
‘Esloo College dat werkt!’

Schoolgids 2017/2018



EEN WOORD VOORAF
‘Esloo College dat werkt!’
Het Esloo College is een school voor praktijkonderwijs 
in Den Haag. De leerlingen van het Esloo College zijn in 
de leeftijd van 12 – 18 jaar en komen uit Den Haag en 
omstreken.

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen in het voort-
gezet onderwijs waarvan verwacht wordt dat zij geen 
volledig diploma kunnen behalen op vmbo-niveau of 
hoger. Het doel van het Esloo College is om leerlingen 
voor te bereiden op een volwaardige plaats op de 
arbeidsmarkt. Het motto is: ‘Esloo College dat werkt!’.
Het Esloo College bereidt leerlingen voor op de ar-
beidsmarkt door de vakken van de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs aan te bieden afgestemd op 
de arbeidsmarkt. Daarnaast leren de leerlingen veel in 
de praktijk. Dit praktische leren vindt plaats tijdens de 
praktijkvakken, in de oefenbedrijven in de school en 
tijdens stages buiten de school. In de oefenbedrijven 
wordt geprobeerd de maatschappij zo goed mogelijk 
na te bootsen door middel van een restaurant, een 
ruimte voor facilitaire dienstverlening, een technische 
werkplaats, een reproruimte en een winkel.
Wanneer leerlingen zich dusdanig ontwikkelen dat 
aansluiting op het mbo mogelijk is, worden ze begeleid 
naar het vervolgonderwijs.

Contactgegevens: 
Esloo College
Noordpolderkade 167
2516 JE  DEN HAAG
070 – 700 25 00 
info@esloocollege.nl

Contactpersonen: 
Mevrouw S. Jellema – directeur  
s.jellema@esloocollege.nl

De heer W. Van Rongen – teamleider  
w.vanvanrongen@esloocollege.nl

De heer M. Malaihollo – teamleider 
m.malaihollo@esloocollege.nl

ZAKELIJKE INFORMATIE 
OVER DE SCHOOL
Bestuur
Esloo College is een school voor voortgezet onderwijs 
en maakt deel uit van de Haagse Regio onder het 
bestuur van Lucas Onderwijs te Den Haag. 

ESLOO COLLEGE is onderdeel LVODH

Directie
De dagelijkse schoolleiding is in handen van de direc-
teur en twee teamleiders. De zorgcoördinator is de 
eerst verantwoordelijke voor de inschrijvingen en de 
leerlingenzorg.

Situering
De school is gelegen aan de Noordpolderkade 167, 
2516 JE te Den Haag en heeft de beschikking over 
ruime lokalen en oefenbedrijven waarin veel praktisch 
onderwijs plaatsvindt.

Te bereiken met tram: 1, 15. Iets verder lopen; bus: 26, 
23 en tram 16.

Schoolgrootte
De school heeft ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 
10 groepen. Aan de school zijn ongeveer 30 medewer-
kers verbonden (zowel onderwijsgevend als onder-
wijsondersteunend).

Een woord vooraf 3
1. Zakelijke informatie over de school 3
2. Waar de school voor staat 4
2.1 Missie 4
2.2 Visie 4
2.3 Schoolregels 4
2.4 Overige regels en afspraken: 5
2.5 Trainingen 6
2.6 Beveiliging. 6
2.7 Lockers. 6

3 Organisatie van ons onderwijs 7
3.1 Organisatie van de school 7

Het curriculum PrO 9
3.2 Samenstelling van het team 10
3.3 Vakkenpakket onderbouw 10
3.4 Vakkenpakket middenbouw en bovenbouw 10
3.5 Stage 10
3.6  De weg naar werk,  

Entree-onderwijs en diploma. 10

4 Leerlingen 12
4.1 Leerlingzorg 12
4.2 Toelating 12
4.3 Leerlingvolgsysteem: Profijt 12
4.4 Protocollen 14
4.5 Magister 14
4.6 Privacyreglement 14

5 Handige informatie voor ouders 15
5.1 Ouderbetrokkenheid 15
5.2 Ouderavonden 15
5.4 Ouderinformatie 15
5.5 Medezeggenschapsraad (MR) 15
5.6 Jeugdgezondheidszorg 15
5.7 Pauzes 16

5.8 Vragen en bezwaren 16
5.9  Ouderbijdrage,  

boekengeld en overige kosten. 16
5.10 Excursies 17
5.11 Studiefinanciering 17
5.12 Verzekering 18

6  De ontwikkeling van  
het onderwijs in de school 19

6.1.  Activiteiten ter verbetering  
van het onderwijs in de school 19

6.2 (Social) Media 19
6.3 Relatie school en omgeving 19
6.4 Resultaten van het onderwijs 19

7 Regeling schooltijden en verlof 20
7.1.a Schooltijden 20
7.1.b Verzuim en verzuimregels: 20
7.2 Vakantierooster 2017-2018 20
7.3 Extra verlof buiten de schoolvakanties 20
7.4  Verlof in geval 

van gewichtige omstandigheden 20
7.5  Verlof in verband  

met culturele en religieuze feestdagen. 20

Bijlage 1: De non-discriminatiecode 27
Bijlage 2: Mission Statement Lucas Onderwijs 27
Protocol gelaatsbedekkende kleding op scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs van Stichting Lucas 
Onderwijs 28
Bijlage 3: Namen en adressen van instanties 28
Bijlage 4: Lijst van personeelsleden 28

INHOUD

pagina 3



WAAR DE SCHOOL VOOR 
STAAT
2.1 Missie
We begeleiden de leerlingen naar een zo zelfstandig 
en zelfredzaam mogelijk niveau, waardoor ze deel 
kunnen nemen aan onze samenleving, op hun eigen 
wijze en met hun mogelijkheden tijdens en na hun 
schoolloopbaan.

2.2 Visie
Esloo College, praktijkonderwijs dat werkt!

2.3 Schoolregels
Op school gelden 10 basisregels

•  Iedereen gedraagt zich fatsoenlijk.

•  We spreken onder schooltijd alleen Nederlands.

•  Mobiele telefoons mogen alleen buiten de lestijden 
gebruikt worden. Bellen, filmpjes en foto’s maken is 
verboden.

•  Alle leerlingen hebben hun leskaart tijdens elke les 
bij zich. 

•  De leerlingen voeren de opdrachten die ze van de 
docenten krijgen op een positieve manier uit. 

•  Petten dragen we buiten.

•  Jassen hangen tijdens de lessen aan de kapstok of 
zijn opgeborgen in de locker.

•  Snoepen, eten en drinken mag alleen buiten de 
lessen in de hal, in het restaurant en op het plein. 
Energydrankjes zijn verboden en worden in beslag 
genomen.

•  Zorg dat je iedere dag de materialen die je nodig 
hebt, bij je hebt. Je tas gaat aan het eind van de dag 
mee naar huis.

•  Iedereen op school kent deze regels.

Als regels worden overtreden, kan de leerling straf 
krijgen.

2.4 Overige regels en afspraken: 
De teamleden vinden dat alle leerlingen en docenten 
zich veilig moeten kunnen voelen op school om opti-
maal te kunnen functioneren. Vanuit deze gedachte 
hebben zij een aantal leefregels opgesteld:
•  In verband met de veiligheid in en rondom de school, 

worden per schooljaar, een aantal oefeningen ge-
houden, door middel van o.a. brandalarm en ontrui-
mingen.

•  Leerlingen gebruiken hun computer en telefoon 
soms om andere leerlingen te bedreigen of uit te 
schelden. Dat is gedrag waar we als school veel last 
van hebben. Vaak gebeurt dit buiten school. Kijk eens 
met uw kind mee waar hij/zij zich mee bezighoudt.

Ouders zijn altijd verantwoordelijk voor de daden van 
hun kind.
•  Een leerling kan van school verwijderd worden om 

de volgende redenen: Onder schooltijd in het bezit 
zijn van wapens, drugs of alcohol. Wapens gebruiken. 
Fysiek geweld tegen een personeelslid. Of om andere 
redenen die de directie kan bepalen.

•  Voor school verzamelen de leerlingen zich niet op 
de Noorpolderkade, maar op het schoolterrein (dat 
geldt vanaf 8.25 u.)

•  Tijdens de pauzes blijven de leerlingen uit de klassen 
1,2 en 3 op het schoolplein, of in het schoolgebouw.                                                                  

•  De leerling komt op tijd. Bij te laat komen haalt de 
leerling een ‘te-laat-briefje’ bij de conciërge. We ver-
wachten altijd bericht van de ouders als de leerling 
met een reden te laat is. Er moet vooraf, voor acht 
uur gebeld zijn. Op tijd komen is een voorwaarde om 
op stage te kunnen gaan.

•  Ook CKS-lessen zijn verplicht en horen bij het 
weekrooster.

•  Voor de gym- en sportlessen is sportkleding ver-
plicht.

•  De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 
schade aan/of kwijtraken van persoonlijke eigen-
dommen van leerlingen.

•  Excursies
Tijdens de excursie blijven de leerlingen te allen tijde 
onder toezicht van een docent of de daartoe aange-
wezen begeleider.
Als een leerling zich misdraagt tijdens de excursie, kan 
de leerling naar huis gestuurd worden. Hij/zij mag dan 
niet mee met een volgende excursie/schoolreis. In 
plaats daarvan maakt de betreffende leerling tijdens 

die excursie thuis huiswerk.
Voor schade veroorzaakt door leerlingen aan derden 
of elkaar, zijn de wettelijk vertegenwoordigers altijd 
aansprakelijk.
•  De locker is bedoeld voor het veilig opbergen van 

persoonlijke eigendommen.
•  Bij diefstal en vernieling van schoolspullen worden, 

als de dader bekend is, leerling en ouders aanspra-
kelijk gesteld. Tevens zal de leerling gestraft worden. 
Bij ernstigere zaken volgt mogelijk schorsing. School 
meldt diefstal, of doet aangifte bij de politie wanneer 
het schoolzaken betreft.

Wij adviseren u hetzelfde te doen bij beschadiging of 
diefstal van eigendommen van uw kind.
Zie verder ons leerlingenstatuut. De school is nooit 
aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal.

Kledingvoorschriften 
Voor scholen van Lucas Onderwijs zijn de volgende 
regels van toepassing.  
•  Elke leerling heeft in principe de vrijheid zich te 

kleden zoals hij wil. Gangbare fatsoensnormen geven 
hierbij de grenzen aan. De directeur van de school 
beoordeelt dit.

•  Discriminerende teksten op, aan of passend bij de 
gedragen kleding zijn niet toegestaan. Dit geldt ook 

voor het dragen van kwetsende symbolen of siera-
den en het dragen van aanstootgevende kleding dit 
te bepalen door de schoolleiding. 

•  Het dragen van hoofdbedekking (petten e.d.) is in 
ieder geval bij onderwijsactiviteiten niet toegestaan, 
met uitzondering van hoofddoek en andere ‘hoofd-
deksels’ op grond van religie. In geen enkel geval is 
gezichtsbedekkende kleding toegestaan. 

•  De directeur/rector van de school kan bepaalde 
kleding verplicht stellen dan wel verbieden i.v.m. 
veiligheid (bijvoorbeeld bij gymnastiek- of technie-
klessen): of wegens andere zwaarwegende redenen. 
Het belang van religieuze uitingen zal in de afweging 
voor het gebod of verbod worden betrokken.  

Aanvullende regels oefenbedrijven:
•  Algemeen: schone kleding, geen sportkleding en geen 

open schoenen
•  Horeca: zwarte broek, zwarte schoenen
•  Detailhandel: dichte broek, dichte schoenen
•  Technische dienstverlening: dichte broek, dichte 

schoenen
•  Repro: dichte broek, dichte schoenen
•  Facilitaire dienstverlening: dichte broek, dichte 

schoenen
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2.5 Trainingen
De school biedt leerlingen soms trainingen aan om 
nog beter met zichzelf, of met anderen om te gaan en 
vaardigheden te leren, die ze straks in stage en werk 
nodig hebben.
Te denken valt aan:
- peer mediation.
-  sociale vaardigheidstraining (Hoe bereik ik wat ik 

graag wil en op een goede manier?).
-  zelfcontrole (Wat kan ik voor slimme dingen doen, 

wanneer ik boos wordt?).
-  seksualiteit en relaties (Hoe ga je respectvol om met 

de ander?).
-  loverboys (Hoe herken je ze en hoe voorkom je dat 

je in de val loopt?).
- voorlichting over genotsmiddelen (alcohol en drugs).
- hoe om te gaan met eetstoornissen.

Soms worden die trainingen gegeven door mensen 
van school die daarvoor zijn opgeleid (de docent, de 
orthopedagoog, de maatschappelijk werker).
Het kan ook voorkomen dat de trainingen door ande-
re deskundigen worden gegeven
(bv. van Centrum 16-22, CJG, Jeugdformaat, enz.).

U hoort het altijd van ons wanneer wij denken dat wij 
een training hebben waar uw zoon of dochter goed 
aan mee zou kunnen doen. Samen denken we er dan 
over na, of we die cursus/training/lessen echt gaan 

inzetten. Uw zoon of dochter mag zijn zegje daarbij 
ook doen.

2.6 Beveiliging.
-  Onze school beschikt over een alarmsysteem dat 

doorgeschakeld staat naar een alarmcentrale.
-  Onze school wordt verder bewaakt met veiligheids-

camera’s.
- deze camera’s slaan hun beelden automatisch op.
- de beelden worden 5 dagen bewaard.

2.7 Lockers.
-  Op school is er voor iedere leerling een locker (kluis-

je) beschikbaar. De lockers zijn bedoeld om waarde-
volle spullen veilig op te kunnen bergen. Het gebruik 
van een locker is kosteloos. Iedere leerling krijgt een 
elektronische sleutel in bruikleen om de locker mee 
te ontgrendelen. Bij verlies van de sleutel betaalt de 
leerling € 10,- voor een nieuwe sleutel.

-  Esloo College behoudt zich het recht voor lockers op 
inhoud te controleren.

3  ORGANISATIE VAN ONS 
ONDERWIJS

3.1 Organisatie van de school
Esloo College heeft de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in de ontwikkeling van goed praktijkonderwijs, 
een vorm van onderwijs voor leerlingen met leer-
moeilijkheden, die vaak direct naar de arbeidsmarkt 
worden toegeleid.
Ons onderwijs wordt zoveel mogelijk aan de individu-
ele leerling aangepast, met als doel de leerling zodanig 
toe te rusten, dat hij op zelfstandige wijze deel kan 
nemen aan de samenleving.

Het praktijkonderwijs is een 5 jarige opleiding, die 
op Esloo College in onderverdeeld in de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw.

Schema 1

Ad 1) Instroom op het PrO Esloo College vindt plaats 
o.b.v. het schooladvies van de toeleverende school.
Ad 2) Instroom en doorstroom in de ‘Route mbo 
entree’ vindt plaats bij voldoende beheersing op het 
gebied van de referentieniveau voor Nederlands en 
wordt bepaald door middel van de TOA toets. Het 
Esloo College hanteert bevorderingscriteria voor 
doorstroom binnen de ‘Route mbo entree’ uitgedrukt 
in beheersingspercentages. Dit staat beschreven in 
het ‘bevorderingsreglement’.
Ad 3) In de middenbouw worden de werknemersvaar-
digheden doorslaggevend voor doorstroom naar de 
bovenbouw. Doorstroom naar de ‘Route werk’ vindt 
plaats bij beheersing van de (norm)indicatoren (70% 
indicatoren en 100% normindicatoren op assisten-
tenniveau). Bij onvoldoende beheersing stroomt de 

leerling af naar de ‘Route beschut werk’.
Ad 4) De uitstroom is afhankelijk van de beheersing 
van de referentieniveaus (mbo entree), de arbeids-
vaardigheden en de ondersteuningsbehoefte en be-
lastbaarheid op de werkplek (regulier werk of beschut 
werk).
Ad 5) Dit schema is voor 80% van de doelgroep pas-
send, uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.

Het curriculum PrO
Het wettelijk kader voor het praktijkonderwijs is de 
Wet op het voorgezet onderwijs. Het platform prak-
tijkonderwijs heeft in navolging van de Wet Kwaliteit 
(v)so een eigen Curriculum PrO opgestart. Dit curri-
culum is een initiatief van diverse scholen, maar geen 
wettelijke vereiste. 
De diverse domeinen en hoofddoelen zijn:
•  Domein Wonen
Hoofddoel Ik leer zo zelfstandig mogelijk te wo-

nen
•  Domein Werken
Ik ontwikkel algemene competenties om goed te func-
tioneren op de stage -, werkplek
•  Domein Vrije tijd
Hoofddoel Ik leer hoe ik zinvol mijn vrije tijd kan 
besteden
•  Domein Burgerschap
Hoofddoel Ik leer om actief mee te doen in mijn 
leefomgeving en in de samenleving
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1 ) Instroom op het PrO Esloo College vindt plaats o.b.v.  het schooladvies van de toeleverende school.
2) Instroom en doorstroom in de ‘Leerroute mbo-entree’ vindt plaats bij voldoende beheersing op het gebied van kernvakken Nederlands en Rekenen 
2) wiskunde en bij voldoende beheersing van de werknemersvaardigheden. Het Esloo College hanteert bevorderingscriteria voor doorstroom. Dit staat  
2) beschreven in het ‘bevorderingsreglement’.
3) In de middenbouw worden de werknemersvaardigheden doorslaggevend voor doorstroom naar de bovenbouw. Doorstroom vindt plaats bij  
3) voldoende beheersing van de werknemersvaardigheden (zie het bevorderingsreglement).  
4) De uitstroom is afhankelijk van de beheersing van de kernvakken (Leerroute mbo-entree),  de werknemersvaardigheden en de 
4) ondersteuningsbehoefte op de werkplek in combinatie met de belastbaarheid.
5) Dit schema is voor 80% van de doelgroep passend, uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.
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Onderbouw Middenbouw Bovenbouw

Klas 1 Klas 4 Klas 5Klas 3Klas 2

Leerroute werk met ondersteuning

Werk met 
ondersteuning

Werk met (forse) 
ondersteuning



Schema 2
Toelichting op schema 2
•  Leerdomein: In alle klassen krijgen de leerlingen de 

theorievakken Nederlands, rekenen en wiskunde, En-
gels, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst 

en cultuur en bewegen en sport. In de onderbouw 
zijn de leerlingen de hele week op school en zijn er 
meer uren voor de theorievakken. Vanaf de midden-
bouw zijn de leerlingen door stage steeds minder 
op school, waardoor er minder uren voor theorie 

overblijven.
•  Focus en rol: In de onderbouw ligt de focus op 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Er is voor de 
leerling voldoende ruimte om nog gewoon kind te 
zijn op school. In de bovenbouw ligt de focus op 
burgerschap en arbeidsvaardigheden en wordt de 
leerling voorbereid op een uitstroomrichting (werk), 
of, wanneer mogelijk, een doorstroomrichting (MBO).

•  Praktijkaanbod: In de onderbouw krijgen alle leerlin-
gen de praktijkvakken verzorging, algemene techniek 
en textiel. Deze vakken zijn gericht op zelfredzaam-
heid en veiligheid, zodat ze vaardigheden leren die ze 
op een veilige manier zelfstandig kunnen uitvoeren. 
In klas 2 oriënteren alle leerlingen zich op de oefen-
bedrijven. Hiervoor draaien ze 4 blokken per week 
een periode van 6 tot 8 weken mee in een oefenbe-
drijf. Na deze periode gaan ze naar een ander oefen-
bedrijf. Op deze manier hebben ze aan het einde van 
het schooljaar een goed beeld van de verschillende 
oefenbedrijven. 

In voorbereiding op arbeidstoeleiding staat in de 
onderbouw het vak arbeidstraining voor 1 blok in de 
week op het rooster. Hierbij wordt een start gemaakt 
met het aanleren van arbeidscompetenties zoals inzet, 
doorzettingsvermogen en taakacceptatie in aanloop 
naar goed werknemerschap.
In de middenbouw maken de leerlingen een keuze 
voor een oefenbedrijf.

Esloo College kent 4 oefenbedrijven: 
- Horeca 
- technische dienstverlening
- facilitaire dienstverlening 
- detailhandel.

In klas 3 wordt een start gemaakt met de arbeidstoel-
eiding in het gekozen oefenbedrijf, waarbij de richting 
wordt bepaald voor uitstroom of doorstroom. Er is de 
mogelijkheid om nog te wisselen van oefenbedrijf.
In de bovenbouw vindt de verdieping van de arbeid-
stoeleiding plaats en kunnen leerlingen per oefenbe-
drijf branchecertificaten behalen. Wisselen van oefen-
bedrijf is nog mogelijk, maar niet wenselijk, omdat er 
minder tijd overblijft voor de verdieping. Leerlingen 
lopen stage in de branche die aansluit bij het gekozen 
oefenbedrijf.
•  Facultatief modulair aanbod: In de middenbouw 

kunnen de leerlingen kiezen voor textiel om daar 
een branchecertificaat ‘assistent kleding maken’ te 
kunnen behalen.

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen het 
B-VCA diploma of het vorkheftruck rijbewijs te beha-
len. Dit zijn vrije keuzes voor de leerlingen.
•  Repro: De repro geldt als het 5e oefenbedrijf, maar 

heeft geen uitstroommogelijkheden. De werkzaam-
heden bij de repro richten zich op trainen en aanle-
ren van werknemersvaardigheden in klas 2. Wanneer 
leerlingen in klas 3, 4 of 5 onvoldoende werknemers-
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 en fasering van het onderw
ijsaanbod en de arbeidstoeleiding

Zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid Arbeidsvaardigheden

Leerling als leerling

Leerdom
ein

Arbeidstoeleiding
Praktijkaanbod 

Stages
Focus

Onderbouw Middenbouw Bovenbouw
Klas 1 Klas 4 Klas 5Klas 3Klas 2

* Het modulaire aanbod wordt de komende schooljaren ontwikkeld.
   De Arbeidstraining bestaat uit productiewerkzaamheden met een repeterend karakter.
   Dit schema is voor 80% van de doelgroep passend, uitzonderingen zijn echter mogelijk.

  - Nederlands
  - Rekenen en wiskunde
  - Engels
  - Mens en natuur
  - Mens en maatschappij
  - Kunst en cultuur
  - Bewegen en Sport

Begeleide externe 
stage

Zelfstandige externe stage
& Uitstroomstage

  Verzorging
       - Persoonlijke verzorging
       - Schoonmaak
       - Wasverzorging 
       - Koken 
  Algemene techniek
       - Gereedschapsleer
       - Omgaan met gereedschap
       - Veilig werken
  Textiel 

  Praktijkvakken   Profielen met oefenbedrijven

  Horeca
       - Keukenassistent
       - Bedieningsassistent
       - Contract catering
  Technische dienstverlening
       - Fietstechniek
       - Bouwtechniek
  Facilitaire dienstverlening
       - Schoonmaakassistent
       - Assistent wasverzorging
       - Medewerker voeding
  Detailhandel
       - Aankomend verkoopmedewerker
       - Assistent logistiek medewerker

Burgerschap 

Leerling als werknemer
Leerling als burgerschap 

Textiel

Maatschappelijke stage

Bedrijfsexcursies 2 x per jaar

Arbeidstraining (ABT) *
Repro (bij onvoldoende werknemersvaardigheden)

B-VCA en Heftruck rijbewijs

Interne oriëntatie 
stage bij de 4 

oefenbedrijven

Trainen algemene werknemersvaardigheden
Training specifieke werknemersvaardigheden

Oefenbedrijven en modulesPraktijkvakken en ABTVaardigheden 

Interne oriënterende stage bij de 4 
oefenbedrijven en Repro om

 te kom
en tot 

een keuze voor 1 profiel

Repro

Facultatief modulair aanbod *



vaardigheden laten zien en daardoor geen stage 
kunnen (blijven) lopen, worden ze geplaatst bij repro 
om deze vaardigheden te trainen met als doel ze 
uiteindelijke weer stage te kunnen laten lopen.

•  Vaardigheden: In alle klassen worden algemene 
werknemersvaardigheden getraind. Vanaf klas 3 
worden in de oefenbedrijven branche-specifieke 
werknemersvaardigheden getraind.

Stages
In de onderbouw worden 2 keer per jaar bedrijfsex-
cursies georganiseerd om de leerlingen kennis te laten 
maken met bedrijven. In klas 2 vindt de interne oriën-
tatie bij de 4 oefenbedrijven plaats. In klas 3 lopen de 
leerlingen een begeleide externe stage. Vanaf klas 4 
vindt de zelfstandige externe stage plaats en is deze 
in klas 5 gericht op uitstroom richting de arbeidsmarkt 
of doorstroom naar het MBO.

•  Maatschappelijke stage: 
Eén dag in het jaar doen de leerlingen van Esloo Colle-
ge mee met ‘NL-doet’. Deze dag staat in het teken van 
maatschappelijke stage. 

3.2  Samenstelling van het team
Het team op Esloo College bestaat uit docenten en 
onderwijsondersteunend personeel (OOP-ers), de 
schoolleiding ligt bij het managementteam en bestaat 
uit de directeur en twee teamleiders.

3.3  Vakkenpakket onderbouw
In de onderbouw, klas 1 en 2, worden de volgende 
vakken gegeven:
Nederlands, rekenen/wiskunde, verzorging (waaron-
der gezondheidskunde), sociale vaardigheidstraining, 
cultuur en maatschappij, Engels, algemene technieken, 
beeldende vorming, textiel, arbeidstraining, bewe-
gingsonderwijs, interne stage / maatschappelijke 
stage, CKS (cultuur, kunst en sport). In klas 2 staat 
kennismaking met de oefenbedrijven vast op het 
rooster en maken leerlingen per toerbeurt in een aan-
tal weken kennis met alle oefenbedrijven.
Alle vakken zijn verplichte vakken.

3.4  Vakkenpakket middenbouw en  
bovenbouw

In de midden- en bovenbouw (klas 3, 4 en 5) worden 
de volgende vakken gegeven:
Nederlands en rekenen/wiskunde, arbeidsoriëntatie, 
arbeidstraining, facilitaire dienstverlening, horeca,  

technische dienstverlening, detailhandel, magazijn/re-
pro, cultuur en maatschappij, maatschappelijke stage, 
externe stage en bewegingsonderwijs.

3.5  Stage
Doelstelling
Via praktijklessen, arbeidstraining, interne en ex-
terne stages tracht de school aan vaardigheids- en 
competentieontwikkeling te werken om daarmee een 
passende plek op de arbeidsmarkt te verwerven en te 
behouden.

In de stages zijn 4 fases te onderscheiden.
Fase 1:  oriëntatie op arbeid door arbeidstraining; in de 

les (klas 1) en in de oefenbedrijven (klas 2)
Fase 2:  interne stage en begeleide externe stage (klas 

3)
Fase 3:  zelfstandige externe stage (klas 4)
Fase 4:  uitstroom stage (klas 5)

Na het op goede wijze doorlopen van iedere stagepe-
riode behaalt de leerling een stagecertificaat.

Uitvallers op de stage gaan naar Oefenbedrijf Repro. 
Vierde- en vijfdejaars leerlingen die uitvallen door hun 
eigen onfatsoenlijke gedrag, krijgen eerst een week 
de tijd om een andere plek te vinden. Deze week zijn 
ze niet welkom op school. Ze krijgen wel werk mee en 
moeten zich elke dag op school melden om te vertel-
len wat ze gedaan hebben tijdens hun zoektocht naar 
een stageplek.

3.6  De weg naar werk, Entree-onderwijs 
en diploma.

Praktijkonderwijs is bedoeld om leerlingen toe te 
leiden naar de arbeidsmarkt. Voor de meeste van onze 
leerlingen geldt het praktijkonderwijs dan ook als ein-
donderwijs en gaan ze na de opleiding werken. Iedere 
leerling krijgt de mogelijkheid het praktijkonderwijs 
af te ronden met het diploma praktijkonderwijs. Dit 
wordt gedaan door een mix van theorie en praktijk. 
In sommige gevallen maken leerlingen een dusdani-
ge progressie dat aansluiting met het mbo mogelijk 
wordt. Deze leerlingen komen in aanmerking voor 
Entree-onderwijs.

Competenties
Een belangrijk begrip op scholen voor praktijkonder-
wijs is competentie.
Competenties bestaan uit vaardigheden en talenten 

die iemand heeft.
Die vaardigheden en talenten bepalen hoe geschikt 
hij/zij is voor een bepaalde baan.
Het bedrijfsleven is dus zeer geïnteresseerd in deze 
kwaliteiten.
Het gaat dan om competenties als:
- Op tijd komen.
- Een opdracht uit kunnen voeren.
- Doorzettingsvermogen.
- Luistervaardigheid. 
- Een gesprek kunnen voeren. 
- Papieren invullen.
- Zelfstandigheid.
- Voor zichzelf opkomen.
- Zelfbeheersing.
- Op de juiste wijze en op tijd afwezigheid melden bij 
ziekte, doktersbezoek, trouwerij, etc.

Entree-onderwijs
Esloo College biedt in samenwerking met ROC-Mond-
riaan (mbo) een voortraject voor een brede assistent 
opleiding aan. Dit is de Entree-opleiding (voorheen 
mbo niveau 1).
Om in aanmerking te kunnen komen voor de en-
tree-opleiding moet de leerling in de eerste plaats 
aantonen het mbo-niveau aan te kunnen. Hiervoor 
maakt Esloo College gebruik van de TOA-toetsen. Om 
de aansluiting met het mbo te kunnen maken zul-
len de TOA-toetsen minimaal op niveau 1F gescoord 
moeten worden en zal ontwikkeling naar niveau 2F 
moeten worden aangetoond. Wanneer er twijfel is 
over de haalbaarheid, kan er gekozen worden voor de 
afname van de capaciteitentoets bij Mondriaan.
De leerling volgt binnen Esloo College een apart pro-
gramma en doet uiteindelijk examen op Mondriaan. 
Esloo College beoogt hiermee een succesvolle over-
gang naar het ROC. 
Het ministerie van onderwijs heeft voor de komende 
jaren het benodigde taal– en rekenniveau hierbij vast-
gesteld op 2F. (Eindniveau vmbo) De meeste leerlingen 
uit het praktijkonderwijs zullen dit niveau daarom niet 
kunnen halen.
Een leerling kan na het behalen van het Entree-di-
ploma, afhankelijk van zijn/haar mogelijkheden, óf 
uitstromen naar de arbeidsmarkt óf doorstromen 
naar een mbo-opleiding niveau 2.

Examen en diploma Praktijkonderwijs.
De scholen voor praktijkonderwijs in de regio Haag-
landen voerden met ingang van het cursusjaar 2008 

– 2009 een uniforme examinering en diploma in. 
Steeds meer scholen in Nederland nemen het Haagse 
voorbeeld over. Alle leerlingen die zijn toegelaten tot 
het praktijkonderwijs kunnen in principe dit diploma 
behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, 
vaardigheden en competenties. 
Aan het behalen van het diploma stellen de scholen 
voor praktijkonderwijs eisen die betrekking hebben op 
de volgende domeinen uit het onderwijsprogramma: 
- basisvorming
- algemene beroepsgerichte vaardigheden
-  branchegerichte vaardigheden, opgedaan tijdens 

diverse stages 
- werknemersgedrag
- maatschappelijke redzaamheid en zelfstandigheid
-  cognitieve capaciteiten vervolgonderwijs MBO (fa-

cultatief)

Bovendien moet er sprake zijn van voldoende deelna-
me aan het onderwijsprogramma:
- een minimale aanwezigheid van 80%
- en daarnaast moet er sprake zijn van voldoende 
motivatie en taak- en werkhouding.

In een portfolio worden de verworven competenties 
op deze domeinen opgenomen. De schoolloopbaan 
wordt afgesloten met een ‘examen’, dit is een gesprek 
over het portfolio met een examinator uit de eigen 
school en een gecommitteerde van een andere school 
voor praktijkonderwijs (assessor).  
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4  LEERLINGEN 
4.1  Leerlingzorg
Esloo College kent een diversiteit aan leerlingen met 
grote individuele verschillen op cognitief en didactisch 
gebied, maar ook met verschillende thuissituaties en 
culturen. Om leerlingen in hun kracht te kunnen laten 
ontwikkelen, kan er meer nodig zijn dan alleen onder-
wijs. Om dit te realiseren heeft Esloo een zorgcommis-
sie (zoco).

De zorgcommissie, bestaat uit:. 
•  De zorgcoördinator, voorzitter
•  De orthopedagoog
•  De school maatschappelijk werker (SMW)
•  De directeur

Taken van de zorgcommissie:
•  Toelating; nieuwe leerlingen en zij-instroom
•  Advies en begeleiding; van leerlinge, ouders en do-

centen
•  Verwijzen naar hulpverlening
•  Intern overleg; zorgoverleg, leerlingbesprekingen
•  JES overleg; met samenwerkingsverband, Jeugdfor-

maat, leerplicht, wijkagent, schoolarts
•  Extern overleg; indien nodig met hulpverlenende 

instanties

Externe hulp start nooit op zonder overleg met en 
toestemming van ouders (en van 16-jarigen zelf).

De taken van de zorgcommissie staan beschreven in 
het schoolondersteuningsplan.

4.2  Toelating
De toelatingsprocedure van Esloo College geldt voor 
alle leerlingen die worden aangemeld vanuit het (spe-
ciaal) basisonderwijs en de overstap moeten maken 
naar het VO. Daarnaast kunnen tussentijds instromen 
vanuit een ander school voor voortgezet onderwijs; de 
zogenaamde zij-instromers.

De toelatingsprocedure op Esloo College ziet er als 
volgt uit:

•  Kennismaking (individueel) op Esloo College
•  Aanmelding
•  Oudergesprek met de schoolmaatschappelijk werker
•  Testdag op Esloo College
•  Beoordeling plaatsingscommissie

•  Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
•  Toelating
Esloo College hanteert bij de toelating alleen voor (half 
en stief) broertjes en zusjes een voorrangsregeling. 
De toelatingsprocedure staat beschreven in het 
schoolondersteuningsplan.

4.3  Leerlingvolgsysteem: Profijt
Esloo College hecht veel waarde aan het goed volgen 
van de ontwikkeling van ieder kind. Om dit zo zorg-
vuldig mogelijk te doen, maken we gebruik van het 
leerlingvolgsysteem Profijt.
In de vijf jaar dat de leerling bij ons op school zit, 
trachten we de leerling zo goed mogelijk in de ont-
wikkeling te volgen. Dit doen we op verschillende 
manieren in verschillende stappen. Iedere stap wordt 
geregistreerd in Profijt. Op die manier zal steeds op-
nieuw vastgesteld dienen te worden of de ontwikke-
ling van de (schoolse) vaardigheden en de persoonlijk-
heidsontwikkeling parallel lopen met de capaciteiten 
waarover de leerling beschikt.
Om het onderwijsaanbod zo adequaat mogelijk te 
kunnen afstemmen op de behoefte van de leerling 
wordt er bij de start op school in Profijt een ontwik-
kelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin wordt, 
op basis van de aangeleverde gegevens van de school 
van herkomst, een inschatting gemaakt in welke rich-
ting de leerling na het 5e leerjaar zal uitstromen. Het 
OPP wordt twee keer per jaar aangevuld en mogelijk 
bijgesteld. 
Met de leerling wordt een individueel ontwikkelings-
plan (IOP) gemaakt. Hierin geeft de leerling aan waar 
hij/zij goed in is, maar ook waar aan gewerkt moet 
worden en in welke richting de leerling zich wil ont-
wikkelen. Het IOP is dus het plan van de leerling zelf. 
Dit wordt besproken, aangevuld en bijgesteld tijdens 
coachingsgesprekken.
Het OPP en IOP wordt twee keer per jaar met ouders 
besproken.
Alle docenten, maar ook andere begeleiders, zoals or-
thopedagoog, zorgcoördinator, school maatschappelijk 
werker en stagebegeleiders hebben toegang tot deze 
gegevens. Zij kunnen informatie inlezen en toevoegen, 
contracten uitdraaien betreffende een stage van een 
leerling, enz. Door alle gegevens op deze manier op 
één plek te verzamelen ontstaat er een goed beeld 
van iedere leerling, waardoor wij hem of haar zo goed 
mogelijk van dienst kunnen zijn.

Vaststellen beginsituatie:

De beginsituatie wordt bepaald op grond van de 
aangeleverde didactische gegevens van de verwijzen-
de school. Indien er gegevens ontbreken worden de 
benodigde toetsen op Esloo College afgenomen. 

Voortgang:
Om de voortgang van de leerling goed te kunnen vol-
gen, wordt het volgende gedaan:
•  Didactische toetsen
In november en mei wordt er getoetst. De toetsresul-
taten worden opgenomen in het OPP. Naar aanleiding 
van de toetsresultaten kan het OPP worden bijgesteld. 
De bovenbouw neemt de TOA-toetsen af om het taal- 
en rekenniveau vast te stellen in relatie tot eventuele 
mogelijkheden richting het mbo.

•  Pedagogische evaluaties
In de groepen houden de docenten de persoonlijke 
ontwikkeling (competenties) van de leerlingen bij door 
middel van observatie. Hierbij wordt gelet op:
•  Welbevinden van de leerling
•  Omgang met leerlingen en volwassenen
•  Zelfstandigheid
•  Sociale vaardigheden

•  Coachingsgesprekken
De mentor nodigt iedere leerling een aantal maal 
per jaar uit voor een individueel gesprek om over de 
voortgang, maar ook over welbevinden en wensen te 
praten. Verslag van deze gesprekken worden in het 
IOP/OPP vermeld.
Evaluaties van de observaties en de coachingsge-
sprekken komen aan de orde tijdens de leerlingbe-
sprekingen, de bespreking tussen coach en de zorgco-

ordinator. 
De coachingsgesprekken vinden plaats ‘s morgens om 
08.15 uur.

•  Leerlingbesprekingen
2 keer per jaar wordt uw zoon of dochter in een leer-
lingbespreking besproken. Bij dit gesprek is de mentor 
aanwezig, die samen met de zorgcommissie de voort-
gang bespreekt. De bevindingen vanuit de leerlingbe-
spreking worden opgenomen in het IOP/OPP.

•  Rapportvergaderingen
De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. 
Voorafgaand aan het rapport vindt er een rapportver-
gadering plaats. Alle, bij uw kind, betrokken docen-
ten zijn bij deze vergadering aanwezig om over de 
voortgang in de klas te praten. Naar aanleiding van de 
rapportvergadering wordt het rapport gemaakt.

•  Rapportavonden
2 keer per jaar wordt u in elk geval uitgenodigd voor 
een bespreking van de resultaten van uw zoon of 
dochter bij ons op school. Het IOP/OPP wordt dan 
doorgesproken en mogelijk bijgesteld. Bij de laatste 
bespreking in het schooljaar wordt u gevraagd het 
plan te ondertekenen als uitgangspunt voor ons han-
delen in het daarop volgende schooljaar.

Voor de stagegroepen worden hieraan speciale ar-
beidsgerichte aandachtspunten toegevoegd.
Beginsituatie en ontwikkeling worden vastgesteld. Op 
basis van de gegevens worden arbeidsmarktgerichte 
trajectplannen opgesteld.

Naar aanleiding van de informatie uit de coachingsge-
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5  HANDIGE INFORMATIE 
VOOR OUDERS

5.1  Ouderbetrokkenheid
Samenwerking ouders/verzorgers en school. Wij 
vinden het erg belangrijk, dat u op de hoogte blijft van 
de ontwikkeling van uw kind. De betrokkenheid van 
ouders naar school toe vinden wij van het grootste 
belang. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om bij 
docenten of zorgcoördinator naar de schoolvorderin-
gen en/of het gedrag van uw zoon/dochter te infor-
meren. Wij vragen u dringend om de docenten niet 
tijdens de lessen te storen. Zij zijn het beste telefo-
nisch te bereiken vóór 8.15 uur of ná 15.30 uur. U kunt 
eventueel een bericht achterlaten, zodat u zo spoedig 
mogelijk wordt teruggebeld. 

5.2  Ouderavonden
U wordt op de ouderavond uitgenodigd om de rap-
portage en/of de stagebeoordeling van uw zoon/
dochter te bespreken. De portfoliogegevens en het 
IOP/OPP worden alleen aan ouders/verzorgers mee-
gegeven. Gedurende het schooljaar zijn er minstens 3 
ouderavonden. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
U krijgt dan inzage in het IOP/OPP van uw zoon of 
dochter. 1 keer per jaar is er een officiële evaluatie en 
wordt u verzocht het plan te ondertekenen (juni/juli) 
De leerkracht neemt de portfoliomap van uw kind met 
U door.
In het afgelopen jaar hebben we ook een bijeenkom-
sten georganiseerd, een ochtend, een middag en een 
avond waarop ouders in een gemoedelijke sfeer met 
elkaar en een aantal collega’s uit het team van ge-
dachten hebben gewisseld over de algemene zaken op 
school. 

5.3  De ouderraad
Als ouder/verzorger wilt u ook tijdens de middelbare 
schoolperiode van uw kind betrokken blijven bij:
•  Wat leert uw kind op school; 
•  Hoe begeleidt de school uw kind bij zijn ontwikkeling; 
•  De zaken die binnen de school spelen. 
De ouderraad zorgt voor een brug tussen de school 
en ouders. Dit doet de ouderraad door:
•  Het organiseren van (informatie)bijeenkomsten voor 

de ouders. 
•  Het behartigen van specifieke belangen van de 

ouders. 
•  Het meedenken en meepraten met de directie over 

de kwaliteit van het onderwijs en andere zaken bin-
nen de school. 

Esloo College heeft sinds januari 2012 een eigen ou-
derraad. Deze groep enthousiaste en betrokken Esloo 
ouders hebben in het afgelopen jaar 6 ouderraad 
vergaderingen georganiseerd waarbij de directie of 
leden van het team ook aanwezig waren.

U bent van harte welkom om een keer naar een van 
de OR vergaderingen te komen.

5.4 Ouderinformatie
De school vindt het van groot belang dat de ouders 
betrokken worden bij het onderwijs van hun kind.
De informatie- en portfolio-avonden zijn de avonden 
waarop algemene en/of leerling gebonden gegevens 
verstrekt worden. Ook deze gids biedt de nodige 
informatie. Het verdient aanbeveling deze gids zuinig 
te bewaren. Van tussentijdse informatie zult u op de 
hoogte gehouden worden middels brieven die door de 
directie op onze website worden geplaatst.

5.5  Medezeggenschapsraad (MR)
Esloo College heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De medezeggenschapsraad denkt mee en besluit mee 
over belangrijke zaken die de school aangaan. De MR 
heeft een personeels- en oudergeleding. Dit betekent 
dat u als ouder ook mee kunt praten, denken en be-
slissen. Heeft U interesse, laat het ons dan weten.

Esloo College maakt deel uit van de regio Lucas 
Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH). De regio 
heeft ook een MR, de zogenaamde Regio Medezeg-
genschapsraad (RMR). Deze is samengesteld uit een 
vertegenwoordiger van iedere school die deel uit-
maakt van LVODH.

5.6  Jeugdgezondheidszorg
Onze school is aangesloten bij de afdeling jeugdge-
zondheidszorg van de dienst Onderwijs, Cultuur en 
Welzijn. Ouders en/of leerlingen kunnen op eigen 
verzoek gebruik maken van de schoolartsendienst. 
Ook kunt u in overleg met de zorgcoördinator van 
Esloo College een telefonische/schriftelijk afspraak 
maken.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) : 
Thijssestraat 47 
2521 JE  Den Haag   
Tel : 070 – 353 96 86
De schoolarts zit ook op dit centrum. 

sprekken wordt ook vastgesteld of er signalen zijn om 
speciale aandacht aan de ontwikkeling van de leerling 
te besteden. Deze signaalleerlingen worden, indien 
nodig, ingebracht bij de interne zorgcommissie voor 
een strategiebespreking. De zorgcommissie bekijkt of 
hulp van het externe instanties nodig is. School heeft 
daarvoor vaste contacten met het SWVZHW via haar 
consulent, het CJG (SMW+er), schoolarts, leerplicht en 
wijkagent.
Externe hulp start nooit op zonder overleg met en 
toestemming van ouders (en van 16-jarigen zelf).

4.4  Protocollen 
De school heeft protocollen verzameld op allerlei 
gebied.
Protocollen rondom veiligheid, ontruiming, calami-
teiten, computergebruik, drugs, geweld, ongevallen, 
overlijden, rouw en verdriet,  pesten, schorsing en 
verwijdering, spijbelen, stage, uitstapjes, vertrouwens-
personen, zorg, enz.

U kunt deze protocollen natuurlijk altijd inzien.
Protocollen worden uiteraard voortdurend aangevuld 
en geactualiseerd.

4.5  Magister
Magister is het schooladministratiesysteem. Hierin 
staan onder andere adresgegevens vermeld, maar 
wordt ook de absentie bijgehouden. Ouders hebben 
toegang tot de eigen gegevens en kunnen de absentie 
van hun kind in Magister bekijken.
Van ouders wordt verwacht dat ze hun eigen gege-
vens (adres, telefoonnummers e.d.) actueel houden en 
wijzigingen doorgeven aan de administratie.
In Magister worden alle gegevens betreffende een 
leerling bijgehouden. Adresgegevens, onderwijskundig 
rapport, maar ook schoolvorderingen, oudercontac-
ten, coachingsgesprekken, contacten met derden 
betreffende de leerling, stagegegevens en uiteraard 
ook de IOP/OPP’s.
De mentor kan zo de leerling in de externe stages op 
een goede manier volgen en begeleiden.
We kunnen het door de leerling geleerde koppelen 
aan de stageplek waar de kinderen in de volgende 
periode verder leren. 
Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen, heb-
ben alle docenten, maar ook andere begeleiders, zoals 
orthopedagoog / zorgcoördinator, school maatschap-
pelijk werkende, stagebegeleiders, toegang tot deze 
gegevens, Zij kunnen informatie inlezen en toevoegen, 

contracten uitdraaien betreffende een stage van een 
leerling, enz. Door alle gegevens op deze manier op 
één plek te verzamelen ontstaat er een goed beeld 
van iedere leerling, waardoor wij hem of haar zo goed 
mogelijk van dienst kunnen zijn.
Ook kunnen wij met behulp van dit programma aan 
ouders laten zien welke stappen er rondom een 
leerling allemaal gezet zijn. Ouders kunnen thuis ook 
inloggen op Magister om het verzuim te bekijken.
Het programma kent een agenda, waardoor wij re-
gelmatig aan onze afspraken herinnerd worden. De 
zorgcoördinator zorgt ervoor dat wanneer een leerling 
bij ons op school begint, de basisgegevens in Magister 
aanwezig zijn, zodat elke docent over voldoende infor-
matie beschikt om een goede start met de leerling te 
kunnen maken.  

4.6  Privacyreglement
Sinds maart 2002 is er een protocol privacy zorgover-
leg van kracht. In dit protocol zijn de doelstellingen 
en regels rond het zorgoverleg vastgesteld die de wet 
bescherming persoonsgegevens ons voorschrijft.
De school is verplicht zich aan deze regels te houden. 
Behalve ouders hebben ook leerlingen vanaf 16 jaar 
rechten gekregen. Op school is een folder te verkrijgen 
waarin een en ander nog eens duidelijk wordt uitge-
legd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de onze 
zorgcoördinator.
•  Personeel
•  Vervanging bij ziekte
Bij ziekte of afwezigheid van een docent worden de 
leerlingen zo veel als mogelijk opgevangen door col-
lega’s. Indien dit onmogelijk is, kan de leerling vrijge-
roosterd worden. 
In dat geval krijgt de leerling een brief mee naar huis.
•  Scholing docenten
Als docent is het belangrijk van de ontwikkelingen 
binnen het onderwijs op de hoogte te blijven.
In het kader hiervan volgen docenten regelmatig 
na- en/of bijscholingscursussen, b.v. een cursus voor 
remedial teaching, speciaal onderwijs, I.C.T, BHV. 
Vanwege scholing/studiemiddagen kan uw kind eer-
der naar huis gestuurd worden. 

In de loop van het schooljaar worden een of meer-
dere studiedagen gepland. Deze staan vermeld in de 
jaargids.
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Er zijn wel andere kosten waarvoor wij u een bijdrage 
vragen o.a. voor het gebruik en wassen van de werk-
kleding, excursies, lockerhuur en kosten voor tech-
niek en verzorging. Deze kosten bedrage € 100,- per  
leerling per jaar.

De overige schoolmaterialen, bijv. pen , potlood, schrif-
ten, worden door de leerlingen zelf aangeschaft.

Met de Ooievaarspas kunnen ouders korting krijgen 
op de ouderbijdrage. Informatie hierover is op te 
vragen bij school.

5.10  Excursies
Bij excursies en/of uitstapjes dienen de leerlingen 
meestal zelf voor een geldig vervoersbewijs te zorgen.

Excursies zijn verplicht en horen bij het curriculum 
van de school. Wie niet deelneemt aan bijvoorbeeld 
het schoolreisje, komt deze dag verplicht naar school 
of gaat naar de stage. Afwezigheid zonder toestem-
ming zal als ongeoorloofd verzuim worden aange-
merkt en doorgegeven worden aan de leerplichtamb-

tenaar. Alleen de aanwezigheid op de (disco)avond is 
niet verplicht.

5.11   Studiefinanciering 
Tegemoetkoming studiekosten
Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, stopt 
de kinderbijslag en kan daarvoor in de plaats een “te-
gemoetkoming scholieren” worden aangevraagd bij de 
Dienst Uitvoering Onderwijs. Formulieren hiervoor zijn 
te verkrijgen op de website www.duo.nl/particulier/
scholier
De ouders dragen zelf de zorg en de verantwoor-
ding  voor de aanvraag van deze tegemoetkoming. Het 
is belangrijk om 3 maanden voor de 18de verjaardag 
de “tegemoetkoming scholieren” aan te vragen.

Voor alle vragen rondom tegemoetkomingen kunt u 
terecht op de site van de Dienst Uitvoering Onder-
wijs en bij een regionaal servicekantoor.

Voor alle vragen rondom studiefinanciering kunt u 
terecht de DUO – IB-Groep in Groningen bellen: tele-
foon 050 – 599 77 55 of ga naar: http://www.duo.nl/

5.7  Pauzes
In de pauzes is er gelegenheid om verschillende 
soorten versnaperingen en boordjes te kopen bij de 
horeca. We verwachten van de leerlingen dat zij deze 
zaken aan tafel opeten.
Onze horeca is een “gezonde horeca”.

In principe blijven alle 1e, 2e en 3e klasleerlingen in de 
pauzes op het schoolterrein.

De leerlingen uit de hogere klassen (4 en 5) mogen het 
schoolplein verlaten. Zij moeten wel binnen de wijk 
blijven. Bij klachten vanuit de wijk, of vechtpartijen, zal 
deze regel worden ingetrokken. Wanneer leerlingen te 
laat terugkeren uit de wijk en dus in de klas geldt dat 
als “Te Laat”.
In de hal staat een frisdrankautomaat.

5.8  Vragen en bezwaren
Wie vragen, problemen of bezwaren heeft, kan zich 
in eerste instantie richten tot de functionaris van de 
school die daarbij betrokken is. Dat kan bijvoorbeeld 
een docent, een conciërge of een mentor zijn. Mocht 
dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de kwestie 
worden voorgelegd aan de schoolleiding. Daarnaast 
heeft het schoolbestuur twee contactpersonen op 
school en een vertrouwenspersoon bij het bestuur 
aangewezen. De contactpersonen zijn toegankelijk 
voor iedereen in de school. Eerst gaat de contactper-
soon na of de indiener van vraag of bezwaar getracht 
heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de 
schoolleiding op te lossen. Indien dit niet het geval is, 
wordt eerst alsnog voor die weg gekozen. Indien er 
echter geen oplossing kan worden gevonden, verwijst 
de contactpersoon naar de vertrouwenspersoon. 

De contactpersonen van Esloo College zijn:
mevrouw G. Eysma, g.eysma@esloocollege.nl
de heer E. de Hart, e.dehart@esloocollege.nl  

Bij conflicten tussen leerlingen onderling wordt ge-
bruik gemaakt van ‘peer mediation’. De mediators zijn 
medeleerlingen die daarin opgeleid zijn. Zij bemidde-
len, indien nodig, tussen leerlingen, tussen leerling en 
docent en tussen leerling en schoolleiding. Buiten de 
schoolorganisatie is een vertrouwenspersoon voor de 
school aangewezen.
De contactpersoon kan de klager naar deze vertrou-
wenspersoon doorverwijzen.
De vertrouwenspersoon onderzoekt de op school 

gevolgde procedure ten aanzien van de klacht en gaat 
na of er mogelijkheden zijn om de klacht naar tevre-
denheid van de klager op te lossen.
De vertrouwenspersoon laat zich hierbij informeren 
door de contactpersoon. In geval van seksuele intimi-
datie dient de vertrouwenspersoon de klager te wijzen 
op de mogelijkheid aangifte te doen bij de politie.

De vertrouwenspersonen zijn:
mevrouw J. te Raa
de heer N. van der Perk
Zij zijn bereikbaar via de contactpersoon.

De juridische medewerker van Lucas Onderwijs:
mevrouw mr. M.A. Kors
Stichting Lucas Onderwijs
Postbus 93231
2509 AE Den Haag
070 300 11 66
mkors@lucasonderwijs.nl

De landelijke organisatie voor ouders in het onderwijs 
(Ouders & Coo, info@ouders.net) hebben een gratis 
telefoonnummer ingesteld: 0800 5010. Dit nummer is 
speciaal bedoeld als algemene vraagbaak voor ou-
ders en verzorgers van schoolgaande kinderen. Als u 
een vraag of probleem hebt, kunt u hier terecht voor 
informatie en deskundig advies. 
Er is ook een overzichtelijke website: www.ou-
ders-5010.nl, die u bovendien de mogelijkheid biedt 
uw vragen per e-mail te stellen. De website van 
‘Ouders van waarde’ (www. ouders.net/ouders/) biedt 
handige informatie over opvoeding en onderwijs voor 
ouders van schoolgaande kinderen.
In voorkomende gevallen kunt u zich ook wenden tot 
de Inspectie van het Onderwijs met vragen over het 
onderwijs: 0800 80 51 (gratis) of met een klachtmel-
ding bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 
11 13 11 (lokaal tarief).

5.9  Ouderbijdrage, boekengeld en overi-
ge kosten.

Als ouder hoeft u ook dit schooljaar niet voor school-
boeken te betalen. De school bestelt de boeken en 
stelt ze aan de leerlingen ter beschikking. Uiteraard 
dient de leerling zuinig te zijn op deze boeken.
Bij moedwillige beschadiging, of bij zoekraken van 
boeken, zult u aansprakelijk gesteld worden voor de 
dan door de school te maken kosten.
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6  DE ONTWIKKELING VAN 
HET ONDERWIJS IN DE 
SCHOOL

6.1  Activiteiten ter verbetering van het 
onderwijs in de school

De school heeft ten behoeve van de verbetering van 
het onderwijs een overlegstructuur gemaakt, waarin 
steeds gekeken wordt of bepaalde vak- en vormings-
gebieden veranderd en/of verbeterd moeten worden. 
De school speelt in op de behoeften van de leerling en 
van de maatschappij.
De onderwijsbehoeften van leerlingen zijn steeds wis-
selend en vragen een voortdurende bijstelling.
De maatschappelijke behoeften evolueren vaak sneller 
en vereisen voortdurend bijhouden van veranderin-
gen. De school speelt op deze veranderingen in, maar 
voorkomt dat de veranderingen ten koste gaan van 
het veilige klimaat.
Er zijn teams gevormd om het onderwijs en de stage-
begeleiding te verbeteren. 
Ieder team wordt gecoördineerd door een aangewe-
zen docent.
De teams zijn voortdurend aan het werk om het on-
derwijs op onze school steeds beter vorm te geven.
De medewerkers van de school volgen diverse na- en 
bijscholingen. Deze scholingen betreffen het ver-
groten van kennis, inzicht en vaardigheden van de 
docenten. 

6.2   (Social) Media 
Op school mogen de leerlingen tijdens de pauzes 
gebruik maken van Social Media middels hun eigen 
mobieltjes. De school gebruikt de website en Facebook 
voor communicatie naar ouders en leerlingen. We 
moedigen de leerlingen dus juist aan om regelmatig de 
Facebook pagina van onze school te bezoeken.

Ouders geven bij plaatsing toestemming om foto’s van 
onze leerlingen op Social of andere media te plaatsen.

6.3  Relatie school en omgeving
De school is geen eiland. Er vindt samenwerking plaats 
met andere scholen voor speciaal voortgezet onder-
wijs, scholen voor regulier voortgezet onderwijs en 
stamscholen.
Er zijn samenwerkingsverbanden o.a. met het CJG, 
Jeugdformaat, het RIJ, het Haagse Centrum voor 
Onderwijsbegeleiding (HCO), Mooi Laak, Florence, 
Staedion, enz.
Ook zijn er contacten met PABO’s, docenten- en an-
dere opleidingen.
De school heeft een veelheid aan contacten met 
bedrijven en instellingen, waar leerlingen hun stage 
verrichten en voor de begeleiding na het verlaten van 
de school.

6.4  Resultaten van het onderwijs
De school onderzoekt alle leerlingen op vooruitgang. 
Ze onderzoekt ook wat het rendement van het onder-
wijs is. Er wordt kritisch gekeken welke vooruitgang er 
nog te verwezenlijken is.

Vragen die in de school gesteld worden zijn onder 
andere:
•  Komen de eisen van de maatschappij overeen met 

die van de school?
•  Wat laat de school liggen?
•  Wat zijn de kansen voor de leerlingen?
•  Kunnen de leerlingen aan de gestelde eisen voldoen?
•  Wat kan in het onderwijs versterkt worden en welke 

elementen moeten vernieuwd worden?
Jaarlijks zult u door ons opnieuw gevraagd worden 
mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Vanuit de gemeente: Leergeld Den Haag
Leergeld Den Haag geeft mensen met een laag inko-
men een bijdrage voor schoolspullen.
U krijgt geen geld van Leergeld Den Haag, maar een 
cadeaukaart. Daarmee kunt u schoolspullen kopen bij 
onder andere HEMA, Bruna en Perry Sport. 

Voorwaarden
U krijgt de cadeaukaart als: 
•  uw kind in Den Haag woont
•  uw kind ouder dan 4 jaar is en jonger dan 18 jaar
•  u een geldige Ooievaarspas heeft

Automatisch bericht 
Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan krijgt u in juni 
automatisch een brief van Leergeld Den Haag om de 
cadeaukaart aan te vragen. Heeft u voor 1 augus-
tus geen bericht gehad? Neem dan contact op met 
Leergeld Den Haag via info@leergelddenhaag.nl. Of bel 
met telefoonnummer (070) 360 13 37, bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 
uur.

5.12  Verzekering
Wettelijke aansprakelijkheid

Als een leerling schade veroorzaakt is hij/zij wettelijk 
aansprakelijk. Hieronder wordt verstaan de verplich-
ting die de wet iemand oplegt om schade te vergoe-
den die hij door onrechtmatig handelen (of nalaten 
van handelen), aan een ander toebrengt en waarvoor 
hij verantwoordelijk kan worden gesteld.
Bij leerlingen tot de leeftijd van 14 jaar zijn de ouders 
aansprakelijk voor de handelingen die hun kinderen 
verrichten. De leerlingen van 14 en 15 jaar zijn zelf 

aansprakelijk, tenzij de ouders iets te verwijten valt 
met betrekking tot de gedragingen van hun kinderen. 
De leerlingen van 16 jaar zijn zelf aansprakelijk voor 
hun gedragingen.
Het is van groot belang dat ouders op de polissen 
nagaan of hun kind(eren) bijgeschreven staan via de 
afgesloten verzekeringen.
De directie van de school stelt zich niet aansprakelijk 
voor schade aan en verlies van eigendommen van 
leerlingen.

Aan het begin van het schooljaar kunt U bij de admi-
nistratie een envelop van de verzekeringsmaatschap-
pij Sedgwick ophalen. Deze envelop bevat formulieren 
voor deelname aan:
•  Een ongevallenverzekering voor leerlingen. Deze 

geldt gedurende schooluren en evenementen in 
schoolverband, evenals tijdens het rechtstreeks gaan 
van huis naar school en omgekeerd.

•  Een eigendommenverzekering. Deze is nieuw en 
geldt voor schade aan kleding en eigendommen. Geld 
is niet meeverzekerd.

VOOR ALLE LEERLINGEN DIE STAGE LOPEN, 
GELDT DAT ZIJ VIA DE OUDERS WA VERZEKERD 
DIENEN TE ZIJN.
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Nogmaals voor alle duidelijkheid:
•  De leerplicht verbiedt het de schoolleiding verlof te 

verlenen voor familiebezoek in het buitenland buiten 
de vakanties om.

•  Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming 
van de schoolleiding (tot maximaal 10 dagen) of 
de leerplichtambtenaar (voor meer dan 10 dagen) 
wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.

•  De school is verplicht ongeoorloofd verzuim aan de 
leerplichtambtenaar en het ministerie van onderwijs 
door te geven.

•  Ook het onaangekondigde te laat komen valt onder 
schoolverzuim.

9  GEZONDHEID
Medicijnen
In overleg met de ouderraad verstrekt school geen 
paracetamol meer. Indien u denkt dat uw zoon of 
dochter een pijnstiller nodig zou kunnen hebben, 
moet u deze dus zelf meegeven.

Ziek naar huis
In principe sturen wij leerlingen niet naar huis omdat 
zij zich ineens ziek voelen. Uitzondering hierop is wan-
neer u ’s morgens al via een brief heeft laten weten 
dat uw kind niet lekker, mogelijk ziek is.

7  REGELING SCHOOLTIJDEN 
EN VERLOF

7.1.a Schooltijden (Zie jaargids)
Aan alle door school georganiseerde activiteiten (ex-
cursies, sportdagen, schoolreis, bezoeken aan musea 
of bedrijven, afsluitende jaaractiviteiten etc.) dient 
verplicht deelgenomen te worden. Indien leerlingen 
met opgaaf van reden en op verzoek van de ouders 
van deelname worden vrijgesteld door de directie, 
dienen zij vervangende lesactiviteiten op school te 
volgen.

7.1.b Verzuim en verzuimregels:
Wij verzoeken de ouders/verzorgers dringend om 
noodzakelijk en onverwacht verzuim zo spoedig mo-
gelijk telefonisch aan ons door te geven, bij voorkeur 
vóór 8.15 uur ’s morgens.
Ziekmeldingen naar stageadressen gebeurt volgens 
afspraak met de eigen stagebegeleider.

Met de afdeling leerplicht zijn de volgende afspraken 
gemaakt:
•  Leerling is te laat: 

Ouders zijn verplicht zelf de school te bellen. 
Als er geen bericht van thuis ontvangen wordt, zal de 
school contact met de ouders

zoeken.
•  Leerling is 3x te laat /spijbelt: 

De mentor neemt contact op met ouders.
•  Leerling is 6x te laat /spijbelt: 

Er gaat een contractbrief van school naar huis.  
Ouders worden verzocht contact met mentor te 
nemen. Een kopie van de brief gaat naar leerplicht.

•  Leerling is 9x te laat /spijbelt: 
Waarschuwingsbrief van de leerplichtambtenaar 
naar de ouders. De school ontvangt een kopie. De 
mentor heeft hierover ook contact met u.

-  Leerling is 12x te laat /spijbelt: 
Leerling en ouders moeten zich melden bij de leer-
plichtambtenaar op het stadhuis.

Wanneer een leerling langer dan een week ziek is, zal 
de mentor contact met hem/haar opnemen.
Doel hiervan is op de eerste plaats belangstelling, 
maar tevens om te kijken of de school iets voor de 
zieke leerling kan betekenen. 
Te denken valt dan aan: huiswerk, inschakelen school-
arts en/of maatschappelijk werk.

Bij te laat komen en bij spijbelen moeten lesuren altijd 
ingehaald worden.  

(Zie verder: jaargids)

7.2  Vakantierooster 2017-2018
Zie jaargids. 

7.3  Extra verlof buiten de schoolvakan-
ties

In de leerplichtwet zijn de regels voor verlof buiten de 
schoolvakanties opgenomen.
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke sei-
zoen op vakantie te gaan, of om langer bij familie in 
het buitenland te blijven, is niet toegestaan.

Vakantieverlof:
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per jaar voor 
maximaal 10 schooldagen per jaar door de schoollei-
ding worden toegestaan. Dit is echter alleen moge-
lijk, wanneer ouders beroepshalve absoluut niet op 
vakantie kunnen gedurende de schoolvakantie.
In de laatste 2 en de eerste 2 weken van het school-
jaar mag nooit extra verlof worden verleend.
Een aanvraag voor vakantieverlof moet minimaal 4 
weken van tevoren tezamen met een werkgeversver-
klaring, bij de schoolleiding worden ingediend.

7.4  Verlof in geval van gewichtige om-
standigheden

Hierbij moet gedacht worden aan jubilea, een overlij-
den in de familie, verhuizing, enz..
Een aanvraag voor verlof, bij voorkeur een maand van 
tevoren, of als dit niet mogelijk is, uiterlijk 2 dagen 
na ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding 
indienen.

Een volledige, meer uitgebreide folder over deze zaken 
van het Bureau Leerplichtzaken, kunt u aanvragen op 
school. Ook de benodigde aanvraagformulieren voor 
extra verlof zijn op school verkrijgbaar.

7.5  Verlof in verband met culturele en 
religieuze feestdagen.

Het is mogelijk om een dag verlof te krijgen voor 
culturele of religieuze feestdagen. Hierbij kan gedacht 
worden aan het offerfeest en het Suikerfeest.
Een aanvraag voor verlof moet minimaal 1 week van 
tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.
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Bijlage 3: Namen en adressen van instanties
Zie de jaargids.

Bijlage 4: Lijst van personeelsleden
Zie de jaargids.

Bijlage 1: De non-discriminatiecode
Esloo College onderschrijft, net als vele andere Haagse 
scholen, de non-discriminatiecode: “Allen die zich in 
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levens-
overtuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond ook, is niet toegestaan” (artikel 1 van de 
grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden).

Wat betekent dit voor onze school?
•  Dat iedereen op onze school gelijkwaardig is.
•  Dat uitschelden, negeren of beledigen niet mag.
•  Dit geldt voor alle docenten, leerlingen, ouders/ver-

zorgers en alle andere mensen die iets met de school 
te maken hebben

Bijlage 2: Mission Statement Lucas Onderwijs
Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en sti-
muleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, 
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een 
zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. 
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te 
werken:
•  vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de tradi-

tie van de christelijke geloofsgemeenschap;
•  aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt 

door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, goede 
zorg voor de medewerkers en solidariteit met kans-
armen;

•  in actief partnerschap met de maatschappelijke 
omgeving;

•  met ruimte voor diversiteit van de scholen.

Zie verder: www.lucasonderwijs.nl 

Protocol gelaatsbedekkende kleding op scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs van Stichting Lucas 
Onderwijs

Inleiding
Binnen Lucas Onderwijs bestaat geen algemeen ver-
bod op het dragen van een hoofddoek op een van de 
Lucas scholen.
In het verlengde hiervan is de vraag opgekomen hoe 
om te gaan met het dragen van gelaatsbedekkende 
kleding. Die vraag wordt in dit protocol beantwoord.

Gelaatsbedekkende kleding
Deze mag wel verboden worden. Onder gelaatsbedek-
kende kleding wordt alles verstaan wat een gezicht 
zodanig bedekt dat het niet meer herkenbaar is en 
wat er voor zorgt dat gezichtsuitdrukkingen niet meer 
zichtbaar zijn; hieronder valt ook kleding waarbij enkel 
de ogen nog zichtbaar zijn. Het dragen van gelaats-
bedekkende kleding, door leerlingen, personeel en/
of ouders/verzorgers van leerlingen, is om diverse 
redenen onwenselijk op scholen. In de allereerste 
plaats vanwege het belang van goed onderwijs, de 
onderlinge communicatie, en voorts vanwege de zorg 
voor leerlingen, in verband met de taken van scholen 
om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
maatschappij en de orde en veiligheid op school.

Het dragen van gelaatsbedekkende kleding is voorts 
onverenigbaar met het vereiste van goede communi-
catie in het onderwijsleerproces, waarvan non-ver-
bale expressie en articulatie belangrijke onderdelen 
vormen. Voor het onderwijsleerproces is het van 
belang dat zichtbaar is hoe een leerling zich voelt, een 
bepaald woord articuleert en reageert op vraagstuk-
ken die in de les of op het schoolplein worden bespro-
ken. Vanwege het belang van goed onderwijs moeten 
de gezichtsuitdrukkingen van leerlingen te zien zijn 
en moeten leerlingen de gezichten van docenten en 
ander onderwijspersoneel kunnen zien.

Bovendien is gelaatsbedekkende kleding op scholen 
ongewenst in verband met de taken van scholen om 
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
maatschappij. Zo dient het onderwijs mede gericht 
te zijn op het bevorderen van actief burgerschap 
en sociale integratie. Actief burgerschap en sociale 
integratie worden belemmerd door het dragen van 
gelaatsbedekkende kleding, aangezien deze kleding 
een barrière opwerpt voor onderlinge communicatie. 
Ten slotte speelt ook nog het veiligheidsaspect; wordt 
bijvoorbeeld een kleuter door de juiste persoon van 
het schoolplein gehaald.

Gelet op het vorenstaande is het op de scholen van 
Lucas Onderwijs op de dagen dat het onderwijspro-
ces zich afspeelt dan ook niet toegestaan zich in het 
schoolgebouw of op het schoolterrein te begeven in 
gelaatsbedekkende kleding.
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