Schoolgids
Schooljaar 2018-2019

Inleiding
Aventurijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Almere.
Met deze schoolgids willen we u graag een beeld geven van Aventurijn. Wij hebben deze
gids zo samengesteld dat u een indruk krijgt van de school en onze manier van werken.
Naast de informatie in deze schoolgids is op onze website meer actuele informatie over de
school te vinden.
Bij Aventurijn krijgt iedere leerling het onderwijs dat aansluit bij zijn/haar individuele
behoefte. Aventurijn biedt de leerling een veilige omgeving en helpt de leerlingen zich
zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zijn/haar mogelijkheden te ontdekken en zelf op
onderzoek uit te gaan. Zo wordt de leerling voorbereid om later zo zelfstandig mogelijk te
functioneren. Er wordt zoveel mogelijk in kleine groepen op niveau gewerkt.

Aventurijn is gevestigd in een prachtig gebouw aan de Marathonlaan 13. Dit gebouw
werd speciaal voor ons ontworpen en is geheel toegesneden op de behoeften van onze
leerlingen en ons personeel. Ook bevinden zich enkele groepen op Marathonlaan 11.
We heten u van harte welkom namens het team van Aventurijn.
Lilian Reding en Dunja ten Oort (waarnemend directie)

* Waar in deze uitgave gesproken wordt over ‘ouder(s)’ wordt mede
bedoeld verzorger(s) en voogd(en).
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2.5		

1 Het onderwijs bij Aventurijn

Passend Onderwijs in Almere

1.1 Almere Speciaal

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal, en is één van de
scholen voor speciaal onderwijs. Almere Speciaal maakt deel
uit van de Coöperatie Passend Onderwijs Almere.

Dit houdt in dat alle scholen de zorgplicht hebben om elk
kind een goede onderwijsplek te bieden. Het doel is zo veel
mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Dat
kan op een school in de buurt waar het kind woont, maar het

Het bestuur draagt zorg voor de kwaliteit van het speciaal

kan ook op een reguliere school elders in de stad, omdat

onderwijs in Almere.

daar extra ondersteuning wordt geboden die de leerling nodig

De volgende scholen vallen onder dit bestuur:

heeft. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden

•

De Bongerd, cluster 4 SO

de ouders nauw betrokken.

•

Aventurijn, cluster 3 VSO

Het motto van Passend Onderwijs Almere is:

•

Olivijn, cluster 3 SO

Het bestuur van Almere Speciaal stelt onder andere het
beleidsmatige zaken vast.
Binnen de stichting vindt op locatieniveau overleg plaats
tussen de hierboven genoemde scholen. Er wordt intensief
samengewerkt om elke leerling het juiste aanbod te bieden.

hen past”

diverse ketenpartners, zowel in de stad als in de provincie.
Binnen werkgroepen, pilots en projecten, waar we streven
naar een optimale afstemming en samenwerking, is een
samenwerkingsrelatie met partners vanzelfsprekend
geworden. Door de samenwerking en afstemming met het

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de

transitieteam van de Gemeente Almere zal het netwerk en de

schoolleiders. De directeur bestuurder is verantwoordelijk

samenwerking steeds verder versterkt en uitgebreid worden.

voor de totale organisatie.

Aventurijn werkt o.a. samen met : GGD Flevoland, Bureau

Voor meer informatie over Almere Speciaal:

Jeugdzorg Flevoland, Vitree, Triade, GGZ Centraal Fornhese,

www.almere-speciaal.nl.

Stichting MEE, Kwintes, Zorggroep Almere, De Schoor,
Gemeente Almere, Arkemeyde/’s Heeren Loo, Stichting Zorg
Almere, Revalidatiecentrum De Trappenberg-Merem en tal
van bedrijven en instellingen die stageplaatsen bieden voor
onze leerlingen.
Voor meer informatie over Passend Onderwijs Almere op:
www.passendonderwijs-almere.nl

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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Passend Onderwijs Almere werkt intensief samen met

Aventurijn

schoolplan, de jaarrekening, de begroting en andere

“Almeerse kinderen volgen in Almere het onderwijs dat bij

1.2 Het onderwijs bij Aventurijn
1.2.1 Onderwijs bij Aventurijn
Aventurijn is een school voor zeer moeilijk lerenden én
leerlingen met of zonder een meervoudige beperking.
Leerlingen wordt geleerd zo zelfstandig mogelijk te
functioneren binnen vervolgonderwijs, aangepast werk
of een beschermde omgeving. Sociale vaardigheden,
zelfredzaamheid en een zinvolle tijdsbesteding worden sterk
bevorderd in het onderwijs.
Aventurijn levert eindonderwijs. Concreet betekent dit dat

Aventurijn
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1 dagbesteding - ervarings-/belevingsgerichte dagbesteding
2 dagbesteding - activiteitengerichte dagbesteding
3 dagbesteding - taakgerichte dagbesteding
4 beschutte arbeid
5 arbeid
6 vervolgopleiding

wij voor meer dan 90 procent van onze leerlingen de laatste

Deze informatie wordt aangevuld met gegevens over de

opleiding zijn die zij volgen, voordat zij een plaats vinden in de

ondersteunings-/onderwijsbehoefte van de leerling.

maatschappij.

Op basis van het ontwikkelingsperspectief en de onderwijs-/

De overgang van het Primair Speciaal Onderwijs (SO) naar het

ondersteuningsbehoefte wordt in samenspraak met de ouders

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een belangrijke stap

een uitspraak gedaan met betrekking tot de verwachtingen die

in het leven van een leerling. Waar in het SO nog veel brede

men heeft over de uitstroommogelijkheden van deze leerling.

aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling,

Deze verwachting wordt als adviesperspectief voorgelegd

worden in het VSO deze ontwikkelingsmogelijkheden gekoppeld

aan de Commissie van Begeleiding (CvB). Na goedkeuring en

aan ontwikkelingsperspectieven die we onderscheiden.

vaststelling door de CvB wordt het perspectief door de ouders

De meeste leerlingen maken de overstap van het primair

ondertekend.

Speciaal Onderwijs naar Aventurijn naar Aventurijn als zij

Bij de jaarlijkse evaluatie van het ontwikkelingsperspectief

12 of 13 jaar oud zijn.

wordt door de leerkracht nagegaan of de verwachtingen nog

Bij aanvang in het VSO wordt aan de hand van de
overdrachtsgegevens vanuit de toeleverende school het
ontwikkelperspectief opgesteld.

hetzelfde zijn. Afhankelijk van de vorderingen kan het profiel
van de leerling worden aangepast. Als dit het geval is wordt
in overleg met de ouders een advies hiertoe gegeven aan de
Commissie van Begeleiding. De stand van zaken met betrekking
tot de vorderingen van de leerling wordt jaarlijks met de ouders
besproken.

1.2.2 Missie van Aventurijn
Missie van Aventurijn
Aventurijn verzorgt onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk
leren.
Onze uitgangspunten zijn:
•

We bieden een ‘passende plek’ voor iedere leerling

•	We werken gericht toe naar uitstroom en we zijn hierin
ambitieus
•	We hebben het uitgangspunt om als school
innovatief te zijn in het ontwikkelen van passende
onderwijsvoorzieningen

De leerlingen van Aventurijn worden betrokken bij de
schoolorganisatie. De school biedt hen een betekenisvolle
leeromgeving en er wordt veel waarde gehecht aan de
mening van de leerlingen. Ons pedagogisch handelen
kenmerkt zich door veiligheid en respect.
De leerling mag zichzelf zijn en wordt hierin gerespecteerd.
We hebben de visie dat geen enkel kind ervoor kiest om
gedragsproblemen te laten zien op school en wij hebben
de overtuiging dat gedrag een oorzaak heeft. We sluiten
aan bij de talenten van de leerlingen en we stralen zoveel
mogelijk uit dat we een school voor voortgezet onderwijs zijn.
Er is ruimte voor reflectie op de eigen ontwikkeling en we
stimuleren onze leerlingen hierin zelf hun wensen kenbaar te

De organisatiedoelen van Aventurijn zijn:

maken en hiernaar te luisteren. Het onderwijs op het gebied

•

van sociaal emotionele ontwikkeling speelt een belangrijke

Het creëren van een optimaal ingerichte leeromgeving

structuur’, waardoor leerlingen en medewerkers
voldoende ondersteuning krijgen om maximale resultaten
te behalen
Visie van Aventurijn
Aventurijn is een onderwijsorganisatie die de leerlingen
opleidt naar een zo zelfstandig mogelijk en betekenisvol
bestaan als volwassene in onze maatschappij. Dit wordt
gerealiseerd door een breed lesaanbod, welke de leerlingen
op basis van hun uitstroomperspectief volgen.
Bij Aventurijn wordt gewerkt aan een ononderbroken
ontwikkeling door een cyclisch proces van planning,
evalueren en bijstellen. Om het onderwijs voor de leerlingen
zo ambitieus mogelijk te maken werken we groepsgericht
waar kan en individueel waar nodig.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal

rol in de schoolloopbaan van de leerling. Onze leerlingen
hebben recht op een prettige schooltijd waarin ze van en met
elkaar leren en mooie ervaringen op kunnen doen.

Aventurijn

•	Het hanteren van een ‘sluitende ondersteunings-
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Heldere interactie met ouders/verzorgers op basis van

Het periodieke tevredenheidsonderzoek dat we uitvoeren geeft

wederzijds respect tussen de woonomgeving en de school

ons informatie over kwaliteit, veiligheid en verbeterpunten.

vinden wij belangrijk.

Ons bestuur stuurt op de kwaliteit door de inzet van audits en

Relatie, competentie en autonomie zijn van belang om

zelfevaluaties.

leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk

Uitstroom schoolverlaters

bestaan in de maatschappij. We willen onze leerlingen inzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de uitstroom school-

geven in normen en waarden van de maatschappij en de

verlaters van de afgelopen schooljaren. De uitstroom voor het

verwachting naar hen als burger. We stimuleren integratie en

schooljaar 2017-2017 vindt u op onze website.

streven naar gelijkwaardige behandeling in de maatschappij.
1.2.3 Werkwijze

Aventurijn
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Uitstroomgegevens
Schooljaar

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Binnen Aventurijn worden doelen gesteld in een groepsplan.

Dagbesteding

10

13

23

Vanuit dit groepsplan wordt zoveel mogelijk groepsgericht

Arbeid

0

4

2

gewerkt met behulp van leerroutes passend bij het

Vervolgonderwijs

0

0

0

ontwikkelingsperspectief van de leerling. De ontwikkeling van

Tussentijdse uitstroom naar PRO

4

3

6

de leerling wordt gestuurd en gevolgd middels Logos.

Thuis op verzoek van ouders

0

0

1

Dit is een leerlingvolgsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor

Totaal

14

20

32

het onderwijs in leerroutes.
1.2.4 Waarborging van kwaliteit

1.2.5 Aventurijn; een neutraal bijzondere school

Op de Aventurijn willen we goed onderwijs geven. Het

Aventurijn is een neutraal bijzondere school. Dit betekent dat

onderwijsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De

het onderwijs niet is gebaseerd op een geloofsovertuiging.

basis van het onderwijs is het schoolplan. De jaarlijkse evaluatie

Binnen het lesaanbod wordt kennis over belangrijke

resulteert in het evaluatie van het huidige jaarplan en het

levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten overgedragen.

opstellen van een nieuw jaarplan.
Wanneer we de kwaliteit van ons onderwijs willen vasthouden
én verbeteren, is het van groot belang om te bekijken welke
resultaten ons onderwijs oplevert. Dit doen we door het meten
van opbrengsten, het volgen van leerresultaten van de leerlingen
en door de uitstroomgegevens in kaart te brengen.

1.3 Fasering binnen Aventurijn
Leerlingen die instromen in Aventurijn starten veelal in de
brugklas. We onderscheiden binnen het VSO vier fases.
De brugklas, de oriëntatiefase, de verdiepingsfase en de
uitstroomfase. Binnen de EMB groep zijn deze fases minder
zichtbaar.

op de cognitieve ontwikkeling van de leerling. Ook wordt er
gestart met praktijkvakken, hier worden nieuwe vaardigheden
verworven en maakt de leerling kennis met een andere

12-14 jaar

het voorgezet onderwijs. Binnen de brugklas ligt de nadruk

Oriëntatie op het VSO en opbouw leerling-profiel

14-16 jaar

De brugklas vormt de brug tussen het basisonderwijs en

Brugklas VSO

Orientatiefase VSO

16-18 jaar

1.3.1 De brugklassen

Verdiepingsfase VSO

Oriëntatie op het uitstroom-perspectief, opbouw interesseprofiel (interne stage)

1.3.2 De middengroepen
Leerlingen in de middengroepen zitten in de oriëntatiefase.
De leerlingen in de middengroep werken zowel cognitief
als praktisch. De leerling oriënteert zich op verschillende
vakgebieden door begeleide interne stages binnen en buiten
de school. In een latere fase gaan de leerlingen extern

17-20 jaar

manier van werken.

Verdieping van het uitstroom-perspectief (interne / externe
stage)

Uitstroomfase VSO
Leerling-specifiek traject
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stage lopen.
UITSTROOM

In de eindgroep ligt de nadruk op verdieping en uitstroom
naar dagbesteding/arbeid. In de groepen wordt cognitief
gewerkt, maar de nadruk ligt op de leerlijnen die de leerling
nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de
maatschappij. Doordat de leerlingen extern stage lopen zijn
ze niet meer de gehele schoolweek in de groep aanwezig.
1.3.4 EMB groep
EMB staat voor ernstig meervoudig beperkt. Binnen de EMB
groep wordt uitstroomgericht gewerkt. Leerlingen worden
voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het
dagelijks leven.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal

De leerlingen in de EMB groep hebben een andere
begeleidingsvraag, ze functioneren op lichaamsgebonden
niveau en hebben meer persoonlijke aandacht nodig om
zich te richten op werkzaamheden. Deze leerlingen ervaren
de wereld vanuit de tastbare dingen die binnen het hier en
nu plaatsvinden. Hiervoor is specialistische kennis nodig
en daarvoor wordt veel samengewerkt met de specialisten
binnen de school. De leerlingen volgen evenals de andere
VSO groepen de praktijkvakken. Bij het opstellen van het
lesprogramma maken de leerkrachten gebruik van de doelen
uit de VSO en de Plancius Leerlijnen.

Aventurijn

1.3.3 De eindgroepen

We oriënteren ons op LACCS. LACCS staat voor: Lichamelijk

lesrooster bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen.

welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende

Binnen een veilige situatie leren we de leerlingen om zo

tijdsbesteding. LACCS is ontwikkeld door orthopedagogen

zelfstandig mogelijk naar hun lessen te gaan. Afhankelijk van

Karin de Geeter en Kirsten Munsterman. Centraal in deze

de hulpvraag van de leerling kan deze hierin worden begeleid.

visie staat een ‘goed leven’ voor mensen met EMB. Het
werken met LACCS maakt dat er breder wordt gekeken naar
de leerling en de ondersteuning die hij /zij nodig heeft.
1.3.5 Extra ondersteuning en behandeling

Aventurijn

12

1.3.7 Arbeidstoeleiding
Binnen de verdiepingsfase gaan de leerlingen extern stage
lopen. We hebben hiervoor een groot netwerk binnen de
omgeving. Afhankelijk van de interesse en mogelijkheden van

Bij Aventurijn wordt ook onderwijs geboden aan leerlingen

de leerling wordt gezocht naar een passende stageplaats.

waarbij sprake is van een zeer moeilijk lerend niveau (IQ

Binnen Aventurijn zijn er stagebegeleiders/jobcoaches

50-70) in combinatie met gedragsproblemen. Dit zijn

werkzaam. Ze begeleiden de leerlingen naar de meest

leerlingen bij wie sprake is van meervoudige complexe

passende plek en onderhouden de contacten met de stage

problematiek(en), zoals psychiatrische problematiek,

adressen, de leerling en de ouders. Ook de groepsleerkracht

gedragsproblemen, grote achterstand in sociaal-emotionele

is betrokken bij de stages en stelt hiervoor de doelen voor de

ontwikkeling of traumatische ervaringen. Daarnaast hebben

leerling. Tijdens het vak stageklas wordt wekelijks de stage

de leerlingen te maken met vaardigheidstekorten zowel op

besproken in de klas.

sociaal emotioneel, relationeel, als op praktisch gebied. De
leerlingen hebben baat bij een setting waarbij meer één-opéén begeleiding mogelijk is. Deze extra ondersteuning en/of
behandeling wordt gerealiseerd middels een samenwerking
met ’s Heeren Loo. Deze leerlingen worden geplaatst in een
reguliere groep, waar de extra ondersteuning aan toegevoegd
wordt. Daarbij wordt steeds individueel gekeken naar wat de
leerling aan ondersteuning en/of behandeling nodig heeft, om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
1.3.6 Werken met een rooster
Binnen Aventurijn wordt gewerkt met een lesrooster.
Leerlingen hebben een vaste groep met een eigen leerkracht,
maar volgen ook vakken buiten de groep bij andere
leerkrachten of werkmeesters. Vooral de praktijkvakken
vinden buiten het klaslokaal plaats. Het werken met een

Op Aventurijn wordt er regelmatig een infomarkt
georganiseerd op het gebied van wonen werken en vrije tijd.
Tijdens de infomarkt maken ouders/verzorgers en leerlingen
kennis met stagebedrijven, organisaties en of instanties.
1.3.8 Certificering
Momenteel is het bij Aventurijn mogelijk om het certificaat
in de horeca branche te behalen. We werken samen met
het Nautiluscollege in Almere om leerlingen in meerdere
branches certificaten te kunnen laten behalen. Binnen
de school wordt er de komende jaren uitgebreid in diverse
branches zodat het voor steeds meer leerlingen mogelijk
wordt om een certificaat te behalen.

1.3.9 Resultaten
De resultaten van onze arbeidstoeleiding en andere uitstroom,
vindt u op onze website www.aventurijn.almere-speciaal.nl.

1.4 Communicatie met de leerlingen en ouders
1.4.1 Ontwikkelperspectief en leerroute

prettig om met een agenda te werken en dit proberen we
te stimuleren. We adviseren ouders om bij de leerkracht
aan te geven wat de prettigste manier voor hen is om te
communiceren tussen thuis en school.
1.4.3 Contacten
Een goede communicatie met ouders vinden wij van groot

Jaarlijks wordt een leerlingplan gemaakt waarin doelen voor

belang. Via deze schoolgids, de nieuwsbrief en de website

de leerling worden gesteld. In het leerplan wordt ook de

hopen we de communicatie optimaal te verzorgen. Neemt u

evaluatie van de gestelde doelen beschreven. Het verslag

echter gerust contact met ons op als u aanvullende ideeën

wordt kort na uitreiking besproken met de ouders en de

of opmerkingen heeft om het onderwijs te verbeteren. Naast

leerkracht. Bij Aventurijn wordt ernaar gestreefd om de

de periodieke oudergesprekken is er altijd de mogelijkheid

leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij het opstellen en

om een inhoudelijk gesprek te voeren.

1.5 Betekenisvol onderwijs
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doelgroepenmodel www.doelgroepenmodel.lecso.nl.

Ons onderwijs is gericht op leren door te doen en heeft als

Naast dit ontwikkelperspectief wordt voor individuele

doel de leerling zo zelfstandig mogelijk te maken en actief

doelen die buiten het groepsplan vallen gewerkt met een

bezig te laten zijn. De lessen worden aangeboden binnen

Aventurijn

bespreken van leerdoelen. Aan het ontwikkelperspectief is

handelingsplan. Een handelingsplan wordt vastgesteld in

reële contexten. Daarnaast werken we op Aventurijn ook met

overleg met de ouders.

praktijkvakken om vaardigheden en strategieën aan te leren.

een leerroute verbonden. We gebruiken hiervoor het landelijk

1.4.2 Communicatie met ouders/verzorgers
Leerlingen worden gestimuleerd zelf te communiceren met
hun ouders en begeleiders. Vanuit het SO zijn veel leerlingen
en ouders gewend om een communicatieschrift te gebruiken.
Op Aventurijn stimuleren we leerlingen zoveel mogelijk om
zelf boodschappen over te brengen. Een communicatieschrift
kan hierbij als hulpmiddel gebruikt worden voor leerlingen
die moeite hebben met communiceren. Ook voor de
communicatie met de therapeuten wordt gebruik gemaakt
van de communicatieschriften. Veel leerlingen vinden het

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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1.5.1 Vakonderwijs

1.5.2 Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij Aventurijn wordt gewerkt met vakonderwijs. Vakken worden

De lessen Sociale vaardigheden worden binnen de eigen groep

gegeven door leerkrachten of werkmeesters.

gegeven. De leerlijn sociale en emotionele ontwikkeling loopt

Er wordt lesgegeven in de volgende vakgebieden:

als een rode draad door het onderwijs. We werken hiervoor met

•

creatieve vorming (atelier)

de Vreedzame School. De Vreedzame School combineert een

•

bewegingsonderwijs

structureel programma voor sociale competentie en democratisch

•

techniek

burgerschap met een goed pedagogisch klimaat. Onze leerlingen

•

drama

leren door middel van lessen allerlei sociale competenties,

•

muziek

zoals actief luisteren, gevoelens uitdrukken, conflicten oplossen,

•

tuin- en terreinonderhoud

complementen geven, verschillen waarderen enz. De lessen

•

dierverzorging

worden ook gebruikt om samen afspreken te maken voer de

•

huishoudkunde

omgang met elkaar en om taken en verantwoordelijkheden

•

koken

te bedenken en te verdelen. De lessen hebben een positieve

•

arbeidstraining

invloed op het klimaat in de klas en in de school.

Naast de praktijkvakken worden er ook lessen gegeven
rond wereldoriëntatie, nieuwsbegrip, verkeer en Engels.

1.5.3 ReSeVo

Een vast onderdeel in het lesprogramma zijn de taal- en

ReSeVo staat voor relationele en seksuele vorming.

rekenvaardigheden.

Ook hieraan wordt in het VSO aandacht besteed.

Deze vakken worden binnen de eigen groep aangeboden door

We hebben hiervoor professioneel lesmateriaal en worden

de groepsleerkracht. We vertalen ook deze vakken naar de

ondersteund door deskundigen op dit gebied. Veel leerlingen

praktijk, zoals geldrekenen, klokkijken en functioneel lezen.

hebben vragen over relaties en seksualiteit en binnen de
school willen wij de veiligheid creëren om op deze vragen een
antwoord te kunnen geven. De lessen worden gegeven in
niveaugroepen. Indien nodig krijgen de jongens en de meisjes
apart les. Aventurijn heeft een beleidstuk opgesteld over het
onderwijs binnen dit vakgebied en er is een werkgroep actief met
de ontwikkeling van lessen binnen een leerlijn, welke wekelijks
worden aangeboden aan onze leerlingen. Indien gewenst is het
beleidsstuk ReSeVo beschikbaar voor ouders.

1.5.4 Kamp en schoolreis

1.5.6 ICT op Aventurijn

Een schoolkamp behoort tot ons onderwijsaanbod. Tijdens

Binnen het onderwijs wordt gewerkt met verschillende

het schoolkamp ondernemen we verschillende gezamenlijke

educatieve software. Binnen de groepen zijn naast een

activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport en spel.

digitaal schoolbord meerdere computers aanwezig waarop

Daarnaast is het schoolkamp ook een sociale activiteit

leerlingen kunnen werken. Ook buiten de groepslokalen zijn

waarin de leerlingen gestimuleerd worden om samen te

computers beschikbaar voor de leerlingen. Wij stimuleren de

werken en plezier te beleven. We gaan om het jaar op kamp

leerlingen zo zelfstandig mogelijk gebruik te maken van de

en om het jaar op schoolreis.

computer. Binnen onze lessen is er ook aandacht voor het

Let op! Aan de ouders wordt een bijdrage in de kosten
gevraagd. Het is mogelijk om de eigen bijdrage voor het
schoolkamp of schoolreisje in termijnen te voldoen.

gebruik van sociale media.
1.5.7 Fotografie en film
Tijdens lessen en activiteiten van de school wordt regelmatig
gefilmd en gefotografeerd.

Bij Aventurijn vinden we bewegen van groot belang. In 2018

Bij de inschrijving van uw zoon/dochter op onze school, geeft

werden we de eerste Sportiefste School van Nederland.

u aan of u toestemming verleent voor extern gebruik van

Voor de lessen bewegingsonderwijs zijn er vakleerkrachten

foto en filmmateriaal. Hiervoor kunt u denken aan gebruik

verbonden aan Aventurijn. De leerlingen volgen minimaal

van foto’s/filmmateriaal voor de nieuwsbrief, website of de

twee keer per week deze lessen waarbij verschillende

schoolgids. Mocht u deze toestemming willen wijzigen, dan

bewegingsgebieden aan bod komen zoals ook zwemmen.

kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat.

Dit vindt plaats in het speciaal voor onze doelgroep
aangepaste zwembad van Van Rheenen Sport dat direct
tegenover de school is gelegen. Ook binnen dit vakgebied
wordt gewerkt met leerlijnen. Tijdens de lessen dragen de
leerlingen sportkleding en sportschoenen. Na afloop van de
les douchen de leerlingen.
Aan Aventurijn is een zgn. Combinatiefunctionaris verbonden
die tot taak heeft om de leeringen toe te leiden naar
sportverenigingen.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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1.5.5 Bewegingsonderwijs

1.6 Veiligheid op school
1.6.1 Het veiligheidsbeleid

we verstaan onder het veiligheidsbeleid. Het integreren en
borgen van het veiligheidsplan in de school wordt bereikt

Zowel leerlingen als onderwijspersoneel zijn gebaat bij een

door dit regelmatig terug te laten komen tijdens de lessen

veilige leeromgeving of werkplek. Goed kunnen leren en

sociale vaardigheden (Vreedzame school), Resevo en in de

werken kan dus alleen in een sociaal, psychisch en fysiek

vergadering en scholing van personeel.

veilige omgeving. Dit uit zich op Aventurijn op de manier

Jaarlijks meten we de veiligheidsbeleving van de leerlingen

waarop we met elkaar omgaan in en om de school. Maar

en stellen we aan de hand van de uitkomst van deze meting

ook in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de

doelen voor de organisatie.

de algehele veiligheid in en om de school. Bedoeld wordt

Aventurijn

zijn betrokken. In het veiligheidsplan staat beschreven wat

Veiligheid is een voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs.

omgeving van de school. Iedereen is verantwoordelijk voor
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Hierbij worden alle medewerkers die in de school werkzaam

1.6.2 Het pestprotocol

dat alle medewerkers een signaalfunctie hebben. De visie

Scholen hebben als kerntaak een veilige school te creëren,

van de veiligheid op Aventurijn is in samenwerking met het

waarbij de nadruk ligt op het preventief zorgdragen voor

team veiligheid creëren voor alle leerlingen en medewerkers

deze veilige omgeving. Leerlingen kunnen zich alleen op

binnen de school. Om de veiligheid te kunnen waarborgen

een positieve manier ontwikkelen wanneer zij zich prettig,

ondernemen we zowel preventieve als actieve maatregelen.

gewaardeerd en veilig voelen. Er wordt daarom getracht
een pedagogisch klimaat te ontwikkelen waarin dit mogelijk
is. Onderdeel van dit klimaat is aandacht voor pestgedrag
binnen de school. Hoewel voorkomen helaas niet altijd
mogelijk is, zijn de betrokkenen binnen Aventurijn van
mening dat hier voldoende aandacht aan besteed moet
worden. Daarbij hoort een protocol waarin richtlijnen worden
beschreven over hoe geprobeerd wordt pesten te voorkomen,
te signaleren en hoe we handelen wanneer het pestgedrag
geconstateerd wordt. Op deze manier wil Aventurijn een
helder beeld neerzetten van het beleid dat binnen de school
gevoerd wordt ten aanzien van pesten, waar alle betrokkenen
op terug kunnen vallen. Het pestprotocol is onderdeel van
het veiligheidsbeleid binnen de school.

1.6.3 Pedagogisch handelen
Bij Aventurijn werken we binnen een pedagogisch klimaat dat
zich kenmerkt door respect hebben voor elkaar en de ruimte
om je heen. We hebben een aantal gedragsafspraken die
regelmatig binnen het team en met de leerlingen besproken
worden. Door het gehele team wordt ervoor zorg gedragen
dat de gedragsafspraken worden nageleefd.
Elke maand staat één regel centraal. Hier wordt in de
groepen extra aandacht aan besteed. Voor specifieke vragen
over de schoolafspraken kunt u terecht bij de leerkracht of
de teamleider.
1.6.4 Verzekering
Almere Speciaal heeft een collectieve ongevallenonder deze polis. Daarnaast heeft Almere Speciaal een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor leerlingen en
vrijwilligers.
Let op!
De school is niet verzekerd voor schade die een leerling
toebrengt aan een andere leerling (bijvoorbeeld brillen, kleding,
enz.). Dit valt onder de eigen aansprakelijkheidsverzekering van
degene die schade veroorzaakt. Uw kind dient onder de dekking
van een aansprakelijkheidsverzekering te vallen. Dit is een
verantwoordelijkheid van de ouders.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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2 Praktische informatie

2.1.3 Vakantierooster en studiedagen

2.1 Schooltijden, ziek en beter melden, vakanties

schoolgids en op de website, ook de bijzondere data staan

2.1.1 Schooltijden

hier vermeld.

Maandag t/m vrijdag			

8:30 - 14:30

Het secretariaat is geopend van		

8.00 - 16.30

De school is geopend van 			

8.00 - 16.30

2.1.2 Afwezig en ziekmelden
Wanneer een leerling ziek of afwezig is moet dit tijdig worden
gemeld aan de school.
Afmelden bij school:
•

Tussen 08.00 en 8.30 uur telefonisch of per e-mail (met
Vaak wordt de telefoon beantwoord door één van onze

	leerlingen (interne stage). Het is goed om hiermee
rekening te houden.
T

036 - 549 19 18

E

secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl

Revalidatiecentrum
Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum
zo spoedig mogelijk, minimaal 24 uur van te voren.
Telefoonnummer Centrale Planning 036 - 529 16 47
(Tussen 8.00 - 12.00)
Beter melden eveneens op deze tijden.
Daarnaast geeft u de melding door aan het taxibedrijf en
indien van toepassing het stagebedrijf.

Let op!
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij
te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient
minimaal drie weken van te voren schriftelijk te worden
ingediend bij het management van de school. Hiervoor is
een aanvraagformulier verkrijgbaar via het secretariaat en op
de website.
De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als
hier een wettelijke grond voor is.

De leerlingen in het VSO volgen 1000 uur les per schooljaar.
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk.

2.2 Continurooster, opvang en vervoer
2.2.1 Vervoer en aankomst op school
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur arriveren de taxi’s bij school.
Er wordt toezicht gehouden bij aankomst en vertrek.
Wordt een leerling door de ouders zelf afgehaald en gaat
hij/zij niet met de taxi mee, dan moet dit tijdig worden
doorgegeven aan de groepsleerkracht. De ouders dienen zelf
voor het afmelden bij het taxibedrijf te zorgen.
Let op!
Met de organisatie van het vervoer heeft de school geen
bemoeienis. Als u klachten heeft over het vervoer van uw
kind, neemt u dan contact op met het taxibedrijf of met de
ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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2.1.4 Verplichte onderwijstijd voor leerlingen

Aventurijn

vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid)
•

Het meest actuele vakantierooster vindt u als bijlage bij onze

2.2.2 Pauzes en lunch

2.3 Medische aandachtspunten

Pauzes

2.3.1 Medicijnen

De leerlingen hebben halverwege de ochtend en tijdens de
lunch een pauze. Tijdens de pauze zijn de leerlingen buiten
op het plein van de school of in de aula. Bij slecht weer
zijn de leerlingen binnen. Gedurende de pauzes is toezicht
aanwezig.

Aventurijn

Heeft een leerling onder schooltijd medicijnen nodig dan
moet de groepsleerkracht daarvan op de hoogte zijn. De
leerkracht zorgt ervoor dat de medicijnen op school aan
de leerling gegeven worden. Wij vragen daarvoor een

Het is mogelijk om voor de pauze iets te bestellen bij de

toestemmingsverklaring voor de verstrekking van medicijnen.

catering. Bestellingen voor ‘broodje Avontuur’ doen de

Deze wordt toegevoegd aan het leerling dossier.

leerlingen ‘s ochtends in de winkel.
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Aventurijn werkt met een protocol voor medicijnverstrekking.

Op de eerste schooldag van de week dient een hoeveelheid

Lunch

- voldoende voor een week - op school te worden afgegeven.

Op Aventurijn blijven de leerlingen tussen de middag op school.

Op de verpakking dient vermeld te worden om welke

De leerlingen nemen zelf hun brood en drinken mee.

medicijn(en) het gaat, de dosering en op welke tijd(en) deze

Fruit

toegediend moet(en) worden.

We bevorderen gezond gedrag op school en zien graag

Let op!

dat de leerlingen fruit of een ander gezond tussendoortje

Medicatie die urgent moet worden ingenomen of moet

meenemen naar school.

worden toegediend (bijvoorbeeld bij een epileptische
aanval), moet de leerling altijd bij zich hebben.
2.3.2 Begeleiding naar revalidatiecentrum
Wanneer een leerling onder schooltijd naar de revalidatiearts
moet, verzoeken wij de ouder het kind zelf te begeleiden. Begeleiding door schoolteamleden is niet mogelijk want dit gaat ten
koste van het onderwijs aan de overige leerlingen.
2.3.3 Schoolarts
Heeft u vragen of problemen over de lichamelijke of sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind, dan kunt u zich wenden
tot de jeugdarts. Ook kan er, met uw goedvinden, tussen de
GGD en de school overlegd worden over leerlingen voor wie
extra aandacht op zijn plaats is.

De schoolarts maakt tevens deel uit van de commissie van
begeleiding van de school.
De jeugdarts voor de school is Dhr. Karim Shakib van
de GGD Flevoland.
Hij is telefonisch bereikbaar via 036 - 535 73 00.

2.4.3 Doorverwijzing
Soms wordt een leerling doorverwezen naar een andere vorm
van onderwijs of dagopvang. Met de ouders wordt er overleg
gevoerd en wordt bekeken wat voor de leerling de beste plek is.
Wanneer de ouders het niet eens zijn met het standpunt
van de school, kunnen zij in beroep gaan bij het bestuur

2.4 Indicatiestelling, plaatsing en begeleiding op
school
2.4.1 Indicatiestelling en plaatsing

van Almere Speciaal. De school is verplicht om actief te
zoeken naar een andere vorm van onderwijs voor de leerling.
Als dit niet binnen een periode van acht weken lukt kan de
school tot definitieve verwijdering van de leerling overgaan.

Leerlingen die onderwijs op Aventurijn volgen dienen te

Contactgegevens van Almere Speciaal vindt u achter in deze

beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring. Meer

schoolgids.

www.passendonderwijs-almere.nl .
Wanneer een leerling is geïndiceerd wordt er een afspraak
gemaakt over plaatsing.

2.4.4 Specialistische begeleiding op school
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Binnen Aventurijn wordt gewerkt met een ondersteunings-

Aventurijn

informatie hierover vindt u op

team. Binnen dit team zijn verschillende disciplines
vertegenwoordigd die uitvoering geven aan de

2.4.2 Aanmelding en kennismakingsbezoek

ondersteuningsstructuur.

Aanmelding van een leerling kan gedurende het gehele

Psychosociale hulp

schooljaar plaatsvinden. Bij Aventurijn vinden we het

Aan de school zijn een psycholoog/orthopedagoog en een

belangrijk dat de ouders en de leerling voor de aanmelding

maatschappelijk werker verbonden. De maatschappelijk

eerst een kennismakingsgesprek en een rondleiding hebben

werker en de psycholoog/orthopedagoog stemmen de

op de school. Zo kunnen zij een beeld krijgen van het

hulpverlening in goed overleg op elkaar af.

onderwijs en de sfeer op school en is er de gelegenheid
om specifieke vragen te stellen. Voor een afspraak kunt u
contact opnemen met het management van Aventurijn. Onze
commissie van begeleiding (CvB) bespreekt de leerling en
spreekt een plaatsingsadvies uit. Ook wordt een voorlopig
ontwikkelperspectief vastgesteld. Binnen zes weken na
plaatsing wordt het ontwikkelperspectief met de ouders
besproken.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal

De maatschappelijk werker houdt zich specifiek bezig met
de gezinssituatie, maar kan zich ook richten op de leerling
als deze ouder is dan twaalf jaar. Daarnaast heeft de
maatschappelijk werker een taak als spreekbuis voor de
ouders naar de school en de therapeuten als dat nodig is. Met
vragen over praktische zaken zoals voorzieningen, verwijzing
naar instanties en dergelijke kunt u ook bij hen terecht.

De psycholoog/orthopedagoog onderzoekt de leermogelijk-

aan bij het niveau en de mogelijkheden van de leerling. De

heden en het sociaal-emotioneel functioneren bij de leerling.

sectie logopedie is verantwoordelijk voor het visueel maken

Hij biedt ook hulp bij sociaal welbevinden en denkt mee

van informatie voor de gehele schoolpopulatie, zoals de

over de (school)loopbaan. De orthopedagoog/psycholoog

dagritmeborden in de klas, de bewegwijzering met behulp

biedt ondersteuning aan leerkrachten bij orthopedagogische

van foto’s en picto’s, persoonlijke beloningskaarten en het

vraagstukken en geeft handelingsadviezen. Verder heeft

visualiseren van pedagogische afspraken.

de orthopedagoog/psycholoog een belangrijke stem
in de beleidsvoering van de school op pedagogisch en
psychosociaal gebied.
De orthodidactische hulp wordt zoveel mogelijk door de leerkrachten zelf geboden, indien nodig met hulp van de teamleider.

Aventurijn
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2.4.5 Commissie van Begeleiding
Het bevoegd gezag van de school heeft een Commissie van
Begeleiding (CvB) ingesteld. Deze is zodanig samengesteld dat zij
adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig, pedagogisch,
psychologisch, medisch, als paramedisch oogpunt, rekening

Logopedie

houdend met de beperking van de leerling en de sociale context

De schoollogopedist is verbonden aan de school en

waarin de leerling opgroeit. Hierbij verwijzen wij naar Wetsartikel

ondersteunt de leerkracht in de klas d.m.v. groepslogopedie.

40b Commissie voor de begeleiding.

Op verzoek van de Commissie van Begeleiding (CvB) kan
de logopedist onderzoek / screening op logopedische
problematiek verrichten en advies geven. Daarnaast is er de
mogelijkheid voor individuele logopedische hulp op school
door een privépraktijk.
Totale communicatie (TC)
Voor veel leerlingen van Aventurijn verloopt communicatie
niet vanzelfsprekend. Totale communicatie betekent
tegelijkertijd en meer bewust gebruik maken van alle
mogelijke communicatiemiddelen met als doel contact
maken en communiceren.
Totale Communicatie is een visie op communicatie die
binnen Aventurijn door het team wordt gedragen. TC is
een basishouding waarbij verbale taal zoveel mogelijk
ondersteund wordt door andere communicatiemiddelen, zoals
voorwerpen, foto’s, picto’s en gebaren. De middelen sluiten

In de CvB hebben de volgende vaste personen zitting: de
directeur (voorzitter, aanwezig namens bevoegd gezag),
teamleiders en psycholoog/orthopedagoog. De jeugdarts en de
maatschappelijk werkende hebben met een adviserende rol ook
zitting in de Commissie van Begeleiding.

De Commissie voor de Begeleiding heeft de volgende taken:
a. Bespreken van de aanvraag of verlening van de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) in aanwezigheid van een

2.5 Ouders en school
2.5.1 Contact met de school

onafhankelijke externe deskundige. Vanzelfsprekend worden

Contact met groepsleiding

ouders tijdens de aanvraag van een TLV betrokken.

Tijdens de lessen zijn leerkrachten niet bereikbaar. U kunt

b. B
 ewaking onderwijskwaliteit en regie leerlingenzorgvragen van
de leerlingen.
c. Uitstroom en overdracht: advisering aan en begeleiding van
ouders bij het zoeken van een passende vervolgplek.
d. H
 et vaststellen en bijstellen van de leerroute per leerling
(het ontwikkelperspectief).
2.4.6 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Binnen Almere Speciaal werken de scholen conform de
signalen van mishandeling of huiselijk geweld zijn, zijn we als

doorgeven.
Contact bij problemen
Bij problemen wendt u zich in eerste instantie tot de
groepsleerkracht. Deze kan ook de teamleider inschakelen.
Indien u niet tevreden bent over de gang van zaken op school
of in de klas dan kunt u contact opnemen met de directie.
Elders in deze gids treft u de bereikbaarheidsgegevens.
2.5.2 Inzagerecht en wet op de persoonsregistratie
Door de school wordt in verband met een zo optimaal mogelijke
begeleiding van de leerlingen veel vastgelegd.

school verplicht om de meldcode te hanteren. Deze werkwijze

De dossiers zijn ter inzage voor de medewerkers van de school.

levert een bijdrage aan een effectieve signalering en aanpak.

Bij overgang naar een andere school buiten Almere Speciaal of

De verplichte meldcode beschrijft in 5 stappen wat een
professional moet doen bij signalen van mishandeling of geweld
en behelst dus geen meldplicht. Overigens kunnen het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunten Huiselijk
Geweld door de scholen ook om advies gevraagd worden.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/
hulp-bieden/meldcode

bij een informatievraag van derden, dienen de ouders schriftelijk
toestemming te geven voor het overdragen van (deel)verslagen.
Het leerling-dossier wordt na het verlaten van de school vijf jaar
bewaard en vervolgens vernietigd.
De school informeert de ouders desgewenst over de inhoud van
het dossier. Ouders kunnen zelf ook naar inzage in het dossier
vragen. Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van
de verslaglegging, kunnen zij hun mening opschrijven en als
aan de Commissie van Begeleiding verstrekt document aan het
gemeenschappelijke rapport laten toevoegen. Indien u gebruik
wilt maken van dit inzage recht dan kunt u hiervoor een afspraak
maken met de directie.

Aventurijn is onderdeel van Almere Speciaal
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meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Als er

contact opnemen met de teamleiders of een bericht laten

Let op! Het team van Aventurijn gaat er niet automatisch

De volgende regelingen zijn van kracht:

vanuit, dat de niet met het gezag belaste ouder, informatie

•

Klachtenregeling seksuele intimidatie in de school.

•

Klachtenregeling met betrekking tot de school. Op het

wenst. Indien hij/zij dit wel wenst dient dit te worden
aangegeven aan de medewerkers van de school. Vervolgens

secretariaat vindt u een exemplaar van de regeling.

zal ook deze ouder uitgenodigd worden voor ouderavonden
en oudergesprekken.
2.5.3 Schorsen en verwijderen van leerlingen
Bij ernstige misdragingen van de leerling (ter beoordeling door
directie) kan een leerling geschorst worden. Onder ernstige
misdragingen wordt gedrag verstaan dat gevaar oplevert voor
medeleerlingen en/of personeel. We spreken over een verminderd
gevoel van veiligheid. Schorsing wordt schriftelijk, met vermelding

Aventurijn

24

van gepleegde feiten, aan ouders/verzorgers meegedeeld.

•

Klachtenregeling met betrekking tot het 			
revalidatiecentrum. Telefoon 035 - 692 96 00

De contactpersonen ongewenste omgangsvormen zijn
Christa Rietberg, mevrouw Gea Hendriks en
mevrouw Evelyn de Wilde.
Zij zijn het aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie:
bijvoorbeeld pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie
enzovoort. Ze zijn het loket en de wegwijzer bij klachten en
verzorgen de eerste opvang bij problemen van leerlingen en

Schorsing geschiedt voor maximaal vijf dagen. Een leerling kan

ouders. De contactpersoon werkt bij een klachtbehandeling

maximaal twee maal geschorst worden. Indien hierna wederom

samen met de externe vertrouwenspersoon (GGD).

een ernstig feit wordt gepleegd, kan de leerling definitief van
school verwijderd worden. Bij leerplichtige leerlingen behoort het
dan tot de taak van de school vervangend onderwijs te zoeken.
Van deze feiten wordt altijd melding gemaakt bij de
leerplichtambtenaar.
2.5.4 Klachtenregelingen en inspectie voor het onderwijs

Het is tevens mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met
GGD Flevoland coördinator ongewenste omgangsvormen.
Vragen aan de inspecteur kunt u stellen via
info@owinsp.nl of telefonisch 0800-8051 (gratis).
Of kijk op de website www.onderwijsinspectie.nl.
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,

Aventurijn heeft uitgebreide klachtenprocedures.

ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden bij Meldpunt

Als er op school iets gebeurt wat u of uw kind ongewenst

vertrouwensinspecteurs 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

of onplezierig vindt, kunt u dat in de eerste plaats bij de
leerkracht, teamleider of betrokken persoon zelf aangeven.
Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor
de school een voorwaarde voor goed functioneren.

2.5.5 Ouderraad en ouderbijdrage
Ouderraad
In de ouderraad hebben ouders van leerlingen zitting. Het doel van
de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders
en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het
schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij. De leden van
de ouderraad worden tijdens een ouderavond gekozen. Leden
van de ouderraad beheren het schoolfonds van de ouderraad,
adviseren de medezeggenschapsraad en denken en helpen mee
bij activiteiten van en op de school. Voor de samenstelling van de
ouderraad van Aventurijn zie www.aventurijn.almere-speciaal.nl.
Contact met de ouderraad kan via email:
or.aventurijn@almere-speciaal.nl.
Vermeldt u in het onderwerp dat uw boodschap voor de
medezeggenschapsraad, zie onder 3.2.3 (MR)
Ouderbijdrage schoolfonds
De inkomsten van het schoolfonds worden verkregen uit de
jaarlijkse bijdragen van de ouders. Het geld uit dit fonds wordt
gebruikt om zaken te bekostigen waarvoor de school geen
overheidssubsidie ontvangt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan feesten, uitstapjes, versiering etc.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks op de algemene ouderavond
in oktober vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2018 - 2019 is vastgesteld op € 32,-. Aan de ouders
van de leerlingen die in de loop van het schooljaar op school
komen wordt een aangepaste bijdrage gevraagd.
Iedere ouder krijgt in het begin van het schooljaar via
de penningmeester van de ouderraad een brief met het
rekeningnummer.
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3 Organisatie van de school
3.1 Contactgegevens school

1318 ED Almere
T

Marathonlaan 13

Bij voorkeur bellen tussen: 8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00

1318 ED ALMERE

Centrale Planning: 036 - 529 16 47

Telefoonnummer: 036 - 549 19 18

Planning bereikbaar van 8:00 - 12:00 uur

E

secretariaat.aventurijn@almere-speciaal.nl

E

directie.aventurijn@almere-speciaal.nl

E-mailadressen teamleden en medewerkers
De teamleden zijn ook per e-mail bereikbaar. Dit adres
bestaat uit: (eventueel) voorvoegsel en achternaam voluit en
vervolgens @almere-speciaal.nl bijvoorbeeld:

Aventurijn

Marathonlaan 5
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Revalidatiecentrum Merem

w.vandervliet@almere-speciaal.nl
Rekeningnummer

E

036 - 532 55 40

kinderrevalidatiealmere@merem.nl

W www.merem.nl
Adressen van leerlingen
Wij stimuleren het contact tussen de leerlingen onderling
maar om privacy redenen geven we geen contactgegevens
van andere lerlingen door. Als u contact op wil nemen met
ouders van andere leerlingen bemiddelen wij hier graag in
door toestemming te vragen. Neemt u daarvoor contact op
met de leerkracht of de teamleider.

3.2 Medezeggenschapsraad (MR)

Rabobank rekeningnummer:

De Medezeggenschapsraad van Almere Speciaal bestaat uit

NL41RABO 03006 56 637 t.n.v. Aventurijn

personeelsleden en ouders.
De MR bespreekt zaken die voor de school, de leerlingen
en het personeel van belang zijn. De MR heeft bij sommige
onderwerpen instemmingsrecht, soms wordt om advies
gevraagd. Al deze zaken staan beschreven in het reglement
van de MR. De MR vergadert elke zes weken. Voor meer
informatie en het reglement, zie www.almere-speciaal.nl.
De Medezeggenschapsraad op school is de gesprekspartner
van de schooldirectie voor een aantal zaken dat op het
niveau van de school aan de orde is.
Contact met de (V)MR kan via email: mr@almere-speciaal.nl.

3.3 Belangrijke adressen
Passend Onderwijs
Postbus 10130
1301 AC Almere
Bezoekadres
Grote Markt 2
1315 JG Almere

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs:
T

0800 - 8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteur:
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)
E

info@owinsp.nl

W www.onderwijsinspectie.nl

3.4 Almere Speciaal
Bestuur
Almere Speciaal, Postbus 60276
1320 AH Almere
Bezoekadres:
Marathonlaan 7, 1318 ED Almere
T

036 - 549 19 19
bestuur@almere-speciaal.nl

036 - 767 02 00

Landelijke Commissie Toezicht

E

F

036 - 530 20 11

Indicatiestelling

W www.almere-speciaal.nl

E

info@passendonderwijs-almere.nl

W www.lcti.nl

Bestuursmanager: Hetty Vlug

Landelijke Klachtencommissie voor het

Aventurijn

Ouderraad

algemeen bijzonder onderwijs

Marathonlaan 13 , 1318 ED Almere

De Ouderraad van Aventurijn

Ambtelijk secretariaat LKC-VBS

T

036 - 549 19 18

T.a.v Secretaris

T.a.v. mw. mr. D.H.C. Dane Peeters

E

team.aventurijn@

p/a Marathonlaan 13

Postbus 95572

1318 ED Almere

2509 CN Den Haag

E

or.aventurijn@

T

070 - 331 52 44

almere-speciaal.nl

F

070 - 381 42 81

E

ikc@vbs.nl

W www.passendonderwijs-almere.nl

Vermelden: ouderraad Aventurijn

almere-speciaal.nl
E

directie.aventurijn@
almere-speciaal.nl

W www.aventurijn.almere-speciaal.nl
Olivijn

Medezeggenschapsraad

Marathonlaan 7, 1318 ED Almere

De Medezeggenschapsraad van Almere

T

036 - 549 19 17

Speciaal

E

team.olivijn@almere-speciaal.nl

T.a.v de secretaris

E

directie.olivijn@almere-speciaal.nl

p/a Marathonlaan 7

W www.olivijn.almere-speciaal.nl

1318 ED Almere
T

036 - 549 19 18

E

mr@almere-speciaal.nl

Vermelden: MR Olivijn/Aventurijn

De Bongerd
Boomgaardweg 10 A
1326 AD Almere
T

036 - 549 19 16

E

r.pet@almere-speciaal.nl

W www.bongerd.almere-speciaal.nl
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