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Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Jij en je ouders/verzorgers hebben een goede keuze gemaakt!
Je gaat naar de Einder, de school voor Praktijkonderwijs!
Een school waar je leert en uitgedaagd wordt om te werken aan je
toekomst.
Je bent van harte welkom!
Je komt op een mooi ingerichte en prachtige school terecht.
Een school waar we veel aandacht voor je hebben en waar het hebben
van wederzijds respect hoog in het vaandel staat.
Naast andere vakken besteden we veel aandacht aan het leren van de
Nederlandse taal. Het goed kunnen spreken en schrijven in het
Nederlands is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van een
baan. Daarvoor moet je ook fit en gezond zijn.
De Einder heeft dan ook de beschikking over een mooi buitensportveld
en een gymzaal waar je je helemaal in kunt uitleven.
Via baangerichte interne stages en goede leerplekken zoals, De Haagse
Markt, theater De Vaillant, Traub Stuc (stukadoorsopleiding), 070Watt
(horeca, verhuizen en winkelpraktijk) helpen we je om een goede baan
te vinden. Maar dit gaat natuurlijk alleen maar lukken als jij je ook gaat
inzetten.
Ik wens jouw heel erg veel succes toe op de Einder.
Samen met je groepsleerkracht en alle juffen en meesters wordt het
vast en zeker een fantastisch schooljaar!
Namens het team van de Einder,
Ron Duchatteau, directeur
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1. Met wie krijg je te maken op de Einder?
Op de Einder krijg je natuurlijk te maken met de leerkrachten. Elke klas
heeft een eigen groepsleerkracht. Daarnaast zijn er vakleerkrachten en
praktijkinstructeurs. Zij geven één bepaald vak of praktijklessen. Er zijn
ook onderwijsassistenten, medewerkers op de administratie en conciërges. In de lijst hieronder staan al hun namen en wat ze doen.
Directie
Dhr. R. Duchatteau		
Dhr. A.P. Storm 		
		
Mevr. H. Vermaat
		
		
Mevr. M. Stet-van Dijk		
		

Directeur
Coördinator onderbouw/
afdelingsleider Spionkopstraat
Coördinator bovenbouw/
afdelingsleider Badhuis
Teamleider gebouw SBS/3e klassen
(tevens coördinator interne stages).

Groepsleerkrachten
Mevr. G. Nederlof		
Mevr. M. Meijer		
Dhr. J. Smithuis		
Mevr. J. Lee		
Dhr. N. Feijen 		
Mevr. D. Dokters		
Mevr. Ö. Yalcin		
Dhr. J. Kruit/Dhr. E. Jense		
Mevr. J. Niemar 		
Mevr. A. Freeke		
Dhr. M. Nederlof		
Mevr. H. Yücel		
Mevr. A. ten Hove		
Dhr. M. Hoogeveen		
Dhr. P. de Groot		
Dhr. R. Mournier		
Dhr. O. Ait Chitt		

Klas 1A
Klas 1B
Klas 1C
Klas 2A
Klas 2B
Klas 2C
Klas 3A
Klas 3B
Klas 3C
Klas 3D
Klas 4A
Klas 4B
Klas 4CZ
Klas 4DW
Klas 4EV
Klas 5
Klas 6
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Taakleerkrachten
Mevr. S. de Koning		
Dhr. E. Jense		
Dhr. J. Kruit		
Mevr. P. Marinissen
Mevr. R. Raghosing

(tevens coördinatie remedial teaching)
(tevens ICT-coördinator)
(tevens stagecoördinator)

Stagebegeleiders
Mevr. M. van Boles
Mevr. E. Janssen
Zorgcoördinator
Mevr. D. Thijs
Ortho-pedagoog
Mevr. A. Damme
Maatschappelijk werk
Mevr. N. Zwager

Je ontdekt
waar je goed
in bent
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Vakleerkrachten en praktijkinstructeurs
Dhr. M. van der Valk		
Schilderen
Dhr. J. Karst		
Houtbewerken
Dhr. J. Slegt		
Metaal/garage
Mevr. D. Hoogstraaten		
Textiele werkvormen
Dhr. J. Oranje		
Huishoudkunde
Dhr. B. Voogt		
Huishoudkunde/horeca
Mevr. I. Klootwijk		
Horeca/detailhandel
Mevr. P. Doerga		
Detailhandel/uiterlijke verzorging
Dhr. B. Mens		
Gymnastiek/combifunctionaris
Dhr. T. Smit		
Gymnastiek/combifunctionaris
Dhr. J. de Jager		
Judo
Administratieve en andere medewerkers
Mevr. W. Looijesteijn		
Hoofdadministratie
Mevr. I. Sosrojoedo		
Directiesecretaresse
Mevr. S. Karijowidjojo		
Applicatiebeheerder
Dhr. H. Basaran		
Conciërge/chauffeur 			
Dhr. N. Abdi Keyre		
Conciërge
Mevr. G. Nassif		
Receptioniste Spionkopstraat 9 		
Mevr. N. Clifone		
Receptioniste SBS
Dhr. V. van Waas		
ICT
Praktijkleermeester
Dhr. G. Meeder		

Klussenbus

Schoolarts
Mevr. M. Mattousch
Schoolverpleegkundige
Mevr. M. Rutgrink
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2. Wat is praktijkonderwijs?
De Einder is een school voor Praktijkonderwijs. Deze richting valt ook onder het voorgezet onderwijs en kan je dus ook na de basisschool naartoe. Na het Praktijkonderwijs ga je aan het werk. Een aantal leerlingen
kan naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo).
De opleiding duurt 5 jaar. De opbouw van onze school is om vanaf het 3e
jaar te gaan wennen aan werk doormiddel van arbeidstraining. Vanaf
de 4e klas gaan de leerlingen stage ervaring opdoen. Om na het 5e jaar
in werk uit te stromen. De mogelijkheid om door te studeren, bieden wij
ook. Hiervoor hebben wij de pre. entree en de entreeklas.

3.

Zo gaat het bij ons op school

Lesuren
Zoals op alle scholen voor voortgezet onderwijs is bij ons de dag ingedeeld in lesuren. Je hebt elk lesuur een ander vak. Soms heb je twee lesuren achter elkaar hetzelfde vak. Na twee lesuren heb je een pauze. .
Lestijden op alle dagen
1e uur 08.30 uur –
2e uur 09.25 uur –
pauze 10.15 uur –
3e uur 10.30 uur –
4e uur 11.20 uur –
pauze 12.15 uur –
5e uur 12.45 uur –
6e uur 13.40 uur –

09.25
10.15
10.30
11.20
12.15
12.45
13.40
14.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Jouw groep
Onze opleiding duurt vier of vijf jaar. Je begint - logisch - in de eerste. In
een groep zitten niet meer dan veertien leerlingen. Je zit in de klas met
leerlingen die ongeveer even oud zijn als jij. Wij houden rekening met
niveau verschillen en bieden op maat lessen aan.
8
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Een eigen groepsleerkracht
Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht. Hij of zij begeleidt jou de
hele dag. De vakken zoals hout, gym, schilderen, koken enz. worden door
vakleerkrachten gegeven. De juf/meester gaat ook mee met jou naar die
vakken.
Je werkt op je eigen niveau
De meeste lessen beginnen met een uitleg. De uitleg is voor alle leerlingen hetzelfde. Daarna gaat iedereen aan de slag. Jij mag op je eigen
niveau werken. Soms werk je alleen en soms samen met andere leerlingen.
Geen lesuitval
Is jouw eigen groepsleerkracht ziek of kan deze om een andere reden
echt niet op school zijn, dan krijg je een andere leerkracht..

DeEinder
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4. Welke vakken krijg je?
De onderbouw en bovenbouw
De leerjaren één en twee noemen we ook wel: de onderbouw. De derde,
vierde en vijfde heten samen de bovenbouw. In de bovenbouw bereiden wij je voor op later, wanneer je werkt en/of je vervolgonderwijs gaat
volgen.
Het eerste en tweede leerjaar
In het eerste en tweede leerjaar krijg je de volgende vakken:
• Nederlands
• loopbaan en burgerschap
• informatiekunde
• Engels
• rekenen
• gezondheidszorg
• sociale vaardigheden
• schilderen
• houtbewerken
• metaalbewerken
• huishoudkunde
• textiele werkvormen
• gymnastiek/judo
• beeldende vorming
• maatschappelijke stage
Ben jij nog maar kort in Nederland en beheers jij het Nederlands nog
niet goed genoeg? Dan krijg je vier dagen per week aan het begin van de
dag twee uur extra Nederlands.

10
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Het derde leerjaar
In de derde krijg je arbeidstraining en arbeidsvorming. In het volgende
hoofdstuk kun je lezen wat dat is. Daarnaast krijg je de volgende vakken:
• loopbaan en burgerschap
• Nederlands
• rekenen
• praktisch rekenen
• verzorging
• informatiekunde
• sociale vaardigheden
• gymnastiek
• praktijkvakken
• Engels
• maatschappelijke stage
Het vierde leerjaar
In de vierde is stage lopen het belangrijkste! Daarnaast krijg je:
• loopbaan en burgerschap
• Nederlands
• rekenen
• praktisch rekenen
• verzorging
• informatiekunde
• gymnastiek
• Engels
• schilderen
• houtbewerken
• metaalbewerken
• textiele werkvormen
• huishoudkunde
• autotechniek
• sociale vaardigheden

DeEinder
Einderschoolgids
schoolgids’18-’19
’18-’19
De

1111

Het vijfde leerjaar
In de vijfde is stage lopen weer het belangrijkste! Daarnaast krijg je:
• Nederlands
• praktisch rekenen
• informatieverwerking
• informatica
• schilderen*
• houtbewerken*
• metaalbewerken*
• textiele werkvormen*
• huishoudkunde*
• autotechniek*
* Eén van deze vakken in combinatie met de stage.

De juffen en
meesters helpen
je altijd bij het
komen tot een
oplossing
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5.	Jij bereidt jezelf voor op jouw eigen
toekomst

Sociale vaardigheden en kennis van beroepen
Tijdens alle jaren die je bij ons op school bent, bereiden wij je voor op
je toekomst. In klas 1 t/m 4 krijg je les in sociale vaardigheden. Bij dit
vak leer je om met anderen om te gaan. Je leert ook hoe je je in verschillende situaties het beste kunt gedragen. In de tweede klas kom je meer
te weten over allerlei beroepen. Je leert wat voor werk je gaat doen als
je dat beroep kiest. Je leert ook wat voor werk jij zou kunnen gaan doen.
In de derde gaan we nog een stapje verder. Dan krijg je arbeidstraining
en arbeidsvorming.
Arbeidstraining
Bij arbeidstraining ga je naar bedrijven of instellingen om te kijken
hoe het is om daar te werken. Dat doe je één dag per week. Je gaat daar
naartoe samen met andere leerlingen. Er gaat natuurlijk ook een begeleider mee! Je gaat ongeveer acht weken lang naar hetzelfde bedrijf of
dezelfde instelling. Dat kan bijvoorbeeld een supermarkt zijn, maar ook
een horeca-instelling, een verzorgingstehuis, een bouwbedrijf of een
technisch bedrijf. Na afloop krijg je een verklaring indien je de arbeidstraining goed hebt doorlopen. Daarna ga je naar een ander bedrijf. Ook
daar ga je weer acht weken lang één dag per week naartoe. Aan het eind
van de derde ben je naar vier verschillende soorten bedrijven of instellingen geweest. Je hebt dan maximaal vier verklaringen.
Arbeidsvorming
Arbeidsvorming krijg je gewoon bij ons op school. Nou ja, gewoon... We
bootsen op school praktijksituaties na. Meer hierover lees je in het volgende hoofdstuk. In deze praktijksituaties ontwikkel jij vaardigheden
die je later nodig hebt, als je dit soort werk gaat doen. Je doet dit twee
keer in de week. Je krijgt ook toetsen. Aan het eind van het schooljaar
krijg je een verklaring, waarop staat welke onderdelen je hebt behaald.
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6. De interne stages voor de derdejaars
Zit jij in het derde leerjaar, dan is de interne stage belangrijk. Naast
de arbeidstraining op dinsdag ga je op verschillende plaatsen binnen
of buiten de school, onder begeleiding van een praktijkleermeester,
oefenen in echt werk. Bijvoorbeeld bij de receptie van ons gebouw Schalk
Burgerstraat, schoolkantines, theater De Vaillant, onze tuin of de andere
tuinen die wij in onderhoud hebben. Op de markt bij onze eigen kraam.
Of bij onze garage/fietsenwerkplaats. Jij doet dat vanzelfsprekend in
passende werkkleding.
Zie ook onze speciale brochure ‘Interne stage’.
Binnen de interne stages leer je van alles over horeca, kleding naaien,
fietsen repareren, verkopen, groen enzovoort. Maar eigenlijk is dat niet
het belangrijkste. Waar het vooral om gaat, is dat je een goede werkhouding ontwikkelt. Dat is belangrijk voor je toekomst.
Je leert bijvoorbeeld om:
- op tijd te komen
- instructies op te volgen
- te vragen wat je niet weet
- samen te werken
- je werk af te maken
Heb je moeite met goed Nederlands spreken? Je zult merken dat dat ook
vooruit gaat.
De eerste periode noemen wij ‘Arbeidsvorming’. Deze training krijgen
al onze leerlingen. Daarna kun je solliciteren naar een plek in de werkplaatsen. Je moet dus zelf zorgen dat je daarvoor in aanmerking komt!

14
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7.

Stage lopen!

Als het kan...
Aan het eind van het derde leerjaar kijken we of je stage kan gaan lopen.
Waar we dan op letten? Op vier dingen:
- heb je de arbeidstraining en arbeidsvorming goed gevolgd?
- ben je oud genoeg om stage te kunnen lopen?
- weet je genoeg, kun je genoeg en heb je de juiste houding om stage
		 te kunnen lopen in een bedrijf?
- ben je voldoende aanwezig geweest?
Als het antwoord op alle vragen ‘ja’ is, mag je stage lopen. Je ouders of
verzorgers moeten er wel toestemming voor geven.
Wat voor soort stage?
Jij bepaalt samen met je groepsleerkracht en de stagebegeleider bij wat
voor soort bedrijf je stage gaat lopen. We hebben de bedrijven ingedeeld
naar het soort producten of diensten dat ze leveren. We noemen dat
sectoren.

Hier word je
op een fijne
manier
volwassen
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Er zijn vijf sectoren:
• groen
• detailhandel
• bouw en techniek
• zorg/welzijn
• horeca
Hoeveel dagen?
In de vierde loop je twee dagen per week stage. Dat doe je het hele jaar
lang met een wisseling na een half jaar, behalve in de vakanties. In de
vijfde loop je drie of meer dagen stage.
Je blijft onze leerling
Als je stage loopt, ben je nog steeds leerling van onze school. Wij blijven
dus verantwoordelijk voor je en niet het bedrijf waar je stage loopt. Als
er problemen ontstaan, proberen we die met elkaar op te lossen.
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De Einder schoolgids ’18-’19

8. Diploma
Verklaringen
Je kunt op de Einder verklaringen halen. Die kun je krijgen voor rekenen
en wiskunde, Nederlands, cultuur en maatschappij, sociale vaardigheden, arbeidstraining, arbeidsvorming en je stage.
PrO-diploma
Als je bij ons van school gaat, krijg je het PrO-diploma. Je moet dan wel
je verklaringen hebben gehaald. Bovendien moet je voldoende aanwezig
zijn geweest (minstens 80% van de tijd). Ook moet je hebben laten zien
dat je over voldoende werknemersvaardigheden beschikt.
Portfolio
Ieder schooljaar werk je aan je portfolio. Hierin kun jij laten zien wat je
kunt, wat je nog moet leren en waar je goed in bent. Een goed portfolio is
noodzakelijk voor jouw diploma.
Entree-opleiding
Vanaf het derde leerjaar bereiden we je voor op de Entree-opleiding
(niveau 1). Gaat dat goed, dan mag je in het vierde (entree-klas) of vijfde leerjaar deelnemen aan het examen van het ROC Mondriaan. Dan
moet je al wel je PrO-diploma hebben. Slaag je voor het ROC Mondriaanexamen, dan krijg je het Entree-diploma. Met dit diploma kun je doorstromen naar niveau 2-opleidingen van het Mondriaan.
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9. Voortgangsregistratie en begeleiding
Begeleiding door de groepsleerkracht
Je wordt begeleid door je groepsleerkracht. Die trekt de hele dag met jou
en je klasgenoten op, dus die kent je goed!
Voortgangsregistratie
Wij houden bij hoe het door de jaren heen met je gaat. Dat noemen
we: ons leerlingvolgsysteem (LVS). Het houdt onder andere in, dat we je
regelmatig spreken. Tijdens zo’n gesprek maken we een individueel ontwikkelingsplan (IOP) en afspraken. Dit plan en deze afspraken noteren
we. De notities doen we in jouw persoonlijke dossier. Tijdens het schooljaar voeren we samen met jou het plan uit en komen we de afspraken
na. Elke week bespreekt de groepsleerkracht de voortgang met je. Als dat
nodig is, passen we het plan aan en maken we nieuwe afspraken.
De coördinator kan hulp bieden
Als het niet goed gaat met je, komt de coördinator in beeld. Op de
Einder zijn dat meneer Storm, coördinator van de onderbouw en
mevrouw Vermaat, coördinator van de bovenbouw. De coördinatoren
werken samen met meneer Beurskens, de zorgcoördinator. Jij kunt
zelf de leerlingbegeleider inschakelen, maar je ouders of verzorgers
of je groepsleerkracht kunnen dat ook doen. Als jij zelf de coördinator
hebt ingeschakeld of als je groepsleerkracht dat heeft gedaan, wordt er
meestal snel contact met je ouders of verzorgers opgenomen.
Als de problemen zo niet kunnen worden opgelost
Als dat nodig is, word je besproken in het zorgoverleg. We hebben twee
soorten zorgoverleg: het overleg met deskundigen van onze eigen school
en het overleg met deskundigen van buiten de school.
De deskundigen binnen de school zijn de coördinator, de zorgcoördinator, een orthopedagoog en de schoolpsycholoog. De deskundigen
van buiten de school, die we kunnen inschakelen, zijn: de schoolarts,
een maatschappelijk werker, een leerplichtambtenaar en iemand van
Bureau Jeugdzorg, de opvoedpoli of Centrum voor Jeugd en Gezin.
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Remedial teaching
Als je extra hulp nodig hebt met rekenen of Nederlands, krijg je die van
de remedial teacher. Ook als je door wilt stromen naar een hoger niveau
kun je remedial teaching krijgen.
Contact met het maatschappelijk werk
Als er thuis problemen zijn of als jij of je ouders informatie willen ontvangen over bepaalde regelingen, kunnen jij of je ouders contact opnemen met ons maatschappelijk werk. Je kunt daar bijvoorbeeld terecht
met vragen over geld, huisvesting en opvoeding.
Je kunt gewoon naar haar toe gaan. Jij of je ouders kunnen ook een afspraak maken. De maatschappelijk werker houdt namelijk elke dinsdag
van 12.00 tot 13.00 uur spreekuur bij ons op school. Voor een afspraak
kunnen jij of je ouders of verzorgers ons algemene nummer bellen,
telefoon: 070 – 445 16 16.
Vertrouwenspersoon
Willen jij, je ouders of verzorgers iemand in vertrouwen iets vertellen,
dan is er de vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw E.W.A.M. Meijer.

DeEinder
Einderschoolgids
schoolgids’18-’19
’18-’19
De

19
19

In het uiterste geval: schorsing of verwijdering
Als gesprekken en advies niet leiden tot verandering in gedrag, dan kan
de school een leerling tijdelijk schorsen. Het gebeurt altijd in overleg
met de ouders of verzorgers. Een maatregel die nog verder gaat, is het
van school verwijderen van een leerling. Het gebeurt alleen als alle andere maatregelen niet hebben gewerkt en er toch echt iets moet gebeuren. De beslissing om een leerling van school te sturen wordt genomen
door de directeur. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) brengt advies uit.

10. Maatschappelijke stage op de Einder
Iedereen die op de Einder zit, is verplicht om een maatschappelijke
stage te lopen. Dat geldt dus ook voor jou. Het betekent dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Dat kan in een buurthuis zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld ook meehelpen bij een sportevenement, klusjes in de school
doen of helpen om de wijk netjes te houden. Dat mag je gedeeltelijk op
school doen. In totaal ben je daar dertig uur mee bezig, verdeeld over
drie jaar.

Gelukkig zijn
we niet altijd
serieus
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We verdelen de dertig uur op de volgende manier:
Klas 1		
8 uur
Klas 2		
10 uur
Klas 3		
12 uur
Natuurlijk mag je zelf bepalen of je in een bepaald jaar meer doet, maar
niet minder! Dit zal precies worden bijgehouden in het maatschappelijke stagepaspoort dat je ontvangt.

11. 	Zo houden wij contact met je ouders/
verzorgers

Huisbezoek
De groepsleerkracht komt bij alle leerlingen op huisbezoek. De huisbezoeken
worden afgelegd aan het begin van het schooljaar, voor de kerstvakantie.
Drie rapporten per jaar
Drie keer per jaar krijg je een rapport: in november 2017 en in maart en
juni 2018.
Ook drie ouderavonden per jaar
Voordat kinderen hun rapport krijgen, is er een ouderavond (dus drie
per jaar). Op de ouderavonden spreken je ouders of verzorgers met je
groepsleerkracht. Ze kunnen ook een afspraak maken met andere begeleiders, zoals de zorgcoördinator en de directeur.
Tussendoor afspreken kan ook
Ouders en verzorgers kunnen ook buiten de ouderavonden om een afspraak maken.
Nieuwsgierig naar hoe het gaat op je stageplek?
Willen je ouders of verzorgers weten hoe het gaat op je stageplek, dan kunnen ze een afspraak maken met je groepsleerkracht of de stagebegeleider.
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Medezeggenschapsraad
We hebben op de Einder een medezeggenschapsraad. Elk jaar krijgen
ouders de gelegenheid om zich hiervoor kandidaat te stellen.
Klachtenprocedure
Zowel jijzelf als je ouders of verzorgers kunnen officieel een klacht indienen. Zo’n klacht moet wel betrekking hebben op iemand die iets te
maken heeft met de school. Dit kunnen dus een heleboel mensen zijn:
mede-leerlingen, hun ouders of verzorgers, leerkrachten, andere medewerkers van de school of de directeur. Kijk in de klachtenregeling wat je
precies moet doen om een klacht in te dienen. De klachtenregeling kun
je verkrijgen bij ons op school.
Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie of ernstig
lichamelijk of geestelijk geweld kan contact worden opgenomen met
het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, telefoon: 0900 – 111 31 11.

12. Dit zijn onze schoolregels
Schooltijden
De schooldagen zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.
Zorg dat je op tijd bent
Zorg dat je op tijd op school bent. Ben je een keer te laat, dan haal je een
te laat-briefje bij de conciërge. De tijd die je te laat bent, moet je inhalen.
Kom je vaak te laat, dan sturen we hierover een brief naar huis. Als je te
laat blijft komen, schakelen we de leerplichtambtenaar in.
Bij ziekte moet je worden ziek gemeld
Als je ziek bent, moeten je ouders of verzorgers je ziek melden. Dat moet
’s morgens voor 8.25 uur gebeuren. Loop je stage, dan moeten je ouders
of verzorgers naar school bellen en jij moet zelf naar je stagebedrijf bellen. Als je er niet bent en we hebben geen ziekmelding ontvangen, dan
nemen we contact op met jouw ouders of verzorgers.
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Verlof buiten de vakanties om
Als je buiten de vakanties om vrij wilt hebben, kun je dat aanvragen.
Maar je krijgt alleen toestemming als je een dringende reden hebt. Een
dringende reden is bijvoorbeeld als je op bezoek moet bij een familielid
dat ernstig ziek is of als je naar een begrafenis moet. Neem je toch vrij
of blijf je weg zonder te overleggen, dan melden wij dat bij de leerplichtambtenaar. Je krijgt dan een boete van 150,- per dag.
Je kunt overblijven
Je mag tussen de middag overblijven. Je eet dan in het overblijflokaal.
Daarna kun je naar buiten, naar het plein. Je mag niet van het plein af.
Aan het begin van het schooljaar krijg je een formulier mee. Daarop
kunnen je ouders of verzorgers aangeven of ze willen dat je overblijft.
Als voor jou geen formulier is ingevuld, maar je wilt toch een keer overblijven, dan kun je dat vragen. Het mag eigenlijk altijd.
Niet roken
In de school en op het plein mag niet worden gerookt of energiedrank
gedronken worden. Vanzelfsprekend zijn ook alcohol en drugs streng
verboden.
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Gym en judo
Voor gym heb je sportkleding en sportschoenen nodig. Je gymt in de
sportzaal of buiten. In de sportzaal mag je geen schoenen aan waarop je
ook buiten loopt. Behalve gym krijg je in de eerste klas ook judo. De school
zorgt voor een judo-pak. Zowel na de gymles als na judo moet je douchen.
Waardevolle spullen
Tijdens elke les doe je jouw waardevolle spullen, zoals je mobieltje en je
geld, in jouw eigen locker (kluisje). Je kunt je schooltas er ook in doen.

13. Bijzondere activiteiten
We gaan regelmatig naar musea en bedrijven. Ook kun je meedoen met
sport na school, vier dagen van 15.00 - 16.00 uur. Verder organiseren we:
• toernooien: voetbal voor jongens en basketbal voor meisjes
• schaatsen
• toneelvoorstellingen
• feesten, waaronder Sinterklaas en een Kerstdiner met disco
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14. Vakantieregeling 2019-2020
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Lang Hemelvaartweekend
Pinkstervakantie
Zomervakantie

dinsdag 17-09-2019 (vanaf 11:00 uur vrij)
maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
maandag 23-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
maandag 24-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
vrijdag 10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
maandag 27-04-2020 t/m vrijdag 08-05-2020
donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020
maandag 01-06-2020 t/m woensdag 03-06-2020
maandag 13-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020

15. Als je naar de Einder wilt
Wie worden toegelaten?
Om te worden toegelaten bij de Einder moet de aanmelding aan de
regels van het samenwerkingsverband (VO Haaglanden) voldoen.
Een speciaal aannameloket op de Einder, waaraan de directeur, een
psycholoog, de zorgcoördinator, een maatschappelijk werkster, het
hoofd administratie en de secretaresse deelnemen, zal dit gaan bewaken.
Aanmelden
Leerlingen kunnen bij ons worden aangemeld door de ouders of verzorgers. De basisschool adviseert de ouders of verzorgers waar een leerling
het beste naar toe kan gaan. De basisschool verstrekt ook de formulieren
waarmee een leerling kan worden aangemeld.
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Kennismakingsgesprek
Als we je in gaan schrijven, vragen we jou en je ouders of verzorgers
om naar onze school te komen. We hebben dan een kennismakingsgesprek. We vragen je ouders of verzorgers om daarbij mee te nemen:
- het formulier met het advies van de basisschool (het formulier met
		 het leerlingnummer)
- twee pasfoto’s
- een officieel document waar jouw burgerservicenummer (voor		 heen sofinummer) op staat; dat kan zijn: een belastingbrief, je zorg		 pas, je paspoort, identiteitsbewijs of statuskaart.
- het paspoort, de identiteitsbewijs of de statuskaart van één van je
		 ouders
- jouw Ooievaarspas (indien jij die hebt)
Aangemeld en dan?
Allereerst kijkt onze school zelf naar jouw aanmelding. Ons aannameloket leest heel goed het advies van de school waar je vandaan komt.
Er komt ook een maatschappelijk werkster bij je thuis. Daarna beslist
het aannameloket of de Einder geschikt voor je is. Je ouders/verzorgers
krijgen telefonisch de uitslag te horen. Het loket vraagt bij het samenwerkingsverband vervolgens een toelatingsverklaring aan. Indien er een
positief antwoord komt, gaan wij je inschrijven als leerling.

Je moet
natuurlijk
wel je best
doen
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Schoolspullen
Je hebt natuurlijk schoolspullen nodig. Je ouders krijgen hierover een
brief. Maar we sommen ze hier vast op:
• balpen
• potlood
• puntenslijper
• liniaal
• multomap
• schriften
• kleurpotloden of viltstiften
• gum
• schaar
• rekenmachine
• naalden en spelden (voor textiele werkvormen)
• gymkleding en sportschoenen (voor gym)
• douchespullen en een handdoek (voor gym en judo)
Voor deze spullen moet je zelf zorgen. Je moet ook zorgen dat je jouw
spullen bij je hebt op de dagen dat je ze nodig hebt.

16. Wat kost onze school?
Schoolspullen en ouderbijdrage
Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, heb je dus schoolspullen nodig en een schooltas. Die moeten jouw ouders of verzorgers in principe
zelf betalen. Dat geldt ook voor de OV-kaart, als je die nodig hebt. Wij
vragen jouw ouders of verzorgers om een ouderbijdrage van 150,- per
jaar. Van dit geld betalen we onder andere schoolreizen, excursies en
andere dingen die we organiseren. Het is niet verplicht om de ouderbijdrage te betalen. Schoolboeken hoef je niet te betalen: die zijn gratis.
Verder moet je nog 1 10,- borg betalen voor een locker (kluisje). Dat geld
krijg je terug als je van school gaat en je het sleuteltje inlevert.
Tegemoetkoming
Per 1 januari 2010 is de tegemoetkoming in de schoolkosten door de
overheid voor jouw ouders of verzorgers komen te vervallen voor onze
De Einder schoolgids ’18-’19
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school. In plaats daarvan krijgen jouw ouders/verzorgers extra geld via
het kindgebondenbudget van de Belastingdienst. Ook ontvang jij al
jouw schoolboeken gratis. Dit betekent dat jouw ouders of verzorgers bij
het Rijk niets meer kunnen en hoeven aan te vragen. In alle kosten wordt
immers op deze manier voorzien. Wel is het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen, bij andere instanties (bijvoorbeeld Stichting Leergeld) subsidie te ontvangen. Voor vragen hierover kun jij contact opnemen met
onze administratie.
Heb jij een Ooievaarspas, vraag dan bij de gemeente naar de schoolspullenpas van Stichting Leergeld. Met deze pas kun jij gratis schoolspullen
aanvragen.

17. Van school en dan?
Het vinden van werk
Wij hopen dat je werk hebt, als je bij ons van school gaat. Wij helpen je
om dat te vinden. Hoe we dat doen? Allereerst door bedrijven te zoeken
die vacatures hebben. Of bedrijven die later misschien vacatures zullen
hebben.
Het bedrijf en jij
Stel dat we zo’n bedrijf gevonden hebben. Wat dan? We gaan dan beschrijven wat voor soort bedrijf het is. We gaan ook beschrijven wat voor
soort werknemer jij bent. Dit doen we in overleg met jou en met je ouders
of verzorgers. In de beschrijving zetten we jouw sterke punten en jouw
zwakke punten. Zo’n beschrijving heet een profiel. We maken dus een
profiel van jou en een profiel van het bedrijf. Daarna gaan we kijken of
de profielen bij elkaar passen.
Als de profielen bij elkaar passen
Als de profielen bij elkaar passen, zeggen we tegen jou dat we een bedrijf voor je op het oog hebben. Lijkt het je wat, dan nemen we contact
op met het bedrijf om ze over jou te vertellen. Is het bedrijf ook positief
over jou, dan stellen we jou daar voor. In dat gesprek kijken we of jij er
stage kan gaan lopen.
28

De Einder schoolgids ’18-’19

Plaatsingsstage
Tijdens de bedrijfsstage loop je eerst drie dagen per week stage. Gaat
het goed, dan worden het er vier. Ondertussen gaat de stagebegeleider
met het bedrijf bespreken of ze je in dienst willen nemen. Als zowel jij
als het bedrijf dat willen, gaan wij zorgen dat het bedrijf je in dienst
neemt. Je sluit dan een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Daarvoor schakelen we het UWV-werkbedrijf in. Dat is een organisatie die
mensen adviseert en helpt bij het vinden van werk.
Bij twijfel
Soms twijfelen bedrijven. Of ze krijgen wel een vacature, maar die is
er nog niet als jij van school komt. Dan kun je misschien bij het bedrijf
gaan werken, maar dan via een uitzendbureau. Later kan je dan alsnog
een arbeidsovereenkomst krijgen. Als dat zo is, nemen wij contact met
het uitzendbureau voor je op.
Duaal leertraject
Soms blijft een leerling nog een jaar langer op school. Dat heet: een duaal leertraject. Hij of zij werkt dan vier dagen en komt nog één dag naar
de Einder. In die ene dag werken we met de leerling aan dingen die op
de werkplek nog niet goed gaan.
Nazorg
Wij willen graag weten hoe het met je gaat als je van school gaat. We
willen je ook blijven adviseren en helpen, als dat nodig is. Daarom vragen we jou aan het eind van je schooltijd om een nazorgcontract te
ondertekenen. Door te tekenen ga je ermee akkoord dat wij nog minstens twee jaar contact houden met jou, met het bedrijf waar je gaat
werken of eventueel met de school waar je een vervolgopleiding gaat
volgen.
Maatschappelijk werk
Ook als je van school af bent, kun je nog bij het maatschappelijk werk
terecht voor zaken zoals:
• huisvesting
• een uitkering
• kinderbijslag
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18.

Tevredenheidspeilingen

Tevredenheidspeiling leerlingen
146 leerlingen hebben deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling 2018. Het rapportcijfer is een 6,6.
Onderwerp

Onze school

Schoolcultuur		

7,5

Imago van de school		

6,5

Docentgedrag		

7,4

Toetsing en feedback		

7,6

Veiligheid op school 		

7,2

Contact leiding en leerlingen 		

7,6

Informatie 		

7,0

Motivatie		

7,2

Begeleiding		

7,3

Schoolgebouw 		

6,8

Toezicht		

7,3

10
9
8

onze school

7

referentie

6
5
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toezicht

schoolgebouw

begeleiding

motivatie

informatie

contact leiding
en leerlingen

veiligheid op school

toetsing en feedback

docentgedrag

imago van de school

schoolcultuur

0

Tevredenheidspeiling ouders
74 ouders hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2018. Het
rapportcijfer is een 7,6.
Onderwerp

Onze school

Schoolgebouw		

8,2

Toezicht		

8,2

Schoolcultuur		

8,5

Missie van de school		

8,2

Docentgedrag		

8,4

Begeleiding		

8,5

Veiligheid		

8,1

Informatie		

8,5

Contact met ouders/ verzorgers		

9,1

Omgang met elkaar		

8,6

10
9
8

onze school

7

referentie

6
5
4
3
omgang met elkaar

contact met
ouders/verzorgers

informatie

veiligheid

begeleiding

docentgedrag

missie van de school

schoolcultuur

toezicht

schoolgebouw

0
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Tevredenheidspeiling personeel
36 personeelsleden hebben deelgenomen aan de tevredenheidspeiling
2016. Het rapportcijfer is een 7,4.
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Onderwerp

Onze school

Schoolgebouw		

7,4

Schoolklimaat		

7,6

Pedagogisch klimaat		

7,8

Leerstofaanbod en leermiddelen		

8,0

Organisatiecultuur		

7,7

Procedures		

6,6

Vergadering en overleg		

7,3

Informatievoorziening		

7.0

Arbeidsinhoud		

7,9

Arbeidsomstandigheden		

6,7

Arbeidsvoorwaarden		

7,2

Arbeidsverhoudingen		

7,8

Signalen van stress en burnout		

7,3

Veranderingsbereidheid motivatie		

8,2

Beleid t.o.v. seksuele intimidatie en aggressie

8,7

Externe communicatie		

7,3

Contact met ouders		

8,0

Schoolleiding management		

7,7

Verzuimbegeleiding school		

7,2

Verzuimbegeleiding arbodienst		

5,2

De Einder schoolgids ’18-’19

verzuimbegeleiding arbodienst

verzuimbegeleiding school

schoolleiding management

contact met ouders

extrene communicatie

beleid t.a.v. seksuele
intimidatie en agressie

veranderingsbereidheid motivatie

signalen van stress en burnout

arbeidsverhoudingen

arbeidsvoorwaarden

arbeidsomstandigheden

arbeidsinhoud

informatievoorziening

vergadering en overleg

procedures

organisatiecultuur

leerstofaanbod en leermiddelen

pedagogisch klimaat

schoolklimaat

schoolgebouw

10

9

8

7

6
onze school

5
referentie

4

3

0

Conclusie
De leerlingen, de ouders en het personeel scoren boven de
norm van de referentiegroep.
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19. 	Enkele resultaten uit Vierjaarlijks

Onderzoek Bestuur en Scholen van de
Inspectie van het Onderwijs - (15 juni 2018)

Leerlingen zijn actief en betrokken in een positief leerklimaat.
Docenten en leerlingen zijn trots op hun school. Leerlingen krijgen de
ruimte om te vertellen over hun ervaringen. De lessen verlopen rustig.
Leerlingen zijn actief betrokken zijn in de vaak doe-gerichte lessen. De
uitleg is duidelijk. Leerlingen weten precies wat ze moeten doen in de
les. Docenten helpen leerlingen hun droom te bereiken: het vinden van
werk dat bij hen past. Ze doen dit door het onderwijs te richten op wat
de leerlingen aankunnen. Leerlingen worden ingedeeld in de klas die
het beste bij hun past. Dit kan een gewone klas zijn, maar ook een of
een zorgklas, werkklas, taalklas, entreeklas of “Peijnenburgklas”. In de
taalklas zitten bijvoorbeeld leerlingen die extra hulp bij taal nodig hebben. In de “Peijnenburgklas” zitten leerlingen die wat moeilijker lesstof
aankunnen. We hebben goede voorbeelden gezien van docenten die
uitleg en beoordelingen op maat geven. Opdrachten worden afgestemd op het niveau van de leerling. Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen extra uitleg. Leerlingen die meer aankunnen krijgen moeilijker werk.
Waar liggen nog kansen voor de docenten?
In de stagebegeleiding en in de arbeidstraining laten de docenten de
leerlingen goed nadenken over hun leerproces. Vragen die de docenten stellen zijn: Hoe heb je het vandaag in de lessen gedaan en heb je
geleerd wat je vandaag wilde leren? Docenten geven aan dat ze dit ook
vaker in de lessen kunnen doen. Ze willen nog duidelijker maken wat ze
gaan doen en wat ze hebben gedaan. Belangrijk is ook te laten zien wat
het leren heeft opgeleverd. Dan begrijpen leerlingen waarom ze dingen
op een bepaalde manier doen.
De Einder heeft weet goed hoe de kwaliteit van het eigen onderwijs is.
Ook heeft de school een cultuur die verbetering bevordert.
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De kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur beoordeelt de inspectie als
voldoende. De school heeft goed zicht op de uitstroom van leerlingen
en op wat ze daarna gaan doen. De strakke organisatie en de nazorg
tijdens de eerste twee jaar helpen daarbij. De school weet goed hoe de
kwaliteit van het onderwijs is en hoe docenten de lesstof overbrengen.
De schoolleiding en het team stellen in de lessen een positieve benadering centraal. Er is aandacht voor de leerling en zijn ontwikkeling. Het
onderwijs wordt goed georganiseerd en de school biedt een duidelijke
structuur.
De schoolleiding weet hoe docenten werken en wie eventueel ondersteuning kan gebruiken. Als dat nodig is, worden docenten enthousiast
gemaakt voor extra scholing, gesprekken met collega’s of coaching. Alle
docenten zijn bevoegd of in opleiding. De praktijkleermeesters zijn niet
bevoegd. Daarom zijn tijdens die lessen de mentoren van de leerlingen
erbij. Door de grote betrokkenheid van het team is er een echte verbetercultuur in de school ontstaan. Leerlingen en de school werken goed
samen om iedere leerling aan een passende baan helpen.
Waar is nog ruimte voor ontwikkeling?
Uit wat we gezien hebben en gesprekken met docenten blijkt dat het
team sommige onderdelen van de onderwijsaanpak vanzelfsprekend
lijkt te vinden. Toch is het ons niet even duidelijk waarop docenten bij
een lesbezoek door de schoolleiding beoordeeld worden. Schoolleiding
en docenten zouden met elkaar sommige onderdelen van de aanpak
duidelijker kunnen beschrijven. Dan wordet het voor de schoolleiding,
de docenten en de praktijkleermeesters makkelijker om de kwaliteit
van de lessen goed te beoordelen. Doen we de dingen die we met elkaar
hebben afgesproken, of zijn er bepaalde onderdelen die moeten worden
aangescherpt of verder worden ontwikkeld?
Onderwijsproces
OP3 Didactisch handelen
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg
KA2 Kwaliteitscultuur

O
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20. Zij begonnen aan hun toekomst!
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 verlieten 23 leerlingen onze
school: 10 leerlingen met een PrO diploma en Mondriaan diploma, 10
leerlingen met alleen een PrO diploma en 3 leerlingen met een getuigschrift. De meeste hadden bovendien een baan of begonnen aan een
vervolgopleiding.
Schoolresultaten 2016-2017
PrO-diploma, Entreediploma en vervolgopleiding

3

PrO-diploma en aan het werk
10

10
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getuigschrift en aan het werk

21. Nog een paar namen en adressen
Stichting VO Haaglanden
De Einder maakt deel uit van de Stichting VO Haaglanden. Het bestuur
van deze stichting vormt ook het bestuur van onze school.
Contactgegevens:
Stichting VO Haaglanden
Bezoek- en postadres: Parkstraat 83, 2514 JG Den Haag
telefoon: 070-4262626
www.vohaaglanden.nl
Inspectie van het Onderwijs
Met algemene vragen of klachten over het onderwijs kunnen je ouders
of verzorgers terecht bij de Inspectie van het Onderwijs.
Contactgegevens:
telefoon: 0800-8051
klachtmeldingen: 0900-1113111
e-mail:info@owinsp.nl
www. onderwijsinspectie.nl

Ze hebben
vertrouwen
in ons
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Wie hebben de foto’s gemaakt?
Foto’s voorkant, pag. 2, 6, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 42: M. Meijer, de Einder
Foto pag. 42: A. van Loenen, de Einder
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De Einder
Spionkopstraat 9
2572 NK ’s-Gravenhage
Tel.: 070 - 445 16 16
Fax: 070 - 388 94 31
e-mail: info@de-einder.nl

www.de-einder.nl
Gebouw SBS
Schalkburgerstraat 493
2572 TD ’s-Gravenhage
Tel.: 070 - 312 07 55
e-mail: info@de-einder.nl

Openbare school voor
Praktijkonderwijs
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