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VOORWOORD
Hierbij ontvangt u de schoolgids van de Prof. dr. Gunningschool-VSO, schooljaar 2018-2019.
De Prof. Dr. Gunningschool aan de Planetenlaan zal zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen richting diploma gericht
onderwijs voor de basis-kader en theoretische leerweg.
Daarom gaan we komend schooljaar al op het Sterren College
de profiel praktijk vakken doen van het vmbo.
Verder gaan we samenwerken met de Vestiging Gunning op de
Daaf Geluk en de Daaf Gelukschool. Beide scholen zijn al jarenlang diploma gericht onderwijs scholen.
Op didactisch en pedagogisch gebied willen we ons steeds verder ontwikkelen. Maatwerk is van groot belang voor de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen.
Op onze website kunt u informatie over onze werkwijze vinden. U kunt daar ook ons ondersteuningsprofiel vinden.
In deze schoolgids kunt u informatie vinden over onder andere:
het onderwijs, onze afspraken en regels, de examenresultaten,
verwijzingen naar de website en de oudercontactavonden.
De eerste algemene ouderavond is al op 4 oktober a.s.
Wij willen u dan meer vertellen over onze school, onze begeleiding, de examens en de veranderingen binnen de school.
U kunt dan ook nader kennismaken met de mentor van uw
kind. U wordt nog apart uitgenodigd voor deze eerste avond.
De schoolleiding wordt gevormd door de twee teamleiders, mevrouw C. Bos , de heer E. Slot en ondergetekende.
Mede namens alle medewerkers wens ik iedereen een goed
schooljaar 18-19 toe.
Mevrouw M.J.M. van den Hoven.
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BESTUUR
Dunamare onderwijsgroep
De prof. dr. Gunningschool-VSO maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. De Dunamare Onderwijsgroep is het
bestuur van de prof. dr. Gunningschool-VSO. Het College van
Bestuur van Dunamare is het bevoegd gezag van de school.
Dunamare is een decentrale organisatie, dat wil zeggen dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft om het onderwijs in te
richten. Het Centraal bureau van Dunamare ondersteunt de
scholen op gebieden zoals Personeel en Organisatie, Financiën,
Kwaliteitsbeleid, ICT en Huisvesting.
Ouders en leerlingen hebben in de regel niet rechtstreeks met
Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de school is Dunamare
van belang. www.dunamare.nl

SAMENWERKINGSVERBAND
De Prof. dr. Gunningschool-VSO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. De centrale taak van het
samenwerkingsverband is het coördineren van passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Verdere informatie kunt u vinden op hun website:
www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl
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LESTIJDEN EN PAUZES
08.40 - 9.30

Eerste lesuur

Leslokaal

09.30 – 10.20

Tweede lesuur

Leslokaal

10.20 – 10.35

pauze

Buiten, aula

10.35 - 11.25

Derde lesuur

leslokaal

11.25 - 12.15

Vierde lesuur

Leslokaal

12.15 - 12.40

pauze

Buiten, aula

12.40 – 13.30

Vijfde lesuur

Leslokaal

13.30 – 14.20

Zesde lesuur

Leslokaal

14.20 – 14.30

Pauze

Buiten, aula

14.30 - 15.20

Zevende lesuur

Leslokaal

15.20 - 16.30

Achtste lesuur

Leslokaal

Het lesrooster en de wijzigingen zijn terug te vinden in magister.
Leerlingen van de Basis richting lopen op donderdag stage. Leerlingen van de kader richting lopen op vrijdag stage.

MENTORGESPREKKEN
Om de zes weken vindt er
een mentorgesprek plaats.
Deze gesprekken worden
aan het begin van het
schooljaar ingepland door
de mentor. Indien een leerling geen mentorgesprek
heeft is hij dat lesuur lesvrij.
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LESUREN TABEL PER AFDELING PER WEEK
Met deze lesuren houdt de school zich aan de norm van 1000
klokuren per schooljaar inclusief studie-en vakantiedagen.

Prof. Dr. Gunningschool
Lessentabel 2018-2019
Leerjaar

1

Leerweg b/k/t
BV
2
BI

Beeldende vorming
Biologie
Economie
Engels
Geschiedenis
ICT
Koken
Kunstvakken 1
Lichamelijke opvoeding
LOB
Maatschappijleer
Mens en Bewegen
Mens en Maatschappij
Mens en Natuur
Mentoruur
Muziek
Nederlands
PPO*
Rekenen
Sectorwerkstuk
SOVA
Stage
Training
Wiskunde

EC
EN

3

2
b/k/t

3
b

k

1

2

2

3

3

3

4
t

b

k

3

2

2

3

3

3

1

1

1

t

1
3

GS

6
5

3

ICT

1

1

1

1

KO

2

2

2

2
1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1

1

1

2

2

1

2

2

2

2

2

4

KV1
LO
LOB

1

MA
M&B

3

3

M&M

4

4

M&N

4

4

MEN

1

1

1

1

1

1

1

1

MU

1

1

1

1

1

1

1

1

NE

4

4

3

3

4

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

4
32

4
32

PPO
RE

1,5
1

1

SW
SOVA

1
1

1

ST
TR

1

WI

4
32

TOTAAL

4
31,5

1

1

8

8

4
32

4
32

1

4
32

5
31

Legenda
*PPO = 3 lesuren per half jaar (2e helft
schooljaar)
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START VAN HET SCHOOLJAAR
Het schooljaar starten we met intakegesprekken op maandag 3
september en dinsdagmiddag 4 september 2018.
Hiervoor worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd
door de mentor. Deze dagen zijn er nog geen lessen.
Woensdag 5 september is de eerste lesdag.

STUDIEDAG EN - MIDDAGEN, PROEFWERKWEKEN
Hieronder volgt een overzicht van onze studiedag-en middagen
en de proefwerkweken wanneer lestijden zijn aangepast.
Wo 5 september
Di
11 september
Woe 10 oktober
Di
30 oktober
Ma 5 november
Di
13 november
Di
20 november
Di
8 januari
Do 31 januari t/m vrij1 febr.
Vrij 1 februari
Ma 4 februari
Di
5 februari
Wo 6 februari
Di
12 maart
Woe 13 maart
Di
9 april
Di
28 mei
Ma 1 juli t/m vrij 5 juli
Do 11 & vrij 12juli
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2018 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2018 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2018 leerlingen vanaf 14.20u lesvrij
2018 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2018 leerlingen hele dag
lesvrij
2018 leerlingen vanaf 12.15u lesvrij
2018 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 12.15u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 12.15u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 12.15u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13.30u lesvrij
2019 leerlingen vanaf 13u
lesvrij
2019 leerlingen hele dag
lesvrij
(m.u.v. kandidaten staatsexamen)

SCHOOLGIDS

SCHOOLVAKANTIES 2018-2019
Herfstvakantie

ma.22 oktober 2018

t/m

vr.28 oktober 2018

Kerstvakantie

ma.24 december 2018

t/m

vr.4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

ma.18 februari 2019

t/m

vr.22 februari 2019

Meivakantie

ma. 22 april 2019

t/m

vr. 3 mei 2019

Hemelvaart

Do. 30 mei 2019

t/m

vr. 31 mei 2019

Tweede pinksterdag

ma.10 juni 2019

-

-

Zomervakantie

ma.15 juli 2019

t/m

vr. 24 augustus 2019
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ONS ONDERWIJS
De prof. dr. Gunningschool-VSO is een school
voor kinderen van 12-20
jaar die
wegens gedragsproblemen, opvoedings- en/of
ontwikkelings-problemen
zijn vastgelopen in het
reguliere onderwijs. We werken er naar toe dat de leerlingen via
stage, werk, regulier onderwijs of vervolgonderwijs zelfstandig
leren functioneren in de maatschappij. We bieden twee uitstroom
profielen aan; uitstroomprofiel vervolgonderwijs en arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. Om in aanmerking te komen
voor speciaal onderwijs is er altijd een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband.
De school biedt aan iedere leerling aangepast onderwijs,
waarbij wij in een veilig klimaat de persoonlijke ontwikkeling
van iedere leerling nauwkeurig in de gaten houden. Wij gebruiken hiervoor de SOVA-lessen en een schoolse vaardigheden lijst
die wekelijks tijdens het LOB uur wordt ingevuld door leerlingen
en de mentor. De informatie hieruit wordt gebruikt voor het opstellen van de doelen van de leerling in het ontwikkelingsperspectief (OPP).
Speciaal aan ons onderwijs is dat de klassen klein zijn. We proberen ongeveer 12 leerlingen in een groep te plaatsen. Iedere
groep heeft een vaste mentor die het contact met de ouders/
verzorgers onderhoudt. De mentor helpt bij leervragen, maar
coacht ook in gedrag. Onze school is klein en overzichtelijk. De
school beschikt over een deskundige commissie van begeleiding
die leerlingen en leerkrachten ondersteuning biedt.
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Leerlingen kunnen bij ons een vmbo TL diploma, losse deelcertificaten vmbo Basis of vmbo Kader halen en IVIO certificaten
halen op verschillende niveaus. Afhankelijk van het behaalde
diploma of certificaat stromen leerlingen uit naar een MBO opleiding (niveau 1 t/m 4) Leerlingen die een TL-diploma behaald
hebben, kunnen tevens uitstromen naar de HAVO. Naast dit
aanbod bieden we individuele leerlingen maatwerk aan.
Er is een intensieve samenwerking met de Daaf Gelukschool en
de Vestiging Gunning op de Daaf Geluk. Er zijn docenten werkzaam op beide locaties en we delen dezelfde directeur. Er
wordt een ouderavond samen georganiseerd en we maken gebruik van hetzelfde PTA-programma voor leerjaar 3TL.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met de Paulusmavo en
het Sterrencollege.
In de tweede helft van het tweede leerjaar volgen leerlingen
PPO lessen om zich te oriënteren op een profielkeuze op het
Sterrencollege.
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ONDERBOUW
De Onderbouw bestaat uit leerjaar 1 en 2. De leerlingen krijgen
klassikale instructie en waar nodig individuele instructie. Er wordt
in deze klassen onderzocht wat het perspectief van de leerling
is.
De vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens en maatschappij, mens en natuur, mens en beweging, ICT, muziek, beeldende vorming, koken en SOVA worden zowel in het eerste als
het tweede jaar aangeboden. De leerlingen krijgen les van vakdocenten in hun eigen leslokaal. Voor de vakken mens en beweging en CKV gaan leerlingen naar een vaklokaal. Economie wordt
ter voorbereiding op de bovenbouw in het tweede leerjaar aangeboden. Leerlingen krijgen halverwege het tweede leerjaar lessen
PPO (praktische profiel oriëntatie). Leerlingen krijgen verschillende
profielen aangeboden door praktijkdocenten van het Sterrencollege op het Sterrencollege. Onze eigen docenten gaan mee om de
leerlingen te begeleiden.
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BOVENBOUW
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In de bovenbouw van onze school kunnen er komend schooljaar drie stromingen worden gevolgd.
Vmbo Basis(B), vmbo Kader(K) en vmbo Theoretische leerweg (TL).

VMBO-TL

THEORETISCHE LEERWEG

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

De VMBO-TL afdeling vormt de afdeling van de theoretische
leerweg. Leerlingen uit het derde leerjaar nemen deel aan het
PTA programma. Zij krijgen alle vakken aangeboden en doen in
het vierde leerjaar examen, mits zij voldoen aan de normen gesteld aan het PTA programma. Hierover volgt tijdens de eerste
ouderavond op donderdag 4 oktober meer informatie.
Leerlingen uit het vierde leerjaar hebben al een aantal certificaten gehaald en nemen deel aan het staatsexamen. Dit bestaat
uit een centraal schriftelijk deel in mei en een mondeling examen in de laatste schoolweek in juli. Indien alle certificaten behaald zijn vormen deze een volledig VMBO-TL diploma.
Indien leerlingen het examen niet in een keer halen, kunnen zij,
mits ze volledig kunnen examineren in aanmerking komen voor
een herkansing. Deze wordt in de maand augustus tijdens de
zomervakantie afgenomen en vindt vaak plaats op een andere
locatie.
Meer informatie over de staatsexamens en de vakinformatie
per examenvak is te vinden op www.duo.nl
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BASIS EN KADER
Leerlingen die de Basis en Kader
stroming volgen, kunnen losse
deelcertificaten halen op verschillende vakken en indien gewenst
op verschillende niveaus per vak.
Deze leerlingen halen dit jaar nog
geen volledig diploma.
Daarnaast nemen zowel derde als
vierde jaars leerlingen van deze
stromingen deel aan de IVIOexamens. Twee keer per jaar worden IVIO-examens afgenomen. Elke leerling kan op zijn eigen niveau deze examens afleggen.
Leerlingen kunnen hierbij deelcertificaten halen op vier verschillende
niveaus voor de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde. Economie wordt alleen op niveau 3&4 aangeboden en Maatschappijleer alleen op niveau 4.
De vakken die aangeboden worden zijn terug te vinden in de
lessentabel op blz. 7 van deze schoolgids.
Het perspectief van de leerlingen in de Basis of Kader afdeling is
het doorstromen naar een MBO–opleiding. Alle leerlingen worden via de entreeopleiding aangemeld. Van daaruit wordt gekeken naar welk niveau ze kunnen doorstromen MBO 2, of de entreeopleiding (MBO-opleiding niveau 1).
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STAGE
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De leerlingen die de basis en kader stroming volgen in de bovenbouw lopen stage in het bedrijfsleven. Deze stage maakt
deel uit van het onderwijsleerproces. De stage is dus geen vrije
activiteit. Er is een vaste stagedag voor de 3&4B leerlingen op
donderdag en voor de 3&4K leerlingen op vrijdag. Deze vaste
dagen dragen bij aan de regelmaat en rust in de school. Een
enkele leerling volgt meer dagen stage en daar geldt een individueel programma voor.
Degene die de vorderingen van de leerlingen in de stage volgt
is mevrouw Keur, de stagecoördinator. Zij heeft nauw contact
met de bedrijven en de mentoren. De stage komt ook terug in
de lessen LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) die de mentor verzorgt. De mentor bewaakt de relatie tussen het Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) en de stage-vorderingen. Er is rekening gehouden en in het totaal aantal uren per schooljaar dat
leerlingen stage lopen per jaar.
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SOCIAAL EMOTIONEEL LEERLINGVOLGSYSTEEM
We stimuleren en volgen de sociaal emotionele ontwikkeling
door schoolbrede inzet van PBS, door het geven van SOVA lessen in alle klassen en op individueel niveau door mentorgesprekken en eventueel opgestelde doelen in het OPP.
De ontwikkeling van leerlingen wordt 2-wekelijks besproken tijdens overleg met mentor en orthopedagoog of psycholoog.
Daarnaast wordt de ontwikkeling gevolgd door wekelijks invullen van de schoolse vaardigheden lijst.

PRAKTIJKVAKKEN
Naast de reguliere vakken geven wij ook een aantal praktijkvakken. Zo wordt koken in een aantal klassen gegeven, beeldende
vorming , muziek en mens en beweging.

MUZIEK
De muzieklessen worden gegeven
door een bevlogen duo dat de
leerlingen vaak weet te raken en
mee krijgt om zelf muziek te
componeren door hun enthousiasme en kennis van muziek.

BEELDENDE VORMING
Tijdens de lessen beeldende vorming maken
de leerlingen kennis met de mogelijkheden
om te creëren met hun handen of met gereedschap. In de bovenbouw vallen deze lessen onder de noemer kunstvakken.
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KOKEN
Tijdens de lessen koken leren de leerlingen de
basis beginselen van het werken in de keuken.
Snijtechnieken, veiligheid en hygiëne komen
aan bod tijdens deze lessen. Ook leren de
leerlingen de vaardigheden voor het bereiden
van een aantal maaltijden voor het vergroten
van de zelfredzaamheid.

MENS

EN

BEWEGEN

De lessen mens en bewegen zijn erop gericht om alle leerlingen
een bewuste liefst blijvende deelname aan sport en bewegen bij
te brengen. Leren bewegen is bij uitstek een groepsactiviteit.

GYMKLEDING
We vragen alle leerlingen om gymkleding te regelen. Deze bestaat uit een sportbroek, shirt en schoenen met een lichte zool
voor in de zaal. Indien gymkleding vergeten is, bieden wij noodkleding om in te sporten. Als het mooi weer is, kan er buiten
gesport worden. De lessen mens en beweging zijn een verplicht
onderdeel. Indien een leerling niet kan deelnemen aan deze lessen vragen wij een doktersverklaring.
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PBS
Onze pedagogische aanpak heet PBS. Dit staat voor positive behaviour support. We leren leerlingen welk gedrag wij van hen
verwachten en complimenteren hen voor de zaken die goed
gaan. Twee weken lang staat er een gedragsverwachting centraal. De gedragsverwachtingen zijn overal in de school terug te
vinden. Een leerling krijgt altijd een keuze en de mogelijkheid
zich te herstellen door middel van de reactieprocedure. Indien
dit niet in de klas kan, dan kan er gebruik gemaakt worden van
een stilteruimte achter in de groep Zowel leerling als docent vullen een switchformulier in. Als de leerling goed herstelt dan kan
er na een kort gesprekje met de docent de les hervat worden.
Indien de leerling storend blijft en het gedrag kan niet in de
groep worden opgelost, moet de leerling naar de leerling coördinator. Er volgt dan altijd een consequentie voor de leerling.
Het lesuur daarna is de leerling weer welkom in de les. Mocht
een leerling drie keer uit de les worden gestuurd op een dag,
dan wordt de leerling intern geschorst. U wordt dan altijd gebeld door onze leerling coördinatoren.
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De reactieprocedure
Wat is de afspraak?
(stap 1)

Leerling laat
gewenst gedrag zien

Leerling laat
ongewenst gedrag
zien

Biedt de leerling een keuze.
(stap 2)
- Als je niet meewerkt… (consequentie)
- Je kan er ook voor kiezen…
(gewenst gedrag)

Leerling laat
gewenst gedrag zien

Uitgestuurd

Leerling laat
ongewenst gedrag
zien

Switchformulier
(stap 3)

Leerling laat
ongewenst gedrag
zien

REACTIEPROCEDURE
De reactieprocedure izoals hierboven afgebeeld s het stappenplan wat wij hanteren om leerlingen eraan te herinneren welk
gedrag we verwachten van de leerling.

COMPLIMENTENSYSTEEM
Leerlingen kunnen complimenten
verdienen bij goed gedrag. Ze kunnen deze complimenten opsparen en
inwisselen voor iets leuks of lekkers
uit de kantine

KAARTJE VOOR DE LEERLING

Regelmatig wordt er een leerling voorgedragen om in aanmerking te komen voor “het kaartje van de week”. Deze leerling
heeft zich dan op een speciale manier positief in de school laten zien en ontvangt dan een kaart van de directeur.
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LEERLINGENRAAD
We hebben op school een leerlingenraad die overlegt met het MT over nieuwe ideeën of veranderingen in de
school. Komend schooljaar worden
weer nieuwe leerlingen gevraagd hieraan deel te nemen.

LEERLING REGLEMENT
Komend schooljaar is er een leerling reglement waar alle basisafspraken en verwachtingen zijn opgesteld. Hier wordt aandacht
aan besteed tijdens de eerste lesweek van het schooljaar en gedurende het schooljaar. Een van die afspraken betreft het inleveren van de telefoon tijdens lestijd.
De telefoons van de leerlingen worden bewaard door de docent
van uw kind vanaf het begin van de les in een afgesloten kluisje. In
de pauzemomenten kunnen leerlingen de telefoons weer terugkrijgen om hier gebruik van te maken.
Indien een leerling de telefoon weigert in te leveren, moet deze
voor de rest van de dag bij de leerling coördinator worden ingeleverd. Aan het einde van de dag kan de leerling de telefoon ophalen bij de leerling coördinator.
Petten zijn af tijdens de les en jassen hangen aan de kapstok.
Drugs, wapens, alcohol en kleding die het gezicht bedekken zijn
verboden. Hiervoor gelden de regels van de wet en van Dunamare
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Verder hanteren wij normale omgangsvormen en spreken wij
van gedragsverwachtingen. Indien er geweld of wapens worden
gebruikt tegen medewerkers doen wij aangifte bij de politie.
Hier kunnen ouders ook voor kiezen, indien er geweld tegen
hun kind wordt gebruikt.

CONTROLE
Gedurende het jaar wordt een aantal keer de kluisjes en de materialen die leerlingen bij zich hebben gecontroleerd door medewerkers van de school in samenwerking met de politie. Naast
deze geplande acties worden er ook steekproeven gehouden
wanneer er vermoedens bestaan dat leerlingen zaken bij zich
hebben die niet op een school thuis horen. Leerlingen dienen
aan deze controles mee te werken. Gelukkig gaat er van deze
controles een preventieve werking uit en vinden wij nauwelijks
zaken die niet op een school thuis horen.
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CITO-TOETSEN
In leerjaar één, twee en drie worden CITO-toetsen afgenomen. Dit
geeft een goed beeld, naast de methode gebonden toetsen welke vorderingen de leerling maakt. We gebruiken dit instrument
ook om te zien naar welk niveau een leerling kan doorstromen.
In het eerste leerjaar nemen we de CITO-toets twee keer per jaar af
en in het tweede en derde leerjaar doen we dit één keer per jaar.
Zo kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen met een onafhankelijk meetinstrument volgen. De resultaten worden tijdens de OPP
-gesprekken besproken en opgenomen in het OPP.

REKENTOETSEN
Leerlingen nemen deel in de bovenbouw aan de rekentoets 2F.
Hiervoor krijgen zij meerdere kansen. Indien zij 2F gehaald hebben, kunnen zij het jaar erop niveau 3F proberen te halen. Deze toetsen worden door het jaar ingepland en worden digitaal
afgenomen.
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DIPLOMERING EN CERTIFICERING
Leerlingen kunnen op onze school een VMBO TL diploma halen
of deelcertificaten Basis, kader en IVIO. Leerlingen kunnen als
ze certificaten halen op verschillende niveaus per vakgebied
deelnemen aan de examens. In de laatste schoolweek vindt er
een feestelijke namiddag of avond plaats waarbij de diploma’s
en deelcertificaten worden uitgereikt. Gedurende het jaar ontvangt u informatie over de examens en aan het einde van het
schooljaar volgt een uitnodiging voor de diplomering of certificering.
Verder kunnen leerlingen op verzoek losse certificaten halen
voor;
VCA (veiligheid)
Heftruck
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BELEID T.A.V LESUITVAL
Indien een docent zich ziekmeldt, dan is de school genoodzaakt
een alternatief rooster op te stellen. We proberen de lesuitval zoveel mogelijk te spreiden over de verschillende groepen en proberen uren op te vangen met voor de leerlingen bekende docenten.
Het kan voorkomen dat er daardoor aan het einde van de dag wat
uren uitvallen zodat leerlingen eerder uit zijn. De ouder ontvangt
een sms vanuit school indien er lesuitval is. Leerlingen die gebruik
maken van leerlingenvervoer kunnen indien nodig worden opgevangen in de school. Indien de school de uitval zelf niet kan opvangen, wordt er een groep vrij gegeven. U krijgt dit uiteraard zo
vroeg mogelijk in de ochtend te horen. U kan ervan uitgaan dat we
deze noodgreep zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

SCHOOLVERZUIM
Lesverzuim
Als leerling is uw zoon of dochter verplicht zich aan de regels van
de school te houden en de lessen bij te wonen. Niet-gemeld verzuim zien we als spijbelen en zal als zodanig gemeld worden aan
de leerplichtambtenaar.
24

TE(LAAT)KOMERS
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Komt uw kind te laat, dan meldt het zich bij de leerlingco’s voor
een “bijna-op-tijd- briefje”. Zonder dit briefje kan hij/zij de les niet
in. Wie door doktersbezoek of huiselijke omstandigheden te laat
komt, moet dit door een schriftelijke of telefonische mededeling
van thuis laten bevestigen. Ook dan is er een “bijna-op-tijd- briefje”
nodig om toegelaten te worden tot de lessen.

Ongeoorloofd te laat? Dan wordt de gemiste les meteen dezelfde
dag na schooltijd ingehaald. In overleg met de leerling coördinatoren, PHV-ers en de mentor kan dit ander moment tijdens diezelfde
lesweek.
Indien uw kind te laat is, ontvangt u tijdens het eerste lesuur een
sms van de school. Bij zes keer te laat komen van uw zoon of
dochter ontvangt u als ouder/verzorger een bericht van de school.
Indien het verzuim aanhoudt, wordt u samen met uw zoon/dochter
uitgenodigd voor het leerplichtspreekuur op school samen met de
betrokken leerplichtambtenaar en HALT. Er volgt dan een gesprek
met leerling en ouders over mogelijke oorzaken van het verzuim
en hoe verder verzuim te voorkomen.
Bij ongeoorloofd verzuim van een leerling volgen wij de volgende
stappen:
*Ouders krijgen bericht van de administratie dat leerling afwezig is

*Leerling wordt bij aanwezigheid aangesproken op verzuim en wordt geacht tijd in te halen
*Mentor neemt contact op met ouders.
*Bij 6 keer te laat of verzuim wordt leerling aangemeld voor het leerplichtspreekuur.
*Houdt het verzuim aan dan zijn wij wettelijk verplicht om na 16 keer een
officiële melding te doen.
*Leerling en ouder worden uitgenodigd door leerplicht en ontvangen dan
een laatste waarschuwingsbrief van leerplicht.
*Houdt het verzuim dan alsnog aan doet school opnieuw een melding en
volgt er een traject richting HALT of JR light.
*Verzuimt een leerling daarna nog doet school opnieuw melding en volgt
er vanuit leerplicht een proces verbaal. Vaak gaat de Raad voor de Kinderbescherming dan een onderzoek doen naar de omstandigheden en redenen.

In voorkomende gevallen kan van bovenstaande procedure worden
afgeweken.
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ZIEKMELDEN
Is uw zoon of dochter ziek of is onverwacht bezoek aan een huisarts, tandarts en dergelijke nodig? Meldt u dat
dan vóór aanvang van de lessen telefonisch aan de administratie. Niet gemeld
is ongeoorloofd afwezig en wordt geregistreerd als schoolverzuim.

ZIEK TIJDENS LESSEN
Wanneer een leerling ziek wordt tijdens
de les, meldt hij/zij dit in eerste instantie aan de lesgevende docent. Daarna meldt hij/zij zich bij één
van de leerling coördinatoren. Deze nemen dan contact op met
ouders/verzorgers.
Bij langdurige ziekte of veelvuldig ziekteverzuim wordt daarvan
melding gedaan bij de schoolarts en de leerplichtinstantie.

AFWEZIGHEID VAN DE LEERLING

Onze docenten noteren afwezigen en (te)laatkomers direct in
Magister. Is er geen bericht en/of verlofaanvraag bij de administratie bekend, dan nemen we telefonisch contact met u als
ouder/verzorger op.
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VERZUIM VAN DE LESSEN MENS EN BEWEGING
Wanneer uw zoon of dochter – door welke omstandigheden dan
ook – niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet u dat als ouder/
verzorger vóór aanvang van het
lesuur schriftelijk melden. Uw
zoon of dochter meldt zich met
uw briefje bij de docent lichamelijke opvoeding en blijft daarna – in
principe – op school.
Zijn er medische of andere dwingende redenen die het gedurende
langere tijd niet mogelijk maken
de lessen lichamelijke opvoeding
te volgen, dan kunt u als ouder of
verzorger een verzoek om vrijstelling richten aan de schoolleiding,
bij voorkeur
met een verklaring van de behandelende arts.

EXTRA SCHOOLVERLOF
Extra schoolverlof verleent de schoolleiding alleen bij wat we
een ‘gewichtige omstandigheid’ noemen. Deze term wordt in
de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd, zoals:
* Sterfgevallen in de naaste familie
* Ernstige ziekte van de ouders
* Zeer slechte weersomstandigheden
* Jubilea e.d.
Voor extra verlof zijn speciale formulieren bij de administratie
verkrijgbaar.

27

VAKANTIEVERLOF
Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. De enige toegestane reden hiervoor is wanneer het vanwege de specifieke aard
van het beroep, bijv. door seizoensarbeid van een van de ouders, niet mogelijk is om tijdens een van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. In dat
geval kan de directeur bij hoge uitzondering eenmaal per
schooljaar toestemming verlenen, voor ten hoogste tien schooldagen.
Belangrijk is dat dagen voor extra verlof niet in de eerste twee
lesweken van het nieuwe schooljaar mogen vallen. Altijd geldt
dat uw aanvraag voor extra verlof minimaal vier weken vóór de
gevraagde verlofperiode ingediend moet zijn bij de directeur.
Over alle aanvragen voor extra verlof beslist de directeur als het
gaat om minder dan tien schooldagen per jaar. Vraagt u meer
dan tien dagen aan, dan beslist de leerplichtambtenaar. Bij afwijzing van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift
in te dienen.

SCHORSING/VERWIJDERING
De school heeft een schorsings- en verwijderingsprotocol. Dit is
te vinden op www.gunning-vgdg.nl.
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CONTACT TUSSEN SCHOOL EN OUDERS
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Wij hechten heel veel waarde aan goed contact tussen ouders en
school. De mentor neemt eens in de drie weken contact met u
op. In het begin van het schooljaar wordt met u afgestemd of dit
via de mail of telefoon gaat. Indien er belangrijke zaken spelen
rondom de leerling houden wij u natuurlijk op de hoogte. Mochten er van thuis uit belangrijke zaken spelen dan is het van essentieel belang dat wij hiervan ook op de hoogte worden gebracht
De school is vanaf 7.45 uur telefonisch te bereiken voor het
doorgeven van ziekmeldingen op nummer 023 5411912

OUDERCONTACTMOMENTEN
Drie keer per jaar nodigen wij u uit
voor een OPP-gesprek. De OPPgesprekken vormen een zeer belangrijk onderdeel van ons onderwijssysteem. We willen graag dat
zowel de leerling als
ouders bij deze gesprekken aanwezig zijn. De gesprekken zijn dit
schooljaar gepland tussen 14.3020.30 uur op:

Wo. 10 oktober
Wo. 5 februari
Wo. 3 juli

2018
2019
2019

ALGEMENE OUDERAVONDEN
Er is een avond aan het begin van het schooljaar waarbij we u uitnodigen om te horen wat de wijzigingen en aanpassingen in ons
beleid zijn en nader kennis te maken met de school en de mentor
en datgene wat er dit schooljaar centraal staat. Daarnaast is er
een algemene avond waarbij een thema centraal staat. Dit jaar is
dat hoe om te gaan met Social Media.
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WEBSITE
Onze website is een bron aan informatie
over de school. Op onze website vindt u
alle belangrijke informatie over gebeurtenissen en activiteiten op onze school.
We laten zien dat we als school graag
naar buiten treden en dat we trots zijn
op onze school, onze leerlingen en onze
medewerkers. Voor een aantal belangrijke documenten verwijzen we naar onze
website;
www.gunningschool-vso.nl
info@gunningschool-vso.nl
Op de website staat onder andere;
De AVG; Algemene Verordening gegevensbescherming en hoe
wij daar als school mee omgaan
Het schoolplan
Het personeelsoverzicht
De Commissie van begeleiding
De jaarplanning
Voorbeeld van OPP
Het school ondersteuningsplan
Het beleid schorsen & verwijderen
De wet rondom
leerplicht
Meldcode
De verwijsindex
Mocht u onverhoopt toch tegen
problemen aanlopen dan kunt u
altijd contact
met ons opnemen.
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VERWIJSINDEX
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Het komt vaak voor dat
er meerdere beroepskrachten betrokken zijn
bij dezelfde jongere. De
verwijsindex helpt beroepskrachten elkaar
snel en makkelijk te
vinden, zodat zij kunnen samenwerken en
de jongere (en het gezin) beter kunnen helpen. Dit verminderd
ook het risico dat verschillende organisaties langs elkaar heen
werken.
Als school registreren wij standaard alle leerlingen in de verwijsindex. Op het moment dat er een koppeling is met andere beroepskrachten en de vraag is inhoudelijk informatie uit te wisselen zijn wij verplicht hiervoor eerst toestemming te vragen aan
verzorger(s) en/of jongere om informatie te mogen delen.

MAGISTER
Magister is ons leerlingvolgsysteem. Hierin houden wij de absenties en cijfers bij van de leerlingen. U kunt deze gegevens
ook inzien. Op onze site ziet u een knop “Magister”.
U krijgt persoonlijke inlogcodes om uw weg naar Magister te
vinden. Op onze website vindt u een stappenplan om in te loggen
in Magister. In Magister ziet u ook de agenda van uw kind en
een elektronische leeromgeving
(ELO). Komend schooljaar willen
we nog meer gebruik maken van
de mogelijkheden van de ELO.
Mocht u onverhoopt toch tegen
problemen aanlopen dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.
31

VRIJWILLIGE

OUDERBIJDRAGE

Als school maken we allerlei kosten die we niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage. Daarom vragen we aanalle ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen komen in een
schoolfonds. Met dit schoolfonds financieren we de volgende
zaken en activiteiten voor alle leerlingen:
-leermiddelen als: kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt; bijv. kopieën die leerlingen maken van eigen werk (verslagen e.d.).
-Bijdrage aan diploma-uitreiking en algemene thema-ouderavond
-Excursies en buitenschoolse activiteiten: activiteiten van hooguit een dag die belangrijk zijn voor de sociale ontwikkeling van
uw kind en de sociale cohesie in een klas
-diverse feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en de
afsluiting van het schooljaar.
De vrijwillige ouder-bijdrage die wij u vragen is € 75- per jaar. De
uitsplitsing van de bijdrage staat in de factuur die u ontvangt.
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KOSTEN VOOR KLUISJES
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Wij werken met kluisjes waarin leerlingen hun
spullen veilig kunnen opbergen. Het gebruik van
een kluisje is niet verplicht. Wij rekenen geen huur,
maar wel een borg, zodat wij eventuele schade
kunnen herstellen. De borg is € 25,- .

OPEN DAG
In november verzorgt de Gunningschool-VSO een open middagen avond waarbij we leerlingen vragen om mee te
helpen. Hierbij geven we
nieuwe leerlingen en ouders gelegenheid om een
kijkje te nemen op onze
school. Komend schooljaar staat deze dag gepland op donderdag 22
november van 17u-20u

DUURZAME SCHOOL
De school wil toewerken om een duurzame
school te worden. Dat heeft als gevolg dat wij
roken op en rondom het gebouw van de Gunningschool-VSO niet meer toestaan. Leerlingen
blijven gedurende de schooltijd op het schoolterrein. Het assortiment van de kantine wordt aangepast tot een gezonder aanbod en het drinken van water wordt gestimuleerd bij
de leerlingen door water gratis te verstrekken tijdens pauzes.
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EXAMENRESULTATEN

Schooljaar 2016-2017
4 leerlingen geslaagd voor het VMBO TL diploma
16 leerlingen geslaagd voor certificaten VMBO TL
40 leerlingen geslaagd voor certificaten IVIO niveau 1-2-3-4
3 leerlingen geslaagd voor het heftruckcertificaat
Schooljaar 2017-2018
4 leerlingen geslaagd voor het VMBO TL diploma
16 leerlingen geslaagd voor certificaten VMBO TL
6 leerlingen geslaagd voor certificaten VMBO Kader
4 leerlingen geslaagd voor certificaten VMBO Basis
32 leerlingen geslaagd voor certificaten IVIO niveau 1-2-3-4
Er zijn drie leerlingen die tijdens de vakantie in aanmerking komen
voor een herkansing om volledig te diplomeren.
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UITSTROOM
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LEERLINGEN

Schooljaar 2016-2017
3 leerlingen stromen uit naar het reguliere VMBO
2 leerlingen stromen uit naar VAVO
24 leerlingen stromen uit naar MBO (niveau 1 t/m 4)
0 leerlingen zijn begeleid naar werk
Schooljaar 2017-2018
3 leerlingen stromen uit naar het reguliere VMBO
24 leerlingen stromen uit naar MBO (niveau 1 t/m 4)
0 leerlingen zijn begeleid naar werk
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VERTROUWENSPERSOON
Op de Prof. Dr. Gunningschool-VSO zijn 2 vertrouwenspersonen
werkzaam: mw. A. Schoone-Peters en mw. E. Anderson. Personeel
en leerlingen kunnen bij hen terecht met vragen, opmerkingen
en/of klachten over ongewenste omgangsvormen op onze school. Hieronder vallen:
(Seksuele) intimidatie
Discriminatie/racisme
Agressie/geweld
(Cyber)pesten
Meidenintimidatie
De gesprekken zijn al aangeeft vertrouwelijk.

MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEUR
Seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of
fysiek geweld kunt u melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs via telefoon 0900-111 31 11.

KLACHTENCOMMISSIE ONDERWIJS

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het kan zijn dat u
het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent,
of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal kunnen deze zaken in een gesprek met de mentor of de directie worden opgelost.
Mocht – om welke reden dan ook – uw klacht naar uw mening niet
naar behoren zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Het bestuur van de Prof. Dr. Gunningschool
is Dunamare en dit bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie is belast met het onderzoeken van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst
gedrag. Het indienen van een klacht bij deze commissie doet u
schriftelijk bij:
Dunamare Onderwijsgroep
Postbus 4470
2003 EL Haarlem
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN GEGEVENS
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Prof. dr. Gunningschool-VSO
Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 5411912
www.gunningschool-vso.nl
info@gunningschool-vso.nl
Deel medezeggenschapraad VSO
Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 5411912
Bestuur Dunamare onderwijsgroep
Diakenhuisweg 5
2033AP Haarlem
023 5303600
www.dunamare.nl
Onderwijsinspectie
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
0800 6696000
www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwensinspecteur
0900 11131111

Samenwerkingsverband Zuid Kennemerland
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem
023 5430140
www.samenwerkingsverband-zuidkennemerland.nl
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Planetenlaan 13
2024 EN Haarlem
023 5411912
www.gunningschool-vso.nl
info@gunningschool-vso.nl
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