School
gids

Kentalis Maatman
College
Samen sterk in communicatie

Voorwoord
Beste ouder of verzorger*,

Uw kind gaat naar een school van Kentalis. Of uw kind gaat naar een school in de buurt en
krijgt daar hulp en begeleiding van onze ambulant begeleiders. In deze algemene schoolgids
2022-2023 leest u meer over het onderwijs van Kentalis. Iedere school heeft ook een eigen
schoolgids. Beide zijn online te vinden op de schoolpagina. Aan het begin van het schooljaar
krijgt u een informatiekaart of schoolwijzer met belangrijke informatie, bijvoorbeeld de
schoolvakanties.

De scholen en de ambulante dienstverlening vallen onder Stichting Kentalis Onderwijs.

* Overal waar u ‘ouder’ of ‘ouders’ leest, bedoelen we ook verzorgers.
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Onze school
Inleiding
Beste ouder/verzorger,
In deze schoolgids voor schooljaar 2022-2023 vindt u informatie over het Kentalis Maatman College. Voor
algemene informatie over het onderwijs van Kentalis verwijzen wij u naar Kentalis Schoolgids Algemeen Deel.
U leest in deze gids meer over onze werkwijze en visie. Ook zetten we een aantal praktische zaken op een rij.
Van de taken van de medezeggenschapsraad tot informatie over verzekeringen en veilig internetgebruik. Wij
vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk. Daarom nodigen we u regelmatig op school
uit. We horen het ook graag als u ideeën of opmerkingen heeft over ons onderwijs.
Naast deze (deel-)schoolgids is er een informatiekaart met belangrijke praktische informatie, zoals de data
van de schoolvakanties en studiedagen. U heeft deze kaart aan het einde van het afgelopen schooljaar
ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Richard Kerver, Directeur Kentalis Maatman College

Onze visie
Om leerlingen toe te rusten voor deelname aan de maatschappij stellen we de leerling, zijn levensloop en zijn
leefomgeving centraal. We werken nadrukkelijk en gelijkwaardig samen met leerlingen, ouders/verzorgers en
waar dit van toegevoegde waarde is met onze partners van Kentalis zorg. Binnen de samenwerking met al
deze partijen erkennen wij ieders rol en vinden we het essentieel dat iedereen de eigen ervaring en expertise
toevoegt. We geloven dat er vanuit de verschillende perspectieven een beter beeld ontstaat over wie de
leerling is en wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Dit complete beeld helpt ons nog beter onderwijs te
realiseren voor de leerlingen. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van uw kind en vinden
het heel belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Onze leerlingen
Het Kentalis Maatman College is een school voor leerlingen van 11 tot 20 jaar met een cluster-2
onderwijsarrangement. Binnen cluster-2 zitten leerlingen met één of meerdere onderwijsbehoeften op het
gebied van communicatie en taal. Dit zijn leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) en dove /
slechthorende leerlingen.
De uitdaging van onze school ligt in het vergroten van de communicatieve competenties van onze leerlingen.
We zien het als onze taak om kwalitatief hoogwaardig, op de individuele leerling toegespitst, onderwijs aan
te bieden. Het doel is dat we onze leerlingen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Dit aanbod
krijgt vorm en inhoud vanuit onze missie en visie. Onze school kent de volgende uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs - Arbeid - Dagbesteding
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Het Kentalis Maatman College heeft in november 2021 opnieuw de waardering “Goed” ontvangen van de
onderwijsinspectie. Onze focus ligt op de sluitende aanpak. Dat betekent dat we iedere dag weer voor elke
leerling de meest passende aansluiting zoeken voor en ná onze school. Dat kan zijn op het ROC van Twente
(MBO) of in een baan of een passende plek binnen de dagbesteding.

Schoolondersteuningsprofielen
Elke school is verplicht een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit schoolondersteuningsprofiel
beschrijven we de speciale onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden binnen ons onderwijs. Op het
Kentalis Maatman College bieden we onderwijs aan in de drie uitstroomprofielen Vervolgonderwijs,
(beschutte) Arbeid en (arbeidsmatige) Dagbesteding aan de doelgroepen Doof/Slechthorend , TOS en TOS
MG.
Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de ondersteuning
die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Het SOP geeft kengetallen en daarnaast onze reflectie daarop en de voorgenomen actiepunten.
Via het SOP geven we onze instellingsdirecteur en ons bestuur, maar ook collega-scholen en ouders inzicht in
onze basiskwaliteit, de kwaliteit van de basisondersteuning, de voorzieningen van de school, de
deskundigheid van de werknemers en de mogelijkheden om bepaalde (passende) extra ondersteuning te
geven. Bekijk het ondersteuningsprofiel.

Schoolplan
Ons schoolplan bevat een lange termijn (2019-2024) beschrijving van het beleid met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school en in de ondersteuning binnen de arrangementen wordt
gevoerd. Het omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het beleid met betrekking tot de zorg,
bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het beleid ten aanzien van materiële of
geldelijke bijdragen. We beschrijven in dit plan wat we met ons onderwijs en ondersteuning willen bereiken,
hoe we ons onderwijs daartoe willen inrichten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat
organiseren. Daarnaast beschrijft dit document de plannen voor de professionele ontwikkeling van onze
medewerkers. Bovendien welke verbeteringen we op grond van interne analyses willen aanbrengen in de
nabije toekomst en de ambities die wij ons zelf stellen.
Het schoolplan schept voor inspectie, bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met
het onderwijs en de ondersteuning binnen de arrangementen en hoe we dat dagelijks vormgeven. Als team
van deze onderwijseenheid verbinden wij ons aan het beleid dat in het schoolplan staat beschreven. Het
schoolplan is ook een wettelijk document, dat door het bestuur ter verantwoording aan de inspectie wordt
toegestuurd. Bent u benieuwd naar de inhoud van het schoolplan? U kunt het schoolplan raadplegen door
een mail te sturen aan infomaatmancollege@kentalis.nl t.a.v. de directie.

Organisatie van de school
Het Kentalis Maatman College vormt samen met de Kentalis Prof. Huizingschool (SO) het cluster 2 speciaal
onderwijs in Enschede en is onderdeel van de Koninklijke Kentalis. De scholen zijn gevestigd aan de
Maatmanweg te Enschede. Naast de scholen is er een ambulante dienst werkzaam in het gebied, die voor de
begeleiding zorgt voor leerlingen met een ondersteuningsarrangement in het reguliere onderwijs (BAO-VOMBO). Veel leerlingen van het Kentalis Maatman College komen uit Twente en een deel van de Achterhoek.
Wij besteden veel aandacht aan het zelfstandig reizen, maar er zijn ook leerlingen die aangewezen zijn op
taxivervoer vanwege extra beperkingen. Er kan soms sprake zijn van enige overlapping qua
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verzorgingsgebied met andere Kentalis scholen.

Onderwijsteam
Het Kentalis Maatman College heeft ongeveer 35 medewerkers in dienst. Het betreft een multidisciplinair
team waarbij een ieder specifieke bijdrage levert aan het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen.
De leraren verzorgen samen met de logopedisten, leraarondersteuners het onderwijs aan de leerlingen.
De leraren worden ondersteund door inhoudelijk deskundigen, te weten de intern begeleiders,
orthopedagogen, de maatschappelijk werker, de logopedisten, de stage-coördinatoren en organisatorisch,
administratief door een managementassistent.
De orthopedagogen ondersteunen de leraren wanneer zaken niet vanzelf lopen en specialistische hulp
noodzakelijk is.
De maatschappelijk werker ondersteunt ouders o.a. bij het aanvragen van voorzieningen voor hun
zoon/dochter en onderhoudt de contacten met de instellingen die in deze belangrijk zijn voor onze
leerlingen.
De logopedisten zijn onze deskundigen op het gebied van spraak en/of -taalontwikkeling. Naast het
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verzorgen van individuele logopedie zijn zij samen met de mentoren verantwoordelijk voor de lessen
communicatieve redzaamheid en alle activiteiten die daarmee samenhangen.
De stage-coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van alle stages binnen onze
school. Daarnaast hebben zij een belangrijke taak bij de overgang naar werk of dagbesteding.
De intern begeleiders bewaken en ondersteunen het onderwijsproces alsmede de ontwikkelingsperspectieven
van de leerlingen.
Onze managementassistent verzorgt de administratie van de school, verzorgt de telefonische bereikbaarheid
van de school en ondersteunt de afdelingsdirecteur door de agenda bij te houden, vergaderingen te
notuleren, invallers te regelen en gasten te ontvangen.
De conciërge/technisch vakman draagt zorg voor de netheid in de school, verzorgt koffie en thee, maakt
ruimtes gereed voor vergaderingen, enz.
Stagiaires, ondersteunen en leren doordat wij ze kennis geven over onze vorm van speciaal onderiwjs.
De directeur geeft integrale leiding aan de school.

Rondleiding en inschrijven op onze school
Bent u benieuwd naar onze school? We nodigen u van harte om een kijkje te komen nemen. We laten u de
school zien en vertellen over ons onderwijs en onze visie. Plaatsing op het Kentalis Maatman College kan
alleen indien de Commissie van Onderzoek een onderwijsarrangement cluster 2 heeft afgegeven en wij als
school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling.
Voor aanmelden, klik s.v.p. op onderstaande link: https://www.kentalis.nl/aanmelden-kentalis
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Onderwijsprogramma en activiteiten
Vakken
Conform de eisen die de wet kwaliteit VSO stelt, verzorgen wij het onderwijs volgens het onderstaande
schema
Uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs

Uitstroomprofiel Arbeid

Uitstroomprofiel
Dagbesteding

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Engels & Duits

Engels

Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij

Mens en Maatschappij

Mens, natuur en techniek

Mens, natuur en techniek

Mens, natuur en techniek

Rekenen/wiskunde

Rekenen

Rekenen

Kunst en cultuur

Creatieve expressie en
culturele vorming

Creatieve expressie en
culturele vorming

Bewegen en sport

Bewegen en sport

Bewegen en sport

Voorbereiding op arbeid

Voorbereiding op arbeid

Het Kentalis Maatman College kent binnen het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs 2 leerroutes
1. Leerroute MBO1
2. Leerroute VMBO
Binnen de leerroute VMBO bieden we de niveaus VMBO Basis, VMBO kader, VMBO Gemengde leerweg/
Theoretische leerweg aan.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs leerroute MBO1
Uitleg leerroute MBO1
De 5-jarige MBO1 opleiding (in samenwerking met het ROC van Twente) leidt op tot assistent-niveau. Het
behalen van het diploma geeft in principe recht om door te stromen naar een MBO-2- opleiding. In bepaalde
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gevallen (o.a. beïnvloed door didactisch niveau, beroepshouding en communicatie) biedt een vervolg in het
uitstroomprofiel arbeid een passender perspectief. In het examenjaar moeten de leerlingen bij aanvang van
het schooljaar minimaal 16 jaar oud zijn.

Leerlingkenmerken leerroute MBO1
Kernwoord en omschrijving
1. Opname leerstof: De leerling kan met gerichte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen,
onthouden en herkennen.
2. Reproductie: De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te
noemen of op te schrijven of door een soortgelijke opdracht te maken.
3. Overdracht: De leerling kan in eigen woorden kleine stukken lesstof uiteggen aan leerlingen. Hij krijgt
hierbij hulp in de vorm van vaste aanwijzingen.
4. Toepassingen: De leerling kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende situatie Hij
kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.
5. Concentratie: De leerling kan over een korte spanningsboog beschikken. Dat blijkt met name bij de
vakken waar hogere eisen gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden, met name bij avo-vakken.
De leerling is vooral praktisch georiënteerd.
6. Sociale omvang: De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. Hij reageert
persoonsgebonden. Hij heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan bevestiging en
complimentjes als het goed gaat. Hij kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het
oplossen van meningsverschillen. Hij functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.
7. Planmatig werken: De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten.
Met een duidelijk stappenplan erbij kan hij aan deze opdrachten individueel werken. Ondersteuning
bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig. De leerling is in staat uit eenvoudige bronnen
gegevens op te zoeken en over te nemen. Daarbij kiest hij met hulp een geschikte strategie. Hij kan
(met hulp) een planning maken voor het leren voor een korte, overzichtelijke periode.
8. Taalvaardigheid: De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten
bij de leefwereld. De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar geordend. De
teksten hebben een lage informatiedichtheid en bestaan voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor
leerlingen alledaagse) woorden.
9. Rekenvaardigheid: De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals
hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten.
10. Beroepsvaardigheid: De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden gaan beheersen:
11. Verantwoordelijkheid: De leerling durft hulp te vragen indien hij er niet uitkomt. De leerling kan
eenvoudige werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding.
12. Complexiteit: De leerling past routines en standaardprocedures toe.
13. Transfer: De leerling kan binnen de werksituatie de kennis uit de theorielessen toepassen en
eenvoudige vaardigheden binnen een stabiele omgeving uitvoeren.
Opmerkingen
De Commissie voor Leerlingbegeleiding neemt bovenstaande factoren en het advies van de basisschool als
uitgangspunt bij plaatsing in MBO-1. De Commissie voor Leerlingbegeleiding heeft de mogelijkheid om
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onderbouwd af te wijken van de criteria en het advies.
Stage
De leerlingen starten in het derde leerjaar met 1 dag in de week stage. Deze stage zal een oriënterende stage
zijn waarbij vooral gewerkt wordt aan algemene competenties op het gebied van werk. In het vierde leerjaar
zal bij de keuze van de stage rekening gehouden met het gekozen profiel. De leerlingen lopen 2 dagen in de
week stage. In het vijfde leerjaar blijft de stage 2 dagen in de week. De stage zal dan plaats moeten vinden
bij een erkend leerbedrijf passend bij het gekozen profiel.
Profielen
Binnen het Kentalis Maatman College worden er twee profielen voor MBO-1 aangeboden, namelijk:
1. Assistent horeca, voeding of voedingsmedewerker; een Assistent horeca, voeding of
voedingsmedewerker helpt mee om voedingsproducten voor te bereiden. Hij/zij bewerkt en verpakt ze
of vult de voorraad aan. Dat doet hij/zij bijvoorbeeld in de voedingsindustrie voor mens of dier. Of in
de horeca, zoals bij een restaurant, zalencomplex of cateringbedrijf. Hij/zij kan ook in de sector brood
en banket werken. Denk aan een supermarkt, een ambachtelijke brood- of banketbakkerij of bij een
patisserie. In dat geval werkt hij/zij in de ruimte achter de winkel. Een assistent horeca, voeding of
voedingsmedewerker heeft vooral een assisterende functie.
2. Assistent Mobiliteitsbranche; een Assistent Mobiliteitsbranche werkt bij bedrijven die voertuigen
verkopen, poetsen, verhuren of repareren. Hij/zij controleert, onderhoudt, repareert en herstelt
bijvoorbeeld auto's, motoren of fietsen. Schoonmaken en poetsen doet hij/zij ook. Meestal is de
assistent mobiliteitsbranche in de werkplaats aan de slag, maar soms ook op locatie bij klanten.
3. Assistent dienstverlening en zorg; In samenwerking (symbiose) met het ROC van Twente wordt in
schooljaar 2022-2023 ook het profiel Dienstverlening en zorg aangeboden. Een assistent
dienstverlening en zorg werkt in de thuiszorg, in een verpleeghuis- of verzorgingshuis of de
kinderopvang. Je kunt ook in de schoonmaakbranche werken. Dan werk je in kantoren en scholen of
bij facilitaire diensten van bedrijven. De horeca kan ook een werkplek zijn.
Keuze
Voor aanvang van het vierde leerjaar kiest de leerling één van de drie profielen. Wanneer de leerling het
examen heeft behaald, ontvangt de leerling een officieel MBO-1 diploma. Met dit diploma kan de leerling
doorstromen naar alle opleidingen op MBO-niveau 2. De profielkeuze heeft hier geen invloed op.
Curriculum
De eerste drie leerjaren van de leerroute MBO-1 bestaan uit theorie- en praktijkvakken. De theorievakken
worden gegeven op het niveau van het VMBO-BB.
Na het tweede leerjaar moeten de leerlingen een keuze maken tussen Duits of NASK en tussen Techniek of
Groen. De keuze wordt gemaakt in samenwerking met ouders, leerling en school en zal afhankelijk zijn van
resultaten, motivatie en interesse.
Het vierde leerjaar zal bestaan uit voorbereiding op het examenjaar. Voor aanvang van het vierde leerjaar
kiest de leerling één van de twee profielen. De leerlingen lopen 2 dagen stage en gaan 3 dagen in de week
naar school. De schooldagen zullen bestaan uit theorievakken, praktijkvakken en eventueel beroepsgerichte
certificaten zoals bijvoorbeeld CVA en heftruckrijbewijs.
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In het vijfde jaar (examenjaar) volgen we het programma behorende bij het de examinering van het ROC van
Twente.
Organisatie leerroute
MBO1
1

5 dagen les theorie en praktijk Maatman
College

2

5 dagen les theorie en praktijk Maatman
College

3

4 dagen les theorie en praktijk Maatman
College

1 dag stage

4

3 dagen les theorie en praktijk Maatman
College

2 dagen
stage

5

3 dagen les theorie en praktijk Maatman
College

2 dagen
stage

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs leerroute VMBO
Uitleg leerroute VMBO
De 4-jarige VMBO opleiding leidt op tot een diploma op Basis, Kader of Theoretische leerweg. Het behalen
van het diploma geeft in principe recht om door te stromen respectievelijk naar een MBO-2, MBO-3, MBO-4
of HAVO opleiding. Leerroute VMBO in schema

Leerling kenmerken leerroute VMBO basis
De 4-jarige VMBO opleiding leidt op tot een diploma Basis Beroeps gerichte leerweg. Het behalen van het
diploma geeft in principe recht om door te stromen respectievelijk naar een MBO-2 opleiding van het ROC.
Kernwoord en omschrijving
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1. Opname leerstof: De leerling kan met gerichte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen,
onthouden en herkennen.
2. Reproductie: De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te
noemen of op te schrijven of door een soortgelijke opdracht te maken.
3. Overdracht: De leerling kan in eigen woorden kleine stukken lesstof uitleggen aan leerlingen. Hij krijgt
hierbij hulp in de vorm van vaste aanwijzingen.
4. Toepassingen: De leerling kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende situatie Hij
kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.
5. Concentratie: De leerling heeft over het algemeen een korte spanningsboog. Dat blijkt met name bij
de vakken waar hogere eisen gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden, met name bij avovakken. De leerling is vooral praktisch georiënteerd.
6. Sociale omvang: De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. Hij reageert
persoonsgebonden. Hij heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan bevestiging en
complimentjes als het goed gaat. Hij kan samenwerken met klasgenoten, maar heeft hulp nodig bij het
oplossen van meningsverschillen. Hij functioneert het beste in een vertrouwde omgeving.
7. Planmatig werken: De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten.
Met een duidelijk stappenplan erbij kan hij aan deze opdrachten individueel werken. Ondersteuning
bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig. De leerling is in staat uit eenvoudige bronnen
gegevens op te zoeken en over te nemen. Daarbij kiest hij met hulp een geschikte strategie. Hij kan
(met hulp) een planning maken voor het leren voor een korte, overzichtelijke periode.
8. Taalvaardigheid: De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die aansluiten
bij de leefwereld. De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar geordend. De
teksten hebben een lage informatie dichtheid en bestaan voornamelijk uit frequent gebruikte (of voor
leerlingen alledaagse) woorden.
9. Rekenvaardigheid: De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals
hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten.
10. Beroepsvaardigheid: De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden gaan
beheersen: Verantwoordelijkheid: De leerling durft hulp te vragen indien hij er niet uitkomt. De leerling
kan eenvoudige werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding. Complexiteit: De leerling past routines
en standaardprocedures toe.Transfer: De leerling kan binnen de werksituatie de kennis uit de
theorielessen toepassen en eenvoudige vaardigheden binnen een stabiele omgeving uitvoeren.

Leerling kenmerken leerroute VMBO kader
De 4-jarige VMBO opleiding leidt op tot een diploma Kader Beroeps gerichte leerweg. Het behalen van het
diploma geeft in principe recht om door te stromen naar een MBO-3 opleiding van het ROC.
Kernwoord en omschrijving
1. Opname leerstof: De leerling kan met beperkte hulp aangeboden leerstof en kennis opnemen,
onthouden en herkennen. Hij kan elementaire verbanden leggen tussen aangeboden leerstof.
2. Reproductie: De leerling kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te
noemen of te schrijven of door een soortgelijke opgave of taak te maken. Hij kan het geleerde op
eigen manier weergeven bijvoorbeeld door het in eigen woorden te zeggen of samen te vatten.
3. Overdracht: De leerling kan in eigen woorden de leerstof uitleggen aan anderen. Hij kan hierbij
gebruik maken van een stappenplan.
4. Toepassing: De leerling kan een werkwijze die is aangeleerd toepassen in een bekende situatie. Ook
kan hij het geleerde in een nieuwe situatie toepassen, bijvoorbeeld door gegevens in een nieuwe
leersituatie of in een verslag van een practicum te verwerken. Hij kan met enige hulp een werkzame
oplossingsmethode kiezen. Hij kan een eenvoudige verklaring geven voor een verschijnsel.
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5. Concentratie: De leerling kan zich over het algemeen gedurende langere tijd concentreren op een
instructie, opdracht of taak. Met enige zelfdiscipline kan hij zich ook inzetten voor vakken die hem
minder interesseren. Voor zijn manier van leren is het van belang dat hem structuur en duidelijke
regels gegeven worden in de onderwijsleersituatie.
6. Sociale omgang: De leerling kan goed samenwerken met meerdere klasgenoten. Hij functioneert ook
in een veranderde omgeving.
7. Planmatig werken: De leerling kan zelfstandig werken binnen de kaders van duidelijke en herkenbare
opdrachten. De opdrachten kunnen van enige omvang zijn. Hij is in staat uit eenvoudige bronnen
gericht informatie te halen. Hij heeft baat bij heldere leerstrategieën, maar kan ook op zoek gaan naar
een eigen strategie om een probleem op te lossen. Hij kan een planning maken voor het leren voor
een korte, overzichtelijke periode.
8. Taalvaardigheden: De leerling beheerst elementaire taalvaardigheden zoals begrijpend lezen en
studerend lezen van teksten uit schoolboeken op zijn niveau en het schrijven van [werk]verslagen. De
teksten kunnen in beperkte mate complex zijn met een redelijke informatie dichtheid.
9. Rekenvaardigheden: De leerling kan rekenvaardigheden toepassen, zoals hoofdrekenen, rekenregels
gebruiken, meten en schatten.
10. Beroepsvaardigheden: De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden gaan
beheersen: Verantwoordelijkheid: De leerling kan een werkplan opstellen, zelfstandig uitvoeren en
evalueren. Werkbegeleiding geven: De leerling kan werken volgens routines en kan
standaardprocedures en gecombineerde standaardprocedures uitvoeren. Transfer: De leerling beschikt
over beroepsgerichte kennis en vaardigheden en context gebonden vaardigheden.

Leerlingkenmerken leerroute VMBO theoretische leerweg
De 4-jarige VMBO opleiding leidt op tot een diploma Theoretisch gerichte leerweg. Het behalen van het
diploma geeft in principe recht om door te stromen respectievelijk naar een MBO-4 opleiding van het ROC of
HAVO-opleiding..
Kernwoord en omschrijving
1. Opname leerstof: De leerling kan aangeboden leerstof of zelf verkregen kennis opnemen, onthouden
en herkennen. Hij kan verbanden leggen tussen kennisaspecten.
2. Reproductie: De leerlíng kan het geleerde reproduceren door uit de leerstof het belangrijkste op te
noemen of op te schrijven of door een soortgelijke opgave of taak te maken. Hij kan het geleerde op
eigen manier weergeven, samenvatten en uit het geleerde conclusie trekken. Dit kan als antwoord op
letterlijke vragen, maar ook als antwoord op complexere (open en op uitleg en begrip gerichte) vragen.
3. Overdracht: De leerling kan op eigen wijze de leerstof in logische samenhang uitleggen aan andere
leerling.
4. Toepassing: De leerling kan het geleerde in een nieuwe situatie toepassen of op een andere manier
gebruik maken van het geleerde door het in een "open situatie" te gebruiken. Dat wil zeggen in een
onbekende situatie of binnen een geheel nieuw probleem het geleerde gebruiken. Hij kan zelf een
werkzame oplossingsmethode kiezen en een verklaring geven voor een verschijnsel.
5. Concentratie: De leerling kan zich over het algemeen zonder al te veel problemen langere tijd op een
instructie, opdracht of taak concentreren bij de vakken die hogere eisen stellen aan cognitieve
vaardigheden zoals avo-vakken. Hij is in staat zich in te zetten voor vakken die hem minder
interesseren.
6. Sociale omgang: De leerling kan goed samenwerken en daarin ook een leidende rol pakken. Hij staat
open voor de mening van anderen en draagt bij aan een gestructureerd overleg. Hij functioneert goed
in een veranderde omgeving. Hij kan zich aanpassen.
7. Planmatig werken: De leerling kan zelfstandig werken aan duidelijke en herkenbare opdrachten. De
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opdrachten kunnen van behoorlijke omvang zijn. Hij is in staat uit bronnen doelgericht informatie te
halen. Daarbij kiest hij - eventueel met hulp - een geschikte strategie om een leerprobleem op te
lossen. Hij ziet overeenkomsten en samenhang in informatie. Hij kan nagaan of de informatie
bruikbaar is gezien het doel. De leerling kan een werkplanning maken en een planning voor het leren
voor een langere periode.
8. Taalvaardigheden: De leerling kan begrijpend en studerend lezen, zowel ten aanzien van teksten uit
schoolboeken als teksten uit andere bronnen. De teksten kunnen complex zijn met een redelijke
informatie dichtheid. Hij is in staat [werk]verslagen te schrijven en een [sector] werkstuk te maken.
9. Rekenvaardigheden: De leerling kan zelfstandig rekenvaardigheden toepassen, zoals hoofdrekenen,
rekenregels gebruiken, meten en schatten.
10. Beroepsvaardigheden: De leerling kan de volgende beroepsvaardigheden gaan
beheersen: Verantwoordelijkheid: De leerling is in staat om zelfstandig activiteiten en werkzaamheden
te plannen. Hij neemt verantwoordelijk voor de organisatie van het werk binnen de werkeenheid en
kan werkbegeleiding aan starters geven; Complexiteit: De leerling heeft snel inzicht en overzicht en
kan plannen volgens standaardprocedures; Transfer: De leerling beschikt over beroeps specifieke
kennis en vaardigheden en beroepsonafhankelijke kennis en vaardigheden. Opmerkingen: Voor alle
leerroutes geldt dat de Commissie voor Leerlingbegeleiding bovenstaande factoren en het advies van
de basisschool als uitgangspunt neemt bij plaatsing. De Commissie voor Leerlingbegeleiding heeft de
mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de criteria en het advies.

Profielen / organisatie 3e/4e jaar
In het tweede leerjaar zal de leerling in samenspraak met ouders en school een profielkeuze moeten maken.
De leerlingen volgen de praktijkvakken die bij een profiel past van een symbioseschool en de theoretische
vakken op het Kentalis Maatman College. Op het Maatman College werken we nauw samen met het Zone
College en het Bonhoeffer College, beide gevestigd in Enschede.
Bonhoeffer College / Profiel MVI (Media, Vormgeving en ICT)
Derde leerjaar
Periode 1

Profiel vak

Profiel vak

Profiel vak

Theorie Maatman College

Periode 2

Profiel vak

Profiel vak

Profiel vak

Theorie Maatman College

Periode 3

Profiel vak

Profiel vak

Profiel vak

Theorie Maatman College

Periode 4

keuzevak

keuzevak

keuzevak

Theorie Maatman College

Vierde leerjaar
Periode Profiel vak
1

Profiel vak

Profiel vak

Theorie Maatman
College
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Periode Profiel vak
2

Profiel vak

Profiel vak

Theorie Maatman
College

Periode Examentraining
3
profiel

Examentraining
profiel

Examentraining
profiel

Theorie Maatman
College

Periode SCPE Examen
4

SCPE Examen

SCPE Examen

SCPE Examen

Theorievakken

Profiel- en keuzevakken:

Nederlands

Audiovisuele vormgeving en productie

Engels

2D- en 3D- vormgeving en productie

Wiskunde

ICT

Natuurkunde

Interactieve vormgeving en productie

Maatschappijleer 1

Fotografie

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)

Game-design

Lichamelijke opvoeding
Het profiel MVI bestaat uit 8 vakken, vier vastgestelde profielvakken en vier beroepsgerichte keuzevakken.
Zone College / Profiel Gezonde Wereld
Derde leerjaar
Periode 1

Periode 2

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

Theorie Maatman College

Theorie Maatman College

13

Periode 3

Periode 4

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

Theorie Maatman College

Theorie Maatman College

Vierde leerjaar
Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Theorie Maatman College

Thema

Thema

Thema

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

Profielvak

Profielvak

Profielvak

Thema

Thema

Thema

SCPE EXAMEN

SCPE EXAMEN

SCPE EXAMEN

Theorie Maatman College

Theorie Maatman College

Theorie Maatman College

Theorievakken

Profiel-thema’s

Nederlands

Het zal mij een biet zijn

Engels

Heel Zone bakt

Wiskunde

Ik voel me kiplekker

Natuurkunde

Puur natuur

Maatschappijleer 1

De andere keuken

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)

De pop-up store
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Lichamelijke opvoeding

The green challenge

Het profiel De Gezonde Wereld bestaat uit 8 vakken, 7 vastgestelde thema’s en 3 keuzevakken (b.v. voeding
en/of ondernemen).

Uitstroomprofiel leerroute Arbeid
Uitleg leerroute arbeid
Het uitstroomprofiel arbeid leidt op tot een diploma VSO Arbeid met als doel uitstroom naar (beschut) werk.
De leerroute is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van ca. 12 tot maximaal 20 jaar bij wie wordt ingeschat
dat zij bemiddelbaar zijn naar loonvormende arbeid. Het onderwijs richt zich op brede persoonlijke vorming
en op competentieontwikkeling rond de transitiegebieden werken, wonen, vrije tijdsbesteding en
burgerschap. Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische situaties is voor deze leerlingen de meest
aangewezen weg. Alle leerlingen in dit uitstroomprofiel krijgen na het afronden van de opleiding een
schooldiploma en een portfolio mee. Daarin staat informatie over de gevolgde vakken, gelopen stages en de
ondersteuning die de leerling nodig heeft. Deze informatie helpt bij hun vervolgstap naar de banenmarkt.
Leerroute arbeid in schema

Leerlingkenmerken leerroute arbeid
Kernwoord en omschrijving
1. Interesse: De leerling voert eenvoudige praktische taken gemotiveerd uit. De leerling verkiest
alledaagse opdrachten boven schriftelijke en/of abstracte opdrachten. De leerling kan routineklussen
enthousiast uitvoeren.
2. Inzet/tempo: De leerling kan met enthousiasme een redelijk tempo halen bij praktische en
beroepsgerichte opdrachten. De leerling kan bij schoolse opgaven van een gemiddelde
moeilijkheidsgraad niet tot een redelijk tempo komen; vooral theoretische vakken vragen om een
flinke tijdsinvestering. De leerling is gebaat bij veel persoonlijke stimulans en opdrachten met een
duidelijke structuur. De leerling kan korte, eenduidige en eenvoudige taken die vaak herhaald worden,
met inzet uitvoeren. Voor de leerling is juist praktische oefening heel erg belangrijk. De leerling heeft
een duidelijke behoefte aan structuur, rust en veiligheid.
3. Zelfbeeld: De leerling is minder goed in staat om te reflecteren op de eigen prestaties. Het zelfbeeld is
gebaat bij directe resultaten na het maken van opdrachten waarvoor haalbare doelen zijn
geformuleerd. Juist succeservaringen verminderen de sociaal-emotionele problematiek. Tussentijdse
feedback is voor de leerling erg belangrijk
4. Probleemoplossend vermogen: De leerling heeft meer tijd nodig voor het opnemen van informatie en
om het geleerde toe te passen in andere situaties of te combineren. Het doorsnee probleemoplossend
vermogen is niet sterk ontwikkeld bij de leerling. De leerling heeft moeite met zelf ordening aan te
brengen in de leerstof. De leerling leert door praktische inprenting, niet door inzicht.
5. Concentratie: De leerling heeft over het algemeen een korte spanningsboog, vooral bij de vakken
waar hogere eisen gesteld worden aan de cognitieve vaardigheden, zoals bij avo-vakken. De leerling is
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vooral praktisch georiënteerd.
6. Sociale omgang: De leerling is gevoelig voor de manier van omgang met de leraar. De leerling reageert
zeer persoonsgebonden. De leerling heeft behoefte aan duidelijke regels en structuur en aan
bevestiging en complimentjes als het goed gaat. De leerling kan samenwerken met klasgenoten, maar
heeft hulp nodig bij het oplossen van meningsverschillen. De leerling functioneert het beste in een
vertrouwde omgeving.
7. Planmatig werken: De leerling heeft behoefte aan herkenbare, korte en gestructureerde opdrachten.
Ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten is bijna altijd nodig. De leerling is minder goed in
staat om zelf structuur te maken in de uit te voeren opdrachten.
8. Taalvaardigheden: De leerling kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen die
aansluiten bij de leefwereld. De teksten zijn eenvoudig van structuur, de informatie is herkenbaar
geordend. De teksten hebben een lage informatie dichtheid en bestaan voornamelijk uit frequent
gebruikte (of voor leerlingen alledaagse) woorden.
9. Rekenvaardigheden: De leerling kan, met hulp, eenvoudige rekenvaardigheden toepassen zoals
hoofdrekenen, rekenregels gebruiken, meten en schatten. In de concrete wereld kan de leerling de
rekenvaardigheden functioneel (beperkt) toepassen.
10. Huiswerkattitude: Het praktijkonderwijs kent in het algemeen geen huiswerk. De leerling kan
huiswerk alleen met gestructureerde hulp maken.
11. Zelfstandigheid: De leerling heeft behoefte aan structuur en tussentijdse positieve feedback. Daardoor
ontstaan juist eerder bij theoretische opdrachten problemen. De leerling kan bij voldoende oefening
overzichtelijke praktische taken met enthousiasme uitvoeren. In het begin is voor de leerling
begeleiding en controle erg belangrijk.
Opmerkingen:
De Commissie voor Leerlingbegeleiding neemt bovenstaande factoren en het advies van de basisschool als
uitgangspunt bij plaatsing in de leerroute arbeid. De Commissie voor Leerlingbegeleiding heeft de
mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de criteria en het advies.
Organisatie leerroute
arbeid
1

5 dagen theorie en praktijk Maatman College

2

5 dagen theorie en praktijk Maatman College

3

4 dagen theorie en praktijk Maatman College + 1 dag stage

4

3 dagen theorie en praktijk Maatman College + 2 dagen
stage

5

1 á 2 dagen theorie en praktijk Maatman College + 3 á 4
dagen stage

6

1 dag theorie en praktijk + 4 dagen stage
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Het uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding
Het uitstroomprofiel (arbeidsmatige) dagbesteding leidt op naar een diploma VSO Arbeid/dagbesteding met
als doel uitstroom naar beschut werk. De leerroute is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van ca. 11 tot
maximaal 20 jaar bij wie wordt ingeschat dat zij naar beschutte arbeid instromen. Het onderwijs richt zich op
brede persoonlijke vorming en op competentieontwikkeling rond de transitiegebieden werken, wonen, vrije
tijdsbesteding en burgerschap. Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische situaties is voor deze leerlingen
de meest aangewezen weg. Na het afronden van de opleiding krijgen de leerlingen een officieel
schooldiploma mee. Daarop staat welke vakken zij hebben gevolgd en waar zij stage hebben gelopen. Ook
krijgen ze een overgangsdocument mee. Daarin staat welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Leerlingkenmerken leerroute dagbesteding
Heeft aandacht voor de ander en kan tijdens interactiemomenten van enkele minuten aandachtig
luisteren.
Neemt, als hij/zij daartoe gestimuleerd wordt, het initiatief tot een gesprekje dat meer dan één
opmerking omvat, met bekende volwassenen.
Kan tijdens korte interactiemomenten op de beurt wachten, maar breekt ook nog in als een ander aan
het woord is.
Neemt tijdens korte interactiemomenten, na initiatief van een ander of op uitnodiging, de beurt.
Geeft tijdens korte interactiemomenten eenvoudig commentaar op wat in de nabijheid waargenomen
of gedaan wordt.
Uit en herkent eenvoudige gevoelens als bang, blij, en verdrietig zijn tijdens korte interactiemomenten
met volwassenen.
Kan zich tijdens interactiemomenten van enkele minuten aan een eenvoudige afspraak houden.
Reageert, tijdens korte interactiemomenten, op een contactinitiatief van een volwassene.
Begrijpt eenvoudige opdrachten, korte verhaaltjes en gesprekjes in het hier-en-nu met ondersteuning
van materiaal.
Kan tijdens kortdurende interactiemomenten een eenvoudige gebeurtenis binnen de hier-en-nusituatie duidelijk maken.
Kan tijdens kortdurende interactiemomenten de volgorde in handelingen en activiteiten binnen het
hier-en-nu in meerwoordzinnen duidelijk maken.
Kan tijdens kortdurende interactiemomenten met een volwassene aangeven wat er op dat moment
gebeurt.
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het VSO toegeleid naar een voorziening voor arbeidsmatige
dagbesteding. Het onderwijs binnen dit uitstroomprofiel richt zich op competentie-ontwikkeling rond wonen,
vrije tijdsbesteding en burgerschapsvorming.
Het Maatman College is binnen dit uitstroomprofiel alleen in staat leerlingen te begeleiden die uitstromen
naar ‘arbeidsmatige dagbesteding’ (zie ook het schoolondersteuningsprofiel).
Binnen dit uitstroomprofiel zijn er, naast leerlijnen voor de kennisgebieden, ook leergebied overstijgende
kerndoelen en kerndoelen gericht op vormen van dagbesteding. De leerlingen zitten in dezelfde groepen als
de arbeidsleerlingen. De groepen kunnen wel gesplitst worden indien dit noodzakelijk of wenselijk is voor
bepaalde vakken of vakgebieden.
Toewijzing aan het uitstroomprofiel Dagbesteding is aan de orde wanneer de inschatting is dat leerlingen
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mogelijk wel arbeidsmatige activiteiten kunnen verrichten, maar deze niet loonvormend zullen zijn. Zulke
activiteiten vinden plaats in centra voor arbeidsmatige dagbesteding. Het verschil met het uitstroomprofiel
Arbeid zit vooral hierin, dat in de arbeidsmatige dagbesteding minder of geen eisen worden gesteld met
betrekking tot zelfstandig en verantwoordelijk functioneren, productie, redzaamheid en
arbeidscompetenties. Toewijzing gebeurt altijd door de Commissie voor Leerlingenbegeleiding.

Overgangsnormen
Overgangsnormen voor alle leerjaren leerroute MBO1 Leerlingen in de leerroute worden bevorderd
naar het volgende leerjaar als zij aan het eind van het leerjaar, op het rapport, bij het voortschrijdend
gemiddelde:
in de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels maximaal één onvoldoende, niet lager dan een 5 hebben. bij
de overige vakken niet meer dan 2 tekorten hebben, waarbij een 4 telt voor 2 tekorten en een 5 voor 1
tekort. Verder geldt dat de leerling vanaf het derde jaar de stage met een voldoende af moet hebben
afgesloten. De AMN en Cito VAS worden meegenomen in de beoordeling, maar zijn niet bindend.
Doorstromen naar leerroute VMBO Basis
Leerlingen kunnen eventueel na het eerste leerjaar doorstromen naar de leerroute VMBO BB. Leerlingen
worden besproken om door te stromen naar de leerroute VMBO BB indien aan onderstaande twee criteria is
voldaan:
Voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels en Biologie staat de leerling een 7 of hoger; het gemiddelde
van alle overige vakken is minimaal een 7. De leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen worden
tijdens de rapportbespreking besproken aan de hand van onderstaande criteria:
er moet een positieve studiehouding zijn; de leerling moet sociaal-emotioneel en communicatief in staat zijn
om zich binnen de symbioseschool staande te houden; de resultaten op de Cito VAS en de AMN laten
voldoende groei en mogelijkheden zien; de leerling voldoet aan de criteria die gelden voor VMBO Basis. De
vakdocenten en de betrokken logopedist schrijven aan de hand van de bevindingen een advies aan de
Commissie van Leerlingbegeleiding en deze commissie komt met een bindend advies. Dit bindend advies
gaat naar ouders en leerling.
Doubleren of afstromen
Indien de leerling niet aan de overgangseisen voldoet dan krijgt de leerling een advies vanuit de Commissie
van Leerlingbegeleiding. Dit advies wordt door de mentor en de intern begeleider met de leerling en ouders
besproken. Het advies kan zijn:
Afstromen naar het uitstroomprofiel arbeid en doorstromen naar het volgende leerjaar. Doubleren.

Overgangsnormen voor VMBO BB/KB/TL Leerjaar 1 BB/KB/TL Leerlingen in de leerroute worden
bevorderd naar leerjaar 2 als zij aan het eind van het leerjaar, op het rapport, bij het voortschrijdend
gemiddelde:
In de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels maximaal één onvoldoende, niet lager dan een 5 hebben. bij
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de overige vakken niet meer dan 2 te korten zijn, waarbij een 4 telt voor 2 te korten en een 5 voor 1 tekort.

Leerjaar 2 BB/KB/TL Leerlingen in de leerroute worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij
aan het eind van het leerjaar, op het rapport, bij het voortschrijdend gemiddelde:
Geen cijfers lager dan een 6 hebben op de gekozen profielvakken. Bij de overige vakken niet meer dan 2 te
korten zijn, waarbij een 4 telt voor 2 te korten en een 5 voor 1 tekort. Daarnaast is er een bindend positief
advies vanuit de rapportvergadering bespreking voor de verplichte vakken in het gekozen profiel en heeft de
leerling minimaal 16 uur Maatschappelijke Stage positief afgerond.

Leerjaar 3 BB/KB/TL Leerlingen in de leerroute worden bevorderd naar leerjaar 4 in dezelfde leerweg als zij
aan het eind van het leerjaar:
Voldoen aan de overgangscriteria van de symbioseschool. Deze overgangscriteria worden aan het begin van
het schooljaar kenbaar gemaakt tijdens de kennismakingsavond.

Opstromen Leerlingen kunnen alleen na het eerste of tweede leerjaar opstromen naar een hoger niveau.
Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerroute (kb of tl ) indien aan
onderstaande twee criteria is voldaan:
Het gemiddelde van het voortschrijdend gemiddelde van alle vakken moet minimaal een 7,5 zijn; Het
gemiddelde van het voortschrijdend gemiddelde voor de vakken Nederlands, Wiskunde, Engels en Biologie
moet minimaal een 8,0 zijn. De leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen worden tijdens de
rapportbespreking besproken aan de hand van onderstaande twee aanvullende criteria: 1) er moet een
positieve studiehouding zijn; 2) de leerling moet sociaal-emotioneel en communicatief in staat zijn om zich
binnen het hogere niveau staande te houden. De resultaten op de Cito VAS en de AMN laten voldoende
groei en mogelijkheden zien. De vakdocenten en de betrokken logopedist schrijven aan de hand van de
bevindingen een advies aan de commissie van leerlingbegeleiding en deze commissie komt met een bindend
advies over het eventueel opstromen naar een hoger niveau. Dit bindende advies gaat naar ouders en
leerling.

Doubleren of afstromen Indien de leerling niet aan de overgangseisen voldoet dan krijgt de leerling een
advies vanuit de Commissie van Leerlingbegeleiding. Dit advies wordt door de mentor en de intern
begeleider met de leerling en ouders besproken. Het advies kan zijn:
Afstromen naar een lager niveau en doorstromen naar het volgende leerjaar. Doubleren
Overgangsnormen uitstroomprofiel Arbeid Binnen het uitstroomprofiel arbeid hanteren we geen
overgangsnormen. Wel wordt er bij het roosteren en de groepsplannen rekening gehouden met het niveau
van de groep en de individuele leerling.
Doorstromen naar leerroute MBO-1
Leerlingen kunnen alleen na het derde of vierde leerjaar doorstromen naar de leerroute MBO-1. Leerlingen
worden besproken om door te stromen naar de leerroute VMBO MBO-1, indien aan onderstaande twee
criteria is voldaan:
Voor de vakken Nederlands, Rekenen behalen de leerlingen het niveau 1F. De leerling die aan bovenstaande
criteria voldoet wordt tijdens de rapportbespreking besproken aan de hand van onderstaande drie
aanvullende criteria:
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Er moet een positieve studiehouding zijn; De leerling moet sociaal-emotioneel en communicatief in staat zijn
om zich binnen de leerroute MBO-1 staande te houden. De resultaten op de Cito VAS en de AMN laten
voldoende groei en mogelijkheden zien. De vakdocenten en de betrokken logopedist schrijven aan de hand
van de bevindingen een advies aan de Commissie van Leerlingbegeleiding en deze commissie komt met een
bindend advies over het eventueel opstromen naar een hoger niveau. Dit bindende advies gaat naar ouders
en leerling.

Activiteiten
Binnen het Kentalis Maatman College kennen we meerdere ondersteunende activiteiten die lopende een
schooljaar worden aangeboden. Zo nemen we regelmatig deel aan het projecten van ‘Special Heroes’ . We
houden u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte zodra deze data bekend zijn. Ook zijn er culturele
activiteiten waarvan de data nog niet bekend zijn.
Projectweken
Met name voor de leergebied overstijgende kerndoelen en Burgerschap werken we op het Kentalis Maatman
College met groeps-overstijgende projectweken. De inhoud van de projecten sluit aan bij de kerndoelen,
maar we werken in deze projectweken ook nadrukkelijk aan de leergebied overstijgende kerndoelen en
Burgerschap. "Leren leren” is kennis nemen van de wereld om je heen en daar je plaats in leren bepalen.
Samen met anderen en in een setting die een beroep doet op communicatieve vaardigheden.
Leerlingen gaan in de projectweken alleen of in samenwerking de communicatieve uitdagingen aan, zoeken
hun informatie voor een groot gedeelte zelf op en gebruiken daarbij de media die tot hun beschikking staan.
Een beroep zal worden gedaan op het ontwikkelen van taakgerichtheid anders dan in de normale
lessituaties. Een projectweek zal een beroep doen op vaardigheden, zoals die worden omschreven bij de
leergebied overstijgende kerndoelen.
Een projectcommissie, bestaande uit drie leerkrachten en een logopedist, bereidt twee projecten per jaar voor
en biedt deze klassen-doorbrekend aan gedurende twee projectweken. Bij de projectweken horen vaak
excursies. De bestemmingen sluiten aan bij het lesprogramma van de desbetreffende klas.
Buurthulpdag
Eén keer per jaar doet de hele school mee aan de buurthulpdag. Leerlingen gaan in de wijk inventariseren of
er klusjes te doen zijn en voeren die op een vastgestelde tijd ook uit. Ze moeten hiervoor specifieke
communicatieve vaardigheden inzetten om in contact te treden met de buurtbewoners.
Werkweek Alle leerlingen maken in hun schoolloopbaan één maal een meerdaagse buitenlandse reis. De
laatste jaren is dat naar Berlijn geweest. Leerlingen ervaren wat het betekent om in een land te zijn waar
geen Nederlands wordt gesproken. Hiervoor zijn weer specifieke communicatieve vaardigheden vereist. Niet
zozeer het spreken van een vreemde taal, maar wel het ontwikkelen van strategieën wat betreft het omgaan
en communiceren, hoe beperkt ook, met mensen die een andere taal spreken dan jijzelf.
Special Heroes activiteiten In samenwerking met Special Heroes worden komend schooljaar sport- en
culturele activiteiten georganiseerd. Ook zullen we aandacht besteden aan een gezonde leefstijl, dit m.b.v
Healthy-lessen. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend. Via Social Schools en de nieuwsbrieven zullen
wij u hiervan op de hoogte houden.
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Stage (VSO)
Op het Kentalis Maatman College geven we ons onderwijs in het uitstroomprofiel arbeid/dagbesteding vorm
door te werken met het drie-fasen model.
Fase 1: bestaat uit een periode van 2 jaar. We bieden een brede vorming en oriëntatie op basis van de
kerndoelen. Specifieke aandacht is er voor cluster-2 gerelateerde onderwijsbehoeften. Daarnaast besteden
we veel aandacht aan Nederlands, waarbij lezen nadrukkelijk nog aandacht krijgt. Voorbereiding op arbeid
krijgt in deze fase vorm door excursies en veel praktijkgerichte opdrachten die gerelateerd zijn aan de
verschillende beroepssectoren. In het 2e leerjaar krijgen leerlingen les van de stagecoördinatoren om ze
bekend te maken met de verschillende beroepen.
In fase 2: gaan leerlingen beginnen met hun stages. Een steeds groter deel van de lestijd zal in de vorm van
stages worden vormgegeven, waardoor het onderwijs in de schoolse setting steeds minder tijd zal vragen. De
tijd die de leerlingen nog wel op school doorbrengen zal sterk gericht zijn op de transitiegebieden wonen,
werken, vrije tijd en burgerschap. Daarnaast krijgen ze onderwijs volgens de kerndoelen.
In fase 3: werken we nadrukkelijk toe naar de naschoolse periode. Via een uiteindelijke plaatsingsstage
proberen we de leerlingen, wellicht met een financiële ondersteuning vanuit de gemeente, aan een
arbeidsplaats te helpen. Onze stagecoördinatoren zijn de contactpersonen naar gemeentes en UWV. Bij
uitstroom krijgen de leerlingen een diploma met daarop de eventueel behaalde certificaten.. Het zal duidelijk
zijn dat fase 2 en fase 3 niet gebonden zijn aan echte leerjaren, zoals dat bij fase 1 duidelijk wel het geval is.
Afhankelijk van de mogelijkheid van een leerling kan vanaf 18 jaar definitieve plaatsing in het arbeidsproces
plaatsvinden.
Leerlingen die in het uitstroomprofiel arbeid zijn geplaatst, maar van wie op enig moment wordt ingeschat
dat zij een meer beschermde werkomgeving nodig hebben, kunnen op een door de school te bepalen
moment worden geschakeld naar (arbeidsmatige) dagbesteding. Uiteraard worden ouders en leerling hier
uitgebreid bij betrokken. Binnen het uitstroomprofiel Arbeidsmarkt onderscheiden we:
arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
(beschermde) arbeid in de sociale werkvoorziening.
Certificaten op maat
In samenwerking met andere reguliere PRO V.O. scholen en met bedrijven kunnen de leerlingen
beroepsgerichte certificaten behalen. Er wordt vanuit de stage en school gekeken welke mogelijkheden de
leerling heeft. De certificaten zijn een aanvulling op de stage. Er wordt dus gekeken of de leerling door
middel van het behalen van bepaalde certificaten meer kans heeft op een plaatsing bij een bedrijf of in een
bepaalde sector. Voorbeelden van certificaten zijn: VCA, basiscertificaat houtbewerking, basiscertificaat
metaalbewerking, heftruckrijbewijs, etc. De stagecoördinatoren en mentoren gaan hierover in gesprek met
de ouders en leerling
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Schoolklimaat
Pedagogisch klimaat
Met pedagogisch klimaat bedoelen we alles wat er in een omgeving is, dat er voor kan zorgen dat leerlingen
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan een goede
schoolsituatie en aan een veilige school.
Wij zien als Kentalis Maatman College de school als een oefenplaats om te leren wie je bent en hoe je met
anderen om dient te gaan. Er mogen daarbij fouten gemaakt worden, want van fouten leer je alleen maar.
We vinden het belangrijk dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. De volwassenen dienen daarbij als
voorbeeld. Zij zijn er ook om de leerlingen te ondersteunen in hun groei naar volwassenheid en zodanige
begeleiding te bieden dat groei kan plaatsvinden.
Relaties en seksualiteit Relatievorming en seksualiteit is een vast onderdeel in ons onderwijsaanbod, dat in
elk leerjaar aandacht krijgt. De bedoeling van de lessen relationele en seksuele vorming is jongeren te
ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon:
Die respect heeft voor het eigen lichaam en dat van anderen.
Die zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, grenzen en opvattingen op het gebied
van relaties en seksualiteit.
Die steeds beter verantwoorde beslissingen kan nemen op het gebied van seksualiteit, intimiteit en
relaties.
Middels social schools worden ouders geïnformeerd over de lessen en activiteiten rondom het thema.
Naast de lessen voor leerlingen is er aandacht voor deskundigheidbevordering van het team en wordt er
jaarlijks een ouderavond georganiseerd rondom een thema met betrekking tot relaties en seksualiteit. Voor
vragen rondom dit thema kunt u o.a terecht bij de aandacht functionarissen relaties en seksualiteit binnen
onze school. Dit zijn D. van Soolingen (maatschappelijk werker) en A. Bramer (leerkracht).

Actief burgerschap en sociale integratie
Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen en een positieve bijdrage leveren aan
de samenleving. Dit is een verplichte taak van de school. Het gaat daarbij om het oefenen van houding en
vaardigheden met betrekking tot democratie, participatie en identiteit.
Sociale integratie wil zeggen dat burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) deelnemen aan de
samenleving en bekend en betrokken zijn met de specifieke kenmerken van de Nederlandse cultuur.
Burgerschap en sociale integratie passen bij ons doel van Kentalis om leerlingen de kans te geven zich te
ontwikkelen tot aardige en waardige burgers (zie algemene schoolgids).
Binnen het Kentalis Maatman College staan taal en communicatie centraal met als doel het welbevinden, de
betrokkenheid en de zelfstandigheid van de leerling te vergroten, zodat zij een passende plek in de steeds
veranderende maatschappij kunnen krijgen. Om dit doel te realiseren zijn niet alleen de opbrengsten op het
gebied van het uitstroomprofiel van belang. Om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij, heeft de
school zich ook ten doel gesteld dat de leerlingen ‘ actief kunnen deelnemen’ en ‘ samenleven’ binnen die
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steeds veranderende maatschappij. Samenleven is de kern van onze samenleving. Echter, samenleven moet je
leren. Net zoals Nederlands, rekenen of wiskunde is samenleven een basisvaardigheid die in het onderwijs
thuishoort. Op onze school gaan we uit van waarden die leerlingen in staat stellen zich te ontwikkelen tot
actieve en verantwoordelijke burgers van die complexe samenleving.
We willen bereiken dat onze leerlingen burgers worden die zelfbewust en mondig zijn, die respect hebben
voor andere opvattingen en die willen, kunnen en durven samenwerken en samenleven. Het Kentalis
Maatman College zien we hierbij als een oefenplaats. Middels de leerlingenraad betrekken wij de leerlingen
bij ontwikkelingen binnen school en willen wij ze stimuleren om mee te denken en laten ervaren dat hun
mening er toe doet. We werken bij actief burgerschap en sociale integratie vanuit drie pijlers die voorkomen
uit onze visie op onderwijs. De sociale en communicatieve vaardigheden van de leerlingen vormen de eerste
pijler. Luisteren, je mening geven, voor je eigen belangen opkomen, conflicten oplossen op een vreedzame
manier, zijn hierbij belangrijke gebieden. Het uitgangspunt is dat leerlingen willen, durven en kunnen
communiceren. Bij deze pijler is expliciet aandacht voor de gedrags- en omgangsregels die het sociale verkeer
ordenen. Deze pijler krijgt vorm in de lessen ‘Rots en Water’, tijdens de mentoruren, in de COVA-lessen en
tijdens het vak drama.
De tweede pijler bij de burgerschapsvorming is het overdragen van de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat en van kennis over democratie. De vertaling hiervoor moet niet alleen tijdens de lessen zichtbaar
worden, maar ook binnen de school als geheel. Dit kan bijvoorbeeld door een actieve betrokkenheid van de
leerlingen bij het opstellen van doelen en de te volgen leerstof, de leerlingenraad en tijdens de lessen
burgerschap.
De derde pijler komt voor uit het feit dat het Kentalis Maatman College een neutrale school is voor leerlingen
met een onderwijsbehoefte op het gebied van taal en communicatie. We vinden het dan ook belangrijk dat
er aandacht wordt besteed aan persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid in onze
samenleving en de plaats die de leerling inneemt in die samenleving. Identiteitsontwikkeling van leerlingen
met een speciale behoefte speelt een belangrijke rol bij het leren omgaan met verschillen. Leerlingen die zich
bewust zijn van hun eigen identiteit, zijn beter is staat om zichzelf en anderen te begrijpen en te waarderen.
Daarom wordt jaarlijks extra tijd besteed aan een project waarin leerlingen meer leren over de kenmerken
van hun beperking, de wijze waarop ze zaken kunnen compenseren en het communiceren hierover naar
derden.

Veiligheid
Het Kentalis Maatman College wil een veilige school zijn voor leerlingen en medewerkers.
Door de kleinschaligheid kennen leerlingen elkaar en kennen de docenten alle leerlingen. We voelen ons
samen verantwoordelijk voor een goed schoolklimaat en handelen daarnaar, o.a. door dagelijks ná schooltijd
een leerlingbespreking te houden waarin wij opvallende zaken over leerlingen uitwisselen, waardoor iedere
medewerker op de hoogte is van zaken die spelen. Vanuit het veiligheidsonderzoek van vorig jaar blijkt dat
een grote meerderheid van de leerlingen zich altijd tot vaak veilig voelt in de hierboven genoemde situaties.
Over deze resultaten mogen wij als school tevreden zijn, maar we zien altijd ruimte en mogelijkheden tot
verbeteringen. De school heeft een protocol waarin staat hoe om te gaan met middelen en maatregelen
(M&M) bij leerlingen (Lecso-richtlijnen) die de veiligheid in de school in gevaar brengen. Indien nodig wordt
dit protocol gevolgd.
Het Kentalis Maatman College heeft 6 bedrijfshulpverleners (BHV). Dit zijn dhr. T. Korf, dhr. Y. Horning, dhr.
P. Ploth, dhr. F. Dierdorp, mevr. van Vliet en mevr. Wolferink. Ieder schooljaar wordt het ontruimingsplan
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(onderdeel van het veiligheidsplan) besproken en indien nodig aangepast. Tevens wordt de veiligheid in de
klassen, gangen en buiten jaarlijks gecontroleerd.

Internet gebruik
In het algemeen deel van de schoolgids beschrijven we hoe we binnen Kentalis omgaat met het veilig gebruik
van internet. Daarnaast hebben wij op school ook duidelijke afspraken en regels over internet gebruik.
Onze regels:
Op het Maatmancollege hebben we een goede ICT-infrastructuur. Er zijn in elke klas vier werkstations, er is
een computerlokaal, er zijn iPads, laptops en er is een dekkend WiFi-netwerk.
Leerlingen krijgen WiFi-toegang als ze op school zijn ingeschreven. Dit is op basis van BYOD. (Bring your own
device). De restrictie hierbij is dat er een beperking zit op ‘volwassen’ inhoud. Het netwerk heeft dus een
ingebouwd filter. Dit is echter niet afdoende. We maken onze leerlingen dus ‘mediawijs’
In de eerste twee leerjaren staat informatica op het lesrooster. Een lesuur in de week. We hanteren de
leerlijn ICT-vaardigheden zoals door Kentalis opgesteld: een doorlopende leerlijn SO / VSO.
Mediawijsheid is een integraal onderdeel van deze leerlijn en komt in alle leerjaren aan de orde. In het
begin van elk schooljaar worden in de klassen gedragsregels afgesproken over het gebruik van
(sociale) media. Met name het gebruik van de smartphones is hierbij een speerpunt.
Leerkrachten houden op sociale media ‘gepaste afstand’ van leerlingen en worden dus geen ‘vrienden’
met leerlingen op sociale profiel-sites.
Leerkrachten gebruiken (indien nodig) 'Teams" om met leerlingen te communiceren buiten de
schooltijden om. Whatsapp verkeer tussen leerkracht en leerling gebeurt slechts in een professionele
context en er noodzaak toe is.
In alle klassen hangt een gevisualiseerd protocol over mediagebruik, toegespitst op sociale media. We
proberen dit in positieve zin te sturen. Dus vooral aangeven wat wel is toegestaan en niet zozeer op
wat allemaal niet mag.
In de klassen geldt de afspraak dat mobieltjes niet zichtbaar mogen zijn. De leerlingen doen derhalve
hun mobiele telefoon bij het binnenkomen in de klas in een telefoon-tas. De telefoon-tas is een
telefoon-organizer voor in het klaslokaal. Met de telefoon-tas zetten we de smartphone bewust en
functioneel in, maar de telefoon-tas biedt tegelijkertijd ook rust en duidelijkheid tijdens de les. Slechts
na toestemming van de leerkracht mogen de mobieltjes gebruikt worden. Dit geldt ook voor functies
zoals de rekenmachine, woordenboeken en dergelijke.
Sommige leerlingen kunnen een laptop van school in bruikleen krijgen. Dit kan slechts als hiervoor
toestemming is gegeven door het CvL: het laptop-gebruik heeft dan een meerwaarde voor de leerling.
Vaak gaat het om het gebruik van dyslexie-software. Ouders en leerling tekenen in zulke gevallen een
contract waarin verantwoordelijkheden zijn omschreven.
Zowel het Bonhoeffer College als het Zone College werkt met BYOD; Bring Your Own Device. Dat wil
zeggen dat deze symbiosescholen werken met Windows devices (laptops) op school om het
lesprogramma vorm en inhoud te geven. De leerlingen die in de bovenbouw van het VMBO zitten,
kunnen derhalve in samenwerking met deze symbiosescholen een laptop huren of kopen via
Rent4company.
Er mogen zeker gezien de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geen foto's en
filmopnames op school worden gemaakt door de leerlingen.
Internetgebruik van onze leerlingen en personeel wordt niet gemonitord. Slechts indien er een
vermoeden bestaat van misbruik van ICT-voorzieningen zal het gesprek worden aangegaan en
eventuele verdere stappen worden ondernomen. Dit gebeurt altijd onder regie van de directeur.
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Gedragsregels
Aan het begin van elk schooljaar nemen de mentoren samen met de leerlingen de schoolregels en de
pauzeregels van Kentalis Maatman College door o.a. over het gebruik van mobieltjes, het dragen van petten,
het op tijd zijn en dergelijke.
In elk lokaal hangt een poster waar deze regels op staan en in de hal hangen de regels die tijdens de pauze
gelden. Wij willen hiermee bereiken dat er op school op een plezierige manier samen geleefd en gewerkt kan
worden door leerlingen en medewerkers.
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Zorg voor de leerlingen
Leerlingenzorg
In Kentalis Schoolgids Algemeen leest u meer over leerlingenzorg, onderwijsperspectief (OPP) en de
Commissie van Leerlingenzorg (CvL).
Bij het Kentalis Maatman College spreken we liever over leerlingenbegeleiding dan leerlingenzorg. De
leerlingenbegeleiding is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers, maar in het bijzonder van de mentor
en de Commissie voor Leerlingenzorg.
De mentor begeleidt de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is de contactpersoon tussen school en thuis
en bewaakt het programma van de leerlingen van zijn/haar klas. De mentor is ook het 1ste aanspreekpunt
voor de leerlingen in zijn/haar klas.

Medische zorg
Medicatie
Als er medische zorg voor een leerling nodig is, wordt dit met ouders besproken en vastgelegd in een
medisch protocol.
Wanneer leerlingen op het VSO medicatie gebruiken, worden zij gestimuleerd om zelfstandig de medicatie te
bewaren en zijn ze zelf verantwoordelijk voor inname. Wanneer uw zoon/dochter de medicatie niet
zelfstandig kan bewaren/innemen, worden hier afspraken over gemaakt.
Aan het begin van ieder schooljaar, vragen wij ouder(s)/verzorger(s) om een medicijnverklaring in te vullen
(één verklaring per medicijn). Wanneer de medicatie wijzigt, verzoeken wij u dit direct door te geven aan de
mentor en een nieuwe medicijnverklaring in te vullen. Wij geven geen pijnstillers (denkend aan
paracetamol) zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Indien een leerling op school vraagt om
pijnstilling wordt u gebeld om dit te overleggen.
Verrichten risicovolle handelingen
Als leerlingen op school hulp nodig hebben bij het verrichten van risicovolle handelingen (bv. prikken van
bloedsuiker) doen we dat volgens het protocol 'Voorbehouden en risicovolle medische handelingen' binnen
Kentalis Onderwijs. Belangrijk daarin is dat ouders hier schriftelijk toestemming voor geven middels de
overeenkomst verrichten van risicovolle handelingen.
Ongevallen
Mocht er onverhoopt iets gebeuren op school waardoor er dringend een huisarts nodig is, kunnen wij direct
contact opnemen met een bij ons bekende huisartsenpraktijk vlak bij school. De ouders zullen dan
onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
Leerling wordt ziek op school
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In geval van ziekte zal contact op worden genomen met de ouder(s)/verzorger(s).

Schoolarts
Eventuele problemen in de gezondheid of ontwikkeling van uw kind zijn niet altijd merkbaar. Daarom is het
fijn als een jeugdarts via een gezondheidsonderzoek meekijkt. Zo kan op tijd extra aandacht gegeven worden
aan eventuele problemen.
Jeugdarts Mw. W. Vink is aangesloten bij de GGD Twente en heeft daarnaast zitting in de Commissie voor
Leerlingenzorg op het Kentalis Maatman College. Aan het begin van het kalenderjaar komt de jeugdarts op
school, en heeft dan spreekuur voor alle leerlingen van het tweede leerjaar. Leerlingen worden door Mw. W.
Vink uitgenodigd via een brief aan ouders/verzorgers. Ouders worden gevraagd om bij het spreekuur
aanwezig te zijn. Vooraf wordt aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen, waarin vragen staan
over gezondheid, medicatie, afspraken bij artsen, hobby’s, voeding, slapen, etc.
De schoolarts doet een basisonderzoek. Het onderzoek is bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het
leven van de jongere: op school, thuis en in de vrije tijd. De jongere wordt gewogen en gemeten. Ook de
ogen en oren worden getest. Indien nodig, kunnen ook de school en de ouders zelf het initiatief nemen om
een afspraak te maken met de schoolarts. Mw. W. Vink – T 0900 - 333 888 9
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Opbrengsten en uitstroom
Kwaliteitszorg
We bieden goed onderwijs. Daarom stellen we ambitieuze en realistische doelen. Naar aanleiding van de
opbrengsten van 2020-2021 zijn er maatregelen genomen. Het resultaat hiervan kunt u hieronder lezen.
Uitstroomprofiel Arbeid/dagbesteding
De aanpak zoals gesteld (groepsplan voor rekenen en Nederlands, extra les begrijpend lezen) heeft gewerkt.
De doelstellingen worden op alle gebieden gehaald, zowel bij rekenen als taal. Voor grammatica en spelling
worden de doelstellingen bijna behaald.
Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
De extra uren Nederlands in het rooster hebben geleid tot hoge scores, derhalve continueren wij de extra
uren Nederlands in het rooster. We hebben de Cito Vas toetsen nader geanalyseerd en geconcludeerd dat
deze toetsen niet de gewenste gegevens opleveren die we nodig hebben voor het aansluiten bij de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit geldt ook voor de Cito PRO toetsen. De AMN toetsen sluiten beter
aan.
Schoolniveau
De samenwerking met de verschillende symbiose scholen is verstevigd en wordt volgend school verder
uitgebouwd met een symbiose-traject MBO-1 met het ROC van Twente. Tevens sluit de directeur van het
Kentalis Maatman College met ingang van volgend schooljaar aan bij het directeurenoverleg van het
Samenwerkingsverband VO 2302 in de regio Twente.

Onderwijsresultaten
We leggen vast welke resultaten we willen halen met onze leerlingen, dit noemen we ambities. De
uitgewerkte ambities zijn als bijlage te vinden in de algemene schoolgids. De resultaten brengen we in kaart
aan de hand van observaties en/of toetsen. Op basis van de resultaten zijn in staat om doelstellingen op maat
te formuleren voor onze leerlingen.
Opbrengsten Vervolgonderwijs Conclusie van de AMN scores. Binnen het uitstroomprofiel
vervolgonderwijs behalen we de ambities van de onderbouw vmbo basis en kader niveau. Er liggen nog
aandachtspunten bij Nederlands op het onderdeel grammatica en en bij een aantal leerlingen m.b.t.
leesvaardigheid. In de bovenbouw zijn de doelstellingen behaald en liggen er nog aandachtspunten op
individueel niveau voor rekenen. Bij de bovenbouw is 100% geslaagd. Vier leerlingen op het niveau van het
VMBO basis en 6 leerlingen op het niveau van VMBO kader. Er hebben 10 leerlingen examen gedaan. Dit
waren 6 leerlingen met een TOS, twee slechthorende en twee dove leerlingen. De theorievakken werden
gevolgd op het Kentalis Maatman College en de praktijkvakken volgden de leerlingen in symbiose met het
Zone of het Bonhoeffer College. Alle leerlingen zijn geslaagd (zonder 'duimlegging van een vak'), het
slagingspercentage is dus wederom 100%.

29

Tevens zijn er 3 leerlingen (100%) geslaagd op het niveau van MBO-1. Alle leerlingen zullen doorstromen
naar MBO-2 of MBO-3/4 niveau.
Actiepunten - Voor Nederlands gaan we aankomend schooljaar starten met de methode Talent. Er komt een
verbetertraject voor de lessen Nieuwsbegrip waarbij het accent komt te liggen op het vergroten van de
woordenschat. Voor AMN toetsen Engels gaan we meedraaien in een pilot om te toetsen.
- Bij de M-groepen (MBO) gaan we met rekenen werken in niveaugroepen werken zodat er meer
differentiatie en meer aandacht voor de individuele leerling kan komen. Binnen de gehele M-stroom komt er
extra aandacht voor woordenschat en het begrijpend leesniveau. Er zal extra inzet komen voor de
onderdelen van taalbeschouwing.
Opbrengsten Arbeid Binnen het uitstroomprofiel Arbeid zijn de ambities behaald. Grammatica en spelling
blijven aandachtspunten.| Dit schooljaar hebben vier leerlingen examen gedaan op het niveau van het VSO
Arbeid/Dagbesteding. Middels een eindgesprek met de examencommissie op basis van hun portfolio zijn alle
vier leerlingen geslaagd voor hun diploma en stromen zij uit naar een (beschutte) werkplek (100%).
Actiepunten De niveaugroepen van taal en rekenen worden doorgetrokken naar de bovenbouw. In de
onderbouw handhaven we de niveau groepen. De leerlingen in de bovenbouw hebben de leerstof (volgens
het curriculum) bijna afgerond en zij gaan zich komend schooljaar richten op vaardigheden die zij bij de
desbetreffende (stage)bedrijven nodig hebben.
Opbrengsten sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren We hebben dit schooljaar voor het eerst
gebruik gemaakt van het instrument IKAN om de sociale vaardigheden en het leren leren in beeld te
brengen. Dit schooljaar hebben wij de ambitie net niet gehaald (73% vs 75%) gehaald. Mogelijk heeft dit te
maken met het nieuwe meetinstrument waar we qua normering nog meer ervaring mee op moeten doen.
Opbrengsten sociale veiligheid Elk jaar meten we hoe veilig onze leerlingen zich voelen op school. Dit
doen we met de MSV (monitor sociale veiligheid). Onze ambitie is dat 90% van onze leerlingen zich veilig
voelt. Dit jaar hebben we de ambitie gehaald. Op basis van de analyse van de monitor gaan we komend
schooljaar (nog) meer aandacht besteden aan het welbevinden en/of de veiligheidsbeleving van de leerlingen.
Er zullen in eerste instantie groepsgesprekken worden gevoerd en indien nodig individuele gesprekken met
de mentor of orthopedagoog.

Tevredenheids- en ervaringenonderzoeken
Ouderervaringen onderzoek 2022
In maart t/m april 2022 is het ouderervaringen onderzoek afgenomen. Het responspercentage was 44% (48
van de 108 respondenten) en is hier mee voldoende. De ouders geven de school op basis van dit onderzoek
het rapportcijfer 8.3.
Op alle onderdelen (schoolklimaat - onderwijsleerproces - leerlingenzorg - informatie & communicatie gelijkwaardige relaties - resultaten - imago van de school -lockdown en thuisonderwijs) liggen de scores
tussen 3.50 en 3.75. Bij deze range hoort de waardering 'goed'. Gemiddeld scoort de school 3.59.
Items die hoog scoren en waar wij als school zeer content mee zijn en met u willen delen: - De leerkrachten
behandelen mijn kind met respect; 3.78 ('uitstekend'). - De school gaat met mij in gesprek over de
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ontwikkeling van mijn kind; 3.79 ('uitstekend'). - Het OPP wordt jaarlijks met mij besproken; 3.76
('uitstekend'). - Ik ervaar dat school mij (als ouder) gelijkwaardig behandelt; 3.72 ('goed'). - School vindt
samenwerking met ouders belangrijk; 3.83 ('uitstekend'). - Ik ben als ouder geïnformeerd over de
aanpassingen die de school heeft gedaan als gevolg van de coronamaatregelen; 3.85 ('uitstekend').
Twee items die wat 'lager' scoren zijn: - De school leert mijn kind social media, zoals Facebook, Instagram en
WhatsApp, veilig te gebruiken; 3.30 (range 'ruim voldoende'). - De doelen uit het OPP
(Ontwikkelingsperspectiefplan) zijn haalbaar voor mijn kind; 3.33 (range 'ruim voldoende'). Deze twee items
zijn bespreekpunten en zullen we binnen het team bespreekbaar maken, ondanks het feit dat ze ruim
voldoende zijn.
Leerlingenervaringen onderzoek 2021
In april 2021 is het leerlingervaringenonderzoek afgenomen. Het responspercentage was 90% (uitstekend).
De leerlingen geven de school het cijfer 7.2
Sterke punten
De docent kan goed uitleggen. De docent leert mij wat ik moet doen als ik niet verder kan met mijn werk. De
docent doet aardig tegen mij. De docent houdt zich aan afspraken. De docent helpt mij als dat nodig is. De
docent legt extra uit als dat nodig is.
Mogelijke verbeterpunten/bespreekpunten
De docent bespreekt aan het einde van de les hoe het gegaan is. De docent laat ons zelf kiezen. Ik bepaal
mee aan welke doelen ik werk. Ik leer hoe je met social media moet omgaan.
De verbeterpunten zijn verwerkt in het jaarplan.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2020
In de maand maart van 2020 is er een medewerkersonderzoek afgenomen door Kentalis bij alle scholen. In
het kort staan hieronder de scores. Het responspercentage was 96%, wat uitstekend is. Op vier thema’s van
het onderzoek komen de volgende scores tot uitdrukking:
1.
2.
3.
4.

Bevlogenheid
: 8,3
Betrokkenheid
: 7,7
Werkgeverschap : 7,3
Sociale Veiligheid : 8,1

Het team van het Maatman College valt met deze scores onder de actiecategorie groen. Dat betekent dat de
scores vooral boven het gemiddelde liggen in vergelijking met andere scholen van Kentalis en een
benchmark in het onderwijs. Goede scores dus! Hier zijn wij trots op en dit willen wij vooral zo houden.

Audit of inspectie
Inspectiebezoek 25 november 2021 Op basis van de resultaten van de audit (Goed) van maart/april 2021
had het bestuur van Kentalis een aanvraag ingediend bij de inspectie van Onderwijs voor een onderzoek naar
de waardering 'Goed'.
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Op 25 november 2021 heeft de inspectie van Onderwijs dit onderzoek uitgevoerd op het Kentalis Maatman
College. Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: er zijn lessen bezocht, documenten
geanalyseerd, gesprekken gevoerd met leerlingen, leraren, de commissie voor leerlingenzorg (CvL),
stagecoördinatoren en met de schoolleiding. Op basis van dit onderzoek heeft de inspectie van Onderwijs
ook geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs van het Kentalis Maatman College Goed is. De
inspectie van Onderwijs geeft aan dat de Kwaliteitscultuur van de school (SKA2) goed is. De school heeft een
professionele cultuur waarin leren van en met elkaar gemeengoed is. Er is een grote mate van
gezamenlijkheid in het team als het gaat om de bevordering van de onderwijskwaliteit. De volgende
standaarden waarderen ze als Goed: Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), Praktijkvorming/Stage
(OP5), Afsluiting (OP6), Schoolklimaat (VS2) en Evaluatie, verantwoording en dialoog (SKA3). De overige
standaarden beoordelen ze als Voldoende.
De inspectie geeft in haar rapport, naast alle positieve feedback, ook aan een verbeterpunt te zien. De school
ziet ook dat tempodifferentiatie en het bevorderen van actieve betrokkenheid (samenwerking) en
eigenaarschap van leerlingen nog beter kan. Hier zetten wij op in middels scholing en collegiale visitatie. Dit
pas binnen het continue proces van verbetering en verdere ontwikkeling van ons onderwijs.
Audit maart/april 2021 Op 11 maart en 21 april 2021 is er een audit uitgevoerd in het kader van de
auditopleiding "Zicht op onderwijs'. De audit is uitgevoerd op basis van het vigerende onderzoekskader van
de inspectie van Onderwijs 2017 (update 2020). Volgens deze norm is de kwaliteit van het onderwijs op het
Kentalis Maatman College 'Goed'. Op basis van de beoordelingen 'goed' op de standaarden OP1
(onderwijsaanbod), OP2 (Zicht op ontwikkeling en begeleiding), OP6 (Samenwerking), OP7
(praktijkvorming/stage), SK1 (Veiligheid), SK2 (Pedagogisch klimaat) en KA2 (kwaliteitscultuur) komt de
waardering 'GOED' op schoolniveau naar voren. Op deze standaarden laat de school eigen aspecten van
kwaliteit zien en is zij een voorbeeld voor andere scholen. Er zijn geen standaarden met 'onvoldoende'
beoordeeld. De leerlingen meer eigenaarschap geven en in hun kracht zetten is als aanbeveling genoemd. Dit
is inmiddels als aandachtspunt/doelstelling in het jaarplan en het scholingsplan van het nieuwe schooljaar
opgenomen.

Overgang naar een andere school
Sinds de invoering van de wet op het Passend Onderwijs kijken we gericht naar de leerlingen of ze nog op de
juiste plek zitten. Dit doen we twee keer per jaar tijdens de groepsbespreking met de mentoren en docenten.
Daarnaast kunnen de leerlingen besproken worden in de Commissie van Leerlingenzorg (CvL). De overstap
naar een andere school wordt gezet als het intensieve arrangement afloopt. In overleg met u als ouder(s) en
uw zoon of dochter wordt gekeken naar de best passende plek voor uw kind. De best passende plek kan een
van de volgende opties zijn bij een tussentijdse uitstroming:
Naar een reguliere VO-school in de eigen omgeving.
Naar een andere VO-school voor speciaal onderwijs.
Een andere mogelijkheid is dat de leerling het onderwijsarrangement behoudt en zijn loopbaan bij ons op
school vervolgt. Wanneer een leerling zijn diploma haalt op het Maatman College gaan we samen op zoek
naar een passende plek. Meestal is dat een MBO opleiding in de eigen omgeving van de leerling. Bij het
maken van een overstap wordt ten allen tijde gekeken of de leerling nog recht heeft op een
ondersteuningsarrangement. Dit arrangement wordt door de Commissie van Onderzoek (CvO) afgegeven.
Om een goede keuze te kunnen maken houden de intern begeleiders (IB’ers) nauw contact met de
Ambulante Dienst van Kentalis Twente e.o.. Aan het eind van het schooljaar zorgen we voor een warme
overdracht naar de Ambulante Dienst.
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Informatie over eind uitstroom
De ambitie om leerlingen te laten uitstromen op het niveau van hun uitstroomprofiel zoals twee jaar daarvoor
vastgesteld, wordt behaald (78%).
Het slagingspercentage is 100%.
Tabel einduitstroom VSO
2019-2020

2020-2021

MBO niveau 1

2

3

MBO niveau 2

5

7

MBO niveau 3

1

MBO niveau 4

2021 - 2022

7
3

1

2

VO-havo (na VMBO)
Reguliere arbeidsplaats

1

7

1

Beschut werk/beschermde werkomgeving

1

3

2

2

1

23

16

Dagbesteding
Buitenland

1

Totaal

11

Informatie over tussentijdse uitstroom
In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel leerlingen tussentijds zijn uitgestroomd.
Tussentijdse uitstroom
2019-2020
VSO dagbesteding arbeidsgericht

1

VSO arbeid/praktijkgericht

1

Praktijkonderwijs PRO

1

Voorgezet Onderwijs VMBO BBL of KBL
Voortgezet Onderwijs VMBO GL of TL

2020-2021

2021-2022

1

2
1

Thuiszitter zonder leerplichtontheffing
Buitenland
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Totaal

4

1

2

Informatie over vervolgsucces
Van alle leerlingen die onze school verlaten wordt gedurende twee jaar bijgehouden of zij nog op hetzelfde
niveau zitten als toen ze uitstroomden. Dit heet bestendiging.
Totaal uitgestroomde leerlingen in 2019-2020

15 leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 nog op hetzelfde
uitstroombestemmingsniveau bevindt

14 leerlingen

Aantal leerlingen dat zich op 1 oktober 2021 niet meer op hetzelfde
uitstroombestemmingsniveau bevindt

1 leerlingen

Aantal leerlingen waarvan onbekend is of ze zich op 1 oktober 2021 nog op
hetzelfde uitstroombestemmingsniveau bevindt

0 leerling

Van 15 leerlingen die in 2019-2020 zijn uitgestroomd weten we op welk niveau ze zitten, 14 leerlingen
zitten nog op het niveau waarop ze uitstroomden.
Bovenstaande resultaten betekenen dat onze school een goede inschatting maakt van het
ontwikkelperspectief van de leerlingen. De ambitie van 75% wordt hiermee ruimschoots gehaald (93%).

Maatregelen
Alle bovenstaande resultaten zijn geanalyseerd en leiden tot de volgende maatregelen: Uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs: - Voor Nederlands gaan we aankomend schooljaar starten met de methode Talent. Er
komt een verbetertraject voor de lessen Nieuwsbegrip waarbij het accent komt te liggen op het vergroten van
de woordenschat. Voor AMN toetsen Engels gaan we meedraaien in een pilot om te toetsen. - Bij de Mgroepen (MBO) gaan we met rekenen werken in niveaugroepen werken zodat er meer differentiatie en meer
aandacht voor de individuele leerling kan komen. Binnen de gehele M-stroom komt er extra aandacht voor
woordenschat en het begrijpend leesniveau. Er zal extra inzet komen voor de onderdelen van
taalbeschouwing. Uitstroomprofiel Arbeid/dagbesteding: De niveaugroepen van taal en rekenen worden
doorgetrokken naar de bovenbouw. In de onderbouw handhaven we de niveau groepen. De leerlingen in de
bovenbouw hebben de leerstof (volgens het curriculum) bijna afgerond en zij gaan zich komend schooljaar
richten op vaardigheden die zij bij de desbetreffende (stage)bedrijven nodig hebben. Alle uitstroomprofielen:
- De leerlingen meer eigenaarschap geven in hun eigen leerproces (vervolg jaarplan).
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Ouders en school
Informatie en contacten ouders
Het is belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de gang van zaken op school en die van hun eigen
zoon/dochter in het bijzonder. Daarom kiest het Kentalis Maatman College ervoor ouders breed te
informeren en te betrekken bij zaken die op school spelen. De school is echter ook afhankelijk van de
informatie van ouders. Daarom bezoeken onze brugklasmentoren minimaal één keer per jaar de ouders
thuis. De mentoren uit de hogere groepen doen dit indien gewenst.
Ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar (tweede week) wordt er altijd een voorlichtingsavond gepland. Lopende het
schooljaar worden er ouderavonden, zowel per klas als per thema georganiseerd. Ouders krijgen hiervoor
ruim van te voren een uitnodiging. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek
voor beide ouders, ook indien ouders gescheiden zijn. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid
worden afgeweken. Er moet dan binnen een week na de uitnodiging voor de ouderavond een verzoek
worden ingediend bij de verantwoordelijke leidinggevende voor een afzonderlijk gesprek op de ouderavond
(zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). Partners van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd
indien de andere ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.
Rapportbespreking
Twee keer per jaar ontvangen leerlingen een rapport. Dit wordt tijdens de 20- minuten(ouder)avonden
besproken. Tijdens dit gesprek komt ook het verloop van het ontwikkelingsperspectief aan de orde.
Halverwege november, maar ook lopende het gehele schooljaar informeert de mentor de ouders/verzorgers
regelmatig telefonisch over de ontwikkeling van de leerling.
Ouderbetrokkenheid
Het Kentalis Maatman College wil vanaf de start van de samenwerking bouwen aan een goede relatie. De
mentoren van de brugklassen gaan daarom in het 1e schooljaar op huisbezoek om met ouders te bespreken
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ook mentoren uit de hogere groepen bezoeken regelmatig
leerlingen. Gedurende het jaar hebben de mentoren via de mail of telefoon zeer intensief contact met
ouders, waarbij overlegd wordt over ontwikkelingen, aanpak, enz. Ook bij de richting-keuze van onze
leerlingen zijn ouders intensief betrokken. Ze denken en praten mee en zoeken samen met de school naar
geschikte stageplaatsen. In ieder geval één keer per jaar hebben wij een gesprek met alle ouders over de
totale ontwikkeling. In de medezeggenschapsraad praten ouders mee over de ontwikkelingen van de school.
Ouders ontvangen gemiddeld vier keer per jaar een Nieuwsbrief, waardoor ze goed op de hoogte zijn van
zaken die spelen of gaan spelen. Verder organiseren wij regelmatig ouderavonden rond thema’s. Ouders zijn
betrokken bij de school, de school is betrokken bij ouders. Daar streven we naar. We willen graag dat we
informatie delen en hetzelfde doel hebben: de ontwikkeling van uw zoon/dochter. We bespreken regelmatig
met u wat en hoe uw kind thuis en op school leert en hoe we het leerproces kunnen ondersteunen. Ook
ouderparticipatie vinden we belangrijk: dit betekent dat ouders de school ondersteunen bij activiteiten. U
bent van harte welkom als u hier ideeën over heeft.
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Schoolapp: Social Schools
Uw kind volgt onderwijs bij Kentalis. We komen regelmatig samen om de voortgang van uw kind te
bespreken. We vinden het ook belangrijk om u op de hoogte te brengen van de dagelijkse zaken op school.
Op deze manier bereiken wij het beste resultaat voor uw kind.
Kentalis Maatman College gebruikt voor de informele uitwisseling Social Schools. Uw gegevens worden veilig
en beschermd opgeslagen.
Social Schools is in Nederland het meest gebruikte systeem voor het digitaal delen van informatie tussen
ouders en school. De leverancier houdt dit systeem veilig en betrouwbaar op het gebied van de
privacywetgeving. Dit zelfde geldt voor Kentalis.
Social Schools laat zich vergelijken met het papieren schriftje dat vroeger gebruikt werd om de dagelijkse
bijzonderheden met u te delen. Via het internet en via een app op de mobiele telefoon kan Social Schools
gebruikt worden.
Voor het gebruiken van Social Schools hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig.
Met de leerlingen communiceren wij, indien nodig buiten schooltijden om, via 'Teams'.

Schoolverlaters
De leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs stromen na het behalen van het VMBO diploma uit
naar het MBO (ROC van Twente). In overleg met de leerling, ouders en de school (mentor, IB) kiezen de
leerlingen een opleiding op het ROC van Twente. Tijdens LOB lessen wordt aandacht besteed aan de
opleidingen op het ROC. De overstap wordt begeleid door de school in samenwerking met de ambulante
dienst van Kentalis.
De leerlingen die het MBO-1 entreeopleiding behalen, volgen hetzelfde traject. Zij stromen ook uit naar het
ROC van Twente.
De leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid/Dagbesteding stromen na het behalen van hun diploma uit
naar werk. Dit kan b.v. een reguliere arbeidsplaats of een beschutte werkplek zijn. In overleg met de leerling,
ouders en de school (mentor, IB en stage-coördinator) wordt dit traject vorm gegeven.

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen van ouders/verzorgers geen structurele ouderbijdrage meer voor alle activiteiten die als
schoolactiviteiten worden aangemerkt en daarmee onderdeel van het onderwijs vormen. Voor schoolkampen
en buitenlandreizen kunnen we wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Deze activiteiten kunnen vaak
alleen doorgang vinden als ouders bijdragen in de kosten. Alle leerlingen gaan mee ongeacht of hun ouder al
dan niet betaald heeft.

Lokale medezeggenschap op locatie
In Algemeen Deel Kentalis schoolgids treft u informatie aan m.b.t. de medezeggenschap. De leden van de
LMR van het Maatman College zijn:
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Mevr. J. van Dijk-Stam; personeelslid
Mevr. M. Wolferink; personeelslid
Mevr. I. Rijnders: ouderlid
Mevr. M. Porton: ouderlid

Interne vertrouwenspersonen en pestcoördinator
In Kentalis Schoolgids Algemeen Deel treft u informatie aan over de vertrouwenspersonen en de antipestcoördinator. Het Maatman College heeft 2 vertrouwenspersonen, namelijk: Dhr. N. Punte en mevr. A.
Bramer. Mevr. A. Bramer is tevens functionaris R.I.S. (Relaties, Intimiteit, seksualiteit). De
(anti)pestcoördinatoren zijn: Mevr. M. Kuiper en mevr. E. Heinink. De school beschikt over een antipestprotocol. Bovengenoemde personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van school: 0534801770. Het Maatman College heeft geen ouderraad.

Ouderraad (klankbordgroep)
Het Maatman College heeft geen ouderraad, maar wil graag komend schooljaar starten met een
ouderklankbordgroep.
Een klankborgroep is de naam voor een overleg waarin je de mening hoort over het verloop of resultaat van
zaken die spelen binnen de school.
Wij zijn geïnteresseerd in de menig van ouders derhalve willen wij een ouderklankgroep starten. De
klankbordgroep bestaat uit 4 tot 6 ouders.

38

Praktische informatie
Schooltijden
Schooltijden
Dag

Van - tot

Maandag

08.40 - 14:45 uur

Dinsdag

08.40 - 14:45 uur

Woensdag

08.40 - 14:45 uur

Donderdag

08.40 - 14:45 uur

Vrijdag

08.40 - 14:45 uur

Lestijden VSO
Lesuur

Van - tot

1

08.40 - 09.30 uur

2

09.30 - 10.15 uur

3

10.15 - 11.00 uur

pauze

11.00 - 11.15 uur

4

11.15 - 12.00 uur

5

12.00 - 12.45 uur

pauze

12.45 - 13.15 uur

6

13.15 - 14.00 uur

7

14.00 - 14.45 uur

Vakantie en activiteitenrooster
We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van
vakanties.
Vakanties

Van - tot

Herfstvakantie

17 oktober 2022 - 21 oktober 2022
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Kerstvakantie

26 december 2022 - 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

27 februari 2023 - 3 maart 2023

Goede Vrijdag

7 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

Meivakantie (incl. Koningsdag)

24 april 2023 - 6 mei 2023

Hemelvaart

18 & 19 mei 2023

2e Pinksterdag

28 mei 2023

Zomervakantie

24 juli 2023 - 1 september 2023

Activiteiten
Activiteit

Datum

Eerste schooldag

31 augustus 2022

Schoolreis

n.n.b.

Schoolfotograaf

12 september 2022

Infoavond

6 september 2022

Telefonisch contactmoment mentor/ouders

week 47
21 t/m 25 november 2022

Kerstviering

23 december 2022

Rapport 1 & Rapportavond 1

7 februari 2023
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Buurthulpdag

13 juni 2023

Rapport 2 & Rapportavond 2

11 juli 2023

Diploma-uitreiking

18 juli 2023

Maatmandag = laatste schooldag

19 juli 2023

Lesvrije dagen
Leerlingen zijn vrij op de volgende dagen (roostervrije dagen)
Maandag

29 augustus 2022

Dinsdag

30 augustus 2022

Donderdag

20 juli 2023

vrijdag

21 juli 2023

Tevens zijn de leerlingen vrij op de volgende studiedagen:
Maandag

26 september 2022

Maandag

28 november 2022

Maandag

20 februari 2023

Maandag

26 juni 2023

Ziek melden
Is uw kind ziek? Geef dit dan ‘s ochtends tussen 8.00 en 8.30 uur door aan de school. Hiervoor belt u met de
administratie: 053 480 17 70.
Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Is uw kind zonder
bericht van u om 9.15 uur niet op school, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

Wegbrengen en ophalen
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Wanneer ouders de leerling zelf naar school brengen of ophalen van school, dienen zij dit zelf tijdig te
melden bij het taxibedrijf. Taxibedrijven parkeren op het parkeerterrein van revalidatiecentrum het Roessingh.
Daar stappen de leerlingen dus in en uit de taxi. Ouders die hun kind zelf brengen en ophalen, kunnen hun
kind afzetten en ophalen aan de Maatmanweg. Voor leerlingen die met de fiets op school komen, is een
fietsenstalling op het plein aanwezig.
Kluisjes op school
Voor de sleutel (1) betalen nieuwe leerlingen een borg van € 10,-. Deze borg wordt bij de leerling
geïncasseerd door dhr. T. Korf (technisch vakman/conciërge). Begin van het schooljaar kan de leerling de
sleutel ophalen bij de dhr. T. Korf. De naam van de leerling met betreffende kluisnummer wordt
geregistreerd. Vanaf dat moment is leerling verantwoordelijk voor gebruik en inhoud van dat kluisje.
Wanneer een leerling zijn sleutel inlevert, krijgt hij de borg van € 10,- voor de sleutel, á contant, terug van
school. Bij verlies van de sleutel draagt u als ouder de kosten die gemaakt worden voor het vervangen van de
sleutel (€25,00).

Begrippen en afkorting
ASS Autisme Spectrum Stoornis
AC Audiologisch Centrum
CvL Commissie voor Leerlingenbegeleiding
CVO Commissie van Onderzoek
FOSS Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van Kinderen met
Spraaktaalmoeilijkheden
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
IB-er Intern begeleider
ICT Informatieverwerking Computers en Technologie
MR Medezeggenschapsraad
NmG Nederlands ondersteund met Gebaren
NSDSK Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind
OPP Ontwikkelingsperspectief
OC &W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
SH Slechthorend
TOS Ernstige spraaktaalmoeilijkheden (ESM) noemen we bij Kentalis ook wel
taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
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