt gemaakt tijdens
de opleiding.
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Beroepspraktijkvorming

In deze opleiding ga je minimaal 16 uur per week stage lopen bij een erkend
leerbedrijf. Daarnaast ga je drie dagen per week naar school, om je
theorielessen te volgen. In de opleiding dien je minimaal 640 praktijkuren per
opleidingsjaar te maken en ga je 360 uur naar school voor je theorielessen.

Examen

Het examen bestaat uit verschillende onderdelen:

een afgerond portfolio
examen rekenen en Nederlands
voldoende beoordeling voor stage/BPV
Proeve van Bekwaamheid.

In januari wordt een Bindend Studieadvies gegeven.

Leerlingen die in de loop van het schooljaar 18 jaar worden

De leerlingen die 18 jaar worden gedurende het schooljaar dienen een aantal
zaken rekening te houden:

De kinderbijslag stopt aan het eind van het kwartaal waarin je 18 jaar
wordt
Na je 18e heb je recht op scholierenbijdrage (let op: dit is geen
studiefinanciering zoals die geldt voor het MBO)
De schoollierenbijdrage vraag je aan bij DUO met een formulier of met je
DigiD. 
je huidige school is dan WJ. Bladergroen praktijk
De aanvraag kan je 3 maanden voor je 18e doen
Je moet een zorgverzekering afsluiten
Je kan een zorgtoeslag aanvragen bij de belastingdienst ook met je DigiD
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De zorgstructuur - passend onderwijs
Net zoals alle scholen in Nederland hebben we te maken met de invoering
van Passend Onderwijs per 1-8-2014. De zorgstructuur op onze school is
onderdeel van het ondersteuningsprofiel van SG W.J. Bladergroen.

De algemene omschrijving van de PSG visie op eigentijds onderwijs op maat
wordt verwoord in een maatschappelijke en pedagogische opdracht.

De pedagogische opdracht:
PSG scholen bieden elk kind onderwijs in een veilige leeromgeving. Het
onderwijs en de ondersteuning richten zich op het ontplooien van talenten in
een divers aanbod van onderwijs‐(concepten) en begeleidingstrajecten.

De maatschappelijke opdracht:
PSG scholen bieden in samenwerking elk kind goed onderwijs en ondersteuning
in een thuisnabije omgeving, met een grote mate van (ouder) betrokkenheid en
gericht op een optimale inzetten van menskracht en middelen.

Alle leerlingen die onderwijs volgen op SG W.J. Bladergroen hebben een
(zorg) indicatie. Er kan sprake zijn van een aanwijzing voor
Leerwegondersteuning (lwoo), andere leerlingen hebben een TLV voor het
Praktijkonderwijs, ook worden er leerlingen via het VO-loket Waterland
geïndiceerd. Daarnaast kan er voor een leerling een extra
onderwijsarrangement bij het Samenwerkingsverband worden aangevraagd
(zie ook Toelating pag. 11).

We werken met kleinere klassen, en indien nodig, kunnen onze specialisten
direct ingeschakeld worden voor advies en ondersteuning. Alle nieuwe
leerlingen worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar besproken
door de zorgcoördinator en de mentoren van de eerste klas. Bij het
Praktijkonderwijs en vmbo vinden aan het begin van het nieuwe schooljaar
individuele gesprekken met ouders en leerlingen plaats. De bespreking
geschiedt op basis van het dossier van de leerling.
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De zorg is te verdelen in:

Zorg op het gebied van leerachterstanden en –beperkingen.
Zorg rondom het sociaal-emotionele functioneren.

Leer en ontwikkelingsachterstanden worden onder meer zichtbaar na
afname van een intelligentieonderzoek zoals de Nederlandse Intelligentietest
voor onderwijsniveau (NIO) en de Nederlandse Differentiatietest (NDT) en
didactische onderzoeken die de leervorderingen bepalen. Achterstanden op
het gebied van het sociaal-emotionele functioneren komen o.a. aan het licht
op basis van de Schoolvragenlijst (SVL).

Voor alle leerlingen van onze school wordt een ontwikkelingsperspectief
(OPP) opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld op basis van
testgegevens, informatie van de basisschool, observaties en in overleg met
ouders. In dit ontwikkelingsperspectief wordt ook besloten of en welke extra
ondersteuning voor de leerling ingezet zal worden.

De meeste begeleiding wordt door de mentor verzorgd. Als het nodig is voert
de leerling gesprekken met:

de mentor
de zorgcoördinator of schoolmaatschappelijk werk, die ook externe
hulpverlening in kan schakelen
de teamleider.

Er is geregeld contact tussen de ouders en de mentor; bij het bespreken van
zorg kan ook de afdelingsleider of zorgcoördinator aanwezig zijn.

Het zorgteam

Het zorgteam levert een speciale vorm van begeleiding die buiten het
mentoraat valt. Er zijn verschillende zorgteams in de school: voor het
Praktijkonderwijs, voor het vmbo en voor de ISK. De zorgteams bieden
ondersteuning aan de mentor en/of aan de leerling en komen regelmatig
bijeen.
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De zorgteams bestaan uit:

de zorgcoördinator
de schoolmaatschappelijke werkende
de kinder- en jeugdpsycholoog
mentor (coach) van de leerling
de afdelingsleider (op afroep).

Het Zorg Advies Team (ZAT)

SG W.J. Bladergroen heeft een kring van externe deskundigen die samen met
de school speciale hulp bieden. Dit gebeurt met name als de zorg buiten het
bereik van de school lijkt te vallen of als het interne zorgteam geen
toereikende oplossingen kan bieden. De zorgcoördinator heeft dan contact
met één of meerdere instanties/personen, zoals:

de schoolarts
Leerplicht
Loket Jeugd
Politie
etc

Er is Multi Disciplinair overleg als er zich bij de leerling situaties voordoen die
extra begeleiding of hulpverlening nodig maken. De ouders (en vanaf 16 jaar
ook de betreffende leerling) worden ingelicht over het feit dat de leerling
besproken wordt in het Multi Disciplinair overleg.

Schoolmaatschappelijk werk

SG W.J. Bladergroen beschikt over een eigen Jeugdhulpverlener die vanuit
het Samenwerkingsverband Waterland ingezet kan worden. Zo nodig kan
hij/zij leerlingen begeleiden, en ouders uitnodigen voor een gesprek,
waardoor op school nog betere zorg kan worden geboden.
Voor het VMBO is er bij voldoende vraag de mogelijkheid om één van de
onderstaande trainingen te volgen binnen de school:

1. Omgaan met faalangst
2. Competentietraining.
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Voor het vmbo is er bij voldoende vraag de mogelijkheid om één van de
onderstaande trainingen te volgen binnen de school:

1. Weerbaarheidstraining.
2. SOVA-training (sociale vaardigheid).

Remedial Teaching (RT) en begeleider Passend Onderwijs (BPO-er)

Binnen onze school hebben we een RT medewerker en een BPO
medewerker. Deze extra begeleiding wordt ingezet bij leerlingen die moeite
hebben met bepaalde onderdelen van de leerstof en/of gedrag.
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Te laat komen/ongeoorloofd verzuim

Bij de receptie van de school melden. Als een leerling veelvuldig te laat komt
gelden de volgende regels:

Als een leerling te laat komt in de les (kan al 1 minuut zijn!) haalt de
leerling een briefje bij de loge. De docent bepaalt vervolgactie.
Als een leerling drie keer te laat is gekomen, neemt de mentor contact op
met ouders/verzorgers en zorgt voor een passende maatregel.
Na vijf keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een brief
gestuurd naar de ouders/verzorgers.
Bij tien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een
preventieve melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.
Leerplicht zal vervolgens op school komen om met de desbetreffende
leerling te praten. Aan de hand van dit gesprek zal leerplicht de ouders
een brief sturen.
Bij zestien keer te laat komen/ongeoorloofd verzuim wordt er een tweede
melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en volgt er vanuit leerplicht
een maatregel, bv. een HALT-straf.
Indien alsnog geen verbetering optreedt worden de ouders/verzorgers en
de leerling voor een gesprek uitgenodigd om over de verdere toekomst op
SG W.J. Bladergroen te praten.

Veelvuldig te laat komen is onacceptabel. Het verstoort het
onderwijsleerproces in hoge mate èn de leerling raakt achter. De ouders/
verzorgers wordt dan ook gevraagd de regeling thuis te bespreken, zodat van
twee kanten wordt ingezet om te laat komen tegen te gaan.

SMS-alert

Als ouders hun mobiele telefoonnummer opgeven dan kunnen zij meedoen
met het SMS-alert. Zij krijgen dan bericht bij ongeoorloofde absentie en te
laat komen.

43

schoolboekje.pdf
SG

 W
J Bladergroen



Gedrag en veiligheid
Huisregels voor de leerlingen:

1. SG W.J. Bladergroen is een school waar we respect voor elkaar hebben; er
wordt niet gepest, gescholden of gediscrimineerd. Het respect geldt
natuurlijk ook voor andermans eigendommen: stelen of vernielen van
iemands spullen vinden we niet acceptabel.

2. Petten en capuchons mogen niet binnen worden gedragen: we vinden het
prettig om de leerling aan te kunnen kijken. Roken in en rond de
gebouwen is niet toegestaan behalve op de daarvoor toegewezen plek.
Indien leerlingen uit de onderbouw roken, zal dit worden doorgegeven
aan de ouder(s).

3. Naar SG W.J. Bladergroen komen de leerlingen om te leren. De leerlingen
dienen ervoor te zorgen de benodigde spullen bij zich te hebben en het
eventuele huiswerk te hebben gemaakt. Een schooldag kan duren van
8.00 uur tot 17.00 uur.

4. SG W.J. Bladergroen is een veilige school. Iedereen moet zich op SG W.J.
Bladergroen prettig kunnen voelen. Dat is een belangrijke voorwaarde om
te kunnen leren. Agressief gedrag of bedreigingen worden niet
getolereerd. Alcoholhoudende dranken en drugs zijn verboden. Wij zijn
een gezonde school. In dat kader kunnen we energiedrankjes niet
toestaan. Kleding met beledigende en/of discriminerende teksten zijn niet
toegestaan.

5. SG W.J. Bladergroen is een rustige school. Buiten de lessen is het de
leerlingen alleen toegestaan aanwezig te zijn in de aula en in de hal. De
school bepaalt waar je gebruik mag maken van je mobiele telefoon etc.
Het maken van foto-, film- of geluidsopnames van andere personen is
altijd verboden, tenzij die ander daar uitdrukkelijk toestemming voor
geeft. Je niet houden aan deze regel kan tot gevolg hebben dat je
telefoon, camera of ander apparaat in bewaring genomen wordt. Voor
gebruik in de les, van bv. een smartphone, moet de docent nadrukkelijk
toestemming geven.

6. De school is in principe voor leerlingen geopend van 08.00 tot 17.00 uur
voor lesdoeleinden. In de pauzes worden de leerlingen geacht op het
schoolplein te blijven. Alle leerlingen dienen ervoor te zorgen dat
buurtbewoners geen reden tot klagen hebben over rommel of lawaai. SG
W.J. Bladergroen is een schone school. Afval dient in de daarvoor
bestemde afvalbakken te worden gegooid. Eten en drinken is alleen
toegestaan op de daartoe aangewezen plekken. Het kauwen van
kauwgom is niet toegestaan. De leerlingen dragen een
medeverantwoordelijkheid voor de bestrijding van de vervuiling in en
rond het gebouw. Via corveediensten helpen leerlingen mee om de
vervuiling te bestrijden.
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7. SG W.J. Bladergroen is onze school, d.w.z. wij zijn allemaal
verantwoordelijk voor de sfeer op school en mogen elkaar aanspreken op
het naleven van deze regels.

Overtreding van de huisregels

Gewelddadig gedrag naar medeleerlingen en/of personeel leidt tot schorsing
en mogelijk tot verwijdering van school. Leerlingen die zich schuldig maken
aan een of andere vorm van discriminatie lopen dat risico eveneens. Een
nietuitgeschakelde mobiele telefoon kan bij onrechtmatig gebruik in
bewaring genomen worden. Bij herhaling wordt de periode van bewaring
verlengd. Wie eigendommen van een ander beschadigt, draait in principe
voor die kosten op.

Voor de veiligheid van leerlingen en personeel hangen in het schoolgebouw
en in de fietsenstalling videocamera’s. Na ongeregeldheden kunnen
opnamen aan de politie ter beschikking worden gesteld. Geadviseerd wordt
bij diefstal meteen de contactpersoon van de politie of de schoolleiding
hiervan in kennis te stellen en aangifte te doen bij de politie. Ouders van
leerlingen die alcoholhoudende dranken of drugs meebrengen, bezitten,
gebruiken of verhandelen worden opgeroepen om de leerling onmiddellijk
van school te komen ophalen.

Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden geacht de huis- en
veiligheidsregels te kennen. In kwesties, waarin de huisregels niet of slechts
gedeeltelijk voorzien, beslist de schooldirecteur. Hetzelfde geldt voor
eventuele problemen bij de interpretatie van deze regels. In de bijlage
‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’ worden de regels binnen de PSG
nader toegelicht.

WAARSCHUWING

In een samenleving is niet iedereen even eerlijk. Juist in de pauzes worden
tassen vaak overal neergelegd, wat de kans op diefstal vergroot. Daar kan de
school weinig tegen doen. Wel is er voor elke leerling een kluisje waarin alle
spullen kunnen worden opgeborgen. De leerlingen doen er verstandig aan,
geen eigendommen van anderen in hun kluis op te bergen en ook hun eigen
spullen niet in de kluis van een andere leerling te bewaren. Zo kan er geen
onduidelijkheid ontstaan wie waarvoor verantwoordelijk is. Kostbare
bezittingen kunnen beter worden thuisgelaten.

46

schoolboekje.pdf
SG

 W
J Bladergroen



De bezittingen van leerlingen zijn van school uit niet verzekerd tegen diefstal
of beschadiging. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen, zoals petten,
mobieltjes, trainingsjacks, sportschoenen, fietsen en brommers, sieraden,
horloges, etc. ook niet bij vermissing uit een kluisje. In voorkomende gevallen
kan vaak de eigen inboedelverzekering worden aangesproken. De
schoolleiding doet bij misdrijven altijd aangifte bij de politie. De ouders
worden op de hoogte gesteld. Een leerling die wordt betrapt op diefstal of
een ander vergrijp kan bovendien bij de algemeen directeur worden
voorgedragen voor verwijdering van school.

Aanpak pesten

Pesten is schadelijk voor kinderen, voor zowel slachtoffers als voor de
pesters. SG W.J. Bladergroen heeft met ingang van 1 augustus 2010 een
pestprotocol, zie onze website: bladergroen.psg.nl. Dit pestprotocol is erop
gericht op het voorkomen en doen stoppen van pesten. Aan het begin van
het schooljaar zal elke mentor het pestprotocol met zijn/haar klas bespreken
en het pestcontract laten ondertekenen. Ook de ouders zullen op de
ouderavond in kennis gesteld worden van het pestprotocol.

Ongewenste intimiteiten

Als een leerling zich niet veilig voelt, wendt hij zich in eerste instantie tot zijn
mentor. De mentor zal dan zich inspannen om door middel van gesprekken
met de betrokken partijen tot een goede oplossing te komen. Wanneer
leerlingen (en/of hun ouders) of medewerkers van onze school melding
willen maken van (seksuele) intimidatie dan wenden zij zich tot de interne
vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

Wettelijke meldingen doen.
Voorlichting geven met betrekking tot de (eventueel) te volgen
klachtenprocedure.
Door bemiddeling trachten een oplossing van de gemelde problemen te
bereiken.

De interne vertrouwenspersonen van onze vestiging zijn mevrouw C. Hergers
en de heer P. Hentenaar. Zij zijn bereikbaar via het algemene
telefoonnummer: 0299-314920.
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Daarnaast is het mogelijk zich rechtstreeks te wenden tot de
vertrouwensinspecteur of een van de twee vertrouwenspersonen die de PSG
heeft op grond van de klachtenregeling. Deze vertrouwenspersonen zijn niet
in dienst van de PSG. Zij kunnen advies geven of helpen bij het indienen van
een klacht. Hun namen en adressen zijn bekend bij de schoolleiding en bij de
contactpersoon voor de klachtenregeling.

Telefoonketen/groepsapp

Onder leiding van de mentor stelt de klas een telefoonketen en/of een
groepsapp op met telefoonnummers van de mentor en de leerlingen. Deze
telefoonketen wordt in bijzondere gevallen gebruikt om alle leerlingen snel
van roosterwijzigingen op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld in verband
met ziekte van een leerkracht. Roosterwijzigingen staan ook vermeld op onze
website: bladergroen.psg.nl.

Ziekmelding

Indien uw kind ziek is kunt u dit van 08.00 tot 10.00 uur melden bij de
receptie van school op telefoonnummer (0299) 314 920.

De ziekmelding kan ook via de website worden gedaan, via:
https://ziekmelden.psg.nl

Op deze site kunt u inloggen met dezelfde gegevens die u ook gebruikt om in
Magister in te loggen. Na ontvangst van uw melding ontvangt u een
smsbericht en een bevestigingsmail op het 06- nummer en e-mail adres dat u
in Magister heeft ingevoerd. De mogelijkheid bestaat dat een medewerker
van school nog even contact met u opneemt. Als een leerling op school ziek
wordt, dan meldt hij of zij dit bij één van de medewerkers van de receptie.
Deze medewerker belt dan naar de ouder/verzorger van de leerling om
toestemming te vragen voor het feit dat de leerling naar huis gaat. De
leerlingen van het Praktijkonderwijs die stage lopen buiten school en
verhinderd zijn door doktersbezoek en/of ziekte, bellen naar het stageadres
en naar school. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of
moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden
voor extra ondersteuning gezocht. Bij zorgwekkend ziekteverzuim wordt
leerplicht geïnformeerd. De schoolarts wordt indien nodig ingeschakeld.
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Afwezigheid van docenten

In de regel wordt de afwezigheid van een docent vooraf aan de leerlingen
bekend gemaakt via:

de beeldschermen die in de hal hangen
via mijnschool.psg.nl en op de website bladergroen.psg.nl. bij
roosterwijzigingen
via de WebUntis-app

Bij onaangekondigde absentie van een docent is de procedure als volgt: Een
vertegenwoordiger van de klas informeert bij de conciërge/balie wat er aan
de hand is. Als die functionarissen niet te bereiken zijn, wendt hij/zij zich tot
de afdelingsleider. De klas gaat in ieder geval nooit zonder toestemming weg
bij het lokaal!

Verwijdering uit de lessen

Een leerling, die niet meer in de les te handhaven is, wordt door een docent
uit de les gestuurd. De leerling is dan verplicht een bespreekformulier in te
vullen. Aan het einde van de les wordt deze brief ingeleverd bij de docent die
de leerling heeft verwijderd. De docent maakt dan een afspraak met de
leerling om het probleem te bespreken. Als een leerling regelmatig uit de
lessen verwijderd wordt, nodigt de mentor de ouders uit voor een gesprek.
Uitgangspunt is dat de verwijdering maximaal een lesblok bedraagt.

Na drie verwijderingen neemt de mentor contact op met de ouders.
Na vijf verwijderingen worden de ouders op school uitgenodigd met als
doel om gezamenlijk afspraken te maken. De afspraken worden door de
mentor in de leerlingbespreking besproken.
Na 9 verwijderingen wordt er een maatregel opgelegd door de
schoolleiding.

Pasfoto’s

Van de leerlingen worden pasfoto’s gemaakt ten behoeve van de
administratie van de school en voor een schoolpas.
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Schoolpas

Elke leerling ontvangt elk schooljaar éénmalig van de PSG een schoolpas, die
één jaar geldig is. De pas blijft eigendom van de PSG.
De schoolpas:

dient voor legitimatie / leerlingen moeten hem op school altijd bij zich
hebben.
is binnenkort ook nodig om gebruik te kunnen maken van printers en
kopieermachines van de school.
is het enige legitimatiemiddel waarmee toegang wordt gegeven tot
schoolfeesten.
is verplicht bij de te-laat-registratie.

De schoolpas is een dure pas; er zit in één pasje voor meer dan € 10,-
techniek verwerkt. De leerling krijgt de pas in bruikleen en tekent daar bij
vóór ontvangst een bruikleenovereenkomst.
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Algemene informatie

Betrokkenheid van ouders en verzorgers

Een leerling heeft een betere kans om de school met succes te doorlopen als
er een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers en school bestaat. Op
SG W.J. Bladergroen wordt er dan ook veel waarde aan gehecht om
ouders/verzorgers goed te informeren. Dat geldt natuurlijk bovenal voor de
vorderingen van de studie. Tenminste 2 keer per jaar worden gesprekken
gevoerd met ouders, leerling en school onder schooltijd.

Daarnaast worden ouders/verzorgers ook op de hoogte gebracht van
veelvuldig te laat komen, spijbelen of uit de klas verwijderd zijn. Als daar
aanleiding toe is, nodigt de school de ouders/verzorgers uit om nadere
afspraken te maken over het gedrag en de prestaties van de betreffende
leerling. Initiatief van de ouders/verzorgers wordt ook op prijs gesteld.

Ouders en leerlingen hebben een inlogcode voor Magister en/of Profijt. Zo
kunnen zij de leervorderingen en het verzuim van hun kind dagelijks volgen.
Als dat nodig is kan dit tijdig met de mentor besproken worden.

Jaaragenda/informatiebrieven

De jaaragenda is te vinden op onze website bladergroen.psg.nl en op
mijnschool.psg.nl. Dit document kan gedurende het schooljaar aangevuld
worden.

De informatiebrieven (van bv. een informatieavond) worden digitaal
verzonden. Het is hiervoor belangrijk dat de e-mailadressen van de ouders bij
de school bekend zijn (u kunt zelf wijzigingen aanbrengen via het
ouderaccount van Magister).

Ouderraad

Om de school goed te kunnen laten functioneren is de betrokkenheid van de
ouders onmisbaar. Behalve financiële steun is ook directe hulp nodig,
bijvoorbeeld bij festiviteiten en bij culturele activiteiten. SG W.J. Bladergroen
heeft een ouderraad. De school roept ouders/verzorgers op om zich bij de
afdelingsleider aan te melden als lid van de ouderraad. Zij kunnen zo direct
betrokken zijn bij de gang van zaken op SG W.J. Bladergroen.
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De ouderraad zal regelmatig vergaderen. Op alle vestigingen van de PSG
wordt jaarlijks een nieuwe ouderraad samengesteld tijdens de algemene
oudervergadering, die eenmaal per jaar in oktober wordt gehouden. De
begroting van de ouderbijdrage en de activiteiten voor het lopende
schooljaar die hieruit betaald worden, worden dan vastgesteld.

Medezeggenschapsraad

De wijze waarop de medezeggenschap vorm wordt gegeven, vindt u in de
bijlage met ‘Afspraken en regelingen in PSG-verband’.

Leerlingenraad

SG W.J. Bladergroen heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad komt
regelmatig onder schooltijd bij elkaar. De leerlingenraad is de plek waar
leerlingen op een officiële manier mee kunnen denken en praten over allerlei
schoolse zaken. Leerlingen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de
leerlingenraad kunnen zich melden bij hun mentor.

Leerlingenstatuut

De PSG heeft een leerlingenstatuut waarin rechten en plichten van leerlingen
zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is vastgelegd in de schoolgids van de
Purmerendse ScholenGroep.

Open Huis

De afdelingen van SG W.J. Bladergroen organiseren jaarlijks een Open Huis.
De school is dan geopend voor leerlingen van de hoogste groepen van het
primair onderwijs en hun ouders/verzorgers. Belangstellende leerlingen
kunnen een kijkje nemen in de school en kennismaken met docenten en alle
verschillende vakken. Bovendien krijgen de bezoekers voorlichting over een
aantal belangrijke zaken van SG W.J. Bladergroen. Behalve voor de leerlingen
die tijdens het Open Huis in de lokalen assisteren, is deze avond niet
toegankelijk voor de leerlingen van de school.

52

schoolboekje.pdf
SG

 W
J Bladergroen



Belangrijke telefoonnummers
SG W.J. Bladergroen 
Postbus 890 
1440 AW Purmerend 

Flevostraat 257 
1442 PX Purmerend 

Telefoon: 0299 - 314920 
Email: bladergroen@psg.nl 
Website: bladergroen.psg.nl

Inspectie van het Onderwijs, Kantoor Haarlem 
Inspecteur: de heer C. Sluis

Hebt u vragen over het onderwijs aan de overheid, ministerie van onderwijs
of inspectie bel dan met de Rijksoverheid of stuur een mail. Zie
www.rijksoverheid.nl of bel naar 1400.

Vertrouwensinspecteur: 
Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteur 
Telefoon: 0900 - 1113111

Jeugdarts op school: 
De jeugdarts van SG W.J. Bladergroen is Annemiek van Woudenberg. Zij
houdt regelmatig spreekuur op school. Alle leerlingen krijgen zo nu en dan
“een healthcheck” met een uitnodiging om te komen praten over hun
gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. Als u dat wilt kunt u als ouder(s)
meekomen. U kunt ook de arts kan u bellen of mailen na afloop van het
onderzoek.

Bij schoolziekteverzuim worden de leerlingen aangemeld door de school.
Ook als er andere vragen of problemen zijn kan de jeugdarts worden
ingeschakeld. U kunt haar ook zelf bellen, mailen of een appje sturen.

Mevrouw A. van Woudenberg 
Jeugdgezondheidszorg Hoofdvestiging: 
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam 
Telefoon: 06-53462625 
E-mail: avanwoudenberg@ggdzw.nl 
Website: www.ggdzw.nl
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Politie:
Jeroen Caspers, coördinator jeugd
Kirsten Honcoop, coördinator jeugd
Telefoonnummer: 0900-8844
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Lessentabel en aan te schaffen
materialen
Lessentabellen VMBO:

AfkortingVak Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Ne Nederlands 4 4 4 4
En Engels 3 3 3 3
wi wiskunde 4 4 2 2
ns natuur-/scheikunde 1 2 2 2
bio biologie 2 2 3 3
zw zorg & welzijn 2 2 0 0
tn techniek 2 2 0 0
lo lichamelijke opvoeding 4 2 4 2
bv beeldende vorming 2 2 0 0
lob loopbaan oriëntatie/omgangskunde 2 2 1 1
mm mens & maatschappij 3 3 0 0
mij maatschappijleer/CKV 0 0 2 0
pso praktische sector oriëntatie 0 2 0 0
pto persoonlijke talent ontwikkeling 2 0 0 0
ment mentoruur (studieles) 3 2 2 2
menf mentorles (facultatief) 1 1 1 1
mw maatwerk 0 2 0 1
d&p dienstverlening & producten 0 0 11 12

 

 

Lessentabel ISK:

vak afkorting lesuren
Ne Nederlands 17
En Engels 2
wi wiskunde 4
lo lichamelijke opvoeding 2
bv beeldende vorming 2
lin leven in Nederland 1
ment mentorles (studieles) 2
iskk keuze En/Ne/wi/tn/zw 4
menf maatwerk facultatief 1
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Zelf aan te schaffen materialen

VMBO Elke leerling dient zelf zorg te dragen voor de volgende materialen en
gereedschappen, eventueel in overleg met de leerkracht.

Algemeen 
Dit betekent: wat elke leerling voor elk leerjaar en voor elke sector altijd bij
zich heeft:

agenda
stevige, waterdichte schooltas waarin boeken/mappen niet kunnen
beschadigen
pennen
gum
potloden, hardheid HB, 2B, 4B
geodriehoek
passer
lijmstift (Pritt-stift)
kleurpotloden (tenminste 10 kleuren)
viltstiften (geen fluorescerende kleuren, tenminste 10 kleuren)
schaar (groot of tussenmaat)
puntenslijper
10 A-4 schriften met lijntjes0
2 Multomappen 4 gaats A4
Tab-bladen 4 gaats A4
4-gaats papier, gelinieerd A4
4-gaats papier, ruitjes 1 cm x 1 cm
4-gaats insteekmappen A4
Rekenmachine (aanbevolen voor alle klassen TI-30, Texas Instruments of
Casio FX-82)
Leitzmapjes
Aanbevolen/niet verplicht: Kleine bosatlas voor thuis
(ISBN:9789001712532).

Voor de lessen Lichamelijke Opvoeding is het volgende nodig:

Sportschoenen met zolen die niet afgeven
Gymkleding, bij voorkeur een trainingsbroek of een korte broek en een T-
shirt.
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Lessentabellen Praktijkonderwijs onderbouw:

vakken                                                                                  

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 2

  periode 1 +
2

periode 1
+ 2

periode 3
+ 4

Ne Nederlands 4 3 3
re rekenen 3 2 2
En Engels 1 1 1
mm mens & maatschappij 1 1 1
ogk omgangskunde 2 2 2
tl themales 2 3 3
tn techniek 2 2 2
dh dienstverlening en handel 2 2 2
hc horeca 2 2 2
dz dienstverlening en zorg 2 2 2
pd plant en dier 2 2 2
bv beeldende vorming 2 2 2
lo lichamelijke opvoeding 4 4 4
dv digitale vaardigheden 2 2 1
mw maatwerk 1 2 0
ment mentorles (studieles) 2 2 1
mwf mentorles (facultatief) 1 1 1
ist interne stage theorie 0 0 2
ist interne stage praktijk 0 0 2

 

Lessentabel Praktijkonderwijs bovenbouw:

vakken                                                                         

  Jaar 3  Bovenbouw 
  p 1+2 p 3+4 p 1+2 p 3+4
Ne Nederlands 4 4 2 2
re rekenen 2 2 2 2
En Engels 1 1 1 1
mm mens & maatschappij 1 1 0 0
ogk omgangskunde 1 1 0 0
tl themales 2 2 0 0
hc horeca 4 4 sectorvak sectorvak
dh dienstverlening en handel sectorvaksectorvaksectorvak sectorvak
dz dienstverlening en zorg sectorvaksectorvaksectorvak sectorvak
tn techniek sectorvaksectorvaksectorvak sectorvak
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bv beeldende vorming 2 2 0 0
lo lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
dv digitale vaardigheden 2 2 1 1
mwf maatwerk (facultatief) 2 2 1 1
mentmentoruur 2 2 1 2
LB loopbaan/burgerschap 0 0 1 1
ist interne stage theorie 2 0 0 0
ist interne stage praktijk 3 0 0 0
LWP leerling werkplek 0 7 uur 0 0
est externe stage   16 uur 16 uur

 

Lessentabel Entree:

  Periode 1 + 2 Periode 3 +
4 

awsn Algemene workshops Nederlands 3 3
awsr Algemene workshops rekenen 2 2
awslobAlgemene workshops loopbaan 1 1
tn techniek sectorvak sectorvak
dh dienstverlening en handel sectorvak sectorvak
dz dienstverlening en zorg sectorvak sectorvak
hc horeca sectorvak sectorvak
coach mentorles (studieles) 4 4
bpv beroeps praktijk vorming (stage) 16 uren 16 uren
menf mentorles(facultatief) 1 1
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Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften bij praktijkvakken

Algemene regels 
Voor veel praktijklessen gelden omwille van de veiligheid speciale regels en
voorschriften. Omdat de gevolgen ernstig kunnen zijn als deze regels niet
goed worden nageleefd, worden de belangrijkste in dit boekje vermeld. De
leerkracht zal de voorschriften tijdens de lessen uitgebreid bespreken. Om
veilig en verantwoord te kunnen werken zijn de volgende regels in de
praktijklokalen van toepassing:

Stoeien en rennen is niet toegestaan.
Er mag alleen met deugdelijk gereedschap gewerkt worden.
Indien nodig moet er gebruik gemaakt worden van
gehoorbeschermingsmiddelen.
Als er chemicaliën geknoeid worden, moet dit aan de docent gemeld
worden.
Na de praktijkles moeten de handen worden gewassen.

Techniek

Het werken met de machines is alleen toegestaan met toestemming van
de docent.
Tijdens het werken aan de boor- en zaagmachines moet een
veiligheidsbril gedragen worden.
Tijdens het werken aan de machines is loshangend haar niet toegestaan.
Aan de machines mag slechts een persoon tegelijk werken.
Leerlingen hebben geen toegang tot de magazijnen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de docent.
Het dragen van nylon kleding tijdens het puntlassen is verboden.
Het dragen van dichte schoenen is verplicht in verband met de veiligheid.

Praktijk natuur-en scheikunde

Het is niet toegestaan synthetische kleding te dragen tijdens het werken
met een teclubrander (gasbrander).
Loshangend haar is niet toegestaan.
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Beeldende Vorming

Het werken met de machines is alleen toegestaan met toestemming van
de docent.
Tijdens het werken aan de boor-, zaag- en puntlasmachines moet een
veiligheidsbril gedragen worden.
Tijdens het werken aan de machines is het dragen van ringen en kettingen
niet toegestaan.
Tijdens het werken aan de machines is loshangend haar niet toegestaan.
Het dragen van nylon kleding tijdens het puntlassen is verboden.
Aan een machine mag slechts een persoon tegelijk werken.
Tijdens het werken in het lokaal Beeldende Vorming worden de normale
veiligheidsnormen in acht genomen.
Leerlingen hebben geen toegang tot de magazijnen zonder uitdrukkelijke
toestemming van de docent beeldende vorming.
Het lokaal mag pas door leerlingen worden betreden als de docent
aanwezig is.
Het dragen van dichte schoenen is verplicht in verband met de veiligheid.
Er zijn altijd schorten beschikbaar als de leerlingen hun kleding willen
beschermen tegen verf en dergelijke. De docent laat het aan de leerlingen
zelf over om een schort aan te trekken.

Biologie en Verzorging

Leerlingen hebben alleen toegang tot het biologielokaal in aanwezigheid
van de docent.
Materialen worden niet aangeraakt en/of gebruikt zonder toestemming.
Leerlingen hebben geen toegang tot het kabinet/magazijn biologie.

Horeca en verzorging

Bij deze lessen is het verplicht om een lange broek en dichte schoenen te
dragen. Ook moet lang haar vastgebonden zijn of in een staart.
Bij de kooklessen kan de docent ook i.v.m de hygiëne het dragen van een
schort verplicht stellen.
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Lichamelijke opvoeding

De leerling kan op de dagen dat hij/zij gymles heeft beter geen dure
merkkleding dragen.
Gedurende de gymles bewaart de leerling kostbare voorwerpen,
waaronder portemonnee en mobiele telefoon, in zijn of haar kluisje.
De leerling kan alleen sleutels en sieraden inleveren bij de docent.
De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij beschadiging of
vermissing.
De leerling verschijnt bij een blessure altijd in de les. Hij/zij heeft dus geen
vrij. Bij blessure neemt de leerling een briefje van de ouders mee.
Bij langdurige blessure krijgt de leerling vervangende les en een
werkstukopdracht. 
De leerling mag geen eten en drinken meenemen, alleen op aangeven van
de docent.

Regels voor de binnenlessen

Leerlingen behoren degelijke kleding te dragen, d.w.z. de kleding mag
geen gevaar voor henzelf of anderen opleveren.
De gymzaal betreden op schoenen met zwarte zolen die afgeven is
verboden.
De gymzaal betreden met buitenschoenen is verboden.
Het is niet toegestaan op sokken te gymmen.

Regels voor de buitenlessen

Leerlingen mogen een trainingspak dragen.
Tot de herfstvakantie en na 1 april zullen de lessen lichamelijke opvoeding
hoofdzakelijk buiten worden gegeven.
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Afspraken en regelingen in PSG
verband
Voor alle afspraken en regelingen in PSG verband verwijzen wij u naar de
overkoepelende schoolgids op de website www.psg.nl.

Over de PSG
In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zij
verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet
onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag
openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende
pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen
de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om
leerlingen maatwerk aan te bieden.

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, atheneum,
gymnasium), het Da Vinci College (havo, tweetalig havo, atheneum, tweetalig
atheneum), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG
Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Gerrit Rietveld
(beroepsgericht vmbo, basis en kader, gemengde leerweg) en SG W.J.
Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo met extra ondersteuning/lwoo,
internationale schakelklas). Het bevoegd gezag berust bij de Stichting
Purmerendse ScholenGroep. De PSG wordt geleid door de directeur-
bestuurder, de heer drs. Kees Schouten.

De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van toezicht, die uit zeven
leden bestaat. Bij de voordracht van de leden zijn de medezeggenschapsraad
van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van Toezicht van
de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de
Ondernemers Federatie Purmerend betrokken. De voorzitter is de heer
M.J.P. Hofstede, secretaris is de heer G.J. Karhof. De raad van toezicht is te
bereiken via het Centraal Bureau van de PSG. De raad van toezicht is te
bereiken via het e-mailadres: raadvantoezicht@psg.nl.

Het (post)adres voor de directeur–bestuurder en raad van toezicht is:
Purmerendse ScholenGroep 
Centraal Bureau 
Postbus 659 
1440 AR Purmerend

Bezoekadres: Flevostraat 257, 1442 PX Purmerend
telefoon: 0299 – 413366 
e-mail: dir@psg.nl
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ASPM Assistent pedagogisch medewerker

AVO vakken
Algemeen Vormend Onderwijs (vakken Nederlands, Engels,
rekenen, Mens en Maatschappij, themalessen, omgangskunde en
lichamelijke opvoeding

BBL Basisberoepsgerichte leerweg
BEVO Beeldende Vorming
(wet) BIO Wet op Beroepen In het Onderwijs
CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

Coopertest
12 minutenloop: in 12 minuten wordt een zo groot mogelijke
afstand afgelegd, een methode om het uithoudingsvermogen van de
leerling te meten.

DLE
Didactische Leeftijds Equivalenten (beheersingsniveau van de
schoolvaardigheid en de onderwijsmaand dat gemiddeld genomen
overeenkomt met het beheersingsniveau)

ELOO Elektronische Leeromgeving
EMOVO Elektronische Monitor en Voorlichting

Entree
Entree opleiding MBO diploma, de Entree opleiding bereidt jongeren
voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een
mbo-2-opleiding.

Eurofittest conditietest
GL Gemengde Leerweg
IS Interne Stage
IOP Individueel Ontwikkelingsplan
ISK Internationale Schakelklas
KBL Kaderberoepsgerichte leerweg
Kwadijkloop5 km duurloop
LOB Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding
LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
LWP Leerling werkplek
LWV Landelijk Werkverband (Praktijkonderwijs)

M&M Mens en Maatschappij (Leergebied geschiedenis, aardrijkskunde en
economie)

M&O Mens en Omgeving (leergebied biologie en verzorging)
M&O.t Mens en Omgeving (theorie)
M&O.p Mens en Omgeving (praktijk)
MR Medezeggenschapsraad
NT-2 Nederlands als 2e taal
OA Onderwijsassistent
OER Onderwijs en Examen Regeling (MBO)
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
OPP Ontwikkelingsperspectief

ORGB Organisatie in Balans (MBO school te Linne waarmee wij
samenwerken voor het Entree diploma)

Verklaring van afkortingen
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PO Primair onderwijs
PBS Positive Behaviour Support
PMR Medezeggenschapsraad, Personeelsgeleding
PMT-k Prestatie Motivatie Test voor kinderen
PRO Praktijkonderwijs
ProZo Praktijkonderwijs Zelfonderzoek
PSO Praktische Sector Oriëntatie
REC Regionaal Expertisecentrum
SOVA Sociale Vaardigheden
SVL Schoolvragenlijst
TL Theoretische Leerweg
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMR Vestigingsmedezeggenschapsraad
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