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Inleiding	
  
Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op De Regenboog. Wij willen u zo 
een indruk geven over het type onderwijs, het karakter en de sfeer op onze school.  

In deze gids komt aan de orde hoe wij ons kwaliteitsbeleid, de zorg en het onderwijs organiseren. Het 
onderwijs is gericht op het voorbereiden van onze leerlingen op de toekomstige werkplek. 

Wij zijn altijd bezig om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te verbeteren. Daarom horen 
wij graag uw ideeën en suggesties. 

Ligging van de school  
De locatie VSO van de Regenboog is mooi gelegen aan de rand van een park en is gehuisvest in een 
gebouw, dat dateert uit de jaren dertig. Aan het gebouw zijn en worden nog steeds aanpassingen 
gedaan om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te kunnen realiseren.  
 
Bereikbaarheid van de school 
De school is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Tramlijn 8 stopt dichtbij (uitstappen bij 
eindpunt Kleiweg). Tramlijn 25 stopt op loopafstand (uitstappen bij de halte Melanchtonweg). 
Metrolijn E  uitstappen halte Melanchtonweg.  
Bij gebruik van een routeplanner kan als beste de Saffierstraat als adres worden aangehouden.  
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Voorwoord		
	
Beste ouders/verzorgers, 
 
Met veel plezier bieden wij u de schoolgids voor het cursusjaar 2018-2019 aan. In onze schoolgids 
treft u de meest relevante informatie en antwoorden op vragen die voor u van belang zijn. Voor 
informatie die u niet in de schoolgids kunt vinden, verwijzen we u door naar onze website: 
www.regenboogvso.nl  
In onze nieuwsbrieven informeren wij u over actuele onderwerpen en ontwikkelingen. 
 
De schoolgids is door de directie en het team samengesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad en het bestuur van de school. 
 
Op dit moment telt onze school ongeveer 66 leerlingen in de leeftijd van 12 – 20 jaar. Leerlingen van 
onze school hebben een verstandelijke beperking (cluster 3) en worden ingeschreven op onze school 
met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Koers VO. 
Vanuit  onze missie, “Doen is Leren” benutten wij alle mogelijkheden  om de talenten van onze 
leerlingen tot bloei te laten komen.  Wij streven naar een school waar iedere leerling zich thuis voelt 
en gekend weet. Met een plezierige sfeer en een goed pedagogisch klimaat.  
 
Mocht u informatie missen of willen reageren op de inhoud, neem dan gerust contact met ons op. 
Suggesties zijn welkom. Ook is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk 
gesprek. 
 
We hopen het komende schooljaar weer op een prettige manier met u te kunnen samenwerken.  
 
Het team wil u danken voor het vertrouwen dat u (opnieuw) in ons stelt. 
 
 
 
 
De Regenboog VSO 
Erasmussingel 120 
3051 XC Rotterdam 
 
Tel.  010 – 285 78 28 
E-mail  info@regenboogvso.nl  
Website www.regenboogvso.nl 
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Wie	wij	zijn		
Identiteit 
 
Onze identiteit is wie we zijn en waar we voor willen staan. De Regenboog is een Protestants 
Christelijke school. Dat is wat we laten zien in ons gedrag en onze benadering van de leerlingen. 

Uw kind zal hiervan het volgende merken: 

• Iedere dag wordt er een Bijbelverhaal verteld of een Bijbelse activiteit gedaan in de groep. 
Hiervoor maken we gebruik van de site: www.bijbelverhaalspeciaal.nl 

• Er wordt aandacht geschonken aan de christelijke feestdagen; zo vieren wij het Kerstfeest 
met leerlingen en ouders/belangstellenden in de kerk. Het Paasfeest wordt  in de groepen 
gevierd. 

• In de omgang met elkaar hebben we respect voor een ieder en leren wij op de juiste wijze 
met elkaar om te gaan. Wij zijn een ontmoetingsschool en vinden dat we iedereen moeten 
accepteren en respecteren, ongeacht levensovertuiging, afkomst of beperking. Iedereen die 
de identiteit van de school wil respecteren is van harte welkom. 

Missie en Visie 
 
 

Missie  
De Regenboog biedt goed passend onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking om 
hen op te leiden tot een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid en sociale competentie m.b.t. 
wonen, werken en vrije tijd. 
 
Visie 
De Regenboog wil vanuit betrokkenheid, respect en passie, vanuit de identiteit, motivatie en 
deskundigheid van onze medewerkers, een optimale bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de 
leerlingen. Op grond daarvan hebben de medewerkers reële verwachtingen van de leerlingen en 
bieden zij gevarieerd onderwijs aan in een uitdagende, veilige en inspirerende leer- en 
werkomgeving. 
 
De Regenboog stelt als doel bij te dragen aan de cognitieve- en sociale ontwikkeling en de 
ontwikkeling van praktische vaardigheden, zodat de leerlingen kunnen doorstromen naar een 
passende werkomgeving of zo mogelijk een vorm van vervolgonderwijs. Sociale integratie, 
voorbereiding op dagbesteding en arbeid en actief burgerschap zijn daarbij kernactiviteiten. 
 
De Regenboog hecht groot belang aan de samenwerking met ouders om te kunnen voldoen aan 
onze opdracht. 
 
De Regenboog wil de leerlingen kennis laten maken met de Christelijke geloofsovertuiging en 
andere godsdiensten, leren vanuit respect en tolerantie te handelen en hen vaardigheden leren om 
samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. 
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Medezeggenschapsraad 
  
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden. De 
MR vergadert een aantal keer per jaar. De directeur is op afroep bij de vergaderingen aanwezig, als 
er onderwerpen aan de orde komen, die voor de directie relevant zijn. 
 
De MR heeft diverse taken en bevoegdheden en geeft desgevraagd adviezen aan het bevoegd gezag 
(het bestuur). De taken en bevoegdheden staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Onderwijs 
(WMO).  
 
 

	
Verwachtingen	van	ouders	en	school	
 
Een school kan niet zonder regels. Wij streven er niet naar om daarmee alleen maar grenzen te 
stellen. De ontwikkeling van leerlingen is een proces dat alleen in het juiste klimaat kan gedijen. In 
dat goede klimaat willen school, ouders en leerlingen samenwerken om het optimale voor iedere 
leerling te bereiken. Vanuit deze houding zijn, in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de 
leerlingenraad, verwachtingen geformuleerd die alle partijen ten opzichte van elkaar mogen hebben.  

	
Het	bestuur	
De Regenboog maakt deel uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en 
Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO). Het PCBO is een actieve en professionele organisatie die vanuit 
een brede Christelijke inspiratie en vanuit liefde voor het kind streeft naar onderwijs van hoge 
kwaliteit waarin optimale ontwikkelingskansen geboden worden. Het bestuurskantoor is gevestigd 
aan de Elzendaal 15 te Rotterdam-Zuid. Informatie over de stichting en over het stichtingsbeleidsplan 
is te vinden op de website: www.pcbo.nl  

	
Gedragscode	PCBO	
Voor alle mensen die in dienst zijn van PCBO, voor de leerlingen van de school en hun ouders, 
stagiaires en alle andere mensen die werkzaamheden (zowel professioneel als vrijwillig) verrichten in 
de school, is er een gedragscode vastgesteld door het bestuur. Het doel van de gedragscode is het 
scheppen van een klimaat dat zich kenmerkt door respect, vertrouwen en acceptatie.  
 
De gedragsregels vormen een leidraad voor gewenst gedrag en is bedoeld als preventiemiddel. 
Daarnaast bieden de gedragsregels een handvat om vast te stellen of er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag, waartegen opgetreden moet worden. 
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Het	onderwijs	op	De	Regenboog	
 

Het	onderwijsaanbod  
Op het VSO kunnen de leerlingen hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen, zodat zij in staat zijn om 
zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving m.b.t. werk, wonen en vrijetijdsbesteding. 
Middels persoonlijkheidsvorming en het aanleren van haalbare instrumentele vaardigheden (lezen, 
rekenen), sociale, communicatieve, werknemers- en praktische vaardigheden wil de school de 
leerlingen hierop voorbereiden. 

Ondersteunende	communicatiemiddelen	
Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gestimuleerd worden om zo optimaal mogelijk te 
communiceren in hun omgeving. Een aantal leerlingen zijn hiervoor aangewezen op ondersteunende 
communicatiemiddelen. Er wordt in de school gebruikt gemaakt van pictogrammen, foto’s, 
spraakcomputer en Nederlands ondersteunend met gebaren (NmG).  

Werken	in	fasen	
Om het onderwijsaanbod zo passend mogelijk richting arbeidstoeleiding te maken, werken wij met 3 
fasen in ons onderwijsaanbod. Het doelgroep model van Lecso ligt hier als onderlegger onder. 

• Fase 1; leerlingen met een leeftijd  van 12 jaar tot en met het schooljaar dat de leerling 14 
jaar  wordt die alle vakken aangeboden krijgen en waarbij de nadruk van het onderwijs nog 
meer cognitief gericht is met daarnaast een praktijkgericht aanbod , in de vorm van 
praktijkvakken.  Het sociaal emotionele niveau van de leerling is een belangrijk gegeven voor 
het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden. We volgen dit met behulp van een 
leerling volgsysteem; Zien. 

• Fase 2; leerlingen met een leeftijd  van het schooljaar dat de leerling 15 jaar  wordt tot en 
met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt  die meer interne stages en groep stages  
gaan lopen en waarbij de verhouding van het cognitieve lesstof aanbod verschuift naar meer 
praktijkgericht aanbod . Het sociaal emotionele niveau van de leerling is een belangrijk 
gegeven voor het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden. We volgen dit met behulp 
van een leerling volgsysteem; Zien en hebben ook een minimaal verwachtings niveau, per 
uitstroomniveau,  op dit gebied gekoppeld. 

• Fase 3; leerlingen met een leeftijd vanaf het schooljaar dat de leerling 17 wordt tot en met 
schoolverlating ( maximaal 20 jaar)  die naast interne stages ook individuele externe stages 
gaan lopen. Het onderwijsaanbod is gericht op de praktijk  en het cognitieve aanbod staat in 
dienst  van de uitstroom van de leerling. De vraag “ wat moet de leerling nog leren om uit te 
stromen in die richting?’ staat voorop. Het uitstroomniveau op het gebied van de sociaal 
emotionele ontwikkeling wordt als leidraad meegenomen bij het zoeken naar de juiste 
arbeidsplek. 
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2018  stroomschema Regenboog VSO 

Leerlingen A-stroom: Arbeid in een reguliere werkomgeving met job coaching / arbeid in een 
beschermde werkomgeving 
(Verbaal IQ 50-70, performaal IQ 50-70 en totaal IQ 50-70 
 
Leerlingen B-stroom: Begeleide arbeid op een beschermde werklocatie (arbeidsmatige 
dagbesteding):  
Verbaal IQ 45-55, performaal IQ 45-55  en totaal IQ 45-55  
 

 
Fase 1 

12 – 14 jaar  

Fase 2 

15 – 16 jaar 

Fase 3 

17 – 18/20 jaar 

 Oriëntatie fase Voorbereidende fase Transitiefase 

 In het schooljaar dat een leerling de volgende leeftijd bereikt, gaat de volgende fase in 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Verantwoording Ontwikkelingsperspectief 
Transitiedocument 

onderdeel 
ontwikkelingsperspectief 

Transitiedocument 
onderdeel 

ontwikkelingsprespectief 

    

Focus 

Sociale en  functionele 
zelfredzaamheid 

Cognitieve vaardigheden 

Aanleren 
werknemersvaardigheden 

Burgerschap 

Toepassen 
werknemersvaardigheden 

Integreren 
werknemersvaardigheden 

op werkplek 

(Leerlijnen CED 
uitstroomprofiel arbeid) 

       

Praktijk 

Keuken en Bediening 

Techniek 

Schoonmaak  

Groen 

AT 

Zedemo 

 

 

       

Stage  Interne stage 
Groepsgerichte stage+ 

interne stage 

 

Individuele stage  
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Leerstandaard 
(cognitief) 

A-stroom; Niveau 9 
(leerlijnen CED) 

B- stroom : Niveau 6 ( 
leerlijnen CED) 

A-stroom: niveau 11 
(leerlijnen CED) 

B-stroom: niveau   8 
(leerlijnen CED) 

A-stroom: niveau 12 
(leerlijnen CED) 

B-stroom: niveau 9 
(leerlijnen CED) 

Leerstandaard 
(sociaal) 

A-stroom: minimaal ZIEN 
score 3  

B- stroom: overwegend 
ZIEN score 3 

 

A-stroom: minimaal ZIEN 
score 3 

B- stroom: overwegend 
ZIEN score 3 

 

A-stroom: minimaal ZIEN 
score 3 

B- stroom: overwegend 
ZIEN score 3 

 

    

Ondersteuningsniveau 
Voortdurende 
ondersteuning 

A-stroom:   Regelmatige 
ondersteuning 

B-stroom: Voortdurende 
ondersteuning 

A-stroom:   Incidentele 
ondersteuning 

B-Stroom: Regelmatige 
ondersteuning 

    

Rol Leerling als leerling 
Leerling als 

burger/beginnend 
werknemer 

Leerling als werknemer 

    

Overig 

Wonen – Vrijetijdsbesteding - 

A-stroom: Toewerken naar loonwaarde en naar praktijkverklaring 

B-Stroom: toewerken naar arbeidsmatige dagbesteding en naar praktijkverklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen C-stroom: Belevings- of activiteitsgerichte dagbesteding 
Verbaal IQ 35-45, performaal IQ 35-45  en totaal IQ 35-45  
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Fase 1 

12 – 14 jaar  

Fase 2 

15 – 16 jaar 

Fase 3 

17 – 20 jaar 

 Oriëntatie fase Voorbereidende fase Transitiefase 

 In het schooljaar dat een leerling de volgende leeftijd bereikt, gaat de volgende fase in 

Leerjaar 1 2 3 4 5 6 

Verantwoording Ontwikkelingsperspectief 

Transitiedocument 
onderdeel 

ontwikkelingsperspectie
f 

Transitiedocument 
onderdeel 

ontwikkelingsperspectief 

    

Focus 

Sociale en  functionele 
zelfredzaamheid 

Cognitieve vaardigheden 

Voorbereiding 
dagbestedingsvaardighede

n 

Burgerschap 

 

Dagbestedingsvaardighede
n 

 (Leerlijnen CED 
uitstroomprofiel  

activiteiten gerichte 
dagbesteding) 

       

Praktijk 

 

Keuken en bediening 

Schoonmaak  

Groen 

AT 

Zedemo 

 

 

 

       

Leerstandaard 
(cognitief) 

C-stroom: niveau 4 
(leerlijnen CED) 

C-stroom: niveau 5 
(leerlijnen CED) 

C-stroom: niveau 6 
(leerlijnen CED) 

Leerstandaard 
(sociaal) 

ZIEN score 2  
ZIEN score 2  ZIEN score 2  

    

Ondersteuningsnivea
u 

Intensieve ondersteuning 
 

Voortdurende 
ondersteuning 
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Rol Leerling als leerling 
Leerling als 

burger/medebewoner 

Leerling als werknemer in 
dagbesteding 

Leerling als deelnemer 
belevingsgerichte 

dagbesteding 

    

Overig 

Wonen  

Vrijetijdsbesteding 

C stroom toewerken naar belevingsgerichte dagbesteding of arbeidsmatige 
dagbesteding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

De	volgende	leergebieden	komen	aan	bod:	
Godsdienst 
 
Taal en communicatie                                                 mondelinge taal, lezen, schriftelijke  
                                                                                         taal (spelling, schrijven en           
                                                                                         tekstverwerken)              
                                                                                          
Rekenen en Wiskunde                                                 hoeveelheidsbegrippen, cijferend 
                                                                                         rekenen, praktisch rekenen, 
                                                                                         klokkijken, omgaan met geld, meten                                                                          
                                                                                         en wegen 
 
Sociale Competentie                                                    sociale vaardigheden 
                                                                                         seksuele vorming en relaties 
 
Oriëntatie op mens en wereld                                   aardrijkskunde, geschiedenis, 
                                                                                         biologie, natuurlessen, 
                                                                                         burgerschap, vrijetijdsbesteding    
 
Bewegingsonderwijs 
 
Kunstzinnige oriëntatie                                               tekenen en handvaardigheid,  
                                                                                         creatief schilderen, 
                                                                                         muziek, drama            
 
Arbeidstoeleiding                                                        Praktijkvakken, ZEDEMO, interne 
                                                                                       stages,  groepsstages en individuele 
                                                                                       externe stages, deelname aan Top                             
                                                                                       Academies                                                                                                                                                           
                                                                                           
In alle groepen wordt aan bovengenoemde leergebieden aandacht besteed. Er is sprake 
van een verschuiving van accenten naarmate de leerlingen ouder worden. Dit betekent 
dat vooral oriëntatie op arbeid een steeds grotere plaats in het onderwijsaanbod gaat 
innemen. Het streven is om een zo functioneel mogelijk onderwijsaanbod te realiseren 
en de leerlingen voor te bereiden op actief burgerschap en sociale integratie: de school 
als oefenplaats.  
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Arbeidstoeleiding	in	het	VSO	
 

Arbeidstoeleiding		
Voor de meeste leerlingen van VSO De Regenboog is het onderwijs eindonderwijs. Het onderwijs is 
gericht op het voorbereiden van de leerling op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de 
maatschappij. Ons doel is voorbereiden op en het krijgen van toekomstig werk. De uitstroom richt 
zich op: 

- de arbeidsmarkt (regulier); 
- de arbeidsmarkt (met ondersteuning: bijv. beschut werk, garantiebanen of supported 

employment door reïntegratiebureaus/ jobcoaches op grond van toekenning van middelen 
door de gemeente waar de leerling woont; mogelijk vanaf 2016); 

- dagbesteding (bijv. in projecten georganiseerd door zorginstellingen zoals bv. Stichting 
Pameijer); 

- het wonen in een beschermde of relatief zelfstandige situatie. 
 
Om leerlingen zo goed mogelijk op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij 
(werken, wonen, vrije tijd) voor te kunnen bereiden dient het onderwijsprogramma in het VSO daar 
vanaf fase 1 op afgestemd te zijn. Dit houdt in dat op De Regenboog het ontwikkelingsperspectief 
van de leerlingen centraal staat en dat een concrete uitwerking van het onderwijsaanbod geboden 
wordt. Arbeidstoeleiding is daarbij sturend voor het onderwijs binnen het VSO. 
 

Praktijkvakken	
Er worden meerdere praktijkvakken aangeboden, waarvan sommige in de school zelf en andere op 
locatie. Altijd onder begeleiding van een vakdocent. 

Bij het vak Groen werken wij samen  met boerderij Het Lansingerland en met de Top Academie 
Groen. Leerlingen die uit willen stromen in  werken in het groen, kunnen bij  de Top Academie Groen 
branchegerichte certificaten halen. We hopen voor hen, via de Top Academie Groen, een baan te 
kunnen realiseren.  

Daarnaast biedt het vak groen veel leermomenten op algemene werknemersvaardigheden aan.   
 
De vakken Consumptieve Techniek (dit is horeca en koken) en Techniek (dit is omgaan met hout, 
metaal en diverse technieken) bieden de leerlingen naast vakspecifieke vaardigheden veel 
leermomenten m.b.t.  werknemersvaardigheden aan.  De leerlingen ervaren in deze vakken of zij 
daadwerkelijk in deze richting willen uitstromen.  Waar  mogelijk zullen de leerlingen 
branchegerichte certificaten kunnen behalen bij deze praktijkvakken.  
 
In cursusjaar 2018-2019 wordt ook het vak schoonmaak weer aangeboden. Leerlingen kunnen 
hiervoor een branche certificaat behalen waarmee ze meer kans maken op een arbeidsplek binnen 
een schoonmaak bedrijf. 
Het vak schoonmaak wordt op locatie aangeboden, deels in een bedrijf waar schoonmaak 
werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van de vakdocent, deels in de  VSO AJ 
Schreuderschool op Rotterdam Zuid omdat dit onze collega school is binnen hetzelfde schoolbestuur. 
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Stages	
Het beleid van de school is erop gericht, dat alle leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan een 
werkplek hebben gevonden, waar ze op hun plaats zijn en waar ze voldoening aan beleven. Daarom 
neemt arbeidstoeleiding in ons onderwijs een belangrijke plaats in. Het motto van de school is “doen 
is leren”. Om dit inhoud te geven  leren de leerlingen naast cognitieve vaardigheden ook praktische-, 
sociale-  en werknemersvaardigheden. Dit gebeurt in eerste instantie in de klas en tijdens de 
praktijkvakken en later tijdens de interne stages en de groepsstages als voorbereiding op de 
individuele externe stages. 
Het belangrijkste doel van het volgen van stages is het leren van vaardigheden op specifieke 
werkgebieden en de ontwikkeling van goede werknemersvaardigheden. Daarbij gaat het om 
aspecten als: opdrachten accepteren, hulpvragen durven stellen, beleefd reageren, kunnen 
doorwerken, problemen oplossen, omgaan met collega’s enz.  
 

Interne	stage(s)		
Deze stages vinden in de bekende en veilige omgeving van de school plaats in groepjes van 4 
leerlingen onder begeleiding van een onderwijsassistente of een (vak)leerkracht. De leerlingen leren 
op deze wijze praktische vaardigheden en werknemersvaardigheden in een betekenisvolle situatie. 
Er zijn Interne stages op de volgende gebieden:  
 

• Huishoudelijke arbeid      
• Arbeidstraining ( AT) 
• Zedemo  
• Schoonmaak 
• Productie  

 
Doel van deze stages:  

• leren van praktische vaardigheden  
• de ontwikkeling van vaardigheden in de voorwaardelijke sfeer: werknemersvaardigheden en 

sociale competentie in eerste instantie binnen een gestructureerde en ingeperkte 
werkomgeving  

• oriëntatie op de arbeidsmarkt: bij wat voor werk liggen de interesses en vaardigheden van de 
leerling  

 
Vooral leerlingen uit  fase 2  nemen deel aan de Interne Stages. Daarnaast ook eventueel leerlingen 
uit fase 3. Voor wat deze laatste groep betreft gaat het vooral om leerlingen, die (nog) geen Externe 
Stage lopen.  
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Groepsstages		
Leerlingen uit  fase 2 en fase 3 verrichten in groepjes van 4 leerlingen onder begeleiding van een 
onderwijsassistente of leerkracht werkzaamheden bij een werkplek buiten de school. Het betreft 
hierbij werk bij  een kinderboerderij, een gemeentelijk park,  een verzorgingshuis , een supermarkt 
van Albert Heijn, een kringloop winkel en in het restaurant van een MBO- opleiding ( HMC). 
Daarnaast is er een groepsstage bij een facilitair bedrijf in Bleiswijk (Ralind). 
  
Bij de kinderboerderij geven de leerlingen de dieren te eten, maken ze hokken schoon en verrichten 
ze verder nog opruim- en schoonmaakwerkzaamheden.  
 
In de Leeuwenkuil, een gemeentelijk park in Bergschenhoek wordt het vak groen vormgegeven.  De 
leerlingen leren hier allerlei groenwerkzaamheden waarmee ze later mogelijk  verder kunnen gaan 
bij de Top Academie Groen. 
 

In het verzorgingshuis verrichten de leerlingen hand- en spandiensten en 
schoonmaakwerkzaamheden.  

Bij Albert Heijn leren de leerlingen spiegelen en vakken vullen en doen zij 
schoonmaakwerkzaamheden. 

Bij een kringloopwinkel in Krimpen aan den Ijssel verrichten de leerlingen allerlei verschillende 
activiteiten , zoals sorteren van puzzels en kleding, prijs stickers plakken, tafels schoonmaken en 
afwas. 
 
Bij het HMC verrichten de leerlingen horeca ondersteunende activiteiten. 
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Externe	Stages		
Voordat een leerling een individuele externe stage gaat lopen, wordt door één van de beide 
stagedocenten eerst een arbeidsinteressetest afgenomen. Het resultaat hiervan dient als 
ondersteuning van het transitiegesprek van de stagedocenten met de leerling en de 
ouders/verzorgers. In overleg wordt uit de beschikbare stagemogelijkheden een keuze gemaakt.  
De beide stagedocenten onderhouden de contacten met de stageverlenende instellingen en voeren 
regelmatig begeleidings- en evaluatiegesprekken met de leerlingen. Ze brengen daarover verslag uit 
aan de leerkracht en aan de ouders/verzorgers van de leerling. Ook worden de stagedocumenten in 
het leerlingvolgsysteem Parnassys opgenomen. Om de leerling goed voor te kunnen bereiden op het 
gaan werken na het verlaten van de school, is het lopen van stage verplicht. Het hoort bij het 
onderwijsprogramma.  
 
Doelen:  

• de leerling loopt zelfstandig stage buiten de school  
• de leerling kan leren functioneren als werknemer  
• de leerling leert werken in een arbeidsorganisatie  
• de leerling leert vakspecifieke vaardigheden  
• de leerling ontwikkelt een professionele beroepshouding  
 

Externe	Stage	in	een	vorm	van	dagbesteding		
Deze stages worden in het algemeen gevolgd bij dagcentra of projecten van zorgaanbieders als 
Stichting Pameijer, Middin, Ipse/De Bruggen, Orion , Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard en 
Helias. Deze stageplaatsen worden voornamelijk bezocht door leerlingen van de eindgroep van het C-
traject. Het is de bedoeling dat deze leerlingen via hun stage geleidelijk instromen in de vorm van 
dagbesteding, die het beste bij hen past. 

Externe	Stage	in	loonvormende	arbeid	
In het kader van de Participatiewet is een steeds groter aantal leerlingen aangewezen op een stage 
bij het bedrijfsleven (supermarkten, bouwmarkten, horecagelegenheden, garage e.d.) of bij 
zorginstellingen, zoals de keuken en/of het restaurant van verzorgingstehuizen. Voortvloeiend uit de 
Participatiewet krijgt een steeds groter aantal leerlingen “arbeidsvermogen”  toegekend in plaats van 
de Wajong. Daarmee krijgen ze de indicatie “banenafspraak”. De leerling komt dan in aanmerking 
voor garantiebanen, die door de gemeente via bedrijven worden geregeld. Soms lukt het leerlingen 
vanuit de stage door te stromen in een dienstverband bij de betreffende werkgever. Hun stage wordt 
dan omgezet in een garantiebaan met ondersteuning vanuit de gemeente.  
 

Top	Academie	
In samenwerking met een aantal andere scholen en een aantal bedrijven participeren wij in de Top 
Academie. Vanuit de gemeente Rotterdam is het bedrijf “Learn 2 Work”, aangewezen om bedrijven 
te benaderen die samen met de scholen een Top Academie willen vormen. 
Een Top Academie is een vorm van externe stage binnen een regulier bedrijf. Leerlingen gaan 2 
dagen werken binnen een bedrijf en krijgen 1 dag per week les van een leerkracht op de werkplek. 
Het bedrijf leidt op deze wijze potentiële werknemers op. De kansen op een baan binnen dat bedrijf 
worden zo vergroot. 
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Op dit moment hebben wij 3 Top Academies in 3 verschillende uitstroomprofielen: 

1. Top Academie groen in samenwerking met Binder en van der Spek 

2. Top Academie metaal met Ferro-Fix 

3. Top Academie schoonmaak met CSU 

                                  

Nazorg	
Als de leerling de school heeft verlaten, wordt er nog gedurende twee jaar nazorg verleend. Deze 
nazorg bestaat uit het verlenen van hulp bij een probleem in de werksituatie , maar ook in het blijven 
volgen van de leerling om zo te zien of de leerling op zijn plek is bij de uiteindelijke werkplek. 
 

De	leerlingenzorg	
 

Ontwikkelingsperspectief;	vaststelling	en	jaarlijkse	evaluatie		
Als een leerling op de Regenboog is toegelaten en geplaatst, worden de eerste weken op school zo 
nodig didactische en aanvullende pedagogische onderzoeken gedaan, zodat wij goed weten wat het 
niveau en de hulpvraag van de leerling is. De resultaten van deze onderzoeken worden weergegeven 
in het document ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). 
 
Binnen zes weken na plaatsing op de Regenboog heeft de Commissie van Begeleiding  (de CVB) de 
leerling gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op basis van het geformuleerde integratieve 
beeld in het dossier wordt een ontwikkelingsperspectief geformuleerd.  Het OPP wordt met de 
ouders/verzorgers besproken. 
Het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen op De Regenboog wordt vastgesteld op basis van de 
volgende gegevens:  
 

• cognitieve aspecten;  
• gegevens over het gedrag en sociaal-emotioneel functioneren;  
• de mate van redzaamheid en praktische vaardigheden;  
• behaalde leerresultaten; 
• protectieve en belemmerende factoren.  

 
Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van het niveau waarop de leerling op de leergebieden 
mondelinge taal, schriftelijke taal, rekenen, Leren leren, sociale redzaamheid, wonen, vrije tijd en 
arbeidstoeleiding kan uitstromen. 
 
De volgende drie uitstroombestemmingen zijn voor ‘De Regenboog VSO’ tot stand gekomen op basis 
van verwerkte uitstroomgegevens van afgelopen jaren, de door de leerlingen behaalde niveaus op de 
leerlijnen en de eisen die aan een bepaalde uitstroomrichting vervolgens zijn gesteld 
(referentieniveaus): 
 
 
 
 



20 
 

                             Uitstroom 

Richting A 
 
 

Arbeidsmatige dagbesteding  of arbeid. 

Richting B 
 
 
Richting C 

Arbeidsmatige dagbesteding of arbeid 
 
 

 Belevingsgerichte dagbesteding of 
arbeidsmatige dagbesteding 
  

 

 
 
 
 
Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders en de leerling besproken voordat het definitief 
wordt vastgesteld. 
Het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau worden met elkaar verbonden. Zo ontstaat er 
een leerroute. Die bestaat voor de belangrijkste vakken en voor de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de leerling uit leerlijnen. De leerroute geeft houvast voor het plannen van het onderwijs in de 
groep. Aan iedere leerroute (niveau op de leerlijnen) is een vast onderwijsaanbod 
(basisarrangement) gekoppeld. 
 
Leerroute A: 
Cognitieve leerroute, gericht op een uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of arbeid. 
 
Leerroute B:  
Praktische-/cognitieve leerroute, gericht op een uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding of 
arbeid. 

Leerroute C: 
Praktische leerroute, gericht op een uitstroom naar belevingsgerichte  of arbeidsmatige 
dagbesteding. 
 
Het ontwikkelingsperspectief wordt op basis van de leerresultaten van de leerling (behaalde doelen 
op de leerlijnen of scores op de CITO-, LOVS-toetsen en behaalde resultaten in Zien) twee keer per 
jaar geëvalueerd (januari en juni).  
 
De CvB van De Regenboog stelt dus bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief 
vast en volgt gedurende de schoolperiode of de leerling zich ontwikkelt conform het gestelde 
ontwikkelingsperspectief. Jaarlijks vindt evaluatie van het ontwikkelingsperspectief plaats en zo 
nodig vinden er bijstellingen plaats. Op basis en passend bij het ontwikkelingsperspectief worden 
beredeneerde keuzes in het onderwijsaanbod in het OPP van de leerling opgenomen.  
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Het leerlingvolgsysteem  

We streven naar een passend leer- en onderwijsaanbod voor iedere leerling. Om 
leerlingen zo goed mogelijk in beeld te hebben, hanteren wij een digitaal 
leerlingvolgsysteem. De intern begeleider en de leerkrachten overleggen tijdens 

het schooljaar regelmatig over de ontwikkeling en het functioneren van de leerlingen op de 
verschillende aandachtsgebieden.  
 
Voor de leerkrachten biedt het ontwikkelingsperspectief een kader voor de afstemming van het 
onderwijs op de ontwikkelingsperspectieven en bijbehorende niveaus van de leerlingen door middel 
van groepsplannen. Hiervoor wordt in het digitale leerlingvolgsysteem van de school voor iedere 
leerling bijgehouden: welke doelen behaald zijn en wat de nieuwe doelen worden voor het 
groepsplan.  
Iedere leerling doorloopt een vaste leerroute op de leerlijnen van de vakken met bijbehorende 
onderwijsinhouden.  
 
Voor leerlingen, die specifieke aandacht nodig hebben, is er de “procedure zorgleerlingen”. Deze 
leerlingen worden besproken in de vergaderingen van de Commissie van Begeleiding. Vanuit de 
Commissie worden handelingsadviezen gegeven. In dergelijke gevallen worden ouders op school 
uitgenodigd voor een gesprek. Op de website van de school treft u een uitgebreide beschrijving van 
de zorgstructuur van de school.  
 

Zien!		
Om de ontwikkeling van het sociaal emotionele niveau van de leerling te kunnen blijven volgen, 
hebben we een apart volgsysteem hiervoor Zien genaamd. De leerkrachten evalueren 2x per jaar de 
leerling resultaten en stemmen daar het aanbod voor de leerling op af. 
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De Commissie van Begeleiding  

De Commissie van Begeleiding wordt gevormd door de directeur van de school, de locatieleider, de 
intern begeleider, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker (MEE Rotterdam) .De directeur van 
de school is voorzitter en eindverantwoordelijk.  
Deze Commissie komt tien keer per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over:  

• toelaatbaarheidsverklaringen van nieuwe leerlingen; 
• zorgleerlingen; sommige leerlingen binnen de school hebben specifieke hulpvragen die meer 

aandacht vragen b.v. op het gebied van gedrag, autisme, etc.; 
• de leer  opbrengsten op leerling/ groeps en school niveau; 
• het te voeren beleid op het gebied van de leerlingenzorg van de school. De directeur houdt 

de commissie op de hoogte over zaken die daarmee verband houden, zoals wijziging in de 
wetgeving, veranderingen door passend onderwijs en kwaliteitsbeleid.  

 
Als ouders besluiten hun zoon/dochter aan te melden, wordt door de Commissie van Begeleiding het 
leerling dossier opgevraagd bij Koers VO. Zo nodig wordt met toestemming van de ouders 
aanvullende informatie opgevraagd bij de school, die de leerling op dat moment bezoekt.  
Soms wordt een leerling voor 1 of 2 dagen uitgenodigd voor een observatiemoment. In een 
vergadering van de Commissie van Begeleiding wordt het volledige dossier en eventueel aanvullende 
informatie besproken en wordt het besluit tot toelating genomen. Ook wordt vastgesteld in welke 
groep de leerling het beste geplaatst kan worden. Alleen als de Commissie van Begeleiding van 
mening is dat de hulp-/ onderwijsvraag van de leerling beantwoord kan worden op VSO De 
Regenboog wordt het besluit tot plaatsing genomen.  
 
 

Schoolmaatschappelijk	werk		
Vanuit MEE Rotterdam heeft de school een  schoolmaatschappelijk werker in dienst. 
Met haar kan contact worden opgenomen als er vragen zijn over opvoeding, 
vrijetijdsbesteding zoals clubs, kampen, of vragen over dagopvangmogelijkheden na 

het verlaten van de school, logeren, woonvoorzieningen voor de toekomst of vragen over het 
invullen van formulieren voor de Wajong-uitkering en de aanvraag voor een PGB. 
Daarnaast bemiddelt de schoolmaatschappelijk werker in probleemsituaties tussen de school en 
ouders op verzoek van één of beide betrokkenen. Ook kunnen ouders met hun persoonlijke vragen 
terecht bij MEE. De schoolmaatschappelijk werker is telefonisch te bereiken op het algemene 
nummer van MEE Rotterdam: 010 – 282 11 11. Informatie over MEE is te vinden op: 
www.handicap.info. 
 

Nieuwe	Participatiewet	vanaf	1	januari	2015		
Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig 
hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet Werk en 
Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor de 
Wajong-uitkering. Zie ook:  www.uwv.nl. 
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Centrum voor Jeugd en Gezin / WIJKTEAM 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij u in de buurt is het adres waar ouders/verzorgers, 
kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en 
opgroeien. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen, en andere 
deskundigen.  
 
Op school  
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden een oproep van het DJG om zich te laten vaccineren 
tegen baarmoederhalskanker. Deze inenting is gratis en niet verplicht.  
Mocht er gedurende de schoolperiode aanleiding zijn voor een extra onderzoek door de jeugdarts of 
een vraag over medisch advies, dan kan vanuit de Commissie van Begeleiding na overleg met de 
ouders hierom worden gevraagd. Ouders met zorgen of vragen over de gezondheid van hun 
zoon/dochter kunnen zelf contact opnemen met de jeugdarts. 
 
 

Leerlingendossiers		
Het leerlingendossier bevat persoonlijke gegevens van een leerling. Het leerlingdossier wordt digitaal 
opgeslagen in ParnasSys. Het doel van het opslaan van informatie van leerlingen is om de algehele 
ontwikkeling van de leerling te volgen en de betrokkenen op de hoogte te houden.  
Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht op inzage van hun gegevens en het recht om 
wijzigingen aan te laten brengen of gegevens te laten verwijderen.  
Dossierinformatie over een leerling mag pas aan derden worden verstrekt als ouders hier schriftelijk 
toestemming voor hebben gegeven. Nadat een leerling de school verlaten heeft worden de dossiers 
vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd. 
 

De leerlingenraad  

 
Ieder schooljaar wordt in de periode voor de herfstvakantie een nieuwe leerlingenraad gekozen. 
Omdat iedere klas een vertegenwoordiger kiest telt de leerlingenraad zes leden.  
Vier keer per jaar komen we met deze zes leerlingen samen om te vergadering.  
 
De leerlingen praten in de klas over bepaalde onderwerpen, ze evalueren en geven nieuwe 
suggesties. Zoals: het verbeteren van het plein, thema schoolfeest, schoolreis, assortiment winkeltje 
en nog meer schoolzaken.  
 
Vooraf worden deze onderwerpen in de klas met elkaar besproken.  
Er worden notulen gemaakt van de vergaderingen. Deze notulen worden door de klassen- 
vertegenwoordigers besproken in de eigen klas. Na de laatste vergadering wordt er een beknopt 
jaarverslag opgesteld. 
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Praktische	aandachtspunten	

	
Excursies		
In de loop van het schooljaar worden er een of meer excursies georganiseerd. Ouders ontvangen hier 
ruim op tijd bericht over.  
 

Feesten	en	vieringen		
Op De Regenboog worden het kerstfeest en het paasfeest gevierd. Bij de kerstviering in de kerk zijn 
ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte welkom. Andere feesten die gevierd 
worden, zijn het sinterklaasfeest en het schoolfeest. Over deze feesten en vieringen wordt tijdig 
meer informatie verstrekt. 

	
Fotograaf		
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. Zodra de datum bekend is wordt deze doorgegeven.  
 

Schoolreis	
Aan het eind van het schooljaar wordt een schoolreis georganiseerd. Omdat we die dag later dan 
gebruikelijk terug zijn op school vragen wij de ouders hun zoon/dochter zelf op te halen. Voor de 
schoolreis wordt een eigen bijdrage gevraagd. 
 

Schoolwinkel		
Bij het vak Horeca worden producten gemaakt die door leerlingen gekocht kunnen worden als 
extraatje bij de lunch of als tussendoortje in een pauze. Er is een wisselend aanbod. Aan het begin 
van het schooljaar wordt een overzicht meegegeven waarop te lezen valt wat er op bepaalde dagen 
te koop is.  
 

Lunch		
De leerlingen lunchen tussen de middag in de klas. De lunch (brood, drinken en fruit) wordt van huis 
meegenomen of gekocht in de schoolwinkel. 
 

Mobiele	telefoons		
De afspraak is dat mobiele telefoons bij binnenkomst om 8.45 uur worden uitgezet en in bewaring  
worden gegeven bij de leerkracht. Uitzonderingen op deze afspraak kunnen worden besproken met 
de leerkracht. In de pauzes mogen de leerlingen de telefoon mee naar buiten nemen om bv. naar 
muziek te luisteren. 
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Voorkoming	van	lesuitval		
Om lesuitval te voorkomen is het streven om in geval van ziekte voor vervanging te zorgen. Als dat 
niet mogelijk is, worden de leerlingen verdeeld over andere groepen. Dagen waarop de vaste docent 
afwezig is wegens compensatieverlof of BAPO worden ingevuld door een andere docent.  
 

Gezondheidsformulier		
Aan het begin van een schooljaar vragen wij de ouders een gezondheidsformulier in te vullen voor 
hun kind, zodat wij goed op de hoogte zijn van eventuele bijzonderheden als medicijngebruik, 
allergie, dieet.  
 
 

Gymlessen		
Het is de bedoeling dat de leerlingen tijdens de gymlessen sportkleding dragen. Gymschoenen zijn 
verplicht. Na de gymles wordt er niet gedoucht. 
 
Huiswerk  
Steeds vaker krijgen wij van leerlingen en ouders de vraag of er huiswerk meegegeven kan worden. 
Wij willen aan deze vraag tegemoet komen en geven indien gewenst één keer per week huiswerk 
mee voor een aantal vakken. De leerstof is op beheersingsniveau en kan beschouwd worden als extra 
oefenstof. De leerling kan het huiswerk dus zelfstandig maken. Mocht blijken dat het maken van 
huiswerk tegenvalt en om die reden niet gebeurt, dan zal worden besproken of er al dan niet mee 
doorgegaan wordt.  
 

Kledingvoorschriften		
Op school hanteren we de afspraak dat door personeel en leerlingen geen gezichtbedekkende en 
uitdagende kleding gedragen wordt.  
 

Schoolregels	
Wij gaan netjes met elkaar om en behandelen elkaar met respect. 
Je respecteert elkaars bezit en gaat zorgvuldig om met materialen van de school. 
Je neemt actief deel aan de lessen wat betekent dat je: 

• niet snoept of eet onder de les 
• je mobiele telefoon in de klas opgeborgen is 
• je MP3-speler binnen de school uit is 

Je loopt rustig door de school en praat zacht en netjes in de gangen. 
Je jas hang je aan de kapstok, je pet doe je in je laadje. 
Bij aankomst ga je direct naar het schoolplein.  
Houd rekening met de buurtbewoners: niet schreeuwen of gillen. 

Roken		
De Regenboog is een rookvrije school. Roken in en om de school en op het plein is niet toegestaan. 
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Contacten	met	ouders/verzorgers	
Vaste	contactmomenten		
We hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders en verzorgers. Daartoe zijn er in 
een schooljaar een aantal vaste contactmomenten waarop we u graag ontmoeten.  
 

 
• Aan het begin van het schooljaar wordt met elke ouder een startgesprek gehouden. In dit 

gesprek kunt u aangeven hoe u van de vorderingen van uw kind op de hoogte wil worden 
gehouden en hoe u verder betrokken wil worden bij het onderwijs op school.  

•  Halverwege het schooljaar en in de laatste maand van het schooljaar zijn er besprekingen 
over het ontwikkelingsperspectief en over de doelen die worden gesteld voor de volgende 
periode van (ongeveer) een half jaar.  

•  Een andere wijze van contact wordt gevormd door de agenda van de leerling waarin kort 
gecommuniceerd kan worden over zaken die van belang zijn voor leerkracht of ouder.  

•  In onze nieuwsbrieven, die gemiddeld om de acht weken door leerlingen en leerkrachten 
worden samengesteld, staat uitgebreide informatie over wat er op school allemaal gebeurt. 
U vindt deze nieuwsbrieven ook terug op de website. I.v.m. de nieuwe privacy wetgeving, 
zijn de oude nieuwsbrieven verwijderd.  

 
Omdat we het belangrijk vinden dat ouders goed bereikbaar zijn vragen we adreswijzigingen of 
verandering van telefoonnummer(s) zo snel mogelijk aan de administratie door te geven.  
 

Thema-ouderavond		
Ieder schooljaar organiseert de school in het najaar een speciale thema-avond waar informatie 
gegeven wordt over een onderwerp waarvoor ouders belangstelling hebben. Datum en onderwerp 
worden tijdig bekend gemaakt.  
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Praktische	zaken	
 
Contact met school 
 
Contactgegevens 
De Regenboog VSO 
Erasmussingel 120 
3051 XC Rotterdam 

 
T 010 – 285 78 28 
M info@regenboogvso.nl 
                www.regenboogvso.nl  
 
Telefoon 
De schoolleiding is in principe de hele week op de school bereikbaar. Dagelijks kunnen de 
leerkrachten (mits zij die dag les hebben) gebeld worden op de volgende tijden:  
tussen 8.00 – 8.30 uur en na 15.00 uur. 

	
De	schooltijden	
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 8.45 -15.00 uur. 
Op woensdag van 8.45 – 12.45 uur. 
De leerlingen kunnen van 8.25 tot 8.35 uur terecht op het plein. Om 8.35 uur gaat de deur open en 
mogen de leerlingen zelfstandig naar het klaslokaal. Op de gangen en trappen wordt toezicht 
gehouden om de veiligheid te waarborgen. 
 
In de ochtend is er een buiten- en een binnenpauze van een kwartier. In de binnenpauze eten en 
drinken de leerlingen in de klas. 
Tussen de middag is er een pauze van twee keer twintig minuten die de leerlingen op het plein en in 
de klas doorbrengen. Hiervoor of hierna lunchen de leerlingen in de klas. 
 

Afwezigheid	en	verlof	
 
Later op school of ziekmelden 
Wanneer uw kind niet (op tijd) op school kan komen wegens doktersbezoek of andere oorzaken of 
wanneer uw kind ziek is, geeft u dit dan tussen 8.00 en 8.30 uur door aan de administratie  
010 – 285 78 28. 
 
Als de school om 9.00 uur geen ziekmelding heeft ontvangen, wordt contact opgenomen met de 
ouders/verzorgers.  
Als een leerling ziek is op een stagedag, dan moet hij/zij dit telefonisch doorgeven aan het 
stageadres én aan de school. 
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Leerplicht	en	schoolverzuim	
De leerplichtwet houdt in dat uw zoon/dochter op de door school vastgestelde tijden onderwijs 
ontvangt. Alleen bij hoge uitzondering is schoolverzuim mogelijk. Hieronder staan de mogelijkheden 
van vrijstelling van schoolbezoek aangegeven. 

Vakantieverlof 
Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen om de volgende reden: als uw werkgever u 
geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren). U dient in dit geval een 
werkgeversverklaring te overleggen. Dit vakantieverlof mag niet langer zijn dan 10 schooldagen en 
mag niet samenvallen met de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw 
eerste vakantie. Dit betekent dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een 
extra lang weekend, een langdurig bezoek aan familie in het buitenland etc., geen redenen zijn om 
vrijstelling van schoolbezoek aan te vragen.  Extra verlof mag niet aansluiten aan een vakantie. 

 

Gewichtige	omstandigheden	
Als u denkt dat er gewichtige omstandigheden zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen, dan 
kunt u een verzoek voorleggen aan de directeur van de school. Gewichtige omstandigheden zijn in 
beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, 
huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. 
Voor genoemde zaken als huwelijken en jubilea dient de uitnodiging/kaart overlegd te worden. 

Vervulling	van	plichten,	voortvloeiend	uit	godsdienst	of	
levensovertuiging	
Alleen op grond van godsdienstige redenen kan vrijstelling gegeven worden. Gedacht kan 
bijvoorbeeld worden aan islamitische feestdagen. Een schriftelijk verzoek voor verlof dient u uiterlijk 
2 weken vóór de verlangde periode schriftelijk in bij de locatieleider.  
Een formulier kunt u vragen bij de administratie of bij de directie van de school. 
 
Verzoek tot vrijstelling voor meer dan 10 schooldagen moet u aanvragen bij de leerplichtambtenaar 
van uw gemeente. Ook hiervoor kunt u een formulier vragen bij de directie van de school. De directie 
van de school is verplicht ongeoorloofde afwezigheid te melden bij leerplicht. Het gevolg daarvan kan 
zijn dat u een boete wordt opgelegd. 
 
De school rekent op medewerking van de ouders en gaat er van uit dat u uw kind niet ongeoorloofd 
afwezig laat zijn. (Vóór de officiële zomervakantie vertrekken of te laat terug komen horen bij 
ongeoorloofd afwezig zijn en zullen gemeld worden bij leerplicht!) De school hanteert een 
verzuimprotocol. Dit kunt u opvragen bij de school of inzien op de website van de school. 
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Vakantieregeling	De	Regenboog	VSO	2018-2019	
 

  
                         
STUDIEDAGEN, AFWIJKENDE TIJDEN: 

 
Vervoer 
 
Het vervoer wordt geregeld door de afdeling onderwijs of leerlingenvervoer van de eigen 
woongemeente. Een aanvraag voor aangepast vervoer of vergoeding als er zelfstandig gereisd kan 
worden moet door ouders zelf worden ingediend.  
Aangepast vervoer wordt toegekend als aangetoond kan worden dat een leerling niet in staat is 
zelfstandig te reizen en het woonadres meer dan 3 kilometer van school is. Het formulier bestaat uit 
een gedeelte dat door de Commissie van Begeleiding wordt ingevuld en een deel waarin ouders zelf 
moeten aangeven waarom het niet mogelijk is dat hun kind begeleid kan worden bij het reizen met 
het openbaar vervoer.  
In de praktijk verloopt het leerlingenvervoer meestal goed. Een enkele keer is er sprake van 
vertraging. Gebeurt het dat leerlingen later dan gewoonlijk van school worden opgehaald, dan wordt 
er telefonisch contact met de ouders opgenomen.  
Als ouders zelf klachten hebben kan er het beste contact opgenomen worden met het betreffende 
bedrijf en met de afdeling leerlingenvervoer van de eigen gemeente. 

 

 Begint Eindigt  

Herfstvakantie Ma 22-10-18 Vr 26-10-18 

Kerstvakantie Ma 24-12-19 Vr 04-01-19 

Voorjaarvakantie Ma 25-02-19 Vr 01-03-19 

Paasvakantie/ meivakantie 
(incl. Koningsdag) 

Vr 19-04-19 Vr 03-05-19 

Hemelvaartsdag Do 30-05-19 Vr 31-05-19 

Pinkstervakantie Ma 10-06-19 Ma 10-06-19 

Zomervakantie Ma 22-07-19 Vr 30-08-19 

Studiedag Ma 29-10-18 Leerlingen vrij  

Studiedag Ma 04-03-19 Leerlingen vrij 

Middag kerstvakantie vr 21-12-18 om 12.30 uur vrij 

Middag zomervakantie vr 19-07-19 om 12.30 uur vrij 
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Kwaliteitsbeleid	en	inspectie	
 

De	inspectie	
Algemene onderwijsvragen kunnen gesteld worden aan de inspectie. Dat kan per e-mail naar: 
info@owinsp.nl. Meer informatie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl . 
Ook kan er gebeld worden naar het centrale (gratis) nummer van de rijksoverheid: 0800 8051. Bij de 
inspectie werken ook vertrouwensinspecteurs waar ouders en leerlingen terecht kunnen voor het 
melden van klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. 
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantoortijden te bereiken op het telefoonnummer: 
0900-111 31 11 (lokaal tarief) 
 
Kwaliteitsbeleid 
De school streeft ernaar de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen. Systematische 
werken aan de kwaliteitszorg is daarom belangrijk. De school hanteert een kwaliteitszorgsysteem 
waarbij jaarlijks een aantal gebieden van het onderwijs worden geëvalueerd om te komen tot 
verbeterpunten.  
 
Het kwaliteitsbeleid kent een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de kwaliteitscyclus via 
de  zogenaamde PDCA: 
 
 
P:  PLAN  Opschrijven wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. 
D:  DO  Doen wat je hebt opgeschreven. 
C:  CHECK  Kijken of het gelukt is. 
A:  ACT  Leg verantwoording af. Kan en moet het beter?  
 
Met deze cyclus borgen we de kwaliteit en stellen zo nodig het kwaliteitsbeleid bij. Daarna kan de 
school aan de volgende PDCA-cyclus beginnen en kan de cirkel dus opnieuw doorlopen worden. 
 
In het schoolplan staat beschreven welke ontwikkelingen de school de komende vier jaren wil 
realiseren. Het schoolplan is op school ter inzage voor ouders en belangstellenden. Op basis van het 
schoolplan en de jaarlijkse evaluaties wordt er voorafgaande aan het schooljaar een jaarplan met 
school ontwikkelpunten opgesteld.  
 
Daarnaast is er aandacht voor professionalisering en deskundigheidsbevordering van de teamleden. 
Voor dat doel wordt jaarlijks een aantal studiedagen en onderwijsinhoudelijke vergaderingen 
georganiseerd. Ook is er voor teamleden de mogelijkheid tot het volgen van cursussen. Jaarlijks is er 
een nascholingsplan waarin de nascholingsactiviteiten staan beschreven.  
 
Jaarverslag 
Door de directie van de school wordt na ieder cursusjaar een jaarverslag opgesteld voor het bestuur 
van de school, de inspectie en belangstellenden. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de 
voorgenomen ontwikkelpunten. Daarnaast bevat het jaarverslag een groot aantal vaste 
hoofdstukken met kwantitatieve informatie over de prestaties van de leerlingen, het 
personeelsbeleid en het financieel beleid van de school. Het jaarverslag wordt met de medewerkers 
van de school en het bestuur van de school besproken. Voor de inspectie komt het jaarverslag 
beschikbaar op www.schooldossier.owinsp.nl. 
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Uitstroomgegevens 
Een beeld van de uitstroom van leerlingen de afgelopen jaren: 
 
 A. D. WSW R.A. Anders 
2005 - 2006 9 4 1  
2006 - 2007 6 2   
2007 - 2008 5 4  5 
2008 - 2009 6 3 2 4 
2009 - 2010 6 2 - 3 
2010 - 2011 1 1 5 3 
2011 - 2012  
2012 - 2013 
2013 - 2014 
2014 - 2015 
2015 - 2016 
2016 - 2017  
2017 - 2018 

12 
11 
7 
6 
6 

16 
 4                                                       

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
1 
1 
4 
5 
2 

3 
0 
4 
5 
1 
3 
1 

 

A.D.= arbeidsmatige dagbesteding; WSW= sociale werkvoorziening; R.A.= reguliere arbeid; Anders= andere 
school, andere instelling, verhuisd, onbekend). 
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Het samenwerkingsverband 

 
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden.  
 
Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van 
passend onderwijs. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze 
ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.  
De Regenboog VSO hoort bij het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO: 
www.koersvo.nl  
Koers VO is een vereniging van 27 besturen met ruim 100 vestigingen van school voor voortgezet 
(speciaal) onderwijs. De scholen vormen met elkaar het hart van Koers VO.  
 
De missie Koers VO is:  
Samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere.  
 
Dit vertaalt zich in de visie:  
In ons samenwerkingsverband is aandacht voor elke jongere. Elke jongere krijgt boeiend en passend 
onderwijs. Elke school van Koers VO gaat uit van de talenten en mogelijkheden van de leerling en 
zoekt hierbij actief naar een passend aanbod voor haar leerlingen. Gezamenlijk hebben de scholen 
een antwoord op alle onderwijs (ondersteunings-) vragen in onze regio. Samen zorgen we voor 
vloeiende overgangen tussen scholen en onderwijs(zorg)voorzieningen waarbij het onderwijs en de 
zorg de jongere ondersteunen.  
 

Wettelijke	taken	Samenwerkingsverband	Koers	VO		
Het samenwerkingsverband streeft naar het realiseren van een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. De wettelijke taken van het 
samenwerkingsverband hierbij zijn:  

• Het vaststellen van een ondersteuningsplan.  
• Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan 

de scholen.  
• Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal onderwijs, op 

verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of 
ingeschreven.  

• Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd 
gezag van een school waar een leerling is aangemeld of ingeschreven.  

• Het in stand houden van een permanente commissie leerlingenzorg (art. 17a, lid 6 WVO).  
 

Schoolprofielen	op	website		
De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat 
ouders en andere scholen inzicht geeft in het ondersteuningsaanbod van de school. In de regio 
Rotterdam hebben we gekozen voor een schoolprofiel waarin niet alleen het ondersteuningsaanbod, 
maar ook het onderwijsaanbod van de school vermeld is.  
De opzet van de website sluit aan bij het positieve gedachtengoed van Passend Onderwijs: welke 
ondersteuning kan ik als school bieden?  
Als u een kijkje neemt op de website www.koersvo.schoolprofielen.nl vindt u daar ook het 
schoolprofiel van De Regenboog. 
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Aanmelding	

	
De	aanmeldings-	en	toelatingsprocedure		
Toelating tot het VSO .  
Bij directe aanmelding op het VSO De Regenboog heeft de school zorgplicht en zal door de commissie 
worden onderzocht welke extra ondersteuning nodig is. Als de VSO deze niet kan bieden of denkt dat 
een andere school een beter passend aanbod kan doen dan moet de school in overleg met ouders 
een passend aanbod doen op een andere school. 
  
Leerlingen vanaf 12 jaar die in aanmerking komen voor een plaats in het VSO zmlk moeten hiervoor 
een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Dit geldt ook voor 
leerlingen die de overgang van het SO naar het VSO maken. Deze aanvraag kan alleen worden 
gedaan door de school waar deze leerling staat ingeschreven in overleg met de ouders.  
 
Toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen met een verstandelijke beperking (cluster 3) worden, 
afgezien van enkele tekstuele en inhoudelijke wijzigingen, afgegeven conform de huidige landelijke 
criteria voor een indicatie voor het vso cluster 3:  

• een verstandelijke beperking, waarbij het IQ score lager is dan 60 of waarbij de IQ score 
tussen 60 en 70 ligt en er sprake is van bijkomende problematiek ( bijvoorbeeld autisme);  

• een sociale redzaamheid die aanzienlijker lager is dan het gemiddelde van de leeftijdsgroep;  
• ernstige en structurele beperking in de onderwijsparticipatie;  
• ontoereikende ondersteuningsmogelijkheden vanuit het regulier onderwijs.  

 
Bij her indicering van cluster 3 leerlingen wordt het advies, op grond van het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling, van de commissie van begeleiding van de vso-school 
leidend. Met dien verstande dat er eisen worden gesteld aan het dossier om een verlenging van de 
toelaatbaarheidsverklaring te krijgen. Zo moet worden gedocumenteerd en gemotiveerd waarom de 
leerling niet ondersteund kan worden binnen het regulier onderwijs. Vanzelfsprekend speelt de 
mening van de ouders/leerlingen daarbij een belangrijke rol. Koers VO neemt het onderbouwde 
advies over zonder ver onderzoek te verlangen.  
 
Van speciaal naar regulier onderwijs  
Als de vso-school en ouders tot de conclusie komen dat de leerling inmiddels in staat is onderwijs te 
volgen op een reguliere school, neemt de vso-school contact op met het Koersloket. De consulent 
van het Koersloket kan meedenken en advies geven over de overstap naar een reguliere vo-school. 
 
Contact  
Het eerste contact met VSO de Regenboog bestaat uit een oriënterend bezoek door de ouders en 
een eventueel vervolgbezoek. Als de ouders hun zoon/dochter aanmelden voor de school, dan wordt 
de aanmelding in een vergadering van de Commissie van Begeleiding besproken.  
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Procedures	en	protocollen	
 
Als er vragen of problemen zijn  
 

De	klachtenprocedure		
Op een school waar leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar in contact komen, kunnen er wel 
eens vragen opkomen of problemen ontstaan. Bij klachten rondom onderwijs en aanpak van uw kind 
wordt u geacht de volgende procedure te volgen:  
 

1. Neem contact op met de groepsleerkracht voor een verhelderend gesprek. De leerkracht zal  
proberen de vragen te beantwoorden of samen met de ouders het probleem op te lossen.  

2. Wanneer dit gesprek niet naar tevredenheid verloopt kunt u om een tweede gesprek vragen 
met de leerkracht en de directeur.  

3. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kan gebruik gemaakt worden van de 
officiële klachtenregeling.  

 
 

De	klachtenregeling		
Door de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling 
vast te stellen en in te voeren. Hierdoor kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over 
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het schoolbestuur en het personeel. De 
klachtenregeling die het bestuur heeft vastgesteld is alleen van toepassing als men met zijn klacht 
niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de 
school kunnen namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op 
een juiste manier worden afgehandeld (zie hierboven).  
Wilt u een beroep doen op de klachtenregeling omdat u er met de leerkracht en/of directeur van de 
school niet uitkomt dan kunt u zich  wenden tot de officiële klachtencommissie. Het adres van de 
klachtencommissie van de besturenraad waar ons bestuur bij is aangesloten is: 
 
Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 
Postbus 694  
2270 AR Voorburg 
 
Telefoon: 070-38611697  
Fax: 070-3481230  
e-mail: info@klachtencommissie.org  
 
Vertrouwenspersoon PCBO 
Mw. A.M. Wensveen 
Wilhelminakade 265 
3072 AP Rotterdam 
Telefoonnummer 0618082130 
e-mail: wensveen@frishert.nl 
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De	klachtenprocedure	ongewenste	intimiteiten		
De school is een samenwerkingsverband waarin mannen en vrouwen, meisjes en jongens 
gelijkwaardig functioneren. Van alle geledingen binnen de schooldirectie, leerkrachten, niet 
onderwijzend personeel en leerlingen, wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragscodes van 
de school, gericht op het garanderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, meisjes en 
jongens. Dat betekent o.a. dat ongewenste intimiteiten binnen de school niet getolereerd worden.  
Het streven naar gelijkwaardigheid binnen de school houdt in dat de volgende gedragingen als niet 
acceptabel beschouwd worden:  

• Grappen met een seksueel getinte, vernederende strekking t.a.v. anderen;  
• Seksueel getinte, vernederende toespelingen, insinuaties of vragen naar uiterlijk en gedrag 

van de ander;  
• Handtastelijkheden die als vernederend kunnen worden ervaren door de ander;  
• Verbale seksuele intimidatie; 
• Als school willen we ons duidelijk distantiëren van beeldend en schriftelijk materiaal, waarin 

de ander wordt voorgesteld als minderwaardig of als lustobject. Dat betekent dat affiches, 
films, boeken en tijdschriften met een dergelijke inhoud niet aangeschaft en verspreid zullen 
worden. Als ze toch worden aangetroffen, worden ze verwijderd;  

• Bij gymlessen kleden jongens en meisjes zich gescheiden om;  
• Bij het omkleden voor en na de gymles houdt de leerkracht toezicht om alles ordelijk te laten 

verlopen; 
• In de meisjeskleedkamer is bij het omkleden altijd een vrouwelijke leerkracht of assistent 

aanwezig.  
 
 

Binnen de Regenboog VSO hebben wij een vertrouwenspersoon waarbij klachten zoals hierboven 
worden beschreven, gemeld kunnen worden. De vertrouwenspersoon is mevrouw Arma Maas – 
Vroon. 
 

Klachten	over	seksuele	intimidatie	en	psychisch	of	fysiek	geweld		
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, 
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer 
zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:  

• seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  
•  lichamelijk geweld;  
• grove pesterijen;  
• extremisme en radicalisering.  

 
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de 
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Het centraal meldpunt van de 
vertrouwensinspecteur is: Tel. 0900-1113111. 

	
Veiligheid	en	veiligheidsprotocollen		
 
We willen als school, naast het onderwijs en de zorg die wij geven op het gebied van leren en sociale 
ontwikkeling, vooral een veilige school zijn voor de leerlingen, de ouders en het personeel. Een 
veilige school waar de leerlingen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling kunnen doormaken en waar 
de arbeidsomstandigheden voor leerlingen en personeel aan de eisen die daar voor staan voldoen. 
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Wat veiligheid betreft richten we ons vooral op:  
 

• de beleving van de school als een veilige school (veiligheidsbeleving)  
• een wijze van omgaan met elkaar die veiligheid biedt (sociale veiligheid)  
• een veilige omgeving (fysieke veiligheid)  
• het voorkomen van incidenten  
• het adequaat reageren op incidenten die zich onverhoopt toch voordoen.  

 
Op school gelden een aantal protocollen met duidelijke afspraken om problemen en klachten te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in school. Want zaken als seksuele 
intimidatie, agressie (zowel fysiek als psychisch), geweld, discriminatie, vandalisme en diefstal 
worden niet geaccepteerd. De protocollen zijn opgenomen in het beleidsplan over schoolveiligheid. 
Deze protocollen zijn opgenomen in de veiligheidsmappen in alle klassen. 
  De belangrijkste zijn: 
 

Het		anti-	pestprotocol		
Onder pesten verstaan we het stelselmatig en bewust lichamelijk en/of geestelijk pijn doen van een 
andere leerling. De school heeft de inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te 
pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst 
gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.  
 
Personeel van de Regenboog neemt duidelijk stelling en treedt op tegen pestgedrag. Daarbij wordt 
het pestprotocol gehanteerd. Belangrijk hierbij is dat ook ouders daarvan op de hoogte worden 
gebracht of dat de ouders de leerkracht op de hoogte brengen van het feit dat hun zoon/dochter 
gepest wordt. 

	
Het		anti-	agressieprotocol		
De Stichting PCBO hanteert een gedragscode, waarbij ouders en medewerkers die de school 
betreden een aantal regels in acht nemen:  

• respect tonen voor elkaar;  
• fatsoenlijk taalgebruik hanteren;  
• niet agressief optreden;  
• bij een conflict meewerken aan het zoeken naar en vinden van een oplossing.  

 
Deze gedragscode is opgenomen in het Anti Agressie Protocol. 

	

Het	Protocol	Bescherming	van	Privacy-	en	Persoonsgegevens		
De school hanteert het model privacy- reglement primair onderwijs. Dit houdt in dat er afspraken zijn 
over de manier waarop wordt omgegaan met persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en 
personeel. Het gaat daarbij om zaken als:  
 

• dossiergegevens;  
• gegevens die, al dan niet in vertrouwen, door ouders worden verstrekt;  
•  het in geval van scheiding verschaffen van informatie aan de ouder die niet het ouderlijk 

gezag heeft;  
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• het plaatsen van foto’s van leerlingen op de website.  
 
Het regelement is in te zien op school.  
 
Wat het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens betreft is er sprake van twee 
soorten gegevensverzameling. Ten eerste de gegevens die door ouders aan de school worden 
verstrekt met het oog op de verplichte leerlingen administratie van school. Ten tweede de test- en 
toetsgegevens die de school in het kader van de leerlingenzorg verzamelt en gebruikt.  
Deze gegevens worden ten behoeve van het onderwijskundig beleid van de school en het bestuurlijk 
en gemeentelijk onderwijsbeleid geanonimiseerd opgenomen in statistische informatie. 
 

Het	protocol	internetgebruik	
Het bestuur hanteert een protocol voor het gebruik van e-mail en internet en andere informatie- en 
communicatiemiddelen op school. Het protocol is opgenomen in het handboek Schoolveiligheid en 
kan op school worden ingezien. De leerlingen wordt geleerd om op een verantwoorde manier om te 
gaan met e-mail en internet. 
 

Het	Protocol	schorsing/	verwijdering		
De Regenboog streeft ernaar een positief klimaat en een goede sfeer te scheppen waarin de 
leerlingen, ouder(s) / verzorger(s) en personeel zich veilig voelen. In enkele gevallen kan het gedrag 
van de leerling ontoelaatbaar zijn en ernstige gevolgen hebben voor andere leerlingen en/of 
teamleden. Wanneer de leerling zich niet op normale wijze laat corrigeren, kan de school besluiten 
over te gaan tot schorsing en in het uiterste geval tot verwijdering van de betreffende leerling, ten 
einde het welzijn van anderen te bewaken.  
 
Onder ontoelaatbaar gedrag verstaan wij:  

• Fysiek geweld of bedreiging van medeleerlingen en/of personeel;  
• Verbaal geweld;  
• Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie;  
• Chantage, intimidatie;  
• Vernieling;  
• Het niet accepteren van gezag;  
• Het veelvuldig optreden van ongeoorloofd schoolverzuim.  

 
De procedure is uitgebreid beschreven en indien gewenst beschikbaar. 

	

Het	Protocol	Incidenten	en	Ongevallen		
De afgelopen jaren hebben wij als school alle incidenten en ongevallen geregistreerd en gemeld aan 
de preventiemedewerker van St. PCBO. Jaarlijks wordt van alle incidenten en ongevallen verslag 
gedaan in het jaarverslag van de school. Op basis van de registratie kan direct worden ingegrepen in 
situaties die daar om vragen en/of verder beleid op worden gemaakt.  
 
Vanaf 1 september 2012 is ieder school wettelijk verplicht tot het registreren van veiligheids-
incidenten en ongevallen in en om de school. Als school hanteren wij de wettelijk voorgestelde 
definities m.b.t. incidenten. In het protocol onderscheiden we negen soorten incidenten waarbij 
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sprake is van “opzettelijke agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving 
verboden is”.  
 
Om het risico op ongevallen en incidenten zo klein mogelijk te houden is er altijd toezicht op de 
leerlingen. In de klas, tijdens pauzes en als er grotere groepen leerlingen door de gangen lopen. De 
toegangsdeuren van het gebouw zijn tijdens de schooluren gesloten.  
Mocht er onder schooltijd een incident of ongeval gebeuren dan zijn er bedrijfshulpverleners die 
eerste hulp kunnen verlenen. Van de incidenten of ongevallen wordt schriftelijk melding gemaakt. 
Het doel van deze registratie is de veiligheid op school te vergroten. Voor dat doel maakt een 
preventiemedewerker van Stichting PCBO regelmatig een analyse van de meldingen, waarna deze 
analyse en eventuele adviezen voor verbeteringen op school besproken worden.  
 
Ieder jaar wordt gecontroleerd of de ruimtes in de school voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. 
De risico-inventarisatie wordt gemaakt door de preventiemedewerker van de Stichting PCBO. De 
school heeft een ontruimingsplan dat in werking treedt bij brand of andere calamiteiten. Dit plan 
wordt aan het begin van ieder schooljaar geactualiseerd. Minimaal twee keer per jaar wordt een 
ontruimingsoefening gedaan met personeel en leerlingen. 
 

Meldcode	kindermishandeling	en	huiselijk	geweld		
Per 1 juli 2013 is het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling landelijk bij 
wet verplicht.  
De ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond’ is een stappenplan voor 
professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt 
medewerkers van de scholen duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te 
zetten voor zowel slachtoffer als pleger. Stichting PCBO heeft deze meldcode ondertekend, waarmee 
zij aangeeft dat de scholen dit stappenplan volgen. Binnen onze school is de intern begeleider 
aandachtsfunctionaris. Hij kan u informatie geven over de meldcode. Het stappenplan kunt u vinden 
op de website van ons bestuur, www.pcbo.nl en op die van de school. 
 

 

 
 
 

SISA	
Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern 
begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers 
te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te 
voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij 
met SISA. 
 
SISA is de afkorting voor: Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor SIgnaleren en 
SAmenwerken). SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die 
betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met 
elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke 
begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.  
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Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers? 
Voor ouders/verzorgers verandert er helemaal niets. Ze blijven gewoon contact houden met de 
instanties waar ze bekend zijn. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties 
samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties 
willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om 
de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen 
komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze 
school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA 
is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én 
hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet 
volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.  
Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. 
Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden. 

 

Financiële	zaken	

	
De	ouderbijdrage		
De school en de Ouderraad vragen jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 50,--. Dit bedrag wordt door 
de oudercommissie in overleg met de directie besteed aan activiteiten en extraatjes voor de 
leerlingen waarvoor vanuit de overheid geen financiële vergoeding wordt gegeven. Bij de 
gemeentelijke sociale dienst kan geïnformeerd worden of er een mogelijkheid is om in aanmerking te 
komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 
 

Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	
Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de WMO voor ondersteuning, bv. voor beschermd 
wonen, op de Jeugdwet (uitgevoerd door de gemeente) of de zorgverzekeringswet.  
Veel informatie is te vinden op de site www.movisie.nl > kennisdossiers > zorg en ondersteuning.  
Of via MEE/ schoolmaatschappelijk werk.  
 

De	Wajong-uitkering	
De voorwaarden voor het verkrijgen van de Wajong-uitkering zijn aangescherpt. Op de site van de 
UWV – www.uwv.nl - is meer informatie te vinden. De aanvraag dient ook via deze site digitaal te 
worden gedaan.  

Mocht de Wajong worden toegekend dan wordt de uitkering pas betaald als de leerling van school is. 
Door middel van het wijzigingsformulier Wajong (te downloaden bij www.uwv.nl) en het 
uitschrijvingsbewijs van school kan de Wajong-uitkering na schoolverlaten worden aangevraagd. 

Tot die tijd kunnen ouders een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Scholieren via DUO. Op 
de site van DUO – www.duo.nl - is hierover meer informatie te vinden.  

De verwachting is echter dat de meeste leerlingen niet meer in aanmerking zullen komen voor de 
Wajong-uitkering.  
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Bij schoolverlaten zullen de leerlingen die geen Wajong krijgen via (het jongerenloket van) de 
gemeente aan een passende werkplek (garantiebaan) geholpen moeten worden. Zij zullen onder de 
Bijstand vallen. 

Bewindvoering 
Als uw kind achttien jaar wordt, is het ‘voor de wet’ meerderjarig.  Is de handicap van uw kind 
zodanig dat het niet (geheel) in staat is om de eigen belangen goed te behartigen of volledig voor 
zichzelf te zorgen, dan kunt u als ouder een aantal zaken regelen.   

Curatele 
Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere 
persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan onder 
curatelestelling.   

Dit betekent dat de betrokkene niet (meer) zonder toestemming van de curator zelfstandig 
rechtshandelingen mag verrichten.   

Bewind  
Onder bewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke 
toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zij mogen 
niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan.  

Mentorschap  
Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. 
Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of goederen gaan. Het gaat vooral om 
beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk 
gehandicapten, demente bejaarden en psychiatrische patiënten.  

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op: www.rechtspraak.nl > Naar de rechter > 
Formulieren , of via MEE/schoolmaatschappelijk werk aan te vragen. 

 

Verzekeringen  

De school heeft voor de leerlingen een aansprakelijkheidsverzekering (dit betreft  stage e.d.; bij een 
ongelukje van een klasgenoot (bril , kleding etc. of schade aan het gebouw) is  het de WA verzekering 
van de ouder) en een scholierenverzekering. De verzekering is centraal geregeld bij het bestuur.  
De verzekering is van kracht voor ongevallen die gebeuren:  

• op het stageadres;  
• tijdens het verblijf in de sporthal, op sportvelden, in zwembaden e.d. als het verblijf in 

schoolverband is georganiseerd en er sprake is van toezicht;  
• tijdens reizen, excursies, uitstapjes, feesten e.d. in schoolverband;  
• gedurende de officiële schooluren plus maximaal een uur voor en na schooltijd voor het gaan 

van en naar huis en school.  
 
Schade die door leerlingen aan goederen, persoonlijke bezittingen of personen is aangebracht vallen 
niet onder deze verzekering. De school is in dit soort gevallen niet aansprakelijk. Het is daarom 
raadzaam dat u beschikt over een WA-verzekering.  
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Sponsorbeleid		
	
De Regenboog voert geen actief beleid ten aanzien van sponsoring. Als er aan sponsoring wordt 
gedaan dan houdt de school zich aan “het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs 
en sponsoring 2002”.  
Dit houdt in dat de school niet zondermeer contacten wil aangaan met het bedrijfsleven en andere 
relevante maatschappelijke instellingen. Aanbiedingen voor sponsoring worden door de school 
getoetst aan de hand van een aantal criteria zoals:  

• het waarborgen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van het onderwijs;  

• overeenstemming met de statutaire grondslag van de Stichting PCBO en overeenstemming 
met de doelstellingen van de school en het onderwijs;  

• de onafhankelijkheid van de school in de relatie tot de sponsor.  
 
Als besloten wordt tot actieve sponsoring dan sluit de school een overeenkomst met de sponsor en 
dan gaat in geval het nodig is de klachtenregeling m.b.t. sponsoractiviteiten van het schoolbestuur 
gelden. Deze klachtenregeling is als bijlage bij het schoolplan opgenomen. 
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Adressen	en	telefoonnummers 
 
De Regenboog, locatie VSO  
Erasmussingel 120  
3051 XC Rotterdam 
Tel: 010 – 285 78 28  
info@regenboogvso.nl  
www.regenboogvso.nl  
 
Bankrekeningnummer/IBAN:  
NL62  ABNA 0516 9719 05 
 
Stichting voor Protestants- Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs (PCBO)  
Elzendaal 15  
3075 LS Rotterdam 
Tel: 010 – 419 13 00  
www.pcbo.nl 
 
Postadres:  
Postbus 50529  
3007 JA Rotterdam  
 
 
Koers VO- Samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam  
Bureau Koers VO  
Marshallweg 17  
3068 JN Rotterdam 
Tel. 010 – 484 25 76 
www.koersvo.nl 
 
Inspectie  
Tel: 0800- 8051 (gratis)  
www.onderwijsinspectie.nl  
 
Centrale meldpunt vertrouwensinspecteurs  
Tel: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)  
 
 
De vertrouwenspersoon namens het bestuur  
Mevrouw A.M. van Wensveen  
Postbus 4182  
3006 AD Rotterdam 
Tel: 010 – 242 01 98  
Stichting GCBO 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
Tel: 070-386169 
E-mail: info@gcbo.nl  
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Centrum voor Jeugd en Gezin; schoolarts  
Weegschaalhof 24  
3067 TS Rotterdam  
Tel: 010 – 4444602  
 
Centrum voor jeugd en gezin; algemeen  
Westblaak 171  
3012 KJ Rotterdam  
Tel: 010 – 201 01 10  
www.cjgrijnmond.nl  
 
MEE Rotterdam  
Schiedamse Vest 154  
3011 BH Rotterdam  
Tel: 010 – 282 11 11  
E-mail: info@meerotterdam.nl  
www.handicap.info  
 
Postadres: 
Postbus 21217  
3001 AE Rotterdam 
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Van het bestuur 

 
“Het bestuur van De Regenboog: de Stichting voor Protestants Christelijk Basis- en Orthopedagogisch 
onderwijs te Rotterdam-Zuid ( PCBO) heet u van harte welkom.  
De Regenboog maakt samen met 30 andere scholen deel uit van een grotere organisatie. Als u met 
onze organisatie kennis wilt maken, kunt u onze website bezoeken: www.pcbo.nl  
Op deze plek willen wij u laten weten wat wij belangrijk voor onze scholen vinden.  
Alle scholen van PCBO werken op basis van Christelijke waarden.  
Dat wil zeggen dat wij op de scholen praten over het Christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit 
de Bijbel en we besteden aandacht aan de vieringen die hier bij passen. Ons geloof vraagt van ons 
om met respect met u en uw kinderen om te gaan. Wij gedragen ons gastvrij, zorgzaam en 
behulpzaam.  
Op al onze scholen vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor andere religies. Wij leven immers 
in de stad Rotterdam met vele religies en vele culturele achtergronden. In de klas wordt hierover 
gesproken. U zult merken dat door het feit dat op PCBO scholen mensen werken met een 
geloofsinspiratie er een verbondenheid met u en een gezamenlijk beleven van geloofsinspiratie 
aanwezig is. Wij vragen van alle betrokkenen op de scholen; medewerkers, leerlingen en ouders, 
wederzijds begrip voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en 
verschillende geloven. Dit wederzijds begrip is een houding die u op alle PCBO-scholen kunt 
verwachten!  
Alle scholen van PCBO stellen de leerlingen centraal. 
Wij willen dat leerlingen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen 
nieuwe leerstof tot zich nemen. Naast een grote aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en 
aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling en andere talenten van de leerlingen.  
Alle scholen van PCBO vinden u als ouders belangrijk.  
U weet als geen ander hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Wij willen dus elk moment benutten 
om u als ouder te betrekken bij het onderwijs aan uw zoon of dochter. Wij noemen dat educatief 
partnerschap. Wij nodigen u niet vrijblijvend uit om uw betrokkenheid te tonen. Wij hebben de 
stellige overtuiging dat door de samenwerking tussen school en ouders de kwaliteit van het 
onderwijs aantoonbaar wordt verbeterd en u een tevreden ouder zult zijn.  
Alle scholen van PCBO vinden de kwaliteit van de leerkrachten belangrijk.  
Wij willen dat alle leerkrachten van de school veel kennis en vaardigheden hebben om goed 
onderwijs te geven. Onze leerkrachten zijn trots op hun vak en zij weten dat hun vakmanschap veel 
bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kinderen. Op alle PCBO-scholen wordt veel tijd en energie 
besteed aan de verbetering van de deskundigheid van alle medewerkers. De leerkrachten willen 
goed presteren en een voorbeeld zijn voor ouders en leerlingen.  
Alle scholen van PCBO vinden de toekomst van uw kind in de stad Rotterdam belangrijk.  
Dat wil zeggen dat de PCBO scholen actief de Rotterdamse samenleving betrekken bij het onderwijs. 
Leerlingen zullen dit merken doordat er excursies zijn naar bijvoorbeeld de haven, er aandacht is 
voor techniek, ondernemerschap en er wordt meer tijd aan Engels besteed. Soms zal er met andere 
scholen worden samengewerkt.  
PCBO scholen zijn trots op wat zij bereiken en trots op de kwaliteit die wordt geleverd. Wij zullen in 
de schoolgids en op de schoolwebsite de gegevens over de kwaliteit publiceren.  
Wij, als college van bestuur, hopen dat u en uw zoon of dochter zich thuis zal voelen op de 
Regenboog en u als ouder mee wilt denken en mee wilt doen om de goede verstandhouding tussen u 
en de school in stand te houden en daar waar nodig is, te bevorderen.  
 
Met vriendelijke groet, Het college van bestuur PCBO  
 
 


