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ONZE KIJK OP ONDERWIJS
De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo
College zijn onderdeel van Pluryn. Alle
scholen van Pluryn hebben dezelfde
onderwijsvisie.

ONS DOEL
Leerlingen (met een specialistische
ondersteuningsvraag) voorbereiden op
een toekomst die aansluit bij hun eigen
kracht, zodat ze hun talenten maximaal
kunnen ontplooien en sterker staan in de
samenleving.

ONS KOMPAS
Onze leerlingen:
■	staan centraal, met hun dromen,
drijfveren en talenten;
■	ontdekken en ontwikkelen hun
creativiteit;
■	worden persoonlijk ondersteund
(maatwerk), want iedere leerling is
uniek;
■	maken kennis met alle facetten van de
maatschappij;
■	worden voorbereid en opgeleid voor
vervolgonderwijs of werk;
■	komen met plezier naar school en
hebben een fijne tijd.

ONZE HOUDING
Onze medewerkers staan naast onze
leerlingen en laten hen ervaren dat we in
iedere leerling geloven.

PASSEND ONDERWIJS
In het onderwijs is maatwerk steeds
meer de norm. Iedere jongere vraagt
om zijn of haar eigen aanpak. Om onze
leerlingen een onderwijsprogramma

op maat te bieden, ontwikkelden we
binnen de bestaande uitstroomprofielen
verschillende arrangementen. De
arrangementen verdeelden we in fases,
om nog beter aan te sluiten bij het
ontwikkelingsniveau van de leerling. We
kijken individueel naar competenties en
dagen leerlingen uit om zich naar hun
beste kunnen te ontwikkelen.

MEERDERE LOCATIES, ÉÉN
SCHOOL
In totaal volgen circa 320 leerlingen
onderwijs op een passende locatie van
het Hoenderloo College. Twee locaties
van het Hoenderloo College (Gangel en
Eikenhof) bevinden zich op het terrein
van De Hoenderloo Groep in Hoenderloo.
Leerlingen volgen ook onderwijs op
de JeugdzorgPlus-locatie van De
Hoenderloo Groep: Kop van Deelen. Alle
leerlingen krijgen passend onderwijs via
onderwijsarrangementen aangeboden.
Het Hoenderloo College heeft tevens
locaties voor arbeidstraining en stage,
in de vorm van leerwerkplaatsen.

Het Hoenderloo College is een
school voor leerlingen vanaf 10 jaar.
Het is een school voor speciaal onderwijs.
Bij ons krijgen leerlingen een opleiding op maat.
Leerlingen kunnen rekenen op extra hulp.
We geloven in elke leerling.
De medewerkers staan naast de leerlingen.
De school heeft drie locaties.
Gangel en Eikenhof zijn op het terrein in
Hoenderloo.
Er is ook een school op de Kop van Deelen.

HANDIGE INFORMATIE
REGELS EN AFSPRAKEN
Het Hoenderloo College hecht aan een
zo optimaal mogelijk leerklimaat, met
duidelijke regels en afspraken. Die maken
het makkelijker om elkaar te begrijpen en
met elkaar om te gaan.
Wat mag de leerling verwachten van de
(mentor)leerkracht?
■	De mentorleerkracht is aanspreekpunt
voor alle dagelijkse schoolse zaken
voor de leerling en contactpersoon
voor ouders en verzorgers.
■	De leerkracht geeft duidelijk aan
wat hij van de leerling verwacht.
Uiteindelijk is de leerkracht
verantwoordelijk voor wat er in de klas
gebeurt. Hij of zij zorgt voor overzicht
en duidelijkheid in de klas. Daardoor
weet de leerling:
- wat zijn of haar lesrooster voor die
dag is
- dat andere leerkrachten de les
kunnen overnemen
- dat alle lessen op elkaar zijn
afgestemd
Het lesprogramma is inzichtelijk en sluit
aan bij het ontwikkelingsperspectief.

ELKE LEERLING HEEFT
RECHTEN ÉN PLICHTEN
■	Elke

leerling heeft recht op een veilige
school. Elke leerling heeft de plicht
te zorgen dat andere leerlingen zich
veilig voelen.
■	Elke leerling heeft recht op een
gezonde en sfeervolle school. Elke
leerling heeft de plicht ervoor te
zorgen dat hij of zij geen dingen
meeneemt naar school die de
gezondheid en de goede sfeer in
gevaar brengen.
■	Elke leerling heeft recht op het optimaal volgen van de les. Elke leerling
heeft de plicht om voor lestijd telefoon
of andere geluid- of beelddragende apparatuur af te geven bij de leerkracht.
(In uitzonderlijke gevallen zijn hier
afspraken over te maken. Deze staan
dan in het individuele ontwikkelingsperspectiefplan beschreven.)
■	Elke leerling heeft het recht zich te
kleden zoals hij of zij prettig vindt.
Elke leerling heeft wel de plicht om
zich netjes te kleden, met kleding die
past bij het jaargetijde, bij het naar
school gaan of bij arbeidstraining
buiten school. We kunnen leerlingen
aanspreken op kleding en attributen
die als stoer of uitdagend kunnen
worden bestempeld. We kunnen een
leerling verplichten andere kleding aan
te doen als dit ten goede komt aan de
sfeer in de school of de uitvoering van
zijn/haar ontwikkelingsperspectief.
Leerlingen doen in de school hun
jassen uit en petten af. Op praktijk
afdelingen kunnen specifieke eisen aan
kleding worden gesteld. De leerling
moet aan deze eisen voldoen om de
lessen te kunnen volgen.

LESROOSTER

ROOKVRIJE SCHOOL

Binnen de school werken we volgens een
lesrooster. Dit hangt in alle lokalen en
in de personeelsruimte. Op dit rooster
staan plaats, tijd en lesprogramma voor
elke leerling vermeld. De lestijden staan
ook in de uitgebreide schoolgids op
www.dehoenderloogroep.nl.

Kinderen en jongeren moeten rookvrij
kunnen opgroeien. Daar hoort
een rookvrij schoolterrein bij. We
ontmoedigen onze leerlingen actief om
te roken en streven naar een rookvrije
school. Onder meer via een aantal lessen
en verschillende andere activiteiten.
Roken is in het schoolgebouw niet
toegestaan en op de schoolpleinen
wordt roken ontmoedigd. Dit geldt voor
iedereen: personeel, leerlingen, ouders en
bezoekers. Ook tijdens inloopmiddagen
en andere activiteiten binnen en buiten
schooltijd. Dit beleid geldt voor in het
schoolgebouw, op het schoolplein, in
de fietsenstalling en de schooltuin.
Voor elektronische alternatieven, zoals
E-smokers geldt hetzelfde. We kunnen
een rookvrije school alleen realiseren
in samenwerking met u. We hechten
veel waarde aan een veilige, gezonde
omgeving.

AFMELDEN OF ZIEK
MELDEN LEERLINGEN
Als een leerling ‘s ochtends te laat
komt of ziek is - en daardoor geen
onderwijs kan volgen - moeten ouders of
verzorgers dit persoonlijk melden bij de
mentorleerkracht. Dat kan tussen 08.15 en
08.30 uur. Ouders of verzorgers moeten
zelf het leerlingenvervoer afzeggen.

SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN
WEEK		
week 36		
week 43
week 47		
week 51		
week 52 + 1
week 2		
week 4		
week 9		
week 12		
week 15		
week 16		
week 16		
week 18 + 19
week 21		
week 21		
week 23		
week 29		
week 30 t/m 35

DATUM
maandag 2 september
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober
maandag 18 november
vrijdag 20 december
maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari
vrijdag 10 januari
vrijdag 25 januari
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
maandag 16 maart
vrijdag 10 april
maandag 13 april
dinsdag 14 april
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei
maandag 1 juni
vrijdag 17 juli
maandag 20 juli t/m vrijdag 20 augustus

ACTIVITEIT
Start schooljaar
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Studiedag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Lesvrij
2e Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

INLOOPMIDDAGEN
Op vrijdag 4 oktober 2019, vrijdag 14 februari 2020 en vrijdag 26 juni 2020 zijn er
inloopmiddagen voor ouders/verzorgers en andere betrokkenen.

MEDICATIE

OUDERBIJDRAGE
Het Hoenderloo College organiseert
jaarlijks een aantal activiteiten voor
leerlingen die het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap niet
betaalt. Bijna alle scholen in Nederland
vragen voor deze aanvullende activiteiten
een ouderbijdrage aan de ouders/
verzorgers. Het bevoegd gezag en de
ouders uit de medezeggenschapsraad
stellen samen jaarlijks de ouderbijdrage
vast en bepalen waaraan de ouderbijdrage
wordt besteed. De vrijwillige bijdrage
voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt
€ 35,-. Uw bijdrage besteden we aan de
Sinterklaas- en Kerstviering, sportdagen
en uitjes. De onderverdeling is als volgt:
Sinterklaas- en Kerstviering:
Sportdagen:
Uitjes:
Totale kosten per leerling
hele schooljaar

€ 15,€ 10,€ 10,€ 35,-

U ontvangt een formulier waarmee u de
betaling kunt regelen. Wij verzoeken u dit
formulier in te vullen en aan ons terug
te sturen (geen postzegel nodig). Wij
danken u alvast voor uw medewerking.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u
uiteraard contact opnemen met het
Hoenderloo College. De contactgegevens
per locatie vindt u achterin deze folder.

Voor het verstrekken van medicijnen
tijdens schooltijd aan leerlingen die niet
bij De Hoenderloo Groep verblijven,
dienen hun ouders/verzorgers via een
formulier toestemming te geven. Op
dit formulier staat ook informatie over
soort en gebruik van de medicatie.
Verder vragen we ouders/verzorgers
om een telefoonnummer waarop zij
tijdens schooltijden bereikbaar zijn.
Dit formulier ontvangt u van school.
De medicatieverstrekking wordt
gedaan door een daarvoor bevoegde
veiligheidsfunctionaris.

EXTRA VERLOF
In bepaalde omstandigheden krijgt een
leerplichtige leerling verlof buiten de door
de school vastgestelde vakantiedagen.
Onze school moet zich aan de wet
houden, dus de mogelijkheden zijn
beperkt. Alleen in geval van ‘gewichtige
omstandigheden’ kunnen we aan zo’n
verzoek voldoen. U moet dit verlof
schriftelijk aanvragen bij de intern
begeleider van betreffende locatie.
Daarbij geeft u de reden en de duur van
het verlof op. Een aanvraag van meer dan
tien dagen verlof, legt de school voor aan
de leerplichtambtenaar.

BEZWAAR/BEROEP
Bent u het niet eens met de beslissing
van de directie en/of leerplichtambtenaar,
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Dit kan alleen schriftelijk. De directie en/
of leerplichtambtenaar reageert officieel
op uw bezwaarschrift. Gaat u niet akkoord
met die reactie, dan kunt u een beroep
instellen bij de Sector Bestuursrecht
van de rechtbank. Eventueel is hoger
beroep mogelijk bij de afdeling Bestuurs
rechtspraak van de Raad van State.

VOORKOMING LESUITVAL
We proberen lesuitval zoveel mogelijk
te voorkomen. Een beschikbare collega
neemt de les van een zieke leerkracht
over of we plaatsen de leerlingen
tijdelijk in een andere groep. Toch kan
het gebeuren dat er door overmacht
soms een les uitvalt. Als er veel zieke
personeelsleden zijn bijvoorbeeld. Op
dat moment informeren we ouders/
verzorgers daar zo snel mogelijk over.

FOTO’S VOOR PUBLICATIE
Het is mogelijk dat op school gemaakte
foto’s van uw kind worden gebruikt voor
verschillende schoolpublicaties (denk
aan website, brochure en schoolgidsen).
Elk jaar opnieuw zullen wij uw wensen
betreffende mogelijke publicatie van
foto’s van uw kind inventariseren en
vanzelfsprekend respecteren.

INTERNET
Leerlingen werken bij het Hoenderloo
College op computers en onder meer op
internet. De school bepaalt of, hoe en
wanneer een leerling op de computer
werkt. Onze regels voor internetgebruik
zijn vastgelegd in een protocol. Zo mogen
leerlingen geen websites bezoeken die
in strijd zijn met de goede zeden, die
discriminerend zijn naar geloof, ras of
seksuele geaardheid of die gewelddadig
zijn. Het bezoeken van zogenoemde
chatrooms is evenmin toegestaan. Houdt
een leerling zich volgens het oordeel
van de school niet aan deze regels, dan
ontzeggen we hem/haar tijdelijk toegang
tot de computer.

MEDEZEGGENSCHAPS
RAAD
Het Hoenderloo College heeft een
medezeggenschapsraad (MR). Via deze
raad is de vertegenwoordiging geregeld
van ouders/verzorgers, medewerkers
en leerlingen in het overleg met het
bestuur. De MR denkt mee en adviseert
over het beleid van de school. Dit is
geregeld in de Wet Medezeggenschap
Scholen (WMS). De MR onderhoudt
contact en stemt, indien nodig, af met de
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad
van Pluryn. De MR is daarom op zoek
naar enthousiaste en betrokken ouders/
verzorgers om de medezeggenschap te
versterken. Wilt u zich kandidaatstellen
of heeft u behoefte aan extra informatie?
U kunt de MR bereiken via mr@pluryn.nl.
U kunt ook contact opnemen met Michiel
ter Heerdt, voorzitter van de MR
(mheerdt@pluryn.nl).

DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad vertegenwoordigt de
mening van de leerlingen op school. Deze
raad heeft geen wettelijke status of taken
en scholen hoeven geen leerlingenraad
in te stellen. Op dit moment is er geen
leerlingenraad op het Hoenderloo College.
Wij willen deze wel graag instellen met
inbreng van de ondersteuner van de
cliëntenraad van De Hoenderloo Groep.
Ieder jaar kunnen nieuwe leerlingen zich
verkiesbaar stellen. De raad spreekt
met de directie over verschillende
schoolzaken. De functie van de
leerlingenraad is:
■	praten over onderwerpen die
leerlingen belangrijk vinden
■	meedenken en meepraten over
schoolse zaken
■	aanspreekpunt voor de andere
leerlingen
■	meedenken over veranderingen en
verbeteringen op school
■	punten bespreekbaar maken bij de
directie
■	evalueren van veranderingen en
verbeteringen op school

KLACHTEN
Van klachten kunnen we leren. Klachten
van ouders/verzorgers en leerlingen
stimuleren ons om de kwaliteit van
ons werk te verbeteren. Kom met
klachten daarom direct naar ons toe!
Wij behandelen de klacht zorgvuldig,
eerlijk en discreet. Wel gaan we er vanuit
dat de klacht altijd eerst besproken
is met de persoon over wie het gaat.
Vervolgens kunt u contact opnemen met
de schoolleider. Het Hoenderloo College
heeft een klachtenreglement en een
klachtencommissie.

Het klachtenreglement staat op onze
website: www.dehoenderloogroep.nl.
U kunt met klachten ook terecht bij de
stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO). Kijk voor informatie op
de website www.gcbo.nl
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070 – 386 16 97
E info@gcbo.nl

ACTIVITEITEN
De school besteedt aandacht aan
nationale feestdagen door vieringen met
een maaltijd in klassenverband of een
andere gezamenlijke activiteit. Jaarlijks
organiseert het Hoenderloo College per
locatie verschillende activiteiten in de
vorm van een sportdag, schoolreisjes
of excursies. Indien nodig krijgt u
hierover voorafgaand informatie. Bij
alle activiteiten houden we bestaande
schooltijden aan.

CONTACT MET DE SCHOOL
Ouders/
verzorgers die
in contact willen
komen met
de leerkracht
van hun kind,
kunnen dit voor
of na schooltijd
telefonisch
doen. Als u
de leerkracht
persoonlijk wilt
spreken, maak
dan van tevoren
een afspraak.

Gangel

BEREIKBAARHEID
Gangel
Kampheuvellaan 60
7351 DA Hoenderloo
T 088 - 779 51 00
E onderwijs@pluryn.nl
Eikenhof
Laan van Eikenhof 38
7351 DB Hoenderloo
T 088 - 779 51 00
E onderwijs@pluryn.nl
Kop van Deelen
Delenseweg 85
6877 AE Deelen
T 088 - 779 51 00
E onderwijs@pluryn.nl

Eikenhof

len
Kop van Dee

BESTUUR EN DIRECTIE VAN HET
HOENDERLOO COLLEGE
■	
Bestuur
	Dhr. R. de Jong, mevr. M. Kavelaars. Het bestuur is
bereikbaar via het postadres van de school.
■	Schoolleider per locatie.
	De schoolleiders zijn telefonisch bereikbaar via het
telefoonnummer van de school.

Tijdens schooluren is de school altijd telefonisch
bereikbaar. Informatie over het Hoenderloo College is te
vinden op www.dehoenderloogroep.nl

Leerlingen hebben alleen vrij tijdens vakanties.
Wil je buiten de vakantie vrij?
Dat kan alleen in bijzondere gevallen.
Ouders vragen dat verlof schriftelijk bij de school aan.
De school bepaalt de regels voor gebruik van internet.
Ouders hebben inspraak bij het Hoenderloo College.
Daarvoor is de raad voor mede-zeggenschap.
Leerlingen kunnen meepraten in de leerlingenraad.
De school probeert lesuitval te voorkomen.
Zijn je ouders het niet eens met een beslissing?
Dan kunnen zij schriftelijk bezwaar indienen.
Ze kunnen daarbij doorgaan tot hoger beroep.
Een klachten-reglement staat op www.dehoenderloogroep.nl

POSTBUS 73

T

088 - 779 51 00

E

ONDERWIJS@PLURYN.NL

I

WWW.DEHOENDERLOOGROEP.NL

DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN
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