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Voorwoord 

 

 

 Geachte ouders/verzorgers en leerling, 

 

In deze schoolgids informeren we u en jou 

over de Hans Petrischool.  

Met deze informatie willen we een goed beeld  

geven van het onderwijs, over de sfeer,  

over wat we doen, hoe we werken en over 

de begeleiding die we geven in de  

zorg voor onze leerlingen. Tevens is er  

informatie over resultaten en doorstroming. 

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk 

te zijn, maar mochten er nog vragen zijn, 

neem dan gerust contact op met een lid  

van de directie. 

Met vriendelijke groet, 

Team Hans Petrischool 
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1 DE SCHOOL 

1.1 Naam en adres 
Hans Petrischool 

School voor Praktijkonderwijs 

Anna van Saksenstraat 11 

3314 NC Dordrecht   

 

Mail:  info@hanspetri.nl 

telefoon:  078 – 6324111 

fax:   078 – 6324110 

 

Richting van de school: Bijzonder neutraal 

Type school: school voor praktijkonderwijs. 

1.2 Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Praktijkonderwijs Dordrecht bestaat uit de voorzitter van Stichting H3O, 

dhr. drs. J. Ramaker. Het bestuur is te bereiken via mevr. De Vries,  secretaresse van de Hans 

Petrischool.  

1.3 De directie 
Directeur       dhr R.Bunk, interim 

Teamleider onderbouw    dhr. R.Dubbelman 

Teamleider bovenbouw    dhr P. van de Graaf 

 

1.4 Locatie van de school 
Onze school ligt in de wijk Nieuw-Krispijn. Het gebouw staat aan de Anna van Saksenstraat. Het is ook 

gelegen aan de kruising van de Hugo van Gijnweg en de Laan van de Verenigde Naties. De wijken 

Oud-Krispijn, Zuidhoven, Crabbenhof en Wielwijk liggen in de nabijheid van school. 

  

mailto:t.devries@hanspetri.nl
https://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=hans+petrischool&aq=&sll=51.798281,4.668309&sspn=0.011744,0.033023&vpsrc=0&g=Anna+van+Saksenstraat,+Waldeck+Pyrmontweg,+Dordrecht&ie=UTF8&t=m&z=16&iwloc=A&cid=9664707333516310208
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1.5 Bereikbaarheid 
De school is goed te bereiken met de auto. Op en naast het terrein van school is er voldoende gratis 

parkeergelegenheid. De school is te bereiken met het openbaar vervoer lijn 5. 

1.6 De grootte van de school 
Op 1 oktober 2017 stonden 249 leerlingen ingeschreven op de Hans Petrischool. 
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2 WAAR DE HANS PETRISCHOOL VOOR 

STAAT 
De school heeft zich ten doel gesteld om de leerling d.m.v. een zeer praktische benadering voor te 

bereiden op de maatschappij. Voor hen is het zeer belangrijk dat ze na hun schoolperiode kunnen 

functioneren op de arbeidsmarkt. In onze samenleving heeft het “hebben van werk” nu eenmaal een 

belangrijke status.  

De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende 

certificaten. 

Om onze leerlingen werk te kunnen garanderen moet er ook een goede band zijn met het 

bedrijfsleven. Via zeer intensieve stagebegeleiding en netwerkvorming zijn wij in staat om voor 

voldoende stageadressen te zorgen. Daarnaast werven we ook bedrijven die kunnen samenwerken 

met onze “branchegerichte” activiteiten. 

 Via deze intensieve contacten willen we ook “vaste werkplekken” voor onze leerlingen vinden.  

Alleen “praktische vaardigheden” zijn niet voldoende. Ook moet gewerkt worden aan: vakkennis, 

werkhouding, werktempo, samenwerken, zelfstandigheid, op tijd komen, initiatief nemen, inzicht 

verwerven, motivatie, nauwkeurig werken etc. 

Al deze facetten oefenen we tijdens de instructie op school, bij de interne stage en vooral bij de 

externe stages. Vakkennis wordt hen bijgebracht tijdens de theorielessen. 

Een van de facetten waar zeer veel aandacht aan wordt besteed zijn sociale vaardigheden. Hiermee 

bedoelen we die vaardigheden, die het mogelijk maken om op een goede wijze met andere mensen 

om te gaan, thuis met medeleerlingen, leerkrachten, vrienden en collega’s op het werk. 

Het kunnen omgaan met elkaar, het kunnen incasseren, voor jezelf opkomen, “nee” leren zeggen, 

het aan kunnen geven van wat je prettig en minder prettig vindt, zijn facetten die er voor zorgen dat 

de “intermenselijke verhoudingen” een ontspannen karakter krijgen. Wij streven ernaar om dit te 

volbrengen in een fijn schoolklimaat.  

Een klimaat dat “veilig aanvoelt”, dat beschermt, maar dat ook uitnodigt tot ontplooiing van de 

mogelijkheden van de leerling. Dit alles natuurlijk binnen de gestelde regels. Deze regelgeving wordt 

jaarlijks vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.  

Om onze doelstelling, zoals hierboven omschreven, te kunnen verwezenlijken, is de rol van de ouders 

onontbeerlijk. Bij het brengen van hun kind naar een zelfstandige c.q. gedeeltelijk zelfstandige rol in 

de maatschappij, hebben zij een doorslaggevende invloed. Met hun steun en belangstelling is het 

voor school een stuk gemakkelijker om de gestelde doelen te bereiken. 
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

3.1 De samenstelling van het team 
Ons team bestaat uit: een directeur en twee teamleiders, een zorgcoördinator, een 

stagecoördinator, decaan, intaker, plus onderwijzend en niet onderwijzend personeel. 

3.2 Toelating 
 
Uw kind kan op de Hans Petrischool worden aangemeld als de afleverende school van uw kind het 
advies Praktijkonderwijs heeft gegeven.  
 
In de aanmelding van leerlingen onderscheiden wij:  

a) de aanmelding voor het 1e leerjaar van het nieuwe schooljaar  

b) de tussentijdse aanmelding  

 

Ad a  
De aanmeldingen voor het 1e leerjaar komen bij voorkeur tussen januari en april bij ons binnen. Alle 

leerlingen die naar het voortgezet onderwijs (VO) verwezen worden krijgen bij het verlaten van de 

basisschool een onderwijskundig rapport mee. De basisschool bespreekt het schoolverlateradvies 

met de ouders.  

U als ouder kunt een oriënterend gesprek met de intaker van de Hans Petrischool aanvragen. Daarbij 

is ook uw kind welkom.  

Besluit u uw kind bij de Hans Petrischool aan te melden dan geeft u dit aan bij de huidige school van 

uw kind. Of u geeft het aanmeldingsdocument voor Voortgezet Onderwijs met de zgn. unieke code 

van Onderwijs Transparant aan onze school.  

De intaker van onze school haalt met deze unieke code de  benodigde gegevens in het bestand op. 

De intaker bekijkt het onderwijskundig rapport en de bijlagen. Ze verzamelt evt. meer informatie 

over de leerling bij de verwijzende basisschool. Indien nodig wordt er op de basisschool aanvullend 

onderzoek gedaan. 

Voor leerlingen van buiten de regio is het wenselijk contact op te nemen met de intaker voor de te 

volgen stappen.  

 

Een leerling is toelaatbaar tot Praktijkonderwijs als hij/zij:  

o een leerachterstand van 50 procent of meer heeft op het domein begrijpend lezen 
en/of rekenen-wiskunde. Daarnaast een tweede leerachterstand van 50 procent of meer  

op het gebied technisch lezen en/of spelling.  

o een IQ heeft tussen de 55 en 80. Bij een IQ tussen de 55 en 60 en boven de 75 
kunnen andere factoren (bijv. sociale indicatie) mede bepalend zijn voor advisering voor 
plaatsing in het Praktijkonderwijs. 

o een profiel heeft waarbij de leerachterstanden en het IQ tegenstrijdig zijn. De intaker 
kan met u overleggen en u informeren over de wenselijkheid van plaatsing in het 
Praktijkonderwijs. Ook het SWV Passend Onderwijs Dordrecht zal dan vaak bij de advisering 
betrokken worden c.q. zijn geweest.  
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Na toetsing van het onderwijskundig rapport en de bijlagen bespreekt de intaker binnen onze school 
in een commissie de aanmelding en neemt een besluit. Dit besluit kan zijn:  

o toelaten en plaatsen  

o niet toelaten (met redenen omkleed) en advies voor andersoortig onderwijs  

 

De intaker informeert de ouders/voogd over dit besluit. Bij een besluit tot toelating vraagt de intaker, 
met instemming van de ouders/voogd, een toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs (TLV-
PrO) aan bij het SWV Passend Onderwijs Dordrecht. Een school voor Praktijkonderwijs is wettelijk 
verplicht over zo’n TLV-PrO te beschikken bij de plaatsing van de leerling.  
 

Het SWV Passend Onderwijs Dordrecht is een onafhankelijke commissie, die de aanvraag toetst. De 
intaker heeft contact met deze commissie om de aanvraag voor een TLV-PrO goed te laten verlopen.  
Het SWV Passend Onderwijs bepaalt of de leerling een TLV-PrO krijgt. De school en ouders worden 
op de hoogte gesteld van het besluit van het SWV Passend Onderwijs Dordrecht 
Bij een afwijzing zal de intaker met de ouders/voogd van de leerling en de verwijzende school 
contact opnemen voor de vervolgstappen. 
 
 
 

Ad b 
Bij een tussentijdse aanmelding denken wij aan:  

o een leerling van een school voor Praktijkonderwijs die vanwege een verhuizing bij 
ons wordt aangemeld.  

o een leerling die vanuit een andere school voor Voortgezet Onderwijs (VO) wordt 
aangemeld.   

o een leerling die halverwege een schooljaar om een andere reden wordt aangemeld. 

 

Leerlingen van een school voor Praktijkonderwijs die verhuizen naar onze regio zijn in principe 
toelaatbaar. Voor de aanmelding bij onze school neemt u contact op met de intaker voor de te 
volgen stappen.  

 

Leerlingen afkomstig uit andere vormen van VO zijn aangemeld bij het SWV Passend Onderwijs van 
de regio waaronder de school voor VO valt. De verwijzende VO-school zal een TLV-PrO aanvragen 
voordat de leerling aangemeld kan worden bij een school voor Praktijkonderwijs. 
 
Een leerling die tussentijds wordt aangemeld zal afhankelijk van de reden van aanmelding volgens 
een van de hierboven beschreven procedures worden behandeld.  

 

3.3 Doen In 
Op de Hans Petrischool wordt gewerkt met Doen-in. Doen-in is een unieke manier van werken wat 

terug te vinden is in het gehele onderwijs op de school. Van de theorie lessen, praktijklessen en de 

stage. 

Van alle vakken die de leerlingen op school krijgen zijn leerlijnen gemaakt. Leerlijnen zijn een 
verzameling vaardigheden passend bij het vak. De vaardigheden zijn ingedeeld in drie niveaus ’s: 
Basis, Oriëntatie, Specialisatie.  
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling de Basis van ieder vak beheerst als ze bij ons de school 
verlaten. Dit zijn vaardigheden die ze de rest van hun verdere leven nog nodig hebben en regelmatig, 
voornamelijk thuis, gebruiken.  
De vaardigheden passend bij Oriëntatie zijn al veel meer gericht op werk. De leerling krijgt de 
mogelijkheid om te kijken welke richting ze op willen en welke branche goed bij hem / haar past. 
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Als de richting is gekozen gaat de leerling met de vaardigheden uit de Specialisatie aan de slag. Deze 
vaardigheden zijn gericht op werk en bereiden de leerling voor op werk wat past bij de gekozen 
branche. 
 

Alles wat een leerling gedaan heeft, mee bezig is of nog gaat doen is terug te vinden in het LVS. 
Het LVS is een digitale omgeving waarin alles staat wat de leerlingen kunnen doen op de Hans 
Petrischool. 
In dit LVS zitten de leerlijnen en houdt de leerling samen met de docent bij wat ze al hebben gedaan 
en wat ze gaan doen. Na het oefenen van elke vaardigheid vult de leerling samen met de docent een 
ontwikkelformulier in. Met behulp van dit formulier wordt samen gekeken of de leerling de 
vaardigheid beheerst of dat er extra oefening nodig is. 
De docent en de leerling hebben zo altijd een goed overzicht van wat de leerling heeft gedaan en wat 
de leerling nog gaat doen. 
Bij ieder vak kan de leerling certificaten halen. Een certificaat bestaat uit een verzameling 
vaardigheden die goed bij elkaar passen. De leerling krijgt het certificaat als hij alle vaardigheden die 
horen bij het certificaat beheerst.  
 
Bij rekenen, Nederlands, Engels en burgerschap wordt ook gewerkt aan de hand van leerlijnen. De 
leerlijnen zijn ingedeeld in onderdelen die goed bij elkaar passen. Ieder onderdeel wordt afgesloten 
met een toets. Wordt de toets voldoende gemaakt, dan kan de leerling door naar het volgende 
onderdeel.  
De leerling en de docent kunnen goed bijhouden wat een leerling al heeft gedaan en waar de leerling 
nu mee bezig is.  
Ook deze leerlijnen zijn onderverdeeld in Basis, Oriëntatie en Specialisatie. We streven ernaar dat 
alle leerlingen de Basis beheersen als ze onze school verlaten. Oriëntatie is voor de leerlingen die wat 
meer kunnen en de Specialisatie is voor leerlingen die eventueel door kunnen stromen naar 
vervolgonderwijs. 
 
Wij zijn niet de enige school die werken met Doen-in. Met de andere scholen die verspreid door heel 
Nederland werken met Doen-in, hebben we nauw contact. We delen goede ideeën, ervaringen en 
leermiddelen. Gezamenlijk streven we ernaar het onderwijs op onze scholen zo goed mogelijk bij de 
leerlingen te laten passen. 
 

3.4 Het onderwijs aan onze leerlingen 
 

 

Leerjaar 1 2 3 4a 4b VRbr Entr 5+6 p7 

mentoruur 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

          

Nederlands 6 6 5 0,5 5  6 - - 

Rekenen Wiskunde 5 5 5 0,5 2 1 5 - - 

VOW 1 1 1 1 1 - - - - 

Engels 1 1 1 - - - 1 - - 

ICT 1 1 1 - - - - - - 

SOVA 1 1 1 - - 1 - - - 

Wereldoriëntatie 2 2 - - - - - - - 

Burgerschap 1 1 1 - - - 2 - - 
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VCA-light - - 1 - - - - - - 

AVO TOTAAL 18 18 16 2 8 3 14 0 0 

Baaz Praktijk 1 1 1       

Tekenen 1 1 - - - - - - - 

Algemene techniek 2 2 - - - - - - - 

Dier/groen 2 2 - - - - - - - 

Handvaardigheid 1 1 - - - - - - - 

Koken 2 2 - - - - - - - 

PV (domein wonen) - - 6 - - - - - - 

Voorbereiding branche - - - 12 6 - - - - 

Branche - - - - - 8 - 8 - 

Praktijk totaal 9 9 7 12 6 8 - 8 - 

          

Gym 2 2 2 2 2 - - - - 

Sport 2 2 - - - - - - - 

          

Type stage Int. snuffel ext ext ext ext ext ext pl 

Stage (klokuur) * ** 6 12 12 16 14 18 26 

Verdeeld over aantal 
dagen: 

  1 2 2 3 3 3 5 

 

 

* stage leerjaar 1 is interne stage. Deze vindt plaats onder de lestijd. Zie het onderdeel ‘stage’ in deze 

schoolgids 

** stage leerjaar 2: leerlingen van 14 en jaar en ouder kunnen in het laatste deel van het jaar 

snuffelstage lopen.  

Leerjaar 1 

Leerlingen in leerjaar 1 krijgen een lesprogramma  met 33 lesuur, met zowel praktijk als theorie.  De 

praktijklessen worden voor het grootste deel gegeven door vakleerkrachten. De AVO-vakken zoals 

Nederlands, rekenen en wiskunde, wereldoriëntatie, SOVA etc. worden weer voor het grootste deel 

gegeven door de eigen mentoren.  De praktijklessen bestaan onder andere uit algemene techniek, 

handvaardigheid, tekenen, dierverzorging/groen, koken en verzorging. Deze lessen worden voor het 

grootste deel gegeven door vakleerkrachten. Bij de praktijklessen maken de leerlingen kennis met 

het vak en worden de basisvaardigheden van het praktijkvak aangeleerd. 

De theorie in leerjaar 1 wordt zoveel mogelijk aangeboden op het eigen niveau van de leerling. Om 

het niveau van de leerling vast te stellen, worden aan het begin van het jaar toetsen afgenomen. Ook 

wordt gebruik gemaakt van gegevens van de vorige school van de leerling.  

Gedurende het eerste leerjaar wordt een ontwikkelperspectief voor de leerling vastgesteld. Het 

ontwikkelperspectief beschrijft in welke richting de leerling zich verder kan ontwikkelen. Het 

ontwikkelperspectief biedt ook vast een doorkijkje naar de mogelijkheden van de leerlingen in het 

tweede leerjaar. 
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De mentor van de klas houdt enkele keren per jaar met elke leerling een coachingsgesprek. In dit 

coachingsgesprek komt aan de orde aan welke onderdelen de leerling graag wil werken. Dit kan op 

het gebied van (werk)houding liggen, of op sociaal-emotioneel gebied.  De mentor legt samen met de 

leerling de uitkomsten van dit coachingsgesprek vast in de eigen map van de leerling. 

Leerlingen in het eerste leerjaar gaan interne stage lopen. Interne stage wil zeggen dat de stage 

binnen school plaats vindt, begeleid door medewerkers van de school.  De interne stage is bedoeld 

als een eerste kennismaking met de stage, die in de hogere leerjaren een belangrijke rol speelt in het 

onderwijsprogramma van de leerling. De interne stage duurt een week. 

Leerjaar 2 

Leerjaar 2 lijkt in opbouw veel op het eerste jaar. Ook hier is ruimte in het lesrooster voor theorie en 

praktijk.  De theorie is hier ook weer zoveel mogelijk op het niveau van de leerling. Aan het begin van 

het tweede leerjaar wordt ook een OPP opgesteld. Dit gebeurt ook in samenspraak met leerling en 

ouders.  

Ook in deze klas wordt het ontwikkelperspectief bijgehouden en waar nodig bijgesteld.  

Leerlingen van 14 jaar en ouder kunnen in het tweede leerjaar stage gaan lopen. Behalve leeftijd 

wordt er ook bekeken of de leerling stagevaardig is.  Dit gebeurt maximaal 1 dagdeel per week.  

Leerjaar 3: voorbereiding op het brancheonderwijs 

Inmiddels is er een uitstroomperspectief vastgesteld. Dit is gericht op werk, beschermde werkplek of 

ROC. De leerroute is vastgelegd in een OPP, waarbij de ouders en leerling mee beslissen over de 

inhoud door het zetten van een handtekening. Afhankelijk van de te volgen leerroute wordt gewerkt 

aan praktische en theoretische vorming.  

De praktische lessen staan in het teken van het domein wonen (PV=Persoonlijke Vaardigheden). De 

leerlingen krijgen 6 verschillende vakken aangeboden gedurende het schooljaar.  

De leerlingen lopen extern stage, gedurende 1 dag per week. 

Aan het einde van het derde leerjaar kunnen de leerlingen die 16 jaar of ouder zijn in overleg met 

leerkracht en ouders direct doorstromen naar de branche.  

Leerjaar 4  

In dit leerjaar krijgen de leerlingen in groepjes van ongeveer 8 leerlingen een opleiding in een op een 

beroep/branche gerichte activiteit. Zowel theoretisch als praktisch krijgen zij de kneepjes van het vak 

aangeboden: Leren door doen. Daarnaast wordt in leerjaar 4 ook nog aandacht besteed aan de 

vakken Nederlands en rekenen en het vak Voorbereiding op Werk. 

De leerlingen maken in dit leerjaar kennis d.m.v. een keuze programma met de verschillende 

branches. 

Aan het einde van het vierde leerjaar kunnen de leerlingen in overleg met leerkracht en ouders 

kiezen naar welke vorm van brancheonderwijs zij willen doorstromen.  
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Entree 

In de Entree-groep worden de leerlingen voorbereid op vervolgonderwijs in de entree-opleiding van  

het MBO. Daarnaast loopt de leerling ook externe stage. Leerlingen met het uitstroom-profiel 

Vervolgonderwijs komen in aanmerking voor deze klas.  

Catering Veilige Route 

Dit is een branchegroep Veilige Route. Naast dat zij nog meer aandacht en ondersteuning krijgen, zijn 

er 3 vaste AVO-uren in de week met de onderdelen Nederlands, rekenen en Voorbereiding op Werk 

ingepland. 

Branche 

In deze fase die 2 of 3 jaar duurt,  krijgen de leerlingen in kleine groepjes van ongeveer 8 leerlingen, 

een opleiding in een op een beroep/branche gerichte activiteit. Zowel theoretisch als praktisch 

krijgen zij de kneepjes van het vak aangeboden: Leren door doen.  

Door middel van externe stages trachten wij de leerlingen in 2 of 3 jaar voor te bereiden voor de 

maatschappij, d.w.z. zij verlaten de school met een baan.. Aan het einde van dit traject wordt een 

certificaat afgegeven. Wij kennen op dit ogenblik de volgende branchegerichte leerwegen: 

automake-up, catering, zorg en welzijn, bouwtechniek, detailhandel, magazijn. 

P7 

Deze groep leerlingen van 17 jaar en ouder lopen 5 dagen in de week stage en hebben uitzicht op 

een baan. Er zijn regelmatig terugkom-momenten op school, waarbij de vorderingen met de leerling 

worden doorgenomen. 

De auto-make-up-groep:  

Uitgangspunt is om de leerlingen voor te bereiden op een arbeidsplaats in het bedrijfsleven, met 

name garages, demontagebedrijven, autoschadebedrijven en autopoetsbedrijven. 

Naast kennis van het poetsen, de soorten lak en het reinigen wordt er ook aandacht besteed aan 

eenvoudige autotechniek. Hierbij valt te denken aan het verwisselen van een wiel, olie bijvullen enz. 

Ook wordt er aandacht besteed aan fietstechniek en het onderhoud van bromfietsen.  

Dit alles gebeurt vanuit een zoveel mogelijk gestructureerde opzet, met als voornaamste 

aandachtspunten: aangepast gedrag, leren samenwerken, een juiste mentaliteit en kennis van 

gereedschappen. 

Afhankelijk van de groep wordt er zijdelings ook nog aandacht besteed aan de beginselen van lassen. 
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 Zorg en welzijn 

De Branchegroep “Zorg en Welzijn” biedt vier leertrajecten aan. Het 

gaat om: 

 Schoonmaken in de groot huishouding; landelijk erkend 

branche certificaat  is te behalen. 

 Werken in de bejaardenzorg; landelijk erkend branche 

certificaat  is te behalen. 

Schoonmaak is een groot onderdeel van alle leertrajecten. Een groot 

deel van de opleiding zal buiten de school plaats vinden. Er is  een 

woning gehuurd in het seniorencomplex Zephyr, waar de leerlingen 

onder de naam PRO-support zich bekwamen in schoonmaakwerk, 

ondersteuning van het personeel bij hulp aan senioren. 

De leerlingen in deze groep werken naar een tweetal certificaten 

toe. In het eerste leerjaar moeten zij het certificaat Schoonmaken in de groothuishouding behalen. 

Het jaar erna kunnen zij ook kiezen voor werken in de bejaardenzorg. Verdere studie voor een baan 

in deze richtingen is noodzakelijk. 

Bouwtechniek 

In deze groep worden leerlingen zo 

breed mogelijk geschoold in praktische 

vaardigheden.  Soms gaan leerlingen 

op pad om allerlei klussen buiten 

school te doen. De nadruk van de 

lessen ligt dan ook niet op het beroep 

specifieke, maar meer in de breedte, 

waarbij zoveel mogelijk vaardigheden 

opgedaan kunnen worden.  

De achterliggende gedachte is: “het 

vak” wordt in de praktijk geleerd. Onze 

leerlingen worden werklieden op 

school en vaklieden in het 

bedrijfsleven. 

http://intranet/sites/fotoalbum/2004  2005/MO groep naar België/P1010032.JPG
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Catering: 

 In het eerste jaar krijgen de leerlingen kooklessen in 

onze huishoudkeuken. We proberen ze kennis te laten 

maken met eenvoudige standaardgerechten. Soepen, 

aardappel-, groenten, pasta- en rijstgerechten.  

Het jaar daarop worden de gerechten wat 

ingewikkelder en komt de aandacht meer op 

samengestelde maaltijden te liggen. Ondertussen zien 

we welke leerlingen het koken leuk en fijn vinden. Iets 

voor de toekomst? Een jaartje later gaan de leerlingen 

gerechten voor anderen bereiden. Meestal voor in de 

schoolkantine en eventueel voorbereidingen voor 

gerechten voor grote buffetten. Als blijkt dat uw kind 

"gevoel" heeft voor werken in de horeca en dit ook 

voor de toekomst, dan overleggen we met U of we met Uw kind in de branchegroep catering verder 

gaan. Werken in de horeca kan van alles inhouden.  

Uiteraard kunnen onze leerlingen ook een landelijk erkend branche certificaat halen.  

Detailhandel 

Vanaf het derde jaar praktijk krijgen de leerlingen het vak detailhandel aangeboden. Ze leren hoe een 

werkdag in een winkel eruit ziet en wat de taken zijn.  Hierbij 

moet gedacht worden aan vakken vullen, spiegelen, artikelen 

prijzen met een prijstang en kleding prijzen met een ridderspoor, 

werken met een kassa en het inpakken van cadeaus. 

Ook geld rekenen en klantbenadering zijn een belangrijk 

onderdeel van het vak detailhandel. 

Daarnaast oefenen we het etaleren. Al deze activiteiten vinden 

plaats in onze winkel in de binnenstad, "Twinkel”. Twinkel is in 

het pand van Schefferstaete aan de Groenmarkt, waar we 

zelfgemaakte of zelf ingekochte artikelen gaan verkopen. We 

werken met de methode “Detailhandel”. Hier kunnen de 

leerlingen een landelijk erkend branche certificaat voor halen. 
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Magazijn 

Hier is sprake van magazijnbeheer, 

kopieerwerk, logistiek, drukwerk, inbinden 

van boekwerk etc. Tevens bestaat de 

mogelijkheid tot het behalen van het 

certificaat logistiek en vorkheftruck. De 

branche magazijn leidt op tot magazijnwerk, 

eenvoudige administratie en evt. werken in 

een grote supermarkt.  

 

3.5 De stage 
Een belangrijk onderdeel van het praktijkonderwijs. Hierin kennen we de volgende vormen:  

interne stage 

Bij de interne stage gaat het om het aanleren van werkzaamheden die voorbereiden op zelfstandig 

wonen en om het aanleren van algemene vaardigheden, die nodig zijn voor een goed functioneren in 

het bedrijfsleven. 

Leerlingen uit de het eerste leerjaar lopen 1 week interne stage binnen de school.  

Taken die de leerlingen o.a. gaan doen: 

 Schoonmaak-activiteiten in de school 

 Administratief werk 

 Koffie en thee rondbrengen 

 Oud papier ophalen 

 Was opvouwen 

 Helpen bij verkoop in de kantine 

 Planten verzorgen 

Snuffelstage 

Leerlingen in klas 2 kunnen 4 uur per week stage lopen. Dit gaan zij doen als zij 14 jaar of ouder zijn 

en stagevaardig zijn. Op deze wijze maken zij kennis met het bedrijfsleven en hopen wij dat zij een 

beter inzicht krijgen in het begrip “stagelopen”. Tevens krijgt de school een indruk van de 

mogelijkheden van de aanstaande stagiair. De leerling gaat door het jaar heen bij vier verschillende 

branchesectoren snuffelstage lopen. 

Arbeidstrainende stage 

Leerlingen vanaf leerjaar 3 gaan externe stage lopen.  Bij deze stage ligt het accent op het aanleren 

van de competenties die een werknemer nodig heeft om te kunnen werken. 
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Arbeidsinpassende stage 

De helft van de schooltijd in de bovenbouw wordt aan deze 

stage besteed. Bij deze stage ligt het accent op het aanleren 

van vaktechnische vaardigheden en sociale vaardigheden. Daar 

onze school als schakel tracht te fungeren tussen praktijk- 

onderwijs en maatschappij ligt het accent voor een groot 

gedeelte hierop. De zelfredzaamheid staat bij alles voorop. Aan 

het eind van de “branchegerichte” fase hopen we dat  de 

leerling via stage een baan gekregen heeft.  

3.6 Onderwijstijd 
De onderwijstijd voor het praktijkonderwijs is vastgesteld op een minimum van 1000 klokuren op 

jaarbasis. Dat geldt voor alle leerjaren. De onderwijstijd op de Hans Petrischool is als volgt 

opgebouwd: 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4  branche 

Lesuren 879 879 539 481 227 

Mentoruren 57 57 57 57 57 

Stage 0 0 416 454 680 

Onderwijstijd pauze 150 150 44 44 44 

Totaal 1030 1030 1056 1036 1008 

 

3.7 Speciale voorzieningen 
Kluisjes: 

Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar. Het gebruik van de kluisjes is gratis. Wel wordt er 10 

euro borg gevraagd voor de sleutel. Bij verlies/diefstal van deze sleutel vervalt de borg. 
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4 ZORG VOOR DE LEERLINGEN 

4.1 zorgcoördinator 
De zorgcoördinator van de Hans Petrischool is mevr. Cirkel 

4.2 (interne) ondersteuningsteam 
Samen met de twee  teamleiders vormen de zorgcoördinator het interne ondersteuningsteam. 

Leerlingen die behoefte hebben aan een extra ondersteuning, buiten de basisondersteuning van de 

klas om, worden besproken en begeleid vanuit dit team. De vraag start altijd bij de mentor, die in de 

begeleiding van de leerling ondersteuning nodig heeft. Vanuit het mentoroverleg tussen mentor en 

teamleider wordt deze geformuleerde ondersteuningsvraag besproken in het interne OT. 

4.3  (externe) ondersteuningsteam 
Regelmatig komt het ondersteuningsteam bij elkaar. Dit zijn leden van het interne OT, aangevuld met 

Begeleider Passend Onderwijs, of de schoolarts, of de leerplichtambtenaar of de ouder kind coach. 

4.4 Mentorgesprekken 
Door het jaar heen worden er mentorgesprekken gehouden. Deze worden gepland in het lesrooster. 

De mentor maakt met de leerling een afspraak voor het mentorgesprek. Het mentorgesprek is een 

coachend gesprek, waarbij de mentor samen met de leerling kijkt wat er nodig is om de doelen die in 

geformuleerd zijn in het OPP te kunnen halen.  

4.5 Problemen rondom leerlingen 

Ernstige Delicten. 

Bij ernstige delicten worden altijd direct de ouders en zo nodig politie ingeschakeld. We denken aan 

ongewenste intimiteiten, lichamelijk en verbaal geweld/bedreigingen. Als sanctie zal veelal schorsing 

volgen. Schorsing is de eerste stap van verwijdering.  

Procedure bij ernstige delicten 

Onder ernstige delicten wordt verstaan ongewenste intimiteiten, lichamelijk en verbaal geweld.  

• Als school moeten wij onze verantwoordelijkheid 100% nakomen en problemen zo 

adequaat mogelijk oplossen. Daarvoor is een vaste procedure ontwikkeld. 

 Schoolspecifieke zaken zullen door school zelf worden aangepakt en gesanctioneerd. 

 Bij heel ernstige delicten, zoals ongewenste intimiteiten (handtastelijkheden) en 

bedreigingen schakelen wij de politie in. 

 De slachtoffers van het delict laten wij hun verhaal doen en hun ouders worden ingelicht. 

protocol melding Veilig Thuis 

Veilig Thuis (voormalig AMK): Advies en meldpunt kindermishandeling. 

Zuid-Holland 

Postbus 370 

2800 AJ Gouda 

Tel: 0182 680888 
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Melding gebeurt altijd vanuit het OT. Dit om de verantwoording breder te maken en niet als privé 

persoon ergens op afgerekend te worden. De schoolleiding wordt evenals de leerkracht op de hoogte 

gebracht. Ouders worden altijd van te voren op de hoogte gebracht. 
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5 INFORMATIE VOOR OUDERS 
Het contact met ouders is van groot belang. De Hans Petrischool streeft er dan ook naar om een zo 

goed mogelijk contact met ouders/ verzorgers te houden in het belang van de leerling. Vormen van 

contact kunnen zijn: Ouderavond, informatieavond,  telefonische informatie etc. 

Ook kunt u van uw kant uw belangstelling tonen door de mentor via een briefje of telefonische 

afspraak buiten de lesuren bij te praten. De mentor is voor ouders het eerste aanspreekpunt. In 

tweede instantie is dat de teamleider van het betreffende leerjaar. 

5.1 Informatievoorziening 
o Ouderavond: in ieder geval twee keer per jaar. Deze gesprekken worden gedaan met leerling, 

ouders en mentor. De eerste ouderavond bij de start van het schooljaar wordt het OPP 

besproken en vastgesteld. De ouderavond halverwege het schooljaar is gericht op de 

voortgang van de leerling. Aan het eind van het schooljaar is er een ouderavond, waarin het 

OPP wordt geëvalueerd en de behaalde certificaten worden uitgereikt. 

o Indien er problemen zijn, van wat voor aard dan ook, kunnen de ouders een gesprek 

aanvragen met de mentor, of met de directie. Hiervoor dient vooraf wel een afspraak 

gemaakt te worden. 

o Via de Magister-app zijn het rooster en de roosterwijzigingen te bekijken.  Ook is het verzuim 

van de leerling inzichtelijk. Deze informatie is ook via de website te bekijken.  

o De schoolgids en de onderwijsgids. De schoolgids die u nu leest geeft directe informatie over 

onze school. De onderwijsgids is bestemd voor  ouders en verzorgers en wordt door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen jaarlijks uitgegeven. Hierin staan de 

algemene rechten en plichten van ouders en leerlingen. 

o De website van school te raadplegen met bovenstaande informatie.  

5.2 Schoolverzekering 
Alle leerlingen zijn verzekerd via school. Voor de stagiaires is er een speciale stageverzekering 

afgesloten. Indien u een beroep wilt doen op de schoolverzekering dan kunt u zich in verbinding 

stellen met de schooldirectie. De verzekeringsvoorwaarden zijn op school bekend. 

5.3 Financiën 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is vanaf schooljaar 2018/2019 afgeschaft.  

Schoolkamp en schoolreizen 

Elk leerjaar gaat gedurende het schooljaar een keer op schoolkamp of op schoolreis. Hiervoor krijgt u 

apart een rekening toegestuurd. Lopende het schooljaar ontvangt u informatie over de activiteit en 

over de betaling. 

Restitutie 

Het is bij betalingen niet mogelijk restitutie aan te vragen vanwege de vooraf door de school 

gemaakte kosten.  
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6 SCHOOLTIJDEN,  VAKANTIEROOSTER 

6.1 Lesrooster 
De Hans Petrischool werkt met een lesurenrooster. Binnen onderstaand urenrooster heeft iedere 

groep zijn eigen rooster. Dit rooster leidt er uiteindelijk toe, dat de leerling de wettelijk verplichte 

onderwijstijd behaalt.  

Het lesrooster wordt bij de start van het schooljaar door de mentor aan de leerling gegeven. 

Daarnaast is het via de Magister-App en de website in te zien door leerlingen en ouders. 

Lestijden leerjaar 1 en 2 

1e uur 08:30 09:15 

2e uur 09:15 10:00 

kleine pauze 10:00 10:15 

3e uur 10:15 11:00 

4e uur 11:00 11:45 

grote pauze 11:45 12:15 

5e uur 12:15 13:00 

6e uur 13:00 13:45 

7e uur 13:45 14:30 

8e uur 14:30 15:15 

 

Lestijden leerjaar 3, 4 en branche 

1e uur 08:30 09:15 

2e uur 09:15 10:00 

kleine pauze 10:00 10:15 

3e uur 10:15 11:00 

4e uur 11:00 11:45 

5e uur 11:45 12:30 

grote pauze 12:30 13:00 

6e uur 13:00 13:45 

7e uur 13:45 14:30 

8e uur 14:30 15:15 

 

 

6.2 Vakantierooster 
Vakantierooster 

 

Vakantierooster 

Herfstvakantie 22 oktober 2018 26 oktober 2018 

Kerstvakantie  24 december 2018 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 1 maart 2019 
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Meivakantie 19 april 2019 3 mei 2019 

Hemelvaart 30 mei 2019 31 mei 2019 

2e pinksterdag 10 juni 2019  

Zomervakantie 22 juli 2019 30 augustus 2019 

 

 

6.3 Roostervrije dagen 
Gedurende het schooljaar 2018/2019 worden er roostervrije dagen voor leerlingen gepland. Op een 

roostervrije dag hebben de leerlingen geen les. Deze worden van te voren aangekondigd.  

6.4 Pauze en toezicht 
Alle leerlingen blijven in de pauzes op school. In de middagpauze kunnen zij in de kantine hun lunch 

nuttigen. Tevens kunnen zij in de kantine dranken en eten kopen. Tijdens de pauzes zijn er 

leerkrachten die zowel binnen als buiten toezicht houden.  

6.5 Lesuitval en roosterwijzingen 
Bij afwezigheid van docenten wordt getracht zoveel mogelijk de les op te vangen. De roosters met de 

roosterwijzigingen zijn in te zien via de Magister-App en de website. 
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7 PERSONEEL 

7.1 Contactpersonen 
Directeur     dhr. R.Bunk 

Teamleider bovenbouw    dhr. P. van de Graaf 

Teamleider onderbouw    dhr. R. Dubbelman 

stagecoördinator    dhr. A. Evers  

Zorgcoördinator    mevr. R.Cirkel  

Intake      mevr. H. Meijers 

7.2 Mentoren 
1A      dhr. H. van der Giessen 

1B      mevr. S. van Soelen 

1C      mevr. A. Zevenhoven 

2A      mevr. T. de Kreij 

2B      mevr. L. van Houten 

2C      Dhr. H.Scheurwater 

2D      Dhr.M.Kok 

3A      dhr. P. Waterdrinker 

3B      mevr.M.Kuipers   

4A      mevr. E. van Nus 

4B      mevr. L. van der Knijff 

4AU      dhr. C. Timmermans 

4BT      dhr. T. Prein 

4Cat1      dhr. A. Jouwsma 

4CatVR      dhr. M. Paap 

4Det1      mevr. A. Paap 

4Det2      mevr. M. Scheurwater 

4Mag      mevr. E. Welles 

4ZW      mevr. D. Prein 

4ENTREE     dhr. W. van Randwijk 

P7      dhr. A.B.  Evers 
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8 KLACHTENREGELING 

8.1 Klachtenregeling op de Hans Petrischool 
De Hans Petrischool kent als gevolg van de invoering van de zogeheten “Kwaliteitswet” per 1 

augustus 1998 een klachtenregeling volgens de regelgeving van het Vos-abb.  

Ter aanvulling op deze regeling geldt het “reglement voorfase klachtenbehandeling”. Onderstaand 

treft u dit reglement aan., 

De school heeft als doelstelling klachten zoveel mogelijk binnen schools te willen oplossen. Dit kan 

zowel schriftelijk als mondeling plaats vinden.  

Bij het formuleren van een klacht kan hulp gevraagd worden van de vertrouwenspersoon (mevr A de 

Roon).  

Leidt de afwikkeling niet tot een bevredigende oplossing dan wendt u zich middels de directie tot het 

bestuur. 

 

8.2 Reglement voorfase klachten 
Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van het 

bevoegd gezag dan wel een orgaan van de school waartegen de klacht is gericht. 

Klager: een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers, evenals anderen die een 

duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. 

Ex-leerlingen, ouders, voogden en verzorgers van deze leerlingen, kunnen klagen mits zij niet langer 

dan 6 maanden van school zijn. 

Artikel 2 

Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend. Mondelinge klachten 

worden niet geregistreerd, doch informeel afgehandeld door degene die de klacht ontvangt. 

Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van de school. Schriftelijke klachten worden 

geregistreerd. 

Artikel 3 

Een klager kan zich laten informeren door de interne vertrouwenspersoon. 

Artikel 4 

Klachten worden op zorgvuldige wijze behandeld. Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te 

komen voorop 

Artikel 5 

Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Hierbij wordt in ieder geval verteld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de klacht 

zijn. De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit gebeurt, wordt geregistreerd. 
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Artikel 6 

Indien de klager niet tevreden is, kan hij zich wenden tot het bestuur van de school. 

Artikel 7 

In afwijking van wat bij dit reglement is bepaald, kan een klacht die betrekking heeft op seksuele 

intimidatie door een klager bij een persoon in de school naar keuze worden ingediend. 

Artikel 8 

Indien een klacht gedurende de behandeling volgens dit reglement wordt ingetrokken, vervalt de 

verplichting tot verdere toepassing van dit reglement. 
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9 VERZUIM EN VERLOF 
In de Leerplicht wet staat dat de ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. 

“Zomaar wegblijven mag niet”. De gemeente heeft de taak dat te controleren. 

9.1 Verzuim en melding van verzuim 
Indien een leerling door ziekte niet naar school kan komen, dient de school, door een van de ouders, 

daarvan in kennis te worden gesteld. Indien een leerling niet afgemeld is kunt u een  telefoontje van 

ons verwachten. Bij herhaald “niet melden” van het verzuim geven wij dit als “onwettig” verzuim 

door aan de afd. leerplicht. 

Indien een leerling onder schooltijd naar de tandarts of de dokter moet, zal hij dit ons schriftelijk aan 

moeten kunnen tonen. Onder schooltijd mogen leerlingen zonder briefje of telefoontje van 

ouders/verzorgers niet het gebouw of de les verlaten. 

9.2 Te laat komen 
Leerlingen die te laat komen, moeten zich eerst melden bij de conciërge. De conciërge geeft de 

leerling een telaat-briefje. Dit briefje wordt door de leerling aan de leerkracht gegeven, zonder 

briefje krijgen zij geen toegang tot de les. 

Leerlingen halen per definitie de tijd in die ze te laat gekomen zijn. De mentor zal bij herhaaldelijk 

(meer dan 3 keer) te laat komen contact opnemen met de ouders, om goede afspraken te maken om 

het te laat komen tegen te gaan.  

Er zijn door leerplicht in de regio richtlijnen vastgesteld, waaraan de school ook voldoet.  Doel is om 

verzuim tegen te gaan. Bij 9 keer ongeoorloofd te laat, zal leerplicht de ouders en leerling oproepen 

voor een gesprek. Bij 3x te ongeoorloofd te laat en bij 6x ongeoorloofd te laat zal er door de 

administratie van school een brief verstuurd worden naar het huisadres, om de ouders ook officieel 

op de hoogte te stellen van het laat komen. 

9.3 Extra verlof  
U kunt extra verlof vragen voor uw kind(eren). Dit extra verlof moet u dit minimaal twee dagen van 

te voren aanvragen. Een verlofformulier kan opgehaald worden bij de administratie. De 

verlofaanvraag wordt bekeken en beoordeeld door de teamleiders. Zij volgen hierbij de richtlijnen 

van bureau leerplicht.  

9.4 Op vakantie onder schooltijd 
Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de 

schoolvakanties niet met de ouders op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van 

de ouder(s). Voorbeelden zijn: beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en 

beroepen waarbij een der ouders langdurig in het buitenland verblijft (b.v. zeevarenden). 

In dat geval mag de school een leerling eenmaal per jaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie 

kan plaats hebben. Het betreft hier de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet 

een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de 

verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder moet met de volgende voorwaarden rekening 

worden gehouden: 
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 in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken 

van te voren bij de teamleider worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dit niet 

mogelijk was. 

 De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan; 

 De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, 

waardoor de leerling pas later op schoolkan terugkomen. Het is van groot belang om dan een 

doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de 

ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden voorkomen. Bij twijfel kan de 

teamleider van de school advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

9.5 Procedure bij het aanvragen van verlof. 
Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. En als het om 

vakantie gaat zeker 2 maanden van te voren. 

Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar (formulier aanvraag extra verlof). 

De directie beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en  moet zich hierbij houden 

aan voornoemde regels. Meer dan 10 schooldagen voor vakantie mag niet verleend worden. 

Als het om meer dan 10 schooldagen in een schooljaar gaat op grond van belangrijke 

omstandigheden, wordt het verzoek met advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de 

leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. 

Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt schriftelijk 

doorgegeven. 

Wanneer de ouders het kind zonder toestemming toch thuishouden, is de school verplicht dat 

verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en 

kan besluiten om proces verbaal op te maken. Op grond hiervan kan de rechtbank een straf 

opleggen. 

De teamleider kan de leerplichtambtenaar om advies vragen als het gaat om aanvragen van 10 dagen 

of minder. 

9.6 Bezwaar tegen de beslissing van de school of de leerplichtambtenaar. 
Het besluit van de school of de leerplicht ambtenaar voor extra verlof moet schriftelijk worden 

doorgegeven. Als de ouders/verzorgers bezwaar willen maken tegen de beslissing kan men een 

bezwaarschrift indienen bij de school of de gemeente. In het geval van bezwaar tegen de beslissing 

van de ambtenaar, komt er een hoorzitting waarbij de ouders/verzorgers hun bezwaar mondeling 

kunnen toelichten. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ondertekend worden ingediend en de 

volgende gegevens bevatten: 

 Naam en adres van de belanghebbende 

 Dagtekening 
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 Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het 

bezwaar 

Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kan op grond van de Algemene Wet 

Bestuursrecht binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de arrondissementsrechtbank. 

9.7 Belangrijke omstandigheden 
Bij belangrijke omstandigheden moet onder andere worden gedacht aan: 

  Omstandigheid Maximale duur van het verlof na toekenning 

1 Het voldoen aan een wettelijke 

verplichting of het nakomen van een 

medische afspraak voor zover dat niet 

buiten schooltijd kan 

De duur van de verplichting of afspraak 

2 Een huwelijk van de familie t/m de 3e 

graad van het  kind (ouders, -

overgrootouders, broers/zusters, 

ooms/tantes) 

1 dag of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of het 

huwelijk in of buiten Dordrecht gesloten wordt. 

3 Een 12 ½ -, 25-, 40-, 50 en een 60 jarig 

huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders 

ten hoogste 1dag 

4 Een 25- en 40 jarig ambtsjubileum van 

ouders of grootouders 

ten hoogste 1dag 

5 Gezinsuitbreiding ten hoogste 1dag 

6 Verhuizing ten hoogste 1dag 

7 Ernstige ziekte van ouders, grootouders, 

broers/zusters 

Duur in overleg met school 

8 Overlijden inclusief begrafenis/crematie 

ouders,  

grootouders, broers/zusters, -bet 

overgrootouders,  

-oud- ooms/tantes, neven/nichten (3e 

en 4e graad) 

ten hoogste 4 dagen 

 

ten hoogste 2 dagen 

 

ten hoogste 1 dag 

 

Afwijking van de duur van het verlof is mogelijk, maar het uitgangspunt bij het verzoek en de 

beslissing moet zijn: is het verlof in het belang van het kind.  

Dat geldt ook voor verzoeken om extra verlof op grond van dergelijke omstandigheden die hierboven 

niet genoemd zijn. 

De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden”. 

 familiebezoek in het buitenland 

 vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

 vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 
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 een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te 

gaan 

 eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

 verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al, of nog vrij zijn 

 een verjaardag van een familielid 

 een nationale feest- of gedenkdag van een ander land 

9.8 Ongeoorloofd verzuim 
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de teamleider of de leerplicht ambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De teamleider is verplicht dit aan de 

leerplichtambtenaar te melden. De leerplicht ambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt op 

gesteld. 
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10  SCHOOLREGELS 
De meeste regels op deze school voor praktijkonderwijs zijn gericht op de toekomst van de leerling. 

“Wat kan en mag wel, of juist niet in een bedrijf?” Denk hierbij aan het opvolgen van instructies, op 

tijd komen, werkverzorging, de uitstraling van het bedrijf etc. 

10.1 De vijf belangrijkste schoolregels: 
1. Taalgebruik: 

Binnen de school en op het schoolplein wordt alleen Nederlands gesproken. 

2. Respect: 

Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar, met elkaars spullen en met het gebouw. 

3. Rust: 

Binnen de school en op het schoolplein lopen we rustig, blijven we van elkaar af en praten we op een 

rustige manier met elkaar. 

4. Spullen in orde: 

Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen die bij de les horen en je zorgt ervoor dat je die altijd 

bij je hebt. Waardevolle spullen bewaar je in je kluisje. School is niet verantwoordelijk voor deze 

eigendommen. 

5. Problemen 

Je zorgt er voor dat je problemen op een goede manier oplost. Problemen oplossen doen we samen. 

 

10.2 Praktische afspraken 

Voor en na schooltijd, de pauzes 

 Als je in de buurt van school bent, kom je het schoolplein op. 

 Op het schoolplein rijd je niet met je fiets of scooter. Je stapt af bij het hek. 

 Je zet je fiets op slot en in een fietsenrek. Staat je fiets niet netjes in het fietsenrek, dan 

wordt deze door school aan de ketting gelegd.  

 In de pauze blijf je op het schoolplein of in de kantine. 

 Op het schoolplein blijf in het gebied tussen de gele lijnen. 

 Eten en drinken doe uitsluitend je op het schoolplein of in de kantine. 

 Roken mag vanaf klas drie, uitsluitend in de pauze op de aangewezen plekken op het plein. 

Algemeen 

 Als je te laat komt, haal je een briefje bij de conciërge. Zonder briefje krijg je geen toegang 

tot de les. 

 Je hangt je jas op aan de kapstok buiten het lokaal of je bergt deze op in het kluisje. 

 Je mag pas een lesruimte of praktijkruimte binnengaan als de leerkracht daar toestemming 

voor geeft. 

 Binnen de school mag je geen hoofddeksels dragen, tenzij dit gebeurt uit religieuze 

overweging.  
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 Voor alle leerlingen gratis een kluisje beschikbaar, zodat je kostbare zaken als een 

portemonnee, mobiele telefoon, dure kleding of iets dergelijks veilig op kunt bergen. De 

school is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van 

eigendommen van leerlingen.  Voor het sleutelgebruik wordt een borg gevraagd. 

 Als je uit de les gestuurd wordt , meld je je bij je mentor of daarna de teamleider/directie. 

 Tijdens de gymnastieklessen moet je gymkleding en gymschoenen dragen.  

 De school mag onaangekondigd controles uitvoeren op het bezit van wapens en verdovende 

middelen.(School)tassen, kluisjes, laatjes, jaszakken en broekzakken mogen gecontroleerd 

worden. Er kan gevraagd worden je zakken leeg te maken en de voering van de zakken naar 

buiten te trekken. 

10.3 Mobiele telefoon 
 In de pauzes en tussenuren mag je gebruik maken van je mobiele telefoon, in de kantine of 

op het plein. 

 Muziek afspelen doe je alleen via een koptelefoon, niet via luidsprekers. 

 Tijdens de lessen heb je de mobiele telefoon niet hoorbaar of zichtbaar bij je. Bij voorkeur 

bewaar je de mobiele telefoon in je kluisje. 

 Het maken van opnames (foto, video of geluid) is nadrukkelijk verboden, tenzij met 

schriftelijke toestemming van de directie. 

 Bij ongeoorloofd gebruik van de mobiele telefoon of andere communicatie-apparatuur kan 

deze in beslag worden genomen door de leerkracht.  

 Je mag geen misbruik maken van je mobiele telefoon. 

 

10.4 Stage regels 
Wat verwacht de school van de ouders: 

 Tekenen van het stagecontract. 

 Ondersteuning bieden bij het goed verlopen van de stage. 

 Zoon/dochter motiveren om stage te volbrengen ook als het wat moeizaam verloopt. 

 School informeren bij problemen. 

 Bij vragen over (snuffel) stage zich alleen wenden tot school. 

 Tijdig melden aan bedrijf en aan school bij ziekte. 

 Zorgen voor een goed vervoermiddel om de leerling naar stage te laten gaan. 

Wat mogen de ouders van de school verwachten: 

 School zorgt voor een stagecontract en de begeleiding van de stage. 

 Zorgt voor kwalitatief goede adressen. 

 Informeert de ouders tijdig over de periode, de stagedagen en de werktijden van de stage. 

Dit zal schriftelijk gebeuren. 

 Zorgt ervoor dat de leerling tijdig wordt voorgesteld op het stageadres. 

 Zorgt voor extra begeleiding op de stageplek indien nodig. 

 Voert gesprekken met de leerling over het functioneren. 

 Informeert de leerkracht en indien nodig de ouders over het functioneren van de stagiair. 
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 Legt schriftelijk de mening van het bedrijf vast. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd op school terecht. 
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11  RELEVANTE ADRESSEN 

Bureau leerplicht 

(RBL+) regionaal bureau leerplicht 

Postbus 8 

3300 AA Dordrecht 

Tel: 078 6398090 

 

Ouder-Kindcoach 

Marieke van Gurp 

06 12 808 771 

mariekevangurp@flexusjeugdplein.nl  

werkdagen: dinsdag-donderdag-vrijdag 

GGD 

gemeentelijke gezondheidsdienst Zuid-Holland zuid 

Sibyla Sevenhoven 

Karel Lotsyweg 40 

Tel: 078  7708500 

Stichting Mee 

Kuipershaven 112 

0900 9888 

Sociaal Wijkteam Dordrecht 

www.swtdordrecht.nl  

Inspectie 

Inspectie van het onderwijs 

t.a.v. de hr. K. Verkerk 

postbus 7447 

4800 GK Breda 
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