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Voorwoord 
Met veel plezier hebben wij de schoolgids 2020-2021 vormgegeven. Hopelijk 

helpt het jou, helpt het u een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van onze 

school en waarvoor wij staan. 

Wij zijn het IJsselcollege, locatie Praktijkonderwijs. Onze missie is: ‘Een 

gelukkige, trotse tiener een prachtige baan laten krijgen’. Daar werken we, 

met onze leerlingen, vijf jaar lang hard naartoe. Want: 

                                      

Wij vinden welbevinden en trots heel belangrijk en hebben daarom gekozen 

voor de hele schoolbenadering van Leer- en Veerkracht. We willen er in de 

nabije toekomst voor zorgen dat deze aanpak leidend en zichtbaar is in 

onze lessen en de cultuur en sfeer binnen de school. 

Een ander belangrijk punt waarmee we ons onderscheiden van 

Praktijkscholen is het aanbieden van het MBO1-diploma aan álle leerlingen 

die hiervoor gemotiveerd zijn. Onze leerlingen stromen in principe uit naar 

werk, maar niet alleen met het PrO-diploma en enkele branchecertificaten, 

maar ook met een MBO1-diploma. Hierdoor zijn onze leerlingen voor 

werkgevers nóg interessanter. 

Tenslotte: Stage vinden wij heel belangrijk. We hebben er daarom ook voor 

gekozen hiermee al in de onderbouw, kleinschalig en dichtbij, te beginnen 

en breiden dit naar vier volledige dagen stagelopen in de bovenbouw. 

Door deze aanpak binnen de school zorgen we er voor dat we onze missie 

zo goed mogelijk waar kunnen maken. 

Ik wens jou en u veel leesplezier en een mooie tijd op het IJsselcollege PrO. 

 

Mevr. M.J.M (Mirelle) Heerdink 

Sectordirecteur IJsselcollege PrO 
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1.Onze School 

 1.1 Missie (kernopdracht) + Visie (kernwaarden)  

  

Waar staan wij voor?  

  

De missie van het IJsselcollege, locatie PrO is: Een gelukkige trotse tiener een prachtige baan 

laten krijgen.  

  

Dit willen wij bewerkstelligen door ons te richten op onze vier belangrijkste pijlers:  

1. Stage. Leerlingen beginnen in jaar 1 met stagelopen binnen onze school en worden 

begeleid naar 4 hele dagen individueel stagelopen in jaar 5. Hierdoor vergroten we 

hun netwerk en hun kansen op de arbeidsmarkt.  

2. Competenties curriculum PrO. We laten leerlingen gedurende vijf jaar kennismaken 

met de competenties opgesteld in het curriculum PrO. Hierdoor wordt voor leerlingen 

inzichtelijk wat ze moeten leren, wanneer ze dat moeten leren en, nog belangrijker, 

waarom ze dat moeten leren.  

3. MBO1 voor iedereen (die daarvoor gemotiveerd is). We bieden al onze leerlingen de 

mogelijkheid in hun laatste jaar op onze school hun MBO1-diploma te behalen. Dit 

diploma, in combinatie met het PrO-diploma en de behaalde branchecertificaten 

zorgt voor trots en eigenwaarde en voor meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  

4. Jij in de maatschappij. We geven veel uren omgangskunde en richten ons binnen 

deze uren op de kernwaarden die onze school specifiek heeft opgesteld voor onze 

leerlingen om zich te kunnen onderscheiden van andere PrO-leerlingen bij het zoeken 

van een mooie baan.  

  

Waar gaan wij voor?  

  

De visie waarmee we ons onderscheiden van andere PrO-scholen ligt op het sociale gebied. 

We willen dat onze leerlingen op eigen benen kunnen staan wanneer zij de school verlaten, 

niet alleen wat betreft arbeidsvaardigheden, maar juist en vooral op het gebied van sociaal-

emotionele competenties. De volgende kernwaarden zijn daarom opgesteld:  

  

Als een leerling onze school verlaat… 

… kan hij duidelijk maken wat hij bedoelt, om hulp vragen en voor zichzelf opkomen. 

… vertrouwt hij op zichzelf en op anderen. 

… weet hij dat fouten gemaakt mogen worden. 

… kan hij goed plannen en organiseren. 

… houdt hij rekening met de gevoelens en grenzen van anderen. 

… kan hij samenwerken. 

… zorgt hij goed voor zijn lichaam. 

… kent hij de regels en kan hij deze op het goede moment toepassen. 

… denkt hij na voor hij iets zegt of doet. 

… kan hij omgaan met teleurstelling of kritiek. 

… kan hij luisteren naar een ander. 
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1.2 Strategie (doelstellingen)   

Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit dat we onze vier pijlers verder ontwikkelen in de 

volgende speerpunten:  

Speerpunt 1: Uitbreiding stage (pijler 1)  

Speerpunt 2: Vormgeving domein Wonen (pijler 2)  

Speerpunt 3: Vormgeving domein Werken (pijler 2)  

Speerpunt 4: Vormgeving domein Vrije tijd (pijler 2)  

Speerpunt 5: Vormgeving domein Burgerschap (pijler 2)  

Speerpunt 6: Uitbreiding MBO1 voor iedereen (pijler 3)  

Speerpunt 7: Vormgeving domein Omgangskunde (pijler 4)  

Speerpunt 8: Verdere scholing Leer- en Veerkracht (rode draad, zie volgende alinea)  

  

1.3 Leer- en Veerkracht  

  

In het schooljaar 2019-2020 heeft het personeel met grote meerderheid gekozen voor 

een meer jaren traject met de hele schoolbenadering van Leer- en Veerkracht.   

  

We willen onze leerlingen veerkrachtig, gelukkig en vriendelijk in de maatschappij aan de 

slag laten gaan. Dat ze zich goed voelen over zichzelf en van daaruit zorg dragen voor 

anderen. Dat ze in moeilijke tijden overeind kunnen blijven en in goede tijden tot volle bloei 

kunnen komen.  

 

De veerkracht die hiervoor nodig is, is aan te leren. Het team van leer- en veerkracht coacht 

en ondersteunt de collega’s van het IJsselcollege om deze te ontwikkelen en versterken bij 

zichzelf en onze leerlingen.  
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2. Onze leerlingen 

 

2.1 Doelgroep  

  

Het praktijkonderwijs is bestemd voor jongeren die liever op een andere manier leren 

dan vanuit  boeken. In de tijd dat leerlingen bij ons op school zitten, in principe 5 jaar, bij 

uitzondering is dit 4 of 6 jaar, worden de leerlingen praktijkgericht opgeleid.   

  

Hierna kunnen onze leerlingen op eigen benen staan in de maatschappij. Om dit te bereiken 

zijn onderdelen van het onderwijs als Wonen, Werken, Vrije tijd, Burgerschap en 

Omgangskunde van belang naast de praktijkvakken.   

  

Geslaagde uitstroom naar werk is ons belangrijkste doel. Praktijkonderwijs is in principe 

eindonderwijs, al komt het voor dat een schoolverlater een opleiding op het MBO 

gaat volgen, al dan niet in combinatie met werk.  

  

2.2 Toelating  

  

Aan het eind van het (speciaal)basisonderwijs wordt een advies gegeven. Een leerling krijgt 

het advies ‘Praktijkonderwijs’ als er sprake is van een leerachterstand van drie jaar of meer of 

van een leerachterstand van twee of meer domeinen in combinatie met een intelligentie 

(IQ) tussen de 55 en 75/80. De hierboven genoemde domeinen zijn: Inzichtelijk rekenen, 

Begrijpend lezen, Technisch lezen en Spelling. De achterstand mag geen combinatie 

‘Technisch lezen’ en ‘Spelling’ zijn.  

   

Leerlingen worden bij een basisschooladvies ‘Praktijkonderwijs’ aangemeld bij het 

samenwerkingsverband Koers VO. Koers VO geeft op basis van alle gegevens een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ‘Praktijkonderwijs’ af. Hierna kan een leerling worden 

ingeschreven bij het IJsselcollege, locatie PrO.  

  

2.3 Uitstroommogelijkheden  

  

We bieden alle leerlingen (die hiervoor gemotiveerd zijn) de mogelijkheid bij ons op school, 

naast het PrO-diploma en meerdere branchecertificaten, hun MBO1-diploma te behalen. 

Hierdoor zijn er vier uitstroommogelijkheden:  

  

Optie 1: het PrO-diploma en het MBO-1 diploma, met als advies arbeid (werken)  

In principe krijgt elke leerling die voor het eerste jaar ingeschreven wordt voor het 

IJsselcollege, Praktijkonderwijs, dit als verwachte uitstroom.  

Het Praktijkonderwijs leidt in principe op naar werk, zie 

ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-

zit-het-praktijkonderwijs-in-elkaar  

  

We kunnen verwachten dat dit voor het grootste gedeelte van onze leerlingen het geval is.  

Aan het behalen van het PrO-diploma worden de volgende eisen gesteld:  

• De leerling heeft deelgenomen aan de lessen, passend binnen de domeinen: wonen, 

werken, vrije tijd, burgerschap en omgangskunde (80% aanwezigheidsplicht).   

• De leerling behaalt hiernaast minimaal één branchecertificaat bij de gekozen 

specialisatie.  

• De leerling heeft zich aantoonbaar ingezet tijdens zijn/haar stages (80% 

aanwezigheidsplicht).  

• De leerling heeft de verplichte deelcompetenties per leerjaar behaald en bewijzen 

hiervoor verzameld in zijn/haar portfolio.  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-praktijkonderwijs-in-elkaar
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-praktijkonderwijs-in-elkaar
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We bieden alle leerlingen de mogelijkheid hun MBO1-diploma bij ons op school te behalen. 

Aan het behalen van het MBO1-diploma worden de volgende eisen gesteld:  

• In leerjaar 4 moeten minstens 10 stageverslagen zijn afgerond en afgetekend door de 

stagedocent. In het 5e jaar worden de overige 10 tot 15 verslagen afgerond.   

• De leerling moet al zijn/haar stages op een professionele manier doorlopen en 

behalen zonder tussentijds te wisselen van stageplek of weggestuurd te worden.  

• Er mag niet verzuimd worden bij de stage (80% aanwezigheidsplicht).  

• Er is een aanwezigheidsplicht van tenminste 80% bij de lesdag(en).  

• De leerling behaalt minimaal één branchecertificaat bij de gekozen specialisatie.  

• De leerling doet examen bij de les Nederlands, rekenen en burgerschap in het 

5e jaar.  

• De leerling behaalt een voldoende voor de Proeve van bekwaamheid.  

  

Aan het einde van het derde jaar tekenen de leerling én de ouder/verzorger een contract 

waarin staat dat hij/zij zijn/haar best zal doen te voldoen aan bovenstaande eisen om dit 

MBO-diploma te behalen. Per periode (7-9 weken) worden opdrachten opgegeven die 

afgetekend moeten worden. Wanneer deze deadlines niet worden gehaald, behoudt de 

school zich het recht toe de verwachte uitstroom aan te passen naar optie 2 (het PrO-

diploma, met advies arbeid (werken).  

  

Optie 2: het PrO-diploma, met als advies arbeid (werken)  

Elke leerling van onze school is verplicht zich in te zetten om aan de eisen te voldoen die 

gesteld worden aan het behalen van het PrO-diploma:  

• De leerling heeft deelgenomen aan de lessen, passend binnen de domeinen: wonen, 

werken, vrije tijd, burgerschap en omgangskunde (80% aanwezigheidsplicht).   

• De leerling behaalt hiernaast minimaal één branchecertificaat bij de gekozen 

specialisatie.  

• De leerling heeft zich aantoonbaar ingezet tijdens zijn/haar stages (80% 

aanwezigheidsplicht).  

• De leerling heeft de verplichte deelcompetenties per leerjaar behaald en bewijzen 

hiervoor verzameld in zijn/haar portfolio.  

  

Wanneer een leerling in zijn/haar tijd bij ons op school merkt, graag aan het werk te willen en 

geen meerwaarde te zien in het behalen van het MBO1-diploma, wordt dit schriftelijk 

kenbaar gemaakt aan de school door de leerling én zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). De extra 

eisen die gesteld worden aan het behalen van het MBO1-diploma komen daarmee te 

vervallen. De uitstroom wordt in het OPP aangepast naar optie 2.  

Overigens kan het uitstromen naar arbeid op verschillende manieren: reguliere baan 

of garantiebaan, met of zonder jobcoach.  

  

Optie 3: het PrO-diploma, met als advies begeleide arbeid (werken)  

Stage is binnen het Praktijkonderwijs de belangrijkste pijler. Vanaf het eerste jaar (klusjes 

binnen de school) breidt zich dit uit tot vier dagen individueel stagelopen in de vijfde 

klas. Een klein gedeelte van onze leerlingen blijkt in de loop van de vijf jaar meer begeleiding, 

structuur en bescherming nodig te hebben op de werkplek. Deze leerlingen gaan eerst 

stagelopen in een beschutte omgeving waar meer individuele begeleiding mogelijk is. 

Daarna kunnen de leerlingen zich aanmelden voor een beschutte werkplek via de 

gemeente en het UWV.  

Zij behalen het PrO-diploma wanneer aan dezelfde eisen is voldaan als genoemd bij optie 2. 

Anders ontvangen zij een getuigschrift van hun tijd op school.  
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Optie 4: het PrO-diploma en het MBO-1 diploma, met als advies leren (vervolg MBO2)  

In de afgelopen jaren is gebleken dat doorstromen van het Praktijkonderwijs naar het VMBO 

voor veel leerlingen niet haalbaar is. De kleinschaligheid van het Praktijkonderwijs versus de 

grote VMBO-scholen breekt hen makkelijk op. Ook is de achterstand op veel theorievakken 

moeilijk tot vrijwel niet meer in te lopen. Toch is er een groep leerlingen die het in zich heeft 

om, na het behalen van het PrO-diploma en het MBO1-diploma, verder te leren op een ROC 

om zijn/haar MBO2-diploma te behalen. Om in aanmerking te komen voor deze verwachte 

uitstroom moet:  

• Aan alle eisen van het PrO-diploma en MBO1-diploma voldaan zijn (zie optie 1) én   

• Moet het taal- en rekenniveau op het moment van schoolverlaten (nagenoeg) op 2F-

niveau zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van de TNT (Taal Niveau Toets) en de RNT 

(Reken Niveau Toets). Mochten er dusdanige leervorderingen zichtbaar zijn in jaar 3 

dat het behalen van niveau 2F in jaar 4 of 5 verwacht wordt, wordt uitstroomprofiel 1 

omgezet naar uitstroomprofiel 4 (het PrO-diploma en het MBO-1 diploma, met advies 

Leren). Om met meer zekerheid te komen tot een definitief uitstroomprofiel worden 

de TNT en RNT voor deze leerlingen eind leerjaar 3 nogmaals afgenomen.  

 

Leerlingen met de capaciteiten en ambitie om door te stromen naar MBO2 krijgen vanaf jaar 

3 de mogelijkheid om facultatief extra lessen Nederlands en Rekenen te volgen. Daarnaast 

dient een leerling die succesvol MBO2 wil afronden te kunnen plannen en organiseren. Hier 

biedt het IJsselcollege praktijkonderwijs vanaf het eerste jaar extra aandacht aan, zodat de 

leerlingen de mogelijkheid hebben zichzelf hierin te trainen.  
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3. Onze ouder(s)/verzorger(s) 

  

3.1 Wat mag u van ons verwachten?  

  

We trekken graag samen met ouder(s)/verzorger(s) op in de begeleiding van uw zoon of 

dochter. U krijgt daarom aan het begin van het schooljaar de contactgegevens van de 

mentor, zodat u hem/haar kunt benaderen wanneer u zich zorgen maakt of u informatie 

heeft die mogelijk ook van belang is voor school.  

  

Ook krijgt u inlogcodes voor Magister en Presentis. Hiermee kunt u altijd zien of uw 

zoon/dochter gewoon in de les geweest is. Ook ziet u hier bijzonderheden die de docenten 

te vertellen hebben over uw zoon/dochter. Bij heel belangrijke zaken wordt u gebeld.  

  

Voor sommige zaken heeft u iemand anders nodig. In hoofdstuk 4 vindt u een opsomming 

van deze mensen en hun taken.  

  

De ouderraad organiseert enkele keren per schooljaar een themamiddag voor 

ouder(s)/verzorger(s).  

  

3.2 Wat verwachten wij van u?  

  

Wij verwachten dat u ervoor zorgt dat wij over een werkend telefoonnummer en 

noodnummer beschikken. Tevens ontvangen wij graag het e-mailadres waarop u goed te 

bereiken bent en verwachten we dat u de HOY-app downloadt en installeert op uw 

telefoon.  

  

Wij verwachten dat u vier keer per jaar (algemene ouderavond en drie keer een IOP-

gesprek) op school aanwezig bent voor een gesprek over de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter.   

  

Wij vinden respect voor elkaar erg belangrijk. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te 

houden met keuzes, gewoontes en opvoedingsideeën en zien elke leerling/ouder/verzorger 

als gelijkwaardig. Hiernaast verwachten wij ook wederzijds respect en is gelijkwaardigheid 

niet vrijblijvend.   

  

Wij verwachten van u dat u thuis bij uw kind interesse toont in zijn of haar school. Dat u hem 

of haar helpt als het soms wat moeite kost. Ook rekenen wij erop dat u het ons laat weten als 

er iets speelt rondom uw kind waarvan het verstandig is dat de mentor op de hoogte is.  

  

3.3 Presentis  

  

Presentis is ons leerlingvolgsysteem. Hier worden de vorderingen van uw zoon/dochter 

bijgehouden, net als de stageplekken en -begeleiders. Van gesprekken wordt een kort 

gespreksverslag opgenomen. Na het maken van een werkstuk bij bijvoorbeeld 

Techniek, maakt de leerling een foto van het werkstuk en uploadt hij/zij deze met een 

verslagje. In het logboek kunnen docenten, leerlingen én ouder(s)/verzorger(s) belangrijke 

opmerkingen plaatsen die voor iedereen van belang zijn. Alles bij elkaar omvat Presentis het 

portfolio van de leerling waarin zichtbaar is hoever hij/zij gevorderd is op de weg naar 

het PrO-diploma.  
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3.4 Magister  

  

Magister wordt gebruikt voor de leerling administratie en het rooster. Leerlingen en 

ouder(s)/verzorger(s) kunnen zien hoe het dagrooster eruit ziet. Ook worden absentie en 

verzuim hierin bijgehouden. Zo weet u altijd of uw zoon/dochter in de les is geweest.  

 

3.5 IOP-gesprekken  

  

Driemaal per jaar wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek over de ontwikkeling 

van uw zoon/dochter. In het IOP-gesprek presenteert de leerling zijn vorderingen aan de 

hand van het IOP (Individueel Ontwikkelingsplan) aan ouder(s)/verzorger(s) en 

mentor. Dit schooljaar zijn deze momenten ingepland op:  

• Dinsdagmiddag en –avond 1 december en woensdagmiddag 2 december 2020;  

• Dinsdagmiddag en –avond 30 maart 2021 en woensdagmiddag 31 maart 2021;  

• Dinsdag- 6 juli en woensdagmiddag 7 juli 2021.  

  

Aan het begin van het schooljaar vindt ook altijd een algemene ouderavond plaats met 

informatie over het leerjaar waarin uw zoon/dochter zit.  
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4. Onze organisatie 
  

4.1 Wie zijn wij?  

  

De locatie waarop uw zoon/dochter les krijgt, maakt onderdeel uit van het IJsselcollege. Het 

IJsselcollege is een brede scholengemeenschap. Op onze locatie, Wiekslag 3 in Capelle aan 

den IJssel is het Praktijkonderwijs gevestigd. Hier krijgen ongeveer 215 leerlingen les. Op 

Pelikaanweg 1 zijn het VMBO, de MAVO, de HAVO en het VWO gevestigd.  

  

Het IJsselcollege is één van de scholen van BLICK op onderwijs. BLICK op onderwijs 

vertegenwoordigt 10 scholen in Capelle- en Krimpen aan den IJssel: 8 openbare 

basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voortgezet 

onderwijs. Enkele scholen zitten op meerdere locaties.  

  

Binnen het IJsselcollege, locatie Praktijkonderwijs hebben we het onderwijs als volgt 

georganiseerd:   

  

Elke klas heeft een eigen mentor. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor uw zoon/dochter en 

voor u. Van deze mentor krijgt uw zoon/dochter, zeker in het eerste jaar, een behoorlijk 

aantal uren les. Daarnaast zijn er voor alle praktijkvakken praktijkdocenten. Uw zoon/dochter 

krijgt dus van meerdere docenten in de week les.  

  

Mevrouw M. (Marina) Sabic is onze conciërge. Zij neemt de telefoon op en noteert de 

ziekmeldingen.  

Mevrouw C. (Corina) de Jong werkt op de administratie. Wanneer u uw inlogcodes voor 

Presentis of Magister kwijt bent, kunt u bij haar om nieuwe codes vragen. Ook kunt u bij haar 

een formulier ophalen voor extra verlof.  

 

Mevrouw L. (Linda) Leen en mevrouw J. (Jacolien) van Dulmen zijn de 

ondersteuningscoördinatoren. Wanneer zich problemen voordoen, kunnen zij uw kind helpen 

door met hem/haar in gesprek te gaan. Ook meldt uw kind zich bij hen wanneer hij/zij er 

uit gestuurd is of wanneer hij/zij zich niet zo lekker voelt. De ondersteuningscoördinatoren 

zullen in veel gevallen contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers. De 

ondersteuningscoördinatoren zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van het OPP en 

maken samen met de mentor en andere docenten keuzes over de volgende stappen.  

 

Mevrouw M. (Mary) Kers is de onderwijscoördinator van de school. Zij regelt samen met de 

roostermaker de roosters, bestelt de boeken, regelt de betaling van de ouderbijdrage en de 

werkweken en zaken zoals de schoolfoto’s en ondersteunt daarnaast de 

ondersteuningscoördinatoren. Ook kunt u bij haar terecht met verlofaanvragen. 

 

Mevrouw M. (Mirelle) Heerdink is de sectordirecteur. Bij klachten kunt u bij haar terecht.  
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4.2 Hoe bereikt u ons?  

  

Adresgegevens:  

IJsselcollege PrO  

Wiekslag 3  

2903 VA Capelle aan den IJssel  

  

Postgegevens:  

IJsselcollege PrO  

Postbus 683  

2900 AR Capelle aan den IJssel  

  

Telefoonnummer:  

010-2849550  

  

Website:  

https://praktijk.ijsselcollege.nl/  

  

Email:  

Wiekslag@ijsselcollege.nl  

verzuimwiekslag@ijsselcollege.nl (voor ziekmeldingen)  

Verder heeft elk personeelslid zijn/haar eigen emailadres. Dat is als volgt 

samengesteld: voorletter.achternaam@ijsselcollege.nl (bijvoorbeeld: m.kers@ijsselcollege.nl)  

  

4.3 Medezeggenschapsraad  

  

We vinden het erg belangrijk dat onze school een goed functionerende 

medezeggenschapsraad heeft.  

  

In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van de leerlingen, 

ouder(s)/verzorger(s) en het personeel. De medezeggenschapsraad speelt bij 

beleidswijzigingen een belangrijke rol op onze school. Hoe dat gebeurt, ligt vast in het 

medezeggenschapsreglement. In het reglement staat op welk gebied er instemmingsrecht is. 

Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht gevraagd en ongevraagd advies te 

geven. Jaarlijks vergadert de medezeggenschapsraad ongeveer 10 keer met de algemene 

directie over schoolbeleidszaken.  

  

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@ijsselcollege.nl  

  

4.4 Ouderraad  

  

De ouderraad van het IJsselcollege bestaat uit een groep enthousiaste ouder(s)/verzorger(s), 

die de belangen van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in de school behartigt. Er is één 

ouderraad voor alle vestigingen van het IJsselcollege samen, bestaande uit 3 personen.  

  

In de maandelijkse vergaderingen is de kwaliteit van het onderwijs vaak onderwerp van 

gesprek. De ouderraad gaat dan niet op de stoel van de directie of de docenten zitten, 

maar komt in een open gesprek met de schoolleiding tot een goede behartiging van de 

algemene belangen van zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s).  

  

De ouderraad organiseert themabijeenkomsten over belangrijke onderwijskundige zaken. U 

kunt aan de discussie deelnemen. Daarnaast heeft de ouderraad contact met de 

ouder(s)/verzorger(s) via de Hoy-app van school.  

  

  

https://praktijk.ijsselcollege.nl/
mailto:Wiekslag@ijsselcollege.nl
mailto:verzuimwiekslag@ijsselcollege.nl
mailto:voorletter.achternaam@ijsselcollege.nl
mailto:mr@ijsselcollege.nl
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Goed onderwijs vergt veel geld. De overheidsbijdrage is bij lange na niet voldoende. De 

ouderraad vraagt een bijdrage aan elke ouder. Deze besteden we aan activiteiten die de 

leerlingen ten goede komen, bijvoorbeeld excursies, schoolfeesten en de aanschaf van 

middelen voor de bibliotheek en de mediatheek. Daarbij hebben culturele activiteiten de 

voorkeur. Wij vragen van u een vrijwillige ouderbijdrage van €50,-  

  

De ouderraad verleent ook assistentie bij allerlei schoolactiviteiten. Zo overhandigt de raad 

alle geslaagde examenkandidaten een presentje. Ook helpen leden van de raad bij 

ouderavonden, scholenmarkten en het open huis.  

  

4.5 Leerlingenraad  

  

Elke maand vergadert de leerlingenraad onder leiding van een docent. Uit elk leerjaar zit er 

minimaal één leerling in de leerlingenraad. Zij houden zich bezig met leuke dingen zoals 

schoolfeesten of het kerstdiner, maar praten ook met elkaar over heel serieuze zaken op 

school.  

  

4.6 Samenwerkingsverband  

  

Het IJsselcollege is één van de scholen binnen Koers VO. Het samenwerkingsverband 

passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110 

vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. 

 

 

 

http://www.koersvo.nl/vereniging
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5. Ons onderwijs  

  

5.1 Instroom  

  

De volgende stappen worden bij de instroom van een leerling gevolgd:  

De aanmelding 

• De nieuwe leerling meldt zich aan door het aanmeldformulier in te vullen en de 

unieke code af te geven.  

• Via ‘Onderwijstransparant’ kunnen wij het dossier van de leerling openen.   

• Een lid van het ondersteuningsteam checkt of het dossier compleet en recent is.  

• Een lid van het ondersteuningsteam doet de dossieranalyse.   

• Het ondersteuningsteam bepaalt of leerling plaatsbaar is.   

• Bij twijfel kan een leerling door een lid van het ondersteuningsteam geobserveerd 

worden in de huidige klas.   

• Wanneer een leerling plaatsbaar lijkt, vraagt het ondersteuningsteam via 

onderwijstransparant een TLV aan.  

• De TLV wordt afgegeven door het samenwerkingsverband (Koers VO).  

• Een lid van het ondersteuningsteam heeft met de aanleverende school een ‘warme 

overdracht’.   

• Een lid van het ondersteuningsteam vult een aantal onderdelen van het 

startdocument in Presentis.  

• De orthopedagoog schrijft het integratief beeld.  

• Een lid van het ondersteuningsteam voert het intakegesprek met 

ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers en leerling en vult het IOP en OPP in. Wanneer het 

nodig is, sluit de orthopedagoog hier bij aan.   

• Zij-instromers worden altijd intern besproken.   

• Gegevens van het aanmeldformulier worden door de administratie in Presentis en 

Magister gezet.    

• Het ondersteuningsteam maakt een groepsindeling.  

• De leerling wordt uitgenodigd voor een introductiemiddag.  

  

De rol van de ouder(s)/verzorger(s)   

• De ondersteuning vanuit de ouder(s)/verzorger(s) en hun verwachting t.o.v. school 

wordt nadrukkelijk bevraagd in het intakegesprek.   

• De school gaat ervanuit dat het voor het kind de meest veilige (dus leerbare) situatie 

is als ouder(s)/verzorger(s) en school op één lijn zitten.    

   

Het startdocument   

• Input komt vanuit de warme overdracht, dossier en intakegesprek met de 

ouder(s)/verzorger(s). Deze informatie wordt geplaatst in het startdocument van 

Presentis.   

• Het ondersteuningsteam maakt het startdocument over de nieuwe leerling die 

ingeschreven wordt.    

• Het ondersteuningsteam licht voor incidentele gevallen het team in op de algemene 

personeelsvergadering aan het begin van het schooljaar. Alleen de feitelijke 

informatie wordt gegeven. Het team krijgt ruimte voor eigen beleving van nieuwe 

leerlingen.    
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5.2 Doorstroom  

  

Aan de hand van de didactische gegevens, stages en het sociaal emotioneel functioneren 

wordt jaarlijks bekeken of de leerling de uitstroom behoudt die is vastgelegd.   

  

Aanpassingen hierin kunnen betekenen dat de leerling in een volgend leerjaar in een andere 

klas geplaatst wordt. Vanaf de bovenbouw worden de klassen in ieder geval gewijzigd, 

omdat deze dan worden samengesteld naar specialisatiekeuze van de leerlingen.  

  

5.3 Uitstroom  

  

De uitstroommogelijkheden zijn beschreven in paragraaf 2.3  

  

We gaan er in principe vanuit dat de leerling na vijf jaar uitstroomt met het Praktijkdiploma, 

minimaal één branchecertificaat, het MBO1-diploma en het advies te gaan werken.   

  

Het begeleiden van onze leerlingen is echter maatwerk. Sommige leerlingen zijn al eerder of 

juist later toe aan individueel stagelopen. Sommige leerlingen kunnen na vier of juist na zes 

jaar uitstromen. Voor een aantal leerlingen is zelfstandige arbeid te hoog gegrepen, voor 

andere leerlingen kan het advies worden om zich, na het behalen van het MBO1-

diploma, aan te melden bij een MBO om daar het MBO2-diploma te behalen.  

  

Deze aanpassingen worden altijd besproken met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).   

  

Leerlingen die de school verlaten hebben, worden nog twee jaar lang gevolgd door de 

stagecoördinator of mentor.  

  

5.4 OPP  

  

De school stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het 

ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd, op basis van de interesse en mogelijkheden van 

de leerling, wat het te verwachten uitstroomprofiel is (zie 2.3)   

Het OPP wordt in principe vijfmaal in de schoolloopbaan geschreven en herschreven, 

namelijk bij aanvang in het eerste leerjaar en verder ieder leerjaar opnieuw. Ieder leerjaar 

wordt het OPP zowel met de ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers als met de leerling besproken. 

Het OPP vormt de basis van het individueel ontwikkelingsplan.  

  

5.5 IOP  

  

Per leerling is er een individueel ontwikkelingsplan (IOP). Hierin staat beschreven wat de 

leerdoelen zijn voor een periode van drie maanden. Driemaal per jaar presenteert de leerling 

de opbrengsten, wordt het leerplan geëvalueerd en wordt er, samen met 

ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers en de leerling, een nieuw IOP opgesteld. Op deze manier 

geven wij de leerling meer zeggenschap en verantwoordelijkheid over zijn/haar eigen 

schoolloopbaan en -ontwikkeling.  
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5.6 Direct Instructie Model (DIM)  

  

In de uitvoering van het onderwijs op het IJsselcollege praktijkonderwijs wordt gebruik 

gemaakt van het Directe Instructiemodel (DIM). De zeven fasen van het DIM met 

bijbehorende aandachtspunten worden hieronder genoemd.  

  

Fasen Directe Instructiemodel  

Fase 1. Dagelijkse terugblik   

Fase 2. Presentatie  

Fase 3. (In)oefening van het aangeleerde  

Fase 4. Zelfstandig toepassen van het geleerde  

Fase 5. Periodieke terugblik  

Fase 6. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase)  

Het DIM is een onderwijsmethode die nadruk legt op structuur, duidelijkheid en positieve 

ondersteuning van de leerling. Een van de cruciale activiteiten bij het DIM is het maken van 

een gedegen lesplan. De leerkracht bereidt de les voor en verdeelt de lesstof en activiteiten 

over de beschikbare tijd.  

 

5.7 Domeinen en specialisaties  

  

In de onderbouw maakt de leerling kennis met de domeinen die op onze school worden 

aangeboden: Consumptief, Groen, Zorg & Welzijn, Economie en Bouw. Vanaf het vierde jaar 

kiest de leerling voor een specialisatie, passend bij zijn interesse en talent. Hierin doet 

hij/zij examen. Als hij slaagt voor dit examen, krijgt hij een certificaat van de branche. Deze 

certificaten zijn belangrijk bij het vinden van werk. Elke leerling behaalt in de 

bovenbouw minimaal één branchecertificaat. Het is mogelijk om meerdere 

branchecertificaten te behalen.  

  

5.8 Uitstroomgegevens (opbrengsten)  

  

Met betrekking tot de uitstroommogelijkheden is het volgende gerealiseerd:  

  

1. het PrO-diploma en het MBO-1 diploma, met als advies arbeid (werken) (gerealiseerd 

in het schooljaar 2019-2020)  

2. het PrO-diploma, met als advies arbeid (werken)   

3. het PrO-diploma, met als advies begeleide arbeid (werken)   

4. het PrO-diploma en het MBO-1 diploma, met als advies leren (vervolg MBO2)   
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5.9 Diploma’s, branchecertificaten en getuigschriften  

  

  

In juli 2019 zijn 40 leerlingen uitgestroomd. Hiervan hebben twee leerlingen geen 

praktijkdiploma ontvangen.  

In juli 2020 stromen, naar verwachting, 39 leerlingen uit.  

In verband met de COVID-19 crisis zijn de examens van de derdeklassers voor 

‘Groothuishouding’ doorgeschoven naar volgend schooljaar.  

  

5.10 Jaarplan 2020-2021  

  

Voor het komende schooljaar hebben wij voor onszelf 5 thema’s gekozen:  

1. Het uitbreiden van de stage.  

De stage wordt opgebouwd vanaf leerjaar 1. Ook in dagen en uren wordt de stage 

uitgebreid.  

2. De competenties van het curriculum PrO staan centraal in 10 projectweken.  

Deze weken worden georganiseerd door de werkgroepen Wonen, Werken, Vrije tijd, 

Burgerschap en Omgangskunde. 

3. Het uitbreiden van de mogelijkheden om alle leerlingen hun MBO1-diploma op school 

te laten behalen.  

4. De competenties ‘Jij in de maatschappij’ worden verder uitgewerkt door de 

werkgroep Omgangskunde.  

5. Verdere scholing Leer- en Veerkracht aan het personeel.  
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6. Onze stages  
  

Onze leerlingen zijn doeners. Zij leren het beste in de praktijk. Daarom is stage een belangrijk 

onderdeel van ons onderwijsleerprogramma.    

Door het stageprogramma op te bouwen vanaf leerjaar 1 kunnen de leerlingen zich lang én 

goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zij hebben daardoor ruim de tijd om hun 

werknemersvaardigheden en hun vakvaardigheden te oefenen, in de school en buiten de 

school.   

  

jaar   stage   dagen   

1   Interne stage   1 week per jaar   

2   Werkprojecten en Groepsstage   1 dagdeel per week   

3   Groepsstage en Individuele stage   Van 1 naar 2 dagen per week   

4   Individuele stage   3 dagen per week   

5   Plaatsingsstage   4 dagen per week   

   

6.1 Interne stage  

  

Onder begeleiding van een docent of onderwijsassistent oefenen de leerlingen in tweetallen 

binnen de school een aantal werknemersvaardigheden. Zij voeren een taken uit als: 

kopiëren, oud-papier ophalen, kantinedienst draaien, telefoon opnemen e.d. Niet de 

werkzaamheden zijn belangrijk in deze stage, maar de manier waarop deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd. Zij leren o.a. samenwerken en afspraken nakomen. De 

vorderingen worden vastgelegd in Presentis.   

   

6.2 Werkprojecten  

  

Voor deze activiteit gaan de leerlingen met een docent en een onderwijsassistent naar een 

locatie in Capelle aan den IJssel. Wij hebben hiervoor afspraken met ondernemers in de 

directe omgeving. Leerlingen werken in het groen en aan facilitaire taken. Ook hierbij gaat 

het om het oefenen van de werknemersvaardigheden. Zij leren o.a. afspraken nakomen, 

doorzetten en veilig werken. Daarnaast worden ook de vakvaardigheden voor Groen en 

Facilitair getraind. De vorderingen worden vastgelegd in Presentis.   

  

6.3 Groepsstage   

  

Tijdens deze vorm van stage zijn de leerlingen in een groepje aan het werk in een bedrijf. 

Naast begeleiding vanuit het bedrijf is een docent of een onderwijsassistent aanwezig. Wij 

hebben daarvoor afspraken met verschillende soorten bedrijven: supermarkt, bouwmarkt, 

schoonmaakbedrijf en een groothandel. Tijdens de Groepsstage zullen de leerlingen ook 

leren wennen aan de eisen die een werkgever stelt. Zoals omgang met klanten en bezoekers 

en het werktempo. De vorderingen worden vastgelegd in Presentis.   

   

6.4 Individuele stage  

  

In januari van leerjaar 3 gaan de leerlingen zelfstandig stagelopen in een bedrijf. De leerling 

zoekt samen met de stagedocent een stageplaats. Wij hebben een groot stagebestand van 

bedrijven waarmee wij samenwerken. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) mogen ook zelf 

een stagebedrijf zoeken.  

Dit nieuwe bedrijf gaan wij dan wel altijd eerst bezoeken en beoordelen. Op een stageplaats 

moet het veilig zijn, er moet voldoende begeleiding zijn en het moet bereikbaar zijn. Ook 

moeten de werkzaamheden aansluiten bij ons onderwijs. De stagedocent bezoekt de 

stageplaats regelmatig en spreekt de leerling op school. Vanaf leerjaar 4 moet de stage 

aansluiten bij de specialisatie die de leerling heeft gekozen. Naast het oefenen van de 

werknemersvaardigheden krijgt de leerling opdrachten vanuit de specialisatie. Bij sommige 

vakken doen de leerlingen hun examen op de stageplaats.  
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De leerlingen maken stage-opdrachten en moeten hun uren laten aftekenen. De leerlingen 

worden beoordeeld op hun werknemersvaardigheden door het bedrijf.  De vorderingen 

worden door de stagedocent vastgelegd in Presentis.    

  

6.5 Plaatsingsstage  

  

Voor alle leerlingen die willen uitstromen naar werk gaan we in het laatste schooljaar met het 

bedrijf en de leerling overleggen of de stage omgezet kan worden naar een betaalde 

baan. Vaak werken wij daarvoor samen met de gemeente, het Werkplein en het 

Jongerenloket. Doel: een succesvolle stage omzetten in een betaalde baan!   

  

6.6 Nazorg  

  

Er is altijd een warme overdracht van het IJsselcollege naar werk of naar vervolgopleiding.    

Wij volgen de leerlingen nadat ze zijn uitgestroomd nog twee jaar. Regelmatig komen oud-

leerlingen op bezoek om te vertellen hoe het met ze gaat of om advies te vragen. Via ons 

netwerk met externe partners kunnen we de leerlingen blijven ondersteunen, ook als ze de 

school hebben verlaten.   
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7. Onze zorg / ondersteuning  
  

7.1 Het intern ondersteuningsteam (IOT)  

 

Op het IJsselcollege praktijkonderwijs is een ondersteuningsteam ingericht om de zorg 

rondom leerlingen, in de breedste zin van het woord, vorm te geven, uit te voeren en te 

evalueren. Het ondersteuningsteam bestaat uit twee ondersteuningscoördinatoren 

(onderbouw en bovenbouw), de onderwijscoördinator en de orthopedagoog.  

  

Tweewekelijks vindt een intern ondersteuningsoverleg plaats, waarbij ook de 

schoolmaatschappelijk werker aansluit wanneer dit wenselijk is. In dit overleg worden zorgen 

rondom leerlingen besproken, die zijn ingebracht door de mentor tijdens het mentoroverleg. 

De zorgen kunnen ook ingebracht worden door de leerling zelf of de ouder(s)/verzorger(s). 

Veel zorgen kunnen binnen de school opgepakt worden. De extra ondersteuning die ingezet 

wordt, wordt vastgesteld en geëvalueerd met behulp van het handelingsgedeelte in het 

OPP. Dit gebeurt in samenwerking met ouder(s)/verzorger(s) en leerling. Wanneer de 

zorgen vooral gericht zijn op de thuissituatie, zal de schoolmaatschappelijk 

werker erbij betrokken worden. Zij neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s) en overlegt, 

samen met de leerling, met de gewenste ondersteuning. Deze kan zowel door de 

schoolmaatschappelijk werker zelf uitgevoerd worden, als door externe instanties.  

  

Naast de inrichting van de zorg voor de leerlingen zijn de leden van het ondersteuningsteam 

ook betrokken bij de inrichting van het onderwijs. Zij denken mee met de directie over de 

inrichting, uitvoering en evaluatie van het onderwijs op school. De 

ondersteuningscoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol, omdat zij aansluiten bij het 

mentoroverleg, de leerlingbespreking en (wanneer wenselijk) het IOP-gesprek. Tijdens deze 

overlegmomenten verzamelen zij informatie over de didactische en sociaal-emotionele 

vordering van de leerling. Vervolgens ondersteunen zij docenten om zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling of klas.  

 

7.2 Het schoolondersteuningsteam (SOT)  

  

Soms zijn er zorgen die niet binnen school opgepakt kunnen worden, maar waarvoor hulp 

van buitenaf nodig is. De leerling wordt dan ingebracht in het SOT-overleg 

(schoolondersteuningsteam), dat 6 keer per jaar plaatsvindt. In het 

schoolondersteuningsteam nemen, naast de leden van het intern ondersteuningsteam, ook 

externe partners zitting. Dit zijn doorgaans: de schoolmaatschappelijk werker, leerplicht, het 

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), Koers VO (samenwerkingsverband passend voortgezet 

onderwijs regio Rotterdam), de wijkagent en overige betrokken hulpinstanties. Gezamenlijk 

worden de ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart gebracht. Afhankelijk van de 

aard van de behoeften gaat ofwel school ofwel één van de externe partners over tot actie. 

De geboden ondersteuning en/of ingevoerde maatregelen worden geëvalueerd op het 

eerstvolgende SOT-overleg.   

  

7.3 Het school ondersteuningsprofiel (SOP)  

  

Elk jaar stelt het IJsselcollege praktijkonderwijs haar school ondersteuningsprofiel op. In dit 

profiel wordt het onderwijs en het ondersteuningsaanbod van de school uitgebreid 

beschreven. Ouder(s)/verzorger(s), (basis)scholen en andere betrokkenen kunnen op deze 

manier nagaan of het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van het IJsselcollege 

praktijkonderwijs passend is voor hun kind/leerling. De ondersteuningsprofielen van alle 

scholen binnen het samenwerkingsverband Koers VO zijn te vinden op 

www.koersvo.schoolprofielen.nl.  

 

  

http://www.koersvo.schoolprofielen.nl/
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7.4 De ondersteuningsstructuur  

 

 

 
 

 7.5 Overlegmomenten  

  

Om de didactische en sociaal-emotionele vorderingen van leerlingen goed in kaart te 

brengen worden verschillende overlegmomenten georganiseerd gedurende het schooljaar. 

In deze overlegmomenten worden doelen geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld voor de 

komende periode. Wanneer het klas-brede doelen betreft, worden deze opgenomen in het 

groepsplan van het desbetreffende domein/vakgebied. Wanneer het doelen betreft voor 

een individuele leerling, worden deze opgenomen in het handelingsgedeelte van het OPP. 

De verschillende overlegmomenten worden hieronder nader toegelicht.   

  

Mentoroverleg  

Het mentoroverleg vindt maandelijks plaats tussen de mentor en de bijbehorende 

ondersteuningscoördinator. Zowel de didactische en sociaal-emotionele vorderingen van de 

leerlingen als het klassenklimaat worden uitvoerig besproken. Wanneer er zorgen zijn over 

individuele leerlingen worden deze meegenomen naar het intern ondersteuningsoverleg. Een 

kort verslag van het overleg wordt geregistreerd in Presentis.  

  

Leerlingbespreking  

De leerlingbespreking vindt driemaal per schooljaar plaats tussen de mentor, docenten en 

bijbehorende ondersteuningscoördinator. De vorderingen van alle leerlingen worden apart 

besproken. Deze informatie wordt door de mentor geregistreerd in Presentis.  
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8. Onze lessen  
  

8.1 Lesrooster + pauzerooster  

  

De lesroosters zijn zo gemaakt dat er geen tussenuren zijn. De lessen eindigen uiterlijk om 

15.30 uur (het 9e uur). In het 1e en 2e jaar hebben de leerlingen drie keer per week een 

mentorkwartier waarmee zij de dag beginnen. In de bovenbouw is dit één of twee keer.  

  

Lesuur  Van …  Tot …  

1  08.30  08.45  

2  08.45  09.30  

3  09.30  10.15  

Pauze  10.15  10.30  

4  10.30  11.15  

5  11.15  12.00  

6  12.00  12.45  

Pauze  12.45  13.15  

7  13.15  14.00  

8  14.00  14.45  

9  14.45  15.30  

  

Tijdens de pauzes (en vanaf 8.00 uur) kunnen leerlingen in de aula en op het schoolplein 

verblijven. Tijdens de pauzes wordt er toezicht gehouden door het personeel. Vanaf de 

vierde klas mogen leerlingen in de grote pauze van het schoolplein af, mits zij weer op tijd 

terug zijn voor hun volgende les.   

  

8.2 Lesuitval  

  

We doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Elke docent heeft twee invaluren in 

zijn/haar lesrooster staan om klassen op te vangen wanneer een docent ziek is of verlof heeft. 

Ook zijn er onderwijsassistenten die een klas kunnen opvangen wanneer dat nodig is. Als een 

collega langdurig ziek dreigt te worden, zoekt de school zo snel mogelijk een vervanger of 

krijgen bestaande collega’s een tijdelijke uitbreiding op hun werktijdfactor.  

  

Helaas ontkomen we niet altijd aan lesuitval. Ons beleid is als volgt:  

Wanneer een 1e of laatste uur uitvalt, start de klas later of zijn de leerlingen eerder uit.  

In de eerste en tweede klas proberen we altijd tussenuren te voorkomen. Zo kan het zijn dat 

lessen verplaatst worden of dat een bovenbouwklas een tussenuur heeft om te voorkomen 

dat dit het geval is voor onderbouwleerlingen.  

Het dagelijks controleren van het rooster in Magister is dan ook heel belangrijk.   

  

8.3 Vakantierooster + extra vrije dagen  

  

Herfstvakantie  19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020  

Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021  

Voorjaarsvakantie  22 februari 2021 t/m 26 februari 2021  

Meivakantie  3 mei 2021 t/m 14 mei 2021  

Zomervakantie  19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021  
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De volgende feestdagen zijn ook vrije dagen voor iedereen:  

• Goede Vrijdag -> 2 april 2021  

• Tweede Paasdag -> 5 april 2021  

• Koningsdag -> 27 april 2021  

• Tweede Pinksterdag -> 24 mei 2021  

  

Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij, in verband met studiemomenten voor het 

personeel:  

• Maandag 31 augustus 2020  

• Maandag 5 oktober 2020  

• Dinsdag 10 november 2020  

• Dinsdag 2 februari 2021  

• Dinsdag 6 april 2021  

• Donderdag 15 juli 2021 

• Vrijdag 16 juli 2021  
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8.4 Lessentabel  

 

Vak  1PRO  2PRO  2PRO  3PRO  3PRO  4PRO  5PRO  6PRO  

      1e helft  2e helft  1e helft  2e helft           

                           

AVO                          

Nederlands  3  3  3  3  2  1        

Rekenen  3  3  3  3  2  1        

Engels  2  1  1                 

Burgerschap  2  2  2  2  1  1  1     

Omgangskunde  3  3  3  3  2  1        

AVO + stagedocent              1  1  1     

Coaching  1  1  1  1  1  1  1     

Mentortijd  1  1  1   2/3   2/3         

                           

Praktijk                          

Facilitair                          

Consumptief  2  3  3  2  2           

Groen           2  2           

Plant en dier  2                       

Techniek/Bouw  2  3  3  3  2           

Verkoop  2  2  2  2  2           

Zorg en Welzijn  2  2  2  3  2           

                           

Algemeen                          

Gym  4  2  2  2              

Beeldende vorming  2  2  2  2              

Informatica  2  1  1  1              

Muziek  1  1  1                 

Drama  1  1  1                 

                           

Bijzonderheden                  

Stage        4  4  14  24  32  40  

Specialisaties                 3  3     

Werkprojecten     4                    

AVO keuze           3  3  2  2     

  

 

 



26 

 

9. Onze regels  
  

9.1 Gedragsafspraken  

  

Op het IJsselcollege, locatie Praktijkonderwijs, gelden de volgende regels en afspraken:  

  

Hier op de Wiekslag:  

• Gaan wij respectvol met elkaar om.  

• Doe ik mijn mobiele apparaten en mijn jas in de kluis tijdens de lesuren.  

• Draag ik niets op mijn hoofd, behalve als ik er toestemming voor heb.  

• Volg ik de aanwijzingen van het schoolpersoneel op.  

• Blijf ik op het schoolterrein tijdens de pauzes. Vanaf klas 4 mag ik in de grote pauze 

van het terrein af.  

• Rook ik niet in & rondom het gebouw.   

  

We spreken ook af dat we:  

• Ons kleden en gedragen naar de arbeids- en stagedoelen van de school.  

• Na schooltijd direct naar huis gaan.   

• Op school geen energiedrankjes drinken  

  

9.2 Aanwezigheid  

  

De school hanteert een verzuimprotocol om zodoende aan de leerplichtwet te voldoen. 

Hieronder volgt beknopte informatie over leerplichtzaken.  

  

De docenten  

De docenten zijn verantwoordelijk voor het juist bijhouden van de aanwezigheid / absentie 

van leerlingen.  

  

De mentor  

De mentor is verantwoordelijk voor de verzuimsignalering. Hij/Zij bekijkt wekelijks het 

verzuimoverzicht van de leerlingen van zijn/haar mentorklas. Ouder(s)/verzorger(s) worden 

gebeld bij een enkel gemist uur. Ook wanneer een leerling langer dan een week ziek is, belt 

hij/zij naar huis. De mentor ‘schaalt op’ wanneer er vaker of langer verzuim gesignaleerd 

wordt.   

  

De ondersteuningscoördinator of onderwijscoördinator  

Wanneer het verzuim langdurig of structureel is, neemt de ondersteuningscoördinator of 

onderwijscoördinator contact op met de leerplichtambtenaar voor advies of melding van 

het verzuim. Bij langdurig verzuim kan dit leiden tot een waarschuwing, boete of taakstraf.  

  

9.3 Ziekte   

  

Ziekmeldingen nemen we telefonisch aan vanaf 8.00 uur. Ook kan er gemaild worden naar: 

verzuimwiekslag@ijsselcollege.nl  

  

Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, neemt de school contact op met de 

ouder(s)/verzorger(s)/verzorgers. Bij geen gehoor wordt er een melding van ongeoorloofd 

verzuim gedaan in Magister.   

  

Een leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, mag de school pas verlaten nadat wij 

contact hebben gehad met een ouder/verzorger.  

  

Wanneer een leerling een doktersafspraak heeft, moet de school hierover vooraf ingelicht 

worden door een ouder/verzorger. In principe mag een leerling hiervoor maximaal 3 lesuren 

verzuimen. Uitzonderingen worden besproken met de onderwijscoördinator.  
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9.4 Verzuim en te laatkomen  

  

Het komt helaas wel eens voor dat een leerling te laat komt of helemaal niet in de les 

verschijnt. Als een leerling te laat komt, haalt hij/zij een te laat briefje met zijn schoolpas bij de 

conciërge. Zonder te laat briefje krijgt de leerling geen toegang tot de les. Ook worden de 

gemiste uren als verzuim genoteerd en volgen maatregelen (zie hieronder). Het volgende 

schema wordt dan gevolgd:  

  

1 t/m 3 keer te laat  Het te laat komen wordt genoteerd, geen sanctie  

Vanaf 4 keer te laat  De mentor bespreekt het te laat komen met de leerling en neemt 

telefonisch, via de mail of via Presentis contact op met de 

ouder(s)/verzorger(s). De leerling moet zich om 8.00 uur op school 

melden.  

Vanaf 7 keer te laat  De mentor bespreekt het te laat komen met de leerling en neemt 

telefonisch contact op met de ouder(s)/verzorger(s). De leerling 

moet 2 uur nablijven bij de mentor.  

Vanaf 10 keer te laat  Er zal melding gedaan worden bij Leerplicht. Ouder(s)/verzorger(s) 

krijgen een waarschuwing vanuit Leerplicht.  

Ouder(s)/verzorger(s) en leerling worden uitgenodigd voor een 

gesprek met de onderwijscoördinator.  

Vanaf 13 keer te laat  Leerplicht nodigt ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit. Er wordt 

eventueel tot actie overgegaan.  

Vanaf 16 keer te laat  Er wordt opnieuw een melding gedaan bij Leerplicht. Er wordt tot 

actie overgegaan.  

  

9.5 Extra verlof  

  

Ouder(s)/verzorger(s) dienen extra verlof uiterlijk 8 weken van tevoren schriftelijk aan te 

vragen bij de onderwijscoördinator. Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake 

is van:  

• Religieuze feestdagen  

• Gewichtige omstandigheden:  

o Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis van bloedverwanten of hun partners  

o Huwelijk van familie  

o Verhuizing naar een andere gemeente  

o Gezinsuitbreiding  

• Een beroep van (één van) de ouder(s)/verzorger(s) waardoor het in een heel 

schooljaar niet mogelijk is minimaal 1 week aaneengesloten met het gehele gezin op 

vakantie te gaan.  
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10. Onze financiën  
  

10.1 De vrijwillige ouderbijdrage  

  

Het is belangrijk dat uw zoon of dochter zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Wij krijgen 

overheidssubsidie om hem of haar les te geven. Voor de persoonlijke ontwikkeling zijn ook 

andere dingen van belang. Deelname aan projecten of aan buitenschoolse activiteiten. Die 

zaken betaalt de overheid niet, net zomin als allerlei praktische zaken. Om die te kunnen 

bekostigen, vragen wij een vrijwillige bijdrage van u als ouder/verzorger.   

  

Buitenschoolse activiteiten  

Wij maken een onderscheid tussen de ouderbijdrage en de kosten voor buitenschoolse 

activiteiten. Welke die activiteiten zijn en wat deze kosten, hangt af van het leerjaar en de 

afdeling waarin uw kind zit. Wij informeren u daarover in een e-mail aan het begin van het 

schooljaar. U ontvangt voor deze kosten een aparte factuur.   

 

Besteding ouderbijdrage  

De vrijwillige ouderbijdrage hebben we voor dit schooljaar gesteld op € 50,00 per kind. De 

oudergeleding van de MR is akkoord met de hoogte en de besteding van deze 

ouderbijdrage. Van dit bedrag betalen wij onder meer de vak-excursies, de specifieke 

materialen voor de praktijkvakken, de huur van het kluisje, kerstactiviteit, zomerfeest, locatie 

sportdag, vernieuwing boeken schoolbibliotheek, Sinterklaasactiviteit en de schoolpas. De 

schoolpas dient als toegangsbewijs tot de school. Ook kan uw zoon of dochter met de 

leerling pas printwerk betalen.  

   

10.2 Kluisjes  

  

Iedere leerling krijgt op de eerste dag van het schooljaar een kluisje met een uniek slot. Hierbij 

horen twee sleutels waarvan er één van op school blijft. Mocht de leerling zijn sleutel zijn 

vergeten, dan kan hij de reservesleutel gebruiken. Als beide sleutels zoek zijn, kan de leerling 

een nieuw slot aanschaffen voor € 6,50. De huur van het kluisje zit in de ouderbijdrage.  

  

10.3 Leermiddelen  

   

Alle leermiddelen worden aangeschaft door school. Het betreft hier de boeken en digitale 

methodes. De school is in het bezit van 4 laptopkarren waardoor de leerlingen op school 

digitaal aan de slag kunnen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden  

  

10.4 Kamp / Schoolreis  

  

Bij genoeg inschrijvingen is er een werkweek voor klas 2 en 4. Daarbij gaan we er van uit dat 

minstens 2/3 van de leerlingen mee gaan. Aangezien het niet verplicht wordt gesteld, zijn de 

kosten van deze werkweek voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s). Hierbij moet u 

rekening houden met een bedrag van rond de € 200,-. 

  

Voor klas 1, 3 en 5 wordt er ieder jaar een schoolreis georganiseerd. Deze daguitstap is voor 

iedere leerling geheel vrijwillig en hierbij moet u rekening houden met een bedrag van ca. € 

50,-. 

  

10.5 Tegemoetkoming in de schoolkosten  

  

Geldtips: Kind-pakket  

Alle kinderen doen mee! Dat is de slogan van het Kind-pakket. De verzameling regelingen 

waardoor kinderen gewoon mee kunnen doen op school en in hun vrije tijd. Ook wanneer 

de ouder(s)/verzorger(s) minder geld hebben. Niet alleen ouder(s)/verzorger(s) met een 

uitkering, maar ook met een lager loon of zzp-ers.   
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Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Met een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen ook kinderen van 4 tot en met 17 

uit gezinnen met een lager inkomen meedoen aan een activiteit op gebied van sport of 

cultuur.  

 

Stichting Leergeld  

De Stichting Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen van wie de ouder(s)/verzorger(s) of 

verzorgers weinig geld hebben, toch kunnen meedoen aan:  

schoolactiviteiten, waarvoor aan de ouder(s)/verzorger(s) een bijdrage wordt gevraagd en 

die niet door de gemeente vergoed wordt  

één activiteit op sociaal of cultureel gebied, bijvoorbeeld voor muziekles voor een jaar, of 

een jaarlidmaatschap van een sportclub.  

Daarnaast kan Stichting Leergeld onder bepaalde voorwaarden voorzien in een computer of 

fiets.  

  

Bijzondere bijstand  

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor niet alledaagse kosten voor uw kind(eren). De 

vergoedingen zijn afhankelijk van uw inkomen. Bijzondere bijstand vraagt u aan voor 

bijvoorbeeld de kosten van een bril, gehoorapparaat of dieetkosten.  

  

Bijdrage indirecte schoolkosten  

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u via de Bijzondere Bijstand een bijdrage aanvragen 

voor indirecte schoolkosten. Het gaat om school gebonden kosten, zoals:  

een bijdrage in het schoolfonds,  

kosten voor schoolreisjes, -excursies en werkweken,   

door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding.  

 

 

http://www.capelleaandenijssel.nl/home/onderwerpen_42338/product/jeugdfonds-sport-cultuur_1499.html
http://www.leergeldijssel.nl/
http://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/bijzondere-bijstand-aanvragen_295/
http://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/bijdrage-indirecte-studiekosten-voor-kinderen_3104/
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11. Onze kwaliteit  
  

11.1 Klachten  

  

Natuurlijk kan het voorkomen dat er verschillen van mening ontstaan. Dit kunnen spanningen 

zijn tussen een leerling of ouder enerzijds en een docent, anderzijds. We gaan ervan uit dat u 

uw vragen in eerste instantie bespreekt met degene met wie u het oneens bent.   

  

Mocht u ontevreden blijven over hoe er met uw ontevredenheid wordt omgegaan, dan kunt 

u hierover terecht bij de schoolleiding of de interne vertrouwenspersoon.   

 

11.2 Interne vertrouwenspersoon  

  

De vertrouwenspersoon van onze locatie is dhr. T (Theo) van Dalen. Hij is bereikbaar via e-

mailadres: t.vandalen@ijsselcollege.nl.   

  

Heeft u met elkaar gesproken, maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als 

ouder(s)/verzorger(s) of leerling een klacht indienen over een beslissing van de betreffende 

persoon. U dient de klacht in te dienen bij de algemeen directeur van de school: dhr. H. 

(Henk) Beesems.  

  

11.3 Externe vertrouwenspersoon  

  

Ook is het mogelijk uw ontevredenheid eerst voor te leggen aan de externe 

vertrouwenspersonen die aan BLICK op onderwijs verbonden zijn. Dit zijn: Dhr. J. Meijboom en 

mw. E. Rietveld-van Santvoord. Beide vertrouwenspersonen zijn werkzaam bij het CED en te 

bereiken via evp@cedgroep.nl. Onze vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding 

van alles wat zij in hun functie te weten komen.  

  

11.4 Anti-pestcoördinator  

  

Op onze school is een anti-pestcoördinator aanwezig. Dit is mevr. L. (Linda) Otten. Bij haar 

afwezigheid kan een leerling voor dringende zaken terecht bij haar vervanger mevr. L (Linda) 

Leen.  

  

11.5 Meldcode en aandacht functionarissen 

 

Op het praktijkonderwijs van het IJsselcollege zijn twee aandacht functionarissen werkzaam. 

Dat zijn mevr. M. (Marjolein) van Huijgevoort (SMW) en mevr. L. (Linda) Leen  

(ondersteuningscoördinator). Wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 

vermoed volgen wij de meldcode voor professionals. Eén van de aandacht functionarissen is 

dan, samen met de directie, verantwoordelijk voor het juist doorlopen van de stappen 

binnen deze meldcode.  

Voor meer informatie over de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling verwijzen wij 

u naar de volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/meldcode  

 

11.6 Veiligheidsplan 

 

Stichting BLICK op onderwijs is op grond van de Wet Arbeidsomstandigheden (Arbowet) 

verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van personeelsleden, leerlingen, ouders, 

vrijwilligers en bezoekers in de school. Daarom is er een veiligheidsplan opgesteld als nadere 

concretisering van het Arbobeleid. Dit plan omvat verklaringen rondom herkenning en 

erkenning van de problematiek van agressie en geweld, regelingen van preventieve aard en 

uitwerkingen van incidentbeleid en nazorgbeleid. Het veiligheidsplan van BLICK op onderwijs 

is op te vragen bij de schoolleiding.    

mailto:t.vandalen@ijsselcollege.nl
mailto:evp@cedgroep.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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11.7 Ouder- en leerling enquête  

  

Jaarlijks bevragen wij onze leerlingen op hun sociaal emotioneel welbevinden. Daarnaast 

enquêteren we tweejaarlijks de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen en het personeel. Wij 

maken hiervoor gebruik van het instrument ProZo! Aan de hand van de uitkomsten van deze 

enquêtes wordt vastgesteld of men tevreden is over de aanpak en kwaliteiten van ons 

onderwijs of dat aanpassing noodzakelijk is.   

  

11.8 Onderwijsinspectie  

  

De Onderwijsinspectie heeft onze school bezocht in oktober 2019. Twee inspecteurs hebben 

lessen bezocht, documenten doorgelezen, gesproken met personeelsleden, 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Het eindresultaat was dat de school een voldoende 

beoordeling kreeg, met een herstelopdracht voor de OPP’s.   

In april 2020 zijn alle documenten met betrekking tot deze herstelopdracht naar de site van 

de Onderwijsinspectie geüpload. Hiermee is onze herstelopdracht afgerond.  

  

11.9 AVG  

  

Met de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 

mei 2018 zijn wij verplicht voor een aantal processen binnen onze school, aan u toestemming 

te vragen om gegevens van u en/of uw kind te kunnen verwerken.  

Deze toestemming is geldig voor de gehele schoolcarrière.  

Door middel van een formulier vragen wij u wel of geen toestemming te verlenen. Het betreft 

processen die binnen onze school worden uitgevoerd (door de docent, het zorgteam, de 

administratie, etc.). Voor het uitwisselen van de gegevens van u of uw kind aan externe 

partijen (remedial teaching, huiswerkbegeleiding, etc.) moeten wij op het moment dat zich 

dat aandient apart toestemming aan u vragen.  

  

Voor een aantal processen binnen onze school die we vanuit onze wettelijke verplichting 

moeten uitvoeren, hebben wij echter geen aparte toestemming van u nodig:   

• Voor het uitvoeren van onze taken maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem en 

een leerling administratie systeem. In deze systemen nemen wij een (pas)foto van uw 

kind op ter identificatie. Deze (pas)foto wordt doorgaans door de schoolfotograaf 

aan het begin van het schooljaar bij ons aangeleverd. Wij gebruiken deze (pas)foto 

ook op het schoolpasje.  

• Tevens zijn er binnen onze scholen ondersteuningsteams. Deze bestaan vaak uit een 

intern begeleider, een ondersteuningscoördinator, een mentor en een 

directielid. Binnen deze teams wordt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van 

schoolresultaten en persoonlijke ontwikkeling besproken.  

• Door de digitalisering van lesmethoden moeten wij een beperkte gegevens set van 

uw kind (naam van uw kind, leerling nummer en het lesresultaat) met de aanbieders 

van digitaal lesmateriaal uitwisselen. Hierdoor is het mogelijk dat de leerkracht de 

voortgang van uw kind kan inzien binnen de lesmethode en heeft uw kind toegang 

tot het lesmateriaal.  

  

Voor de onderstaande zaken hebben wij wel uw toestemming nodig:   

• Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor een openbare publicatie (bv 

schoolsite, facebook van school, brochures, drukwerk, media).  

• Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor interne publicaties (bv 

schoolportaal, nieuwsbrief van school, schoolkrant, personeelsnieuwsbrief)  

• Het gebruik van foto’s of films met daarop uw kind voor coaching of 

opleidingsdoeleinden. (bijv. lerarenopleiding (PABO), (interne) onderwijskundige 

coach)  

• Het delen van uw gegevens of die van uw kind met de schoolfotograaf (voor het 

leveren van de schoolfoto en de incasso).  
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• Het delen van uw gegevens of die van uw kind met als doel aanmelding voor 

(buiten)- schoolse activiteiten. (schoolkamp, schoolreis, CJP-pas, sportdag, enz.). 

sportdag, enz. 

• Het gebruik van uw gegevens of die van uw kind voor het samenstellen van 

klassenlijsten/telefoonlijsten. Dit betreft lijsten op papier die in de klas liggen of op de 

administratie van school.  

  

Beeldmateriaal:  

Wij kunnen als school bij activiteiten waar (hulp)ouder(s)/verzorger(s) of andere familieleden 

bij aanwezig zijn niet voorkomen dat leerlingen die niet gefotografeerd mogen worden van 

hun ouder(s)/verzorger(s) tóch op foto’s of filmopnamen terechtkomen. Denk hierbij aan 

activiteiten die zowel binnen als buiten het schoolterrein worden gehouden zoals 

schoolreizen, diploma-uitreikingen of sportdagen. De enige oplossing voor dit probleem is 

een totaal verbod op het maken van foto’s of filmopnamen. Een dergelijke maatregel 

vinden wij niet proportioneel.  

  

Als u genoemd formulier niet invult moeten wij dit als een Nee op alle vragen beschouwen 

en moeten wij een door ons ingevuld exemplaar (zonder uw handtekening)  in onze 

administratie opnemen.  

U kunt altijd contact met ons opnemen als u een andere voorkeur kenbaar wilt maken.  

  

  

  


