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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

 

VSO de Hoge Brug is de voortgezette afdeling van de A. Willeboerschool, een openbare school voor zeer moeilijk lerende leerlingen te Rotter-
dam. Van de SO- afdeling van onze school stromen de meeste leerlingen vanaf 13 jaar door naar de VSO- afdeling. Leerlingen van buitenaf kun-
nen instromen op het VSO vanaf de leeftijd van 12 jaar.  

 

De school valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (stichting BOOR) .  

    Prins Hendrikkade 14;   

    3071 KB Rotterdam;  

    Telefoon 010 - 2540800. 
 

De hoofddoelstelling van de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam is het verzorgen van kwaliteitsonderwijs vanuit de specifieke identi-
teit van het openbaar onderwijs. De kernwaarden die richtinggevend zijn voor het handelen van alle medewerkers en leerlingen van het openbaar 
onderwijs Rotterdam zijn: 

 Maximale talentontplooiing 

 Actieve pluriformiteit 

 Actief realiseren van kinderrechten en plichten 

 Sterk verbinden met de samenleving 

 Opleiden tot nieuwsgierige mensen gericht op de toekomst 

 
Schooltijden 

De schooltijden voor de VSO-groepen aan de Hillegondastraat zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.45 uur tot 15.15 uur en op 

de woensdag van 08.45 uur tot 13.15 uur. Vanaf 08.30 is de school open voor leerlingen. 

Al onze leerlingen blijven de gehele schooldag op school. 's Morgens hebben de leerlingen een kwartier pauze. Zowel in de kleine als in de mid-

dag pauze wordt er toezicht gehouden door personeel op het schoolplein. Afspraak is dat de leerlingen tijdens de pauzes niet van het schoolplein 

af mogen. De lunch is voor de leerlingen met het uitstroomprofiel Dagbesteding lestijd zolang ze in D1-groep zitten. Voor de overige leerlingen is 

de lunch- en pauzetijd 30 minuten. 

 

Vakanties / vrije dagen leerlingen VSO-afdeling Hillegondastraat 

Een schoolweek op onze VSO heeft 27,25 lesuren. Het totaal aantal lesuren voor onze VSO-afdeling is dit schooljaar 52 weken x 27,25 lesuren 

per week = 1.417 uur.   

De onderwijstijd voor de VSO leerlingen omvat minimaal 1000 lesuren.  

Dit levert voor het schooljaar 2015 - 2016 de volgende marge-uren op:  

1.417 – 1.000 – 355,75 =  61,25 marge-uren.   

Alle werkdagen op de VSO tellen als 5,75 uur, behalve de woensdag die telt voor 4,5 uur 

 

Vakanties 

 

Rooster vrije dagen 

  Begin vakantie Einde vakantie Aantal uren 

Herfstvakantie Ma 17-10-2016 Vr 21-10-2016          27,25 

Kerstvakantie Ma 26-12-2016 Vr 06-01-2017          54,50 

Voorjaarsvakantie Ma 27-02-2017 Vr 03-03-2017          27,25 

Pasen Vr 14-04-2017 Ma17-04-2017          11,50 

Meivakantie Ma 24-04-2017 Vr 05-05-2017          54,50 

Hemelvaart Do 25-05-2017 Vr 28-05-2017          11,50 

Pinksteren Ma 05-06-2017              5,75 

Zomervakantie Ma 10-07-2017 Vr 18-08-2017        163,50 

Totaal aantal vakantie-uren                               355,75 

Maandag 22-08-2016 en dinsdag 23-08-2016           11,50 

Maandag 24-10-2016             5,75 

Donderdag 22-12-2016 en vrijdag 23-12-2016           11,50 

Donderdag 26-01-2017 en vrijdag 27-01-2017           11,50 

Woensdag 29-03-2017 (BOOR-studiedag)             4,25 

Donderdag 06-07-2017 en vrijdag 07-07-2017           11,50 

  

Totaal           56,00 

Nog over 5,25 uur 
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AUGUSTUS 2016 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

1 
zomervakantie 

2 
zomervakantie 

3 
zomervakantie 

4 
zomervakantie 

5 
zomervakantie 

6 7 

8 
zomervakantie 

9 
zomervakantie 

10 
zomervakantie 

11 
zomervakantie 

12 
zomervakantie 

13 14 

15 
zomervakantie 

16 
zomervakantie 

17 
zomervakantie 

18 
zomervakantie 

19 
zomervakantie 

20 21 

22 
Studiedag leraren 
Leerlingen vrij 

23 
Studiedag leraren 
Leerlingen vrij 

24 
Start schooljaar 
2016-2017 

25 26 
 

27 28 

29 
Kamp A4 & A5 
(Dordrecht) / Kamp 
A2 & A3 (Hoek van 
Holland) 

30 
Kamp A4 & A5 
(Dordrecht) / Kamp 
A2 & A3 (Hoek van 
Holland) 

31 
Kamp A4 & A5 
(Dordrecht) / Kamp 
A2 & A3 (Hoek van 
Holland) 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

 

Samenwerkingsverband Koers VO, voor (toekomstige) leerlingen in het VO en VSO gemeente Rotterdam. 

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO is een netwerk van 24 schoolbesturen met 111 vestigingen voor voorgezet (speciaal) 

onderwijs in de regio Rotterdam. Er zijn verschillende onderwijsniveaus (zml tot en met gymnasium) en verschillende vormen van ondersteuning 

(van basisondersteuning op een reguliere school tot en met intensief arrangement op een vso-school).  

Vanuit de Wet Passend Onderwijs hebben we met elkaar de opdracht voor elke leerling in onze regio passend onderwijs te verzorgen: onderwijs 

en ondersteuning die passen bij wat de leerling nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Binnen de regio van Koers VO wordt ernaar gestreefd 

om dit te zoveel mogelijk thuisnabij te realiseren.  

Onze regio bestaat uit 14 gemeenten: Rotterdam (exclusief Rozenburg), Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Capelle aan den IJssel, 

Cromstrijen (Klaaswaal), Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Nederlek (Lekkerkerk), Oud-Beijerland, Ridderkerk, Strijen en Zuid-

plas (Nieuwerkerk aan den IJssel). 

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: 

a. het vaststellen van een ondersteuningsplan, 

b. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, 

c. 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, 

d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar een leerling is aange-

meld of ingeschreven, 

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

Wet Passend Onderwijs 

De Wet Passend Onderwijs is  vanaf 1 augustus 2014 ingegaan. Samenwerkingsverband Koers VO heeft dit uitgewerkt op een manier die pas-

send is voor de situatie in de regio Rotterdam. Hieronder wordt toegelicht wat dit betekent voor de v(s)o-scholen die zijn aangesloten bij Koers 

VO. 

Zorgplicht 

Vanaf 1 augustus 2014 is ook de zorgplicht ingegaan. Als een aangemelde leerling binnen het ondersteuningsaanbod van de school past, zoals 

weergegeven op www.koersvo.schoolprofielen.nl, is de school verplicht de leerling toe te laten. Kan de school geen passende ondersteuning 

bieden, dan is de school verplicht een passende onderwijsplek voor deze leerling te zoeken op een andere school, in goed overleg met de ou-

ders. De school heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf de datum van schriftelijke aanmelding van de leerling. Bij leerlingen waar extra onderzoek 

nodig is, wordt deze termijn verlengd naar tien weken.  De zorgplicht geldt voor alle leerlingen met behoefte aan extra onderwijsondersteuning.  

Dit zijn in ieder geval alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso), maar ook individuele leerlingen met een extra 

onderwijsondersteuningsbehoefte op een school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. 

Extra onderwijsondersteuning 

Extra ondersteuning wordt standaard geboden aan alle leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Scholen voor 

vmbo, havo, atheneum en gymnasium kunnen extra ondersteuning bieden aan individuele leerlingen. In dit geval hebben school, ouders en leer-

ling gezamenlijk bepaald dat er behoefte is aan extra onderwijsondersteuning. De school bekijkt hoe ze maatwerk kan bieden aan de leerling door 

middel van een individueel arrangement of een groepsarrangement. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 

Voor alle leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben stelt de school – in samenspraak met ouders en leerling - een ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) op. De wet Passend Onderwijs stelt dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel moeten maken, dat ouders en ande-

re 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 schoolprofielen van alle scholen zijn te vinden op 

www.koersvo.schoolprofielen.nl.  

Toelating tot voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

Voor leerlingen die na 1 augustus 2014 naar het voortgezet speciaal onderwijs zijn gegaan, moet een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd 

worden bij het samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woont. In de regio Rotterdam is dat Samenwerkingsverband Koers VO. 

Ouders vragen niet meer zelf een indicatie aan; de school waar de leerling op dat moment onderwijs volgt, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring 

aan in overleg met ouders.  

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. Ouders kunnen zich alvast oriënteren op een passende reguliere school, door te kijken op 

www.koersvo.schoolprofielen.nl.  

Ouders informeren over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen 

Sinds november 2013 staan de ondersteuningsmogelijkheden van de v(s)o-scholen in de regio Rotterdam vermeld op de website 

www.koersvo.schoolprofielen.nl. In de profielen is onder het kopje ‘ouders’ te lezen welke visie de school heeft op ouders en welke activiteiten de 

school onderneemt voor ouders. 

Aansluiting Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(v)so 

Ouders en scholen kunnen via Samenwerkingsverband Koers VO bezwaar maken tegen een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor voortgezet 

speciaal onderwijs. Koers VO heeft zich hiertoe aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(v)so. 

 

Alle informatie over Samenwerkingsverband Koers VO staat op de website, www.koersvo.nl 
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SEPTEMBER 2016 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

   1 
Kamp A4 & A5 
(Dordrecht) / Kamp 
A2 & A3 (Hoek van 
Holland) 

2 
 

3 4 

5 6 
Ouder informatie 
avond 

7 8 9 10 
Diner Dansant tbv 
Roemenië  
(16:00 - 23:30 uur) 

11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 

Kamp D1,2,3  
Eersel 

20 

Kamp D1,2,3  
Eersel 

21 

Kamp D1,2,3  
Eersel 

22 

Kamp D1,2,3  
Eersel 

23 

Kamp D1,2,3  
Eersel 

24 25 

26 27 28 29 30   
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

 

Samenwerking met zorgpartners 

Stichting BOOR heeft met verschillende zorgpartners een mantelcontract afgesloten om er voor te zorgen dat verpleegkundige hulp, persoonlijke 

verzorging / begeleiding in ons onderwijs op de best mogelijke manier vorm krijgt. Dit mantelcontract is per school specifiek uitgewerkt en geldt 

uiteraard alleen tijdens schooltijden. Het gaat hierbij om zorg die de scholen van stichting BOOR niet zelf bekostigd krijgt via het Ministerie van 

Onderwijs. Deze zorg dient u als ouders aan te vragen bij de C.I.Z. het wijkteam van Jeugdzorg in de wijk waar u woont.  

Wanneer er toekenning van deze zorg door het C.I.Z. of wijkteam plaats vindt, dient u via het per school uitgewerkte contract deze zorg in te ko-

pen bij de zorginstelling waar de school of de gemeente een samenwerkingscontract mee heeft. 

De school / gemeente  en de zorginstelling zorgen dan voor de uitvoering van de zorg en de betaling hiervan. Bij de administratie van onze school 

zijn formulieren te verkrijgen die u helpen bij de aanvraag van de indicatie en de afspraken met de zorginstelling. 

Commissie van Begeleiding 

De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit: directie, schoolarts, orthopedagoog, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en de coör-

dinatoren A en D stroom. De CvB is zodanig samengesteld dat ze kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, 

medisch en sociaal-maatschappelijk oogpunt. De CvB heeft diverse taken. Zo heeft zij tot taak het opstellen en evalueren van het OPP en het 

groepsplan te controleren en de uitvoering daarvan te evalueren. De CvB buigt zich over de toelating van nieuwe leerlingen, geeft adviezen en 

voorstellen met betrekking tot de handelingsplannen en de leerling bespreking, voert observaties uit in de groepen, heeft gesprekken met de leer-

kracht over de aanpak van kind de groep, doet onderzoek naar aanleiding van vragen van ouders of leerkrachten, stelt (medische) protocollen op 

en voert gesprekken met de ouders als deze problemen met zoon/ dochter ervaren. Ook zijn er taken die betrekking hebben op de school als 

geheel, zoals meewerken aan het schoolplan en passend beleid. 

Voor meer informatie over de leden van de CvB en de verschillende taken zie: www.vsodehogebrug.nl 

Schoolarts 

De schoolarts, van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding. Hij ziet dus ieder kind voor of na 

de toelating op de school. Bij dit toelatingsonderzoek dienen de ouders aanwezig te zijn. Dit onderzoek kan op school of bij een schoolartsencen-

trum plaatsvinden. Naast dit vaste onderzoek kunnen er onderzoeken plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of van de school. Hierbij kunnen 

de ouders aanwezig zijn. Vooraf krijgen de ouders een brief met de datum en tijd van het onderzoek. Op het antwoordstrookje kunnen de ouders 

aangeven of zij het onderzoek zullen bijwonen. Indien een leerling medicatie gebruikt, zal de schoolarts in samenwerking met de ouders een me-

disch handelingsprotocol voor de school opstellen. 

Schoolmaatschappelijk werk 

Dit wordt verzorgd door MEE Rotterdam 

Adres: Schiedamse Vest 154, 

           3011 BH Rotterdam, 

           Tel: 010 – 2821111,  

Het schoolmaatschappelijk werk verleent hulp: 

 Bij het oplossen van moeilijkheden thuis met u zoon/ dochter waarbij u graag hulp ontvangt; 

 Bij vragen over vakantieplaatsing, weekendopvang; 

 Bij plaatsing in een gezinsvervangend tehuis, internaat e.d.; 

 Bij de aanvraag van financiële regelingen PGB; 

 Bij de aanvraag van dag indicaties. 

  

Leerlingbespreking  

Tweemaal per jaar worden de leerlingen besproken in een groepsleerlingbespreking. Aan deze bespreking nemen de leerkracht, de klassenassis-

tent, de leerling-zorgcoördinator, de orthopedagoog en de intern begeleider deel. Het functioneren van de leerlingen wordt dan besproken en 

eventuele wijzigingen in aanpak of onderwijsaanbod wordt dan bepaald.  

Wanneer er afspraken uit voortvloeien die van belang zijn voor de thuissituatie of die op andere wijze voor ouders van belang is, zal vanuit school 

(meestal via de leerkracht) met de ouders contact worden opgenomen. 

Ouders mogen altijd informeren bij de leerkrachten naar het functioneren van hun kind en zij krijgen 2x per jaar een uitnodiging om op school 

volgens afspraak een gesprek te hebben over de ontwikkeling van hun kind. 

Dossiers 

Van ieder kind dat op school zit, is een dossier aangelegd. Hierin zitten o.a. het onderwijskundig rapport van de vorige school/instelling, een ver-

slag van het maatschappelijk werk, een medisch verslag, een psycho-diagnostisch onderzoek, een samenvatting of analyserapport van het psy-

cho-diagnostisch onderzoek met daarin opgestelde handelingsadviezen, de indicatie van de ECSO-beschikking, indien nodig de herindicatie van 

het ECSO, de onderzoeksgegevens voor de plaatsing op school, het aanmeldingsformulier en een kopie van een legitimatiebewijs van één van 

de ouders (indien die ouder uit een ander land komt dan Nederland). 

Tussentijds worden diverse voortgangsrapportages betreffende de ontwikkeling van de leerling aan het dossier toegevoegd.  

Tot dit dossier hebben, ter waarborging van de privacy van het kind, uitsluitend de leerkracht en de leden van de Commissie van Begeleiding 

toegang. Het dossier blijft te allen tijde op school.  
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OKTOBER 2016 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

     1 2 

3 
Start-OPP  
gesprekken nieu-
we leerlingen  

4 
Start-OPP  
gesprekken nieuwe 
leerlingen  

5 
Start-OPP  
gesprekken nieuwe 
leerlingen  

6 
Start-OPP  
gesprekken nieuwe 
leerlingen  

7 
Start-OPP  
gesprekken nieu-
we leerlingen  

8 9 

10 11 
koffieochtend 
8.45-11.30  uur 

12 13 14 15 16 

17 
Herfstvakantie 

18 
Herfstvakantie 

19 
Herfstvakantie 

20 
Herfstvakantie 

21 
Herfstvakantie 

22 23 

24 
Studiedag  
Leerlingen vrij 

25 26 27 
Start Aikido lessen 

28 29 30 

31       
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Fotojaarboek 

Op onze school wordt eens per jaar een fotojaarverslag met de leerling meegegeven. Dit vindt aan het einde van het schooljaar plaats. In dit foto-

jaarverslag kunt u lezen/zien hoe en wat de leerling het afgelopen schooljaar heeft gedaan. Het fotojaarverslag wordt aan de ouders meegegeven 

tijdens de uitnodiging om de resultaten van het afgelopen schooljaar en de plannen voor het komende schooljaar met de leerkrachten te bespre-

ken op school.  

Digitale nieuwsbrief 

Op beide afdelingen is er een website die interactief is. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen zich aanmelden en vervolgens de activiteiten van hun 

zoon of dochter op school actief volgen. Leerkrachten zetten er wekelijks via deze website informatie over de schooldagen. Verder staan er verder 

belangrijke mededelingen, nieuws over de groepen, veranderingen op school of in de klas en allerlei wetenswaardigheden zoals, hoe er in de 

groep gewerkt wordt aan een project, veelal ondersteund met leuke foto’s. U kunt lezen wanneer er een studiedag en/of rooster vrije dag is. 

Ook kunnen er af en toe losse briefjes van school met berichten voor de ouders meegegeven worden. Sommige kinderen hebben moeite dit te 

onthouden en geven ze bij hun thuiskomst niet af. U doet er dan ook verstandig aan om de tas van uw kind na te zien op de aanwezigheid van 

dergelijke brieven.  

 

Aanmelden kan via: www.vsodehogebrug.nl  of via http://vsodehogebrug.socialschools.nl  

Schoolverzuim 

Als uw zoon/ dochter naar een tandarts of dokter moet of om een andere reden de school niet kan bezoeken, willen we dat graag van tevoren 

weten. U kunt een briefje meegeven.  

Bij ziekte kunt u vanaf 8.15 uur de school bellen. Telefoonnummer: 010 - 422 23 92 

De taxicentrale kunt u al eerder op de hoogte stellen.  

Wij verzoeken u dringend buiten de vastgestelde vakanties geen verlof aan te vragen.  

Er zal en mag geen verlof worden gegeven als bijvoorbeeld sprake is van een goedkope vakantie buiten het seizoen, een verlengde vakantie 

buiten de officiële vakantiedata, een extra lang bezoek b.v. aan het land van herkomst of een midweek of lang weekend weg. Extra verlof mag en 

kan alleen gegeven worden voor een huwelijk, jubileum, begrafenis, e.d. Scholen en ouders, die zich niet aan de regels houden t.a.v. het school-

verzuim lopen de kans beboet te worden. Zolang een leerling leerplichtig is mag hij/zij niet zonder opgaaf van reden thuis blijven. Ongeoorloofd 

verzuim zal gemeld worden bij de leerplichtambtenaar. 

Contact opnemen met de leerkracht 

De leerkrachten zijn telefonisch te bereiken tussen 8.20 en 8.45 uur en na 15.15 uur. Ze worden niet uit de lessen gehaald. U kunt ook uw bood-

schap doorgeven aan de administratie, deze zorgt er dan voor dat het bij de leerkracht komt. 

E-mailadres school 

U kunt uw vragen ook via de e-mail naar ons sturen. Ons e-mail adres is: admin@vsodehogebrug.nl 
 
Schoolveiligheid en schoolregels 
Veilig zijn op school en je veilig voelen vinden wij erg belangrijk op onze school. De school hecht daarom grote waarde aan de gedragsregels die 
schoolbreed onder een drietal kapstokregels zijn vastgesteld:  

  Wij zijn aardig; 

  Wij ruimen op in de school; 

  Wij lopen en zijn rustig in de school. 

Bij de regels zijn afbeeldingen gemaakt; ze hangen in iedere groep.  

Deze 3 kapstokregels zijn leidend voor het handelen op onze school.  

Dit uit zich onder meer in het volgende:  

 leerlingen raken elkaar op gepaste en gewenst wijze aan;  

 problemen worden op communicatieve wijze opgelost;  

 we luisteren naar elkaar;  

 we laten elkaar met rust;  

 we dragen zorg voor de spullen van school, van onszelf en van de ander;  

 de leerlingen gebruiken de materialen waarvoor ze bedoeld zijn;  

 wij gebruiken op school gepaste taal;  

 we houden ons aan gemaakte afspraken. 

Daarnaast heeft iedere groep zijn eigen afspraken en gelden de volgende algemene afspraken: 

 Iedereen is op tijd op school en in de klas. 

 Waardevolle spullen bij binnenkomst aan de leerkracht geven (mobiel, waardepapieren, gameboys, geld enz.). De leerkracht bergt het 

veilig weg. Op de mobiel na mag in de pauze alles gebruikt worden. Om 15.15 uur krijgt de leerling zijn/haar eigendommen terug.  

 (Zak)messen mogen niet mee naar school. Ze worden ingenomen en niet teruggegeven. 

 Met toestemming mogen leerlingen achter de computer. 

 Binnen heeft iedereen zijn/haar pet af en jas uit (uitzondering zijn de hoofddoekjes). 

 Buiten de kantine wordt er niet gegeten of gedronken. 

 

Iedere leerling dient zich te houden aan de gedragsregels die zijn opgesteld door het team. 

Het komt soms echter voor dat leerlingen zich niet aan de geldende gedragsregels houden en het positieve klimaat op school geweld aan doen. 

Vaak is de betrokken leerling te corrigeren op dit ongewenst gedrag. Wanneer een leerling zijn gedrag echter niet verbetert volgt een weloverwo-

gen strafmaatregel. 
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NOVEMBER 2016 
MA DI WO DO VR za zo 

 1 2 3 4 5 6 

7 

Meekijken in de 
klassen - ouders 

8 
Meekijken in de 
klassen - ouders 

9 
Meekijken in de 
klassen - ouders 

10 
Meekijken in de 
klassen - ouders 

11 
Meekijken in de 
klassen - ouders 

12 13 

14 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen 

Met het oog op de gezondheid van leerlingen en vanuit de verantwoordelijkheid van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam ( Stichting 

BOOR), de schoolleiding, de leerkrachten en ouders is het erg belangrijk om heldere afspraken te hebben over medicijngebruik van onze leer-

lingen op school en het toedienen van medicijnen tijdens schooltijd.  

Het door BOOR vastgestelde Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen geeft aan hoe te handelen op school in het geval van medicijn-

verstrekking en of medisch handelen. Dit protocol is opgenomen in onze schoolveiligheidsmap en door een ieder in te zien op school. In algeme-

ne zin gelden de afspraken zoals die hierna worden besproken. 

Uw kind wordt ziek op school 

Uitgangspunt is dat een leerling die ziek is naar huis moet. Een medewerker van onze school neemt in dat geval contact op met de ouders/

verzorgers en er wordt afgesproken dat de leerling wordt gehaald door de ouder. De school moet altijd het correcte telefoonnummer hebben 

waarop ouders te bereiken zijn tijdens de schooltijden.  

Uw kind krijgt een ongeval op school 

Op zowel de SO- als VSO-afdeling zijn dagelijks voldoende Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op school om in geval van een ongelukje of ongeluk 

hulp te kunnen bieden. Als er sprake is van een ongeluk met een leerling op school verricht een BHV-er in principe zelf geen medische handeling 

maar belt ter stond 112. Het is vervolgens ter beoordeling van het ambulancepersoneel of leerling al dan niet wordt meegenomen naar een hulp-

post voor nader onderzoek en of behandeling. Ouders worden direct telefonisch op de hoogte gebracht door de school.  

Bij zeer kleine ongelukjes als schaafwondjes, wordt eventueel het wondje ontsmet door de BHV-er en een pleister geplakt. 

Bij levensbedreigende ongelukken wordt uiteraard direct 112 gebeld. De BHV-er zorgt voor het desbetreffende leerling totdat het ambulanceper-

soneel ter plaatse is en de hulp over kan nemen van de BHV-er. Uiteraard worden ook in dit geval de ouders direct telefonisch benaderd door 

school. 

Het verstrekken van medicijnen en zelfzorgmiddelen 

 Onder medicijnen wordt verstaan: alle geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven en waarbij een bepaalde dosering is aange-

geven. 

 Onder zelfzorgmiddelen wordt verstaan: alle middelen die zonder recept van de arts bij een apotheek of drogist gekocht kunnen worden. 

 

Als een leerling medicijnen en/of zorgmiddelen gebruikt die tijdens de schooltijden moeten worden ingenomen dan moet u als ouders/verzorgers 

per medicijn of zorgmiddel een “Verklaring medicijnverstrekking zelfzorgmiddelen” of “Verklaring medicijnverstrekking voorgeschreven door een 

arts” invullen, ondertekenen en inleveren op school.  

Bij verandering van een medicijn of zorgmiddel of bij verandering in gebruik van een medicijn of zorgmiddel moet een nieuwe  

“Verklaring medicijngebruik” worden ingevuld en ingeleverd op school. Elk schooljaar moet het invullen van de “Verklaring medicijnverstrekking” 

opnieuw gebeuren.  

De “Verklaring medicijnverstrekking” is verkrijgbaar op de administratie van de school. Zonder een “Verklaring medicijnverstrekking” welke is on-

dertekend door ouders/verzorgers en is ingeleverd op school, worden er geen medicijnen en of zelfzorgmiddelen verstrekt door de medewerkers 

van de school aan een leerling! Als er medicijnen of zelfzorgmiddelen door u dochter/zoon moeten worden ingenomen voor schooltijd, willen wij 

dat graag weten. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen hebben namelijk invloed op het gedrag van de leerling. 

Medische handelingen 

In principe worden door de medewerkers van de school geen medische handelingen verricht op school, maar door de ouders of door medewer-

kers van bijvoorbeeld thuiszorg. Geneeskundige handelingen als puncties, injecties, heelkundige handelingen en defibrillatie mogen alleen door 

beroepsoefenaars die in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) bevoegd zijn verklaard worden uitgevoerd, tenzij er spra-

ke is van een noodsituatie.  

Als zich op school een incident voordoet waarbij medisch handelen noodzakelijk is zal altijd direct 112 worden gebeld en vervolgens de ouders. 

Tot het moment van aankomst van ambulancepersoneel draagt de aanwezige BHV-er op school zorg voor de leerling. 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Foto’s, films, Dvd’s 

Bij diverse activiteiten in en om de school worden door de leerkrachten foto’s, films en/of Dvd’s van de leerlingen gemaakt. Te denken valt aan 

feesten op school, voetbaltoernooien, projecten in de groep e.d. Deze foto’s worden gebruikt voor eigen uitgaven van de school, zoals de nieuws-

brief die met leerlingen mee naar huis gaat. Ook hebben we een eigen website en zullen foto’s hierop gepubliceerd worden.  

Ouders die er bezwaar tegen hebben dat foto’s van hun zoon/dochter hierop of in verschijnen, moeten dit kenbaar maken aan de school. 

Fotograaf 

Jaarlijks komt er bij ons een fotograaf. U bent niet verplicht de gemaakte foto's te kopen. Wel worden alle kinderen gefotografeerd ook al is be-

kend dat u de foto's niet neemt. Voor onze dossiers en leerling-kaarten willen wij graag van ieder kind een foto. Enkele dagen voordat de fotograaf 

komt krijgt u hierover bericht. 

Waardevolle spullen 

Wij verzoeken u om uw zoon/ dochter geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar school. Kwijtraken is namelijk niet altijd te voorkomen 

en de school is (tenzij de spullen door de leerkracht opgeborgen zijn) niet aansprakelijk te stellen. 

Verzekering 

Alle leerlingen zijn via de school collectief verzekerd door middel van een ongevallen- verzekering en reisverzekering voor scholieren. 

Leerlingen die stage lopen zijn behalve voor W.A. ook verzekerd voor ongevallen tijdens de stagetijd. Tijdens uitstapjes en werkweken is uw zoon/ 

dochter verzekerd voorzover uw eigen verzekeringen niet gelden. Schade veroorzaakt door medeleerlingen wordt in eerste instantie verhaald op 

de veroorzaker. U bent dus verplicht een W.A. verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) voor uw zoon/ dochter af te sluiten. 

SISA 

De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.  

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als Openbare school is onze school dus ook aangesloten. 

Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben worden geregistreerd in een computersysteem. Als 

er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan 

de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden. 

Zo werkt het signaleringssysteem: 

De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenen-

de instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverle-

nende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht en het 

kind wordt via zijn ouders (per brief) hierover geïnformeerd. De beheerders van het systeem weten niet wat er met het kind aan de hand is, alleen 

dát er iets aan de hand is. De beheerders weten wel wie de hulpverleners zijn. 

Hert signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. 

Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen, Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs. 

Meer informatie kunt u vinden op www.sisa.rotterdam.nl  

Meldcode 

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professi-

onals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effec-

tieve hulp aan slachtoffer en pleger. 

De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs, opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat 

kunnen docenten en maatschappelijk werkers zijn, maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de (kinder)opvang. 

De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl 

Inspectie van het Onderwijs 

Voor vragen in het algemeen of de inspectie in het bijzonder kunt u zich richten tot: 

Inspectie van het Onderwijs 

e-mail: info@owinsp.nl / website: www.onderwijsinspectie.nl 
Of telefonisch: 0800 – 8051 (gratis) 

Klachtenregeling  

Hebt u vragen en/of problemen, dan adviseren we u in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Voor klachten van 

meer algemene aard of op het moment dat u meent niet verder te komen bij de groepsleerkracht, kunt u terecht bij de locatiedirecteur. 

In overleg wordt gestreefd naar een goede oplossing. Komt u er met de school samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de bestaande Klachten-

commissie.  

De contactpersoon bij het bevoegde gezag is de bovenschools directeur SO/VSO  

Mevr. Orselien Kameron, tel. 010 – 2821823. 

U kunt uw klacht ook schriftelijk opsturen naar: 

Stichting BOOR 

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam.   

De Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (Stichting BOOR) is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC), Postbus 162  

3440 AD  Woerden, tel.nr. 0348 – 405245. 

U kunt ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111. 

Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen hun problemen ook bespreken met de schoolvertrouwenspersonen Karin Catsman. 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Eten & Drinken op school 

’s Ochtends geen brood meer smeren of een drinkpakje in de schooltas doen. Op school nemen wij de verantwoordelijkheid voor een tussendoor-

tje en een gezonde lunch tijdens school. 

Wij willen dit aanbieden voor een kostendekkende  bijdrage per consumptie.  Het eten wordt verzorgd door de kantinegroep 

Ouderbijdrage 

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage van € 40, - per jaar voor het bekostigen van verschillende activiteiten. Dit geld wordt alleen voor de 

leerlingen gebruikt bv. voor uitstapjes, het Sinterklaas- en kerstfeest, het afscheidscadeau voor schoolverlaters enz. Ook het schoolreisje gaat van 

de ouderbijdrage af. Dit kan alleen doorgaan als ouders ook daadwerkelijk bijdragen. Voor een bijdrage in de kosten van de werkweken voor de 

midden- en bovenbouwleerlingen wordt naast de voornoemde ouderbijdrage een eigen bijdrage gevraagd van de leerlingen, c.q. de ouders/

verzorgers.  

Een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage wordt jaarlijks gemaakt door de penningmeester, dhr. Hans van Os 

en ter goedkeuring overhandigd aan de MR. U ontvangt dit jaar 2 acceptgiro’s, zodat u de ouderbijdrage in termijnen kunt betalen.  

Sponsorbeleid 

De kosten voor een schoolreisje, een werkweek in een bungalowpark en een culturele stedenreis zijn hoog. Ook kosten activiteiten in het kader 

van vrijetijdsbesteding en excursies veel geld. Om naast de ouderbijdrage de kosten voor de ouders en de school zo laag mogelijk te houden voor 

deze activiteiten maakt de school graag gebruik van mogelijke externe sponsors. Sponsors die een financiële bijdrage (willen) leveren aan de 

school doen dit altijd op vrijwillige basis en hebben geen enkele bemoeienis met en/of inspraak in het schoolbeleid of de schoolorganisatie.  

Stichting JOIN 

Stichting JOIN staat voor Jongeren Integratie, maar natuurlijk ook voor “join”, meedoen. De stichting, bestaat uit medewerkers en ouders/

betrokkenen van leerlingen van onze school, houdt zich onder meer bezig met het verwerven van sponsorgelden voor de diverse bovengenoem-

de activiteiten. Daarnaast zet zij zich in om allerlei school ondersteunende activiteiten te verrichten gericht op de maatschappelijke participatie van 

onze VSO-leerlingen. 

 

 

 

Download de speciale Social Schools app en blijf op de hoogte 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Identiteitskaart 

Alle leerlingen ouder dan 14 jaar dienen in het bezit te zijn van een identiteitskaart. Wilt u zorgen dat uw zoon/ dochter deze bij zich heeft. Bij uit-

stapjes, stages en bij arbeidsmatig werken (bv. boodschappen doen, de manege) moeten de leerlingen zich zo nodig kunnen legitimeren.  

Bewegingsonderwijs  

De leerlingen hebben tijdens de schooluren op school sport. Dat is Bootcamp in de periode van 5 september t/m 13 oktober 2016 en vanaf 20 

april t/m 03 juli 2017, dit doen we buiten. Daarna gaan we de zaal in voor judo en jiujitsu van 27 oktober 2016 t/m 13 april 2017.Dit gebeurt onder 

leiding van professionals met een onderwijsassistent. Op de woensdag is er boksen voor een aantal klassen.  

We verwachten dat de leerling gymnastiekkleding bij zich heeft: gymschoenen (voor binnen en buiten), een korte broek en/of trainingsbroek en T-

shirt. Na afloop van de gymles gaan de leerlingen verplicht douchen en moeten een handdoek, zeep & shampoo e.d. meenemen. Wanneer een 

leerling niet mee kan doen met de les willen we een briefje met de reden. 

Vorderingen 

Twee keer per jaar vindt, een OPP Ontwikkeling Persoonlijk Perspectief, bespreking plaats met groepsleerkracht(en), onderwijsassistent(en), 

zorgcoördinator, orthopedagoog en indien nodig, de schoolarts en / of maatschappelijk werk. Met de ouders/ verzorgers van de leerling worden de 

vorderingen en eventuele specifieke problemen besproken. Bij de volgende evaluatie worden de resultaten hiervan doorgenomen en wordt indien 

nodig een nieuw plan opgesteld.  

Vervoer 

Sommige leerlingen van onze school zijn (nog) niet in staat zich zelfstandig in het openbaar vervoer te gaan. Daarom zijn zij op begeleiding aan-

gewezen. De eerst aangewezenen voor die begeleiding zijn de ouders. Zij ontvangen een tegemoetkoming in de onkosten, indien zij daarvoor in 

aanmerking komen. Zijn de ouders niet in staat hun kind te begeleiden dan kan de gemeente deze taak van hen overnemen. Dit kan bestaan uit 

het vervoer per bus of per taxi(busje). Indien er voor uw kind voor een nieuw schooljaar een vervoerstoekenning aangevraagd moet worden, krijgt 

u tegen het einde van het lopende schooljaar vanuit de gemeente waar u woont bericht. Hebt u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met 

de taxicoördinator van de school. We trachten echter in het kader van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de leerlingen het reizen met 

het openbaar vervoer te stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht er door onvoorziene omstandigheden niet worden gereden dan wordt u geïnformeerd door de vervoerder. 

Het spreekt vanzelf maar indien uw kind niet naar school komt, dient u zelf de vervoerder daarvan op de hoogte te stellen, en ook wanneer het 

vervoer weer in moet gaan. Bij het te laat aanvragen van vervoer door ouders bij de gemeente bestaat de kans dat het vervoer niet op tijd is gere-

geld. Ouders moeten dan zelf hun kind naar school brengen en weer ophalen.  

 

Taxicoördinator 

De formele verantwoordelijkheid van leerlingenvervoer is vastgelegd in contracten tussen gemeentes waar leerlingen wonen en vervoersbedrij-

ven. Ouders zijn mede afhankelijk van afspraken die zijn vastgelegd in deze contracten. Onze scholen kennen geen formele verantwoordelijkheid. 

Toch vinden wij het als sector SO/VSO van BOOR van wezenlijk belang om volledig mee te werken met maatregelen die het leerlingenvervoer zo 

goed mogelijk laten verlopen. Daarom is er op elke school, elke afdeling van een school, een taxicoördinator. Een taxicoördinator is een werkne-

mer van een school voor SO/VSO van BOOR die tot taak heeft om de verbinding te vormen tussen leerling, ouders, taxibedrijven en gemeenten 

wanneer het gaat om inhoudelijke én organisatorische zaken rond het leerlingenvervoer. De taxi coördinator op de VSO afdeling is mevr. Karin 

Catsman. 

Gemeente Vervoerder Telefoonnummer 

Gemeente Rotterdam     

Jeugd Onderwijs en Samenleving   (JOS)   010 – 498 42 57 

Vervoerder: RMC 010 – 462 63 60 

  Ringelberg 0180 - 42 52 12 

Gemeente Capelle a/d IJssel   010 – 284 83 65 

Vervoerder: RMC 010 -  462 63 60 

Gemeente Krimpen a/d IJssel   0180 – 54 07 96 

Vervoerder: Connexxion 0182 – 51 61 61 

Gemeente Nederlek   0180 – 66 77 77 

Vervoerder: Connexxion 0182 – 51 61 61 

Gemeente Lansingerland (Bergschenhoek)   14010 

Vervoerder: Hoekse Taks
  

010 - 521 22 55 

Gemeente Zuidplas (Nieuwerkerk a/d IJssel)   0180 – 33 03 00 

Vervoerder Connexxion 06 520 30 105 

Gemeente Schiedam    14010 

Vervoerder Connexxion 010  – 43 70 577 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Ouders 

Contact met de ouder(s) en/of verzorger(s) vinden wij belangrijk. De beste schoolresultaten worden bereikt bij een goede samenwerking tussen 

school en ouders en/of verzorger(s). Zij worden een aantal keer per jaar uitgenodigd o.a. voor informatie over het schoolprogramma, diverse the-

ma’s en voor leerling besprekingen. 

Medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en het team. 

De MR vormt een belangrijke gesprekspartner voor zowel de school als het bestuur. Het is de plek waar ouders zaken die hen aan het hart liggen 

met betrekking tot het onderwijs bespreekbaar kunnen maken. Alle plannen en vernieuwingen op school worden met de MR besproken en ter 

advisering, dan wel instemming voorgelegd. Ook het bestuur van de school zal regelmatig de MR om hun advies, dan wel instemming vragen. De 

MR kan zelf ook initiatieven richting school en bestuur ontwikkelen. Er is, samen met de kernafdeling, één MR voor de hele Willeboerschool. De 

MR vergadert een aantal keer per jaar. Mw. Kuiper, algemeen directeur v.d. Willeboerschool woont de vergaderingen bij als gesprekspartner na-

mens het bestuur openbaar onderwijs. 

Dit schooljaar hebben de volgende leden zitting in de MR: 

 Mevr. M. Schaapman: ouder v.d. VSO afdeling; 

 Mevr. C. Jongerius: ouder v.d. VSO afdeling; 

 Vacature ouder SO afdeling; 

 Mw. A. Roozenburg: personeelslid SO afdeling; voorzitter 

 Mw. M. Luchies: personeelslid SO afdeling; secretaris 

 Men. W. Roosendaal: personeelslid VSO-afdeling. 

 

GMR 

Binnen het bestuur van onze school, Stichting BOOR, is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor speciaal onderwijs (GMR-

so/vso) actief. De GMR bespreekt zaken die alle so/vso of een deel ervan aangaan, de zogenaamde bovenschoolse onderwerpen. Daarnaast 

vervult de GMR een ondersteunende rol bij het functioneren van zijn achterban, de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de scholen. De MR’en 

worden via o.a. nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van de GMR. Alle informatie over de GMR-so/vso, zoals sa-

menstelling, vergaderingen, notulen, etc. kunt u vinden via de website: www.boorbestuur.nl (kies Medezeggenschap/GMR-so/vso). De leden van 

de GMR-so/vso worden gekozen door de ouder- en personeelsgeleding van de MR’en van de basisscholen. Vanuit onze school zitten mevr. E. 

Vintges vanuit de SO afdeling personeel en dhr. M. Slooff, ouder van de VSO afdeling in de GMR SO/VSO. 

Ouderavond(en) 

De eerste ouderavond is op dinsdagavond 6 september 2016. Dit is een algemene ouderavond waarin u de gelegenheid heeft om kennis te ma-

ken met de leerkracht(en) van uw zoon/ dochter en informatie krijgt over het reilen en zeilen in de groepen.  

Oudergesprekken 

Ouders kunnen altijd de personeelsleden op school spreken. We stellen het echter zeer op prijs wanneer van tevoren met de leerkracht of klas-

senassistent contact opgenomen wordt. Tijdens het maken van de afspraak kan dan tevens de reden van het gesprek doorgenomen worden en 

een datum en tijdstip voor het gesprek worden afgesproken. Een maal per jaar wordt u uitgenodigd om de vorderingen van uw kind te bespreken, 

dit noemen wij het OPP (Onderwijs Perspectief Plan). Nadat uw kind besproken is in het CvB  wordt het OPP naar u gestuurd en wordt u op 

school uitgenodigd om het te bespreken. U krijgt dan informatie over het OPP van uw zoon/ dochter en kan er in overleg met u nog extra invulling 

gegeven worden aan het plan, indien dat nodig is. 

Huisbezoek (1e jaars leerlingen) 

Het is een streven van de leerkrachten om u één keer per jaar thuis te bezoeken. Deze huisbezoeken kunnen het gehele jaar plaatsvinden. De 

leerkracht praat dan met u over allerlei zaken die uw kind betreffen. Ruimschoots vooraf neemt de leerkracht met u hierover contact op. 

Communicatieschrift / agenda 

Op verzoek van de ouders of leerkracht kan een communicatieschrift ingevoerd worden. In de regel wordt dit dan een schoolagenda die de leer-

ling dan van thuis meeneemt. Op deze wijze kan iedereen elkaar informeren en op de hoogte blijven van de gang van zaken op school en thuis. 

Bereikbaarheid ouder(s) 

In verband met de bereikbaarheid van ouders/verzorgers wordt verzocht om in ieder geval 2 telefoonnummers door te geven aan de school. In-

dien één van beide telefoon- nummers wijzigt, verzoeken wij tevens dit aan de schooladministratie en de leerkracht van de leerling door te geven. 
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APRIL 2017 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

     1 2 

3 
Meekijken in de 
branche / WEP 
voor ouders 

4 
Meekijken in de 
branche / WEP 
voor ouders 

5 
Meekijken in de 
branche / WEP 
voor ouders 

6 
Meekijken in de 
branche / WEP 
voor ouders 

7 
Meekijken in de 
branche / WEP 
voor ouders 

8 9 

10 11 12 13 
Laatste Aikidoles 

14 
Paasweekend / 
Goede Vrijdag 

15 16 

17 
Paasweekend / 
Tweede Paasdag 

18 
Transitieweek 

19 

Transitieweek 
20 
Transitieweek 

21 
Transitieweek 

22 23 

24 
Meivakantie 

25 
Meivakantie 

26 
Meivakantie 

27 
Meivakantie 

28 
Meivakantie 

29 30 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Belangrijke regelingen en informatie voor onze leerlingen. 

Wajong 

De Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten) is ten gevolge van de Participatiewet veranderd. Vanaf 1 juli 2015 

voert UWV de Beoordeling Arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wette-

lijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij/zij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met de indicatie wordt iemand opgenomen in het 

doelgroepregister. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijkt UWV of hij/zij een Wajong uitkering kan krij-

gen. Dat alles gebeurt in één beoordeling. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk wanneer er sprake is van arbeidsver-

mogen. De aanpak hiervan kan per gemeente verschillen. Vanaf 15 juni 2015 kunnen leerlingen zelf via uwv.nl een Beoordeling arbeidsvermogen 

bij UWV aanvragen. Deze kunnen zij samen met een ouder, begeleider, mentor van school of iemand van de gemeente invullen. De school heeft 

een adviserende rol bij de aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers wordt aangeraden om het aanvraagfor-

mulier samen met school in te vullen. 

 

WVG (Wet Voorziening Gehandicapten) 

Als u in Rotterdam woont, kunt u bij deze instelling Vervoer Op Maat aanvragen voor uw zoon of dochter. Vervoer op maat kan ingezet worden 

om bv. uw kind naar een sportclub, logeerhuis etc. te brengen en weer op te halen. 

Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij onderstaande vestigingen: 

Vestiging     uw postcode 

Voorzieningen Gehandicapten   3011 t/m 3016, 3021 t/m 3029 

Vestiging Centrum – West   3032 t/m 3033, 3035 t/m 3039 

Heer Bokelweg 139    3042 t/m 3047, 3071 t/m 3074 

3032 AD Rotterdam    3081 t/m 3083, 3151 

Tel.: 010 – 243 65 00 

 
Voorzieningen Gehandicapten   3031, 3034 

Vestiging Noord-Oost    3051 t/m 3056 

Prins Alexanderplein 20    3059 

3067 GC Rotterdam    3061 t/m 3069 

Tel.: 010 – 289 97 99 

 
Voorzieningen Gehandicapten   3075 t/m 3079 

Vestiging Zuid     3084 t/m 3087 

Strevelsweg 700 – 405    3089 

3083 AS Rotterdam    3091 t/m 3195 

Tel.: 010 - 4984497 

 

Aangepaste Sport en Recreatie 

Zoekt u een sportvereniging voor uw kind, dan kunt u terecht bij: 

Sport en Recreatie of  Stichting Mee 

Aangepaste Sporten  afdeling Communicatie 

Coolsingel 6   Schiedamse Vest 154 

3011 AD Rotterdam  3011 BH Rotterdam 

Tel.: 010 – 417 32 45  Tel.: 010 – 282 11 11 

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.handicap.rotterdam.nl  

Op school zijn folders beschikbaar. 

Stichting Bont 

BONT verzorgt speciale begeleiding in clubverband voor (verstandelijk) beperkte jongeren tussen de 12 en 22 jaar, met daarnaast een aparte 

club voor de 18 tot 25 jarigen. Het speciale aan BONT is dat de begeleiding en het bestuur geheel bestaan uit studenten, wat als voordeel heeft 

dat de jongeren een ‘gelijkvloerse’ relatie heeft met de begeleiders. BONT richt zich erop om de jongeren, samen met studentbegeleiders, 

“spelenderwijs” nieuwe ervaringen op te laten doen en dingen te leren die hen stimuleren in hun ontwikkeling en hen laten genieten van de simpe-

le dingen in het leven. Iedereen is welkom bij BONT! Het kan niet BONT genoeg. 

Mocht u uw kind willen aanmelden of meer informatie willen over BONT? Neem dan gerust contact met ons op via:  

- Website: www.stichtingbont.nl 
- Telefoon: 06-47071317 
- E-mail: contact@stichtingbont.nl 

 

Zomervakanties voor kinderen en jongeren met een beperking 

Stichting Roos is een vrijwilligers organisatie die iedere zomer vakantiekampen voor verstandelijk beperkte  kinderen en jongeren (van 6 – 20 

jaar) organiseert. Hebt u interesse, bezoek dan de site www.stichting-roos.nl en / of vraag een folder aan bij het secretariaat van de stichting: 

Uiterstegracht 133, 

2312 TC Leiden 

Tel.: 071 – 514 29 04 

 

WAI-NOT 

WAI-NOT maakt computertoepassingen voor kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen. Er is een speciale website www.wai-not.be 

die is aangepast aan verschillende verstandelijke niveaus. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van pictogrammen en auditieve ondersteuning. 
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MEI 2017 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

1 
Meivakantie 

2 
Meivakantie 

3 
Meivakantie 

4 
Meivakantie 

5 
Meivakantie 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 
Hemelvaart 

26 
Vrij 

27 28 

29 30 31     
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Belangrijke adressen 

VSO-afdeling 'De Hoge Brug':  

Hillegondastraat 25 (hoofdingang nr. 19) 

3051 PA Rotterdam 

Tel. 010 - 4222392 

Fax 010 – 2859786 

E-mail: admin@vsodehogebrug.nl 

Website: www.vsodehogebrug.nl mailto:admin@vsodehogebrug.nlmailto:admin@vsodehogebrug.nl 

Bankrekening: NL74RABO01472.17.369  

t.n.v. BOOR / A.Willeboerschool SO VSO  

o.v.v. VSO-afdeling de Hoge Brug 

 
Algemeen directeur   : Mevr. E.M. Kuiper   

Locatie directeur VSO   : Dhr. J. Platteschorre 

Penningmeester SO-/VSO-afdeling : Dhr. H. van Os 

Bankrekeningnummer SO en VSO   : NL23INGB0003280437 t.n.v. penningmeester  ouderraad A.Willeboerschool 

 

MEE Rotterdam     

Schiedamse Vest 154 

3011 BH Rotterdam 

Tel.: 010 - 2821111.         

 

Schoolarts     

Centrum voor jeugd en Gezin 

Crooswijksestraat 115 

3034 AG Rotterdam 

Tel.: 010 44 44 608 

 

Stichting BOOR 

Prins Hendrikkade 14 

3071 KB Rotterdam 

Postbus 23058 

3001 KB Rotterdam 

Tel.: 010-25 40 800 

info@stichtingboor.nl 

 

Vereniging Openbaar Onderwijs 

www.voo.nl/5010 

De telefonische infolijn 0800-5010 is iedere schooldag tussen tien en drie uur geopend voor ouders en MR leden voor gratis informatie en advies. 

 

Samenwerkingsverbanden VSO 

Samenwerkingsverband Koers VO (VO28-10)  

Marshallweg 17 

3068 JN  Rotterdam 

Tel. 010-4842576 

info@koersvo.nl 

 

Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (VO28-11) 

Piersonstraat 31 

3119 RG  Schiedam 

Tel. 010-4705162 

 

Samenwerkingsverband Voorne-Putten-Rozenburg (VO28-12) 

Walenburgerweg 16b 

3033 AB  Rotterdam 

Tel. 010-2270233 
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JUNI 2017 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

   1 2 3 4 

5 

Tweede Pinkster-
dag 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 
OPP-besprekingen 
ouders/leerlingen 

27 
OPP-besprekingen 
ouders/leerlingen 

28 
OPP-besprekingen 
ouders/leerlingen 

29 
OPP-besprekingen 
ouders/leerlingen 

30 
OPP-besprekingen 
ouders/leerlingen 
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Schoolinformatie—VSO De Hoge Brug 

Social Schools  

 

Social Schools wordt ingezet voor onze websites 

(www.willeboerschool.nl en www.vsodehogebrug.nl) en voor onze 

communicatie. Social Schools zorgt ervoor dat wij u eenvoudig op 

de hoogte kunnen brengen van wat er plaatsvindt in de groepen, 

branches en werkervaringplekken waar uw kind(eren) werkzaam is 

(zijn). Onze leerkrachten berichten in de interne community. Een 

bericht kan bestaan uit tekst, afbeeldingen, video’s en/of bestanden. 

Ook worden schoolactiviteiten ingepland en krijgt u via Social School berichten die met spoed gecommuniceerd dienen te worden. 

 

De interne community heeft een Facebookachtige uitstraling, maar is volledig afgeschermd. De informatie is alleen zichtbaar voor de ouders en 

de leerkracht van de desbetreffende groep niet voor ouders met kinderen in andere groepen en ook niet op internet. Social Schools is daardoor 

ook geschikt om de leerlingen op een veilige manier mediawijs te maken. Om gebruik te kunnen maken van Social Schools dient u zicht aan te 

melden / te registreren waarna u met een persoonlijke login, toegang heeft.  

 

Als u beschikt over een smartphone, adviseren wij u om de gratis Social Schools app te downloaden, zodat u op ieder gewenst moment toegang 

heeft tot de interne community. De app is beschikbaar voor Android (Google Play) en iOS (Apple AppStore) telefoons. Bij de 

eerste keer openen van de app wordt gevraagd of u push-berichten wilt toestaan. Wij vragen u dit toe te staan door op Ok te klikken. Met de spe-

ciale Social Schools app op uw smartphone kunt u op ieder gewenst moment de interne community bekijken voor de laatste informatie.  

Eenmaal per week ontvangt u een nieuwsbrief per email waarin alle berichten van de afgelopen week staan en de evenementen die de komende 

week plaatsvinden. 

Mocht u vragen hebben dan zijn wij uiteraard beschikbaar voor ondersteuning: ict@vsodehogebrug.nl  
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JULI 2017 
MA DI WO DO VR ZA ZO 

     1 2 

3 4 5 
Eindfeest 

6 
Studiedag  
Leerlingen vrij 

7 
Studiedag  
Leerlingen vrij 

8 9 

10 
Zomervakantie 

11 
Zomervakantie 

12 
Zomervakantie 

13 

Zomervakantie 
14 
Zomervakantie 

15 16 

17 
Zomervakantie 

18 
Zomervakantie 

19 
Zomervakantie 

20 
Zomervakantie 

21 
Zomervakantie 

22 23 

24 
Zomervakantie 

25 
Zomervakantie 

26 
Zomervakantie 

27 
Zomervakantie 

28 
Zomervakantie 

29 30 

31 
Zomervakantie 
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Jaarkalender 2016 - 2017 

Beste ouder/verzorger, 

 

Hierbij bieden wij u deze schoolkalender voor het schooljaar 2016-2017 aan.  

 

Deze kalender geeft u een handig overzicht van alle vakanties, vrije dagen en overige belangrij-

ke datums voor het komende schooljaar. De kalender is voorzien van een ophang mogelijkheid 

waarmee u de kalender thuis een goede plaats kunt geven. Uiteraard kunt u de kalender ook 

gebruiken om uw eigen afspraken en belangrijke informatie op te noteren. 

Voor school specifieke informatie verwijzen wij u ook naar onze geheel vernieuwde website en 

ons communicatieplatform ’Social Schools’. Hier vindt u alle belangrijke informatie over onze 

school. Op de website kan vanaf dit schooljaar ook de complete en uitgebreide schoolgids ge-

download worden. In de schoolgids treft u alle achtergrond informatie over onze school aan, 

naast de informatie over de organisatie van het voortgezet speciaal onderwijs. 

 

Wij wensen uw kind(eren) / pupil en u een fijn schooljaar. 

Namens het team van ‘VSO de Hoge Brug’ 

 
J. L. M. L. Platteschorre locatiedirecteur 
E.M. Kuiper directeur  
                                                    
 

 

 

VSO De Hoge Brug 

Hillegondastraat 19-21 

3051 PA Rotterdam 

Internet  www.vsodehogebrug.nl   

e-mail info@vsodehogebrug.nl  

Twitter @vsodehogebrug.nl 

Telefoon 010 4222392 

SocialSchools: http://vsodehogebrug.socialschools.nl (U dient zich via de website te  

registreren om alle berichten te kunnen zien). Download ook de speciale app in de Google 

Playstore of Appstore en lees mee via tablet of smartphone! 

 
Bereikbaarheid: VSO De Hoge Brug is gevestigd in Hillegersberg aan de Hillegondastraat 19 
nabij de splitsing Straatweg-Kleiweg. De school is bereikbaar met tram LIJN 4 en 8 verder met 
bus 35. Het NS -station Noord is op loopafstand. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden 

http://www.vsodehogebrug.nl
mailto:info@vsodehogebrug.nl

