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Welkom bij De Spinaker Hoorn, 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Voor u ligt de schoolgids van De Spinaker, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), schooljaar 2020- 2021. De 
Spinaker valt onder De Stichting Ronduit (openbaar primair onderwijs Alkmaar), wij hebben vestigingen in 
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Den Helder.  
 
De Spinaker geeft onderwijs aan jongeren die om verschillende redenen, ondanks de aanvullende 
ondersteuningsmogelijkheden, niet goed tot leren komen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs ( vo). 
Om onderwijs te kunnen volgen bij De Spinaker is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het 
Samenwerkingsverband (SWV) nodig. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de leerling aan een aantal 
criteria voldoen. Deze criteria en andere informatie over de TLV kunt u vinden op de website van het 
samenwerkingsverband vo/vso en verderop in deze schoolgids.  
 
In deze schoolgids vindt u informatie over De Spinaker in het algemeen, maar ook informatie over de 
vestiging VSO Hoorn. Op de website, www.despinaker.nl kunt u aanvullende informatie vinden en doorlinken 
naar de gewenste vestiging. Hier staat onder andere informatie over protocollen, wetgeving en andere zaken 
die met het onderwijs te maken hebben.  
 
Wanneer u na het lezen van de schoolgids nog vragen heeft dan kunt u contact op nemen met de vestiging 
waar uw kind op school zit.  
Namens alle medewerkers van De Spinaker wensen wij u en uw kind een fijn schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mark Leek, vestigingsdirecteur,   
De Spinaker VSO-Hoorn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adressen en telefoonnummer 

De Spinaker Hoorn 
Marketentster 5 
1625 WB Hoorn 

  
Postadres: Postbus 2032 

1620 EA Hoorn 
  

tel. 0229-210894 

www.vsohoorn.despinaker.nl 



3	
	

 

1 INHOUD 

2 Identiteit ..................................................................................................................................................... 3 

2.1 Visie ..................................................................................................................................................... 3 

2.2 Visie op ondersteuning .......................................................................................................................... 3 

2.3 Missie ................................................................................................................................................... 4 

3 Passend Onderwijs ....................................................................................................................................... 5 

3.1 Samenwerkingsverbanden ..................................................................................................................... 5 

3.2 Zorgplicht ............................................................................................................................................. 5 

4 Het onderwijs .............................................................................................................................................. 6 

4.1 Individueel gericht onderwijs binnen een veilige en kleinschalige setting. .................................................. 6 

4.2 Algemeen ............................................................................................................................................. 6 

4.2.1 VMBO-TL ...................................................................................................................................... 7 

4.2.2 VMBO-BB - BK ............................................................................................................................... 7 

4.2.3 MBO-entree Plus ............................................................................................................................ 7 

4.3 Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs .......................................................................................................... 7 

4.4 Uitstroomprofiel Arbeid .......................................................................................................................... 8 

4.5 Uitstroomprofiel Dagbesteding ............................................................................................................... 8 

4.6 SCOL ................................................................................................................................................... 9 

4.7 JIJ! toetsen .......................................................................................................................................... 9 

4.8 Overig .................................................................................................................................................. 9 

4.9 stage ................................................................................................................................................. 10 

4.10 Switch- en schorsingsbeleid ................................................................................................................. 10 

4.10.1 Switch ........................................................................................................................................ 10 

4.10.2 Schorsing .................................................................................................................................... 10 

4.11 Overige activiteiten ............................................................................................................................. 11 

5 van aanmelding tot de eerstes schooldag ..................................................................................................... 12 

5.1 Aanmeldling ....................................................................................................................................... 12 

5.1.1 Aanmeldprocedure ....................................................................................................................... 12 

5.1.2 Intakegesprek ............................................................................................................................. 12 

5.1.3 Kennismakingsgesprek mentor ..................................................................................................... 13 

5.2 Toelaatbaarheidsverklaring .................................................................................................................. 13 

5.3 Vervoer van en naar school ................................................................................................................. 13 

5.4 Fietsen en scooters ............................................................................................................................. 13 

5.5 Individueel rooster .............................................................................................................................. 13 

5.6 Uitschrijving ....................................................................................................................................... 14 

6 Thema weken ............................................................................................................................................ 15 



4	
	

7 Lestijden en onderwijstijd ........................................................................................................................... 15 

7.1 Lestijden ............................................................................................................................................ 15 

7.2 Onderwijstijd ...................................................................................................................................... 15 

8 Vakanties en vrije dagen ............................................................................................................................. 16 

9 Jaarrooster ................................................................................................................................................ 18 

10 Begeleiding ............................................................................................................................................ 18 

10.1 Opschaalmomenten ............................................................................................................................ 18 

11 Communicatie en meepraten ................................................................................................................... 19 

11.1 Website: ............................................................................................................................................ 19 

11.2 Ouderavond ....................................................................................................................................... 19 

11.3 Medezeggenschapsraad. ...................................................................................................................... 19 

11.4 Leerlingenraad .................................................................................................................................... 19 

11.5 Klachten ............................................................................................................................................. 20 

11.5.1 Vertrouwenspersoon .................................................................................................................... 20 

12 Kwaliteit ................................................................................................................................................. 21 

12.1 Onderwijsinspectie .............................................................................................................................. 21 

12.2 Pedagogisch Didactisch handelen ......................................................................................................... 21 

13 Afspraken en regels ................................................................................................................................ 22 

13.1 De sfeer op school .............................................................................................................................. 22 

13.2 Veiligheid ........................................................................................................................................... 22 

13.3 Overige regels en afspraken ................................................................................................................ 22 

13.3.1 Algemeen: .................................................................................................................................. 22 

13.3.2 Omgang: .................................................................................................................................... 22 

13.3.3 Kleding: ...................................................................................................................................... 23 

13.3.4 Werkkleding ................................................................................................................................ 23 

13.3.5 Sportkleding ................................................................................................................................ 23 

13.4 Bevoegdheid directie en docenten ........................................................................................................ 23 

13.5 Verlies en schade ................................................................................................................................ 23 

13.6 Ziekmelding, verzuim, verlof, afwezigheid ............................................................................................. 23 

13.6.1 Op tijd komen ............................................................................................................................. 24 

13.6.2 Verzuimmelding ........................................................................................................................... 24 

13.6.3 Ziek worden op school ................................................................................................................. 24 

13.7 Meldcode Huiselijk Geweld ................................................................................................................... 24 

14 Praktische zaken ..................................................................................................................................... 26 

14.1 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) .................................................................... 26 

14.2 Schoolboeken ..................................................................................................................................... 26 

14.3 Reiskosten .......................................................................................................................................... 26 

14.4 Bereikbaarheid .................................................................................................................................... 26 



5	
	

14.5 Ouderavonden .................................................................................................................................... 26 

14.6 Vrijwillige ouderbijdrage ...................................................................................................................... 27 

14.7 Tegemoetkoming ................................................................................................................................ 27 

14.8 Ziekte docent ...................................................................................................................................... 27 

14.9 Calamiteiten ....................................................................................................................................... 27 

15 Opbrengsten van het onderwijs ............................................................................................................... 28 

15.1 Onderwijsresultaten ............................................................................................................................ 28 

15.2 JIJ!-toets ............................................................................................................................................ 28 

15.3 Uitstroomresultaten ............................................................................................................................. 28 

15.4 Professionalisering docenten ................................................................................................................ 28 

15.5 Kwaliteit van de opbrengsten ............................................................................................................... 29 

15.6 Veiligheidsmonitor ............................................................................................................................... 29 

15.7 Privacy (wet AVG = Algemene Verordening Gegevens Bescherming) ...................................................... 29 

16 Team De Spinaker Hoorn ........................................................................................................................ 30 

16.1 Fysiek ingrijpen ................................................................................................................................... 31 

 

 



		
 

2 IDENTITEIT 

De Spinaker Hoorn is een VSO school die Passend Onderwijs biedt met een neutrale grondslag. Dit 
houdt in dat aan alle jongeren onderwijs wordt geboden, ongeacht hun identiteit. “Respect voor de 
ander” is daarbij ons uitgangspunt. 

Ons gebouw is opgedeeld in twee vleugels: één voor onze internaliserende leerlingen en één voor 
onze externaliserende leerlingen. Ook heeft elke doelgroep zijn eigen ingang en beschikken zij over 
een eigen schoolplein. Onze ondersteuningscoördinatoren hebben werkruimtes die verspreid zijn over 
het gebouw. Er zijn in totaal 7 van deze werkruimtes beschikbaar voor  de schoolleiding en alle 
andere leden van het ondersteuningsteam. Zo hebben wij  een goed overzicht over het  gebouw.   

Het ondersteuningsteam bestaat uit: 

• Ondersteuningscoördinatoren/orthopedagoog 
• Jeugd- en gezinswerker,  
• Stagecoördinator 
• Transitiecoach, 
• Decaan 
• Switch medewerker 
• Psychodiagnostisch werkende  

2.1 VISIE 
Wij, het team van de Spinaker Hoorn, streven ernaar met enthousiasme klaar te staan voor alle 
leerlingen die onze school bezoeken.  
In een veilige leeromgeving stimuleren en motiveren wij de leerling zodat zij zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. De veilige leeromgeving komt tot stand door rust, duidelijkheid, structuur én wederzijds 
respect. Hierbij mogen gastvrijheid, een gemoedelijke sfeer en de warmte voor de leerlingen niet uit 
het oog worden verloren. Om dit alles goed te kunnen bereiken is een goed contact met leerling, 
ouder(s), verzorger(s) essentieel. Ook een plezierige samenwerking tussen collega’s onderling. 
Professioneel werken is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

2.2 VISIE OP ONDERSTEUNING 
Voor leerlingen op de Spinaker geldt at leren niet altijd vanzelf gaat. De begeleiding van de leerlingen is er 
dan ook op gericht dat elke leerling naar zijn mogelijkheden optimaal kan presteren en zich als persoon 
kan ontwikkelen. Het ontwikkelingsperspectief vormt hierbij het uitgangspunt.  
 
De ondersteuning vanuit school is:  

§ handelingsgericht  
o wat heeft de leerling nodig?  
o hoe kan dat worden gerealiseerd? 
o wie zijn daarvoor nodig?  
o wanneer en hoe evalueren wij?  

§ zo tijdig mogelijk 
§ in zo licht mogelijke vorm, 
§ gesteund door thuis, waarbij de ouderbetrokkenheid er echt toe doet,  
§ op de meest adequate wijze,  
§ en door de meest aangewezen persoon of instelling,  
§ ondersteunend aan het leerproces.  



		
 

2.3 MISSIE 
Jongeren met een behoefte aan intensieve en specialistische begeleiding kunnen - allen op hun eigen 
niveau - volwaardig deelnemen aan de maatschappij, door hen in een veilige omgeving een 
ondernemende houding, eigen verantwoordelijkheid en hun talenten te laten ontwikkelen. 

  



		
 

3 PASSEND ONDERWIJS 

Passend Onderwijs is geen onbekend begrip meer. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend 
Onderwijs van kracht, met als doelstelling dat zoveel mogelijk leerlingen naar het reguliere onderwijs 
gaan. Leerlingen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Daar is niets aan 
veranderd. Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is niet kijken naar wat een jongere niet kan, het 
gaat nu om wat de jongere wél kan! Een onderdeel dat binnen de Spinaker Hoorn als jaren voorop 
staat. Wil je meer weten over Passend Onderwijs dan verwijzen we je naar: 
www.passendonderwijs.nl 

3.1 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Sinds de invoering van de Wet op Passend Onderwijs heeft de overheid Nederland opgedeeld in 
verschillende regio’s. 

De scholen die binnen deze regio’s vallen vormen samen een samenwerkingsverband. Binnen een 
samenwerkingsverband maken de scholen onderling afspraken over hoe zij ervoor zorgen dat alle 
leerlingen onderwijs kunnen genieten dat bij hen past.  

De Spinaker Hoorn valt onder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland. Wil je 
meer weten over het SWV-VO-WF dan verwijzen we je naar: www.swvvowestfriesland.nl. 

3.2 ZORGPLICHT 
Scholen binnen een samenwerkingsverband hebben zorgplicht. 

Dit betekent dat, wanneer ouders hun kind op een school aanmelden, deze school de plicht heeft dit 
kind een zo goed mogelijk onderwijsplek te bieden. Indien de school zelf niet de ondersteuning kan 
bieden of er geen plek is binnen de groep waarin de leerlingen geplaatst zou moeten worden dan is 
de school verplicht om binnen het samenwerkingsverband een (beter) passende plek te zoeken voor 
de leerling. 

 

  



		
 

4 HET ONDERWIJS 

De Spinaker Hoorn biedt in een kleinschalige setting onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van 
12 tot ongeveer 18 jaar. De diverse lesgroepen bestaan gemiddeld uit 12 tot 14 leerlingen. Ieder 
praktijkvak heeft een vakdocent. Verder wordt er waar nodig ondersteuning geboden door 
gedragswetenschappers, jeugd- en gezinswerkers, ondersteuningscoördinatoren en 
onderwijsondersteuners. 

Binnen de Spinaker Hoorn zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden, zowel praktisch als 
theoretisch. Om een zo’n breed mogelijk aanbod te creëren werken wij intensief samen met diverse 
reguliere scholen en instellingen. 

4.1 INDIVIDUEEL GERICHT ONDERWIJS BINNEN EEN VEILIGE EN KLEINSCHALIGE SETTING. 
Het onderwijs binnen de Spinaker Hoorn is individueel gericht. Iedere leerling heeft een individueel 
Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). In dit plan staan de concrete richtlijnen voor het onderwijs van de 
leerling en biedt richting aan de uitstroombestemming van de leerling. Er wordt uitgegaan van de 
pedagogische en didactische behoeften van de individuele leerling. Op deze manier wordt er gewerkt 
aan de gerichte leer- en opvoedingsdoelen binnen het gekozen tijdsbestek. De leerling functioneert 
binnen een groep. Er is op dagelijkse basis geen één op één begeleiding mogelijk.  

Binnen 6 weken na plaatsing van de leerling wordt het OPP opgesteld. De vorderingen van het OPP 
worden iedere 6 tot 8 weken met de leerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de mentor geëvalueerd. 
Wanneer bepaalde doelen behaald zijn of juist niet behaald zullen worden of de leerling vertraging 
oploopt binnen het schooltraject, worden de doelen in het OPP bijgesteld. 

4.2 ALGEMEEN 
In leerjaar 1 en 2 (VBMO-BK en TL) krijgen de leerlingen de volgende vakken aangeboden: 
Nederlands (waaronder Nieuwsbegrip), Engels, wiskunde, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, 
biologie, economie (2e jaar), techniek, consumptief, handvaardigheid, bewegingsonderwijs, loopbaan 
en burgerschap en sociaal-emotionele vorming. 

In de bovenbouw VMBO-TL wordt het vak maatschappijleer is toegevoegd.In de bovenbouwklassen 
basis- en kaderniveau worden de vakken Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen, loopbaan en 
burgerschap en sociaal-emotionele vorming gegeven. 

Naast de theoretische vakken leren de leerlingen arbeidsvaardigheden in de vorm van een 
(beschermde) stage.  
In de verschillende leerjaren en uitstroomprofielen gebruiken wij deze methodes: 

§ Nieuw Nederlands, Via werkboek Deviant  - Nederlands  
§ IVIO       - Nederlands 
§ New Interface, Can do leerwerkboek Deviant  - Engels 
§ Getal en Ruimte     - wiskunde 
§ Start Rekenen Deviant     - rekenen 
§ Memo       - geschiedenis 
§ Buitenland      - aardrijkskunde 
§ Economisch bekeken     - economie 
§ Biologie voor jou     - biologie 
§ Thema’s maatschappijleer    - maatschappijleer 
§ Tumult       - loopbaan en burgerschap 

 



		
 

De Spinaker Hoorn biedt onderwijs aan in de uitstroomprofielen: 

§ vervolgonderwijs,  
§ (beschutte) arbeid  
§ dagbesteding.  

Het leertraject wordt per leerling op dit uitstroomprofiel afgestemd. 

4.2.1 VMBO-TL 
Na leerjaar 1 en 2 kunnen de leerlingen doorstromen naar de bovenbouw VMBO-TL van De Spinaker. 
In een tweejarig traject hebben de leerlingen de mogelijkheid om via het staatsexamen een compleet 
diploma VMBO-TL te halen of een aantal certificaten.  

Ook kunnen de leerlingen van De Spinaker in elk leerjaar de overstap maken naar één van onze 
samenwerkingsscholen in het regulier onderwijs om daar hun VMBO-TL diploma te halen. Dat zijn 
maatwerktrajecten waarbij beide scholen overleggen wanneer een overstap voor een bepaalde 
leerling mogelijk is. Binnen de Spinaker is er een traject ontwikkelt waarin inzichtelijk wordt aan welke 
competenties de leerling moet voldoen om naar het reguliere voortgezet onderwijs terug te stromen. 
Dit is in samenwerking met het reguliere VO vormgegeven. 

Met het VMBO-TL diploma is doorstroom naar de HAVO of MBO niveau-3 of 4 mogelijk. 

4.2.2 VMBO-BB - BK 
In leerjaar 1 en 2 is de lesstof voor de leerlingen BB en BK gelijk. Vanaf het 3e jaar komt hierin een 
verschil.  Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een Basis of Kader diploma te behalen op de 
Spinaker. Dit heeft onder andere te maken met de mogelijkheden op het gebied van praktijkvakken. 
Wanneer een leerling in staat is om binnen het reguliere VO te functioneren behoort dit wel tot de 
mogelijkheden.  

Binnen de Spinaker is er een traject ontwikkelt waarin inzichtelijk wordt aan welke competenties de 
leerling moet voldoen om naar het reguliere voortgezet onderwijs terug te stromen. Dit is in 
samenwerking met het reguliere VO vormgegeven. 

4.2.3 MBO-entree Plus 
Op de Spinaker is sinds schooljaar 2019-2020 de mogelijkheid om via ORGB een MBO 1 diploma te 
behalen. Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er een samenwerking met het Horizoncollege 
om praktijklessen op het Horizon te volgen en theorie lessen op de Spinaker. Deze twee trajecten 
bestaan naast elkaar.  

Dit geeft ons de mogelijkheid om leerlingen die door willen stromen naar een MBO 2 opleiding te laten 
wennen aan het Horizon college en zo de overstap makkelijker te laten verlopen.  

De leerlingen die door middel van ORGB het MBO 1 diploma gaan halen hebben niet de ambitie of lukt 
het nog niet om door te stromen naar een school voor MBO.  

4.3 UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS 
Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te 
behalen (VMBO-BB, -KB, -TL) en minimaal een diploma op het mbo niveau 2. Het onderwijs is 
inhoudelijk geënt op het regulier onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw 
(examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar 
vervolgonderwijs (mbo) of door- / terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs. 
 
De mogelijkheden met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn: 
* terugkeer naar het voortgezet onderwijs; 



		
 

* behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens; 
* het behalen van een volledig diploma; 
* toeleiding naar mbo niveau 1, 2 , 3 of 4. 

4.4 UITSTROOMPROFIEL ARBEID 
Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij op termijn kunnen doorstromen naar 
loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma voortgezet onderwijs (VMBO-
tl) of mbo (minimaal niveau 2) te behalen. 

 
Binnen dit uitstroomprofiel 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 een beschutwerkvoorziening. 

De leerling kan een zogenaamd BORIS-certificaat halen. Samen met erkende leerbedrijven kunnen wij 
onze leerlingen opleiden voor werkprocessen uit de kwalificatiestructuur van het MBO.  

De opdracht voor het VSO is met betrekking tot leerlingen met uitstroomprofiel arbeid om hen voor te 
bereiden en arbeidsvaardigheden aanleren om na school een baan te kunnen krijgen en behouden. 
Als school proberen wij er alles aan te doen om de overgang van school naar werk zo vloeiend als 
mogelijk te laten verlopen. Wij doen dan ook ons best om de leerling met een arbeidscontract van 
school te laten gaan. Mocht dit niet lukken dan begeleiden we de leerlingen en de ouders naar de 
gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het begeleiden van de leerling naar een baan.  

Leerlingen die op het VSO les krijgen hebben recht open beoordeling arbeidsvermogen. Het UWV het 
hiervoor het onderzoek. Wanneer een leerling arbeidsvermogen heeft maar een baan alleen kan 
behouden met extra ondersteuning van bijvoorbeeld een jobcoach of met een lagere loonwaarden 
dan zal het UWV dit vaststellen. De Spinaker helpt graag bij het invullen van deze aanvraag. Wij zien 
dit als een kans op extra begeleiding ook na school waardoor het behouden van een baan voor de 
leerling makkelijker wordt.  

4.5 UITSTROOMPROFIEL DAGBESTEDING  
Leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden vanuit het VSO begeleid naar een voorziening 
voor dagbesteding. 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt in: 
* arbeidsmatige dagbesteding; 
* taak- of activiteit gerichte dagbesteding; 
* belevingsgerichte dagbesteding. 

Wanneer een leerling naar dagbesteding gaat betekent dit dat hiervoor financiering geregeld moet 
worden. Dit kan via de WMO van de gemeente waarin de jongere woont voor leerlingen van 18 jaar 
en ouder. Voor leerlingen tot 18 jaar wordt de financiering vanuit de jeugdweg geregeld. Zonder deze 
financiering kan een leerling geen dagbesteding krijgen. Belangrijk om aan te geven is dat er geen 
loon wordt verdient wanneer een leerling naar dagbesteding gaat. Voor een inkomen kan de leerling 
zich wenden tot de gemeente of het UWV voor een WAJONG uitkering.  

 



		
 

4.6 SCOL 
Bij de Spinaker Hoorn vinden we het stimuleren van de sociale competentie belangrijk.  Voor het in 
kaart brengen van de sociale competentie, welbevinden en veiligheid wordt twee keer per jaar de 
SCOL ingevuld. De Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) is een digitaal leerlingvolgsysteem op 
het gebied van sociale competentie bestaande uit 26 vragen verdeeld over acht categorieën van 
sociaal competent gedrag, bijvoorbeeld het delen van ervaringen, samenwerken en jezelf presenteren. 

De digitale vragenlijst vult iedere leerling tweemaal per jaar zelf in,  een keer rond de herfstvakantie 
en de tweede keer in het voorjaar. Na de eerste keer invullen wordt er een beginanalyse gemaakt van 
de gegevens van iedere leerling. Na iedere volgende afname worden de scores vergeleken met de 
vorige afnamen en de vorderingen in kaart gebracht. De uitkomsten worden omgezet in doelen welke 
in het OPP worden opgenomen. 

4.7 JIJ! TOETSEN 
Veel van onze leerlingen stromen uit richting MBO, mede hierdoor hebben wij gekozen om te gaan 
werken met de JIJ-toets. Deze toets methode wordt ook ingezet in het MBO. 

De JIJ-toets is een ideale methode om ook tussentijds te kunne toetsen waar de leerling qua niveau 
staat. De TOA is een webbased toets- en leerlingvolgsysteem met meer dan 800 toetsen.  

Wij hebben besloten om de toetsen voor Nederlands, Rekenen en Engels aan te bieden aan de 
leerlingen. De leerlingen worden twee keer per jaar (Januari en mei/juni) getoetst om de voortgang 
bij te houden.  

Wanneer een leerling instroomt (1e klas of tussentijdse instroom) wordt er altijd getoetst om het 
startniveau te bepalen. Dit biedt de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan waar nog 
achterstand is en dat wat goed gaat te onderhouden. Deze toetsen worden in de eerste zes weken 
afgenomen.  

4.8 OVERIG 
Daarnaast is er een breed aanbod van “beroepsgerichte cursussen en trainingen”. Ook kunnen er 
diverse diploma’s behaald worden bij De Spinaker Hoorn: 

§ Heftruckdiploma 
§ VCA-diploma 

 
Op de Spinaker is er veel aandacht voor de algemeen vaardigheden. Hierdoor wordt de leerling alvast 
getraind voor de stap richting het vervolgonderwijs óf de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan: 

§ Het vergroten van zelfstandigheid 
§ Concentratie 
§ Motivatie 
§ Werkhouding 
§ Netheid 
§ Samenwerking 
§ Initiatief toen 
§ Omgaan met leiding/gezag 
§ Eigen mogelijkheden en bepekringen 
§ Uiterlijke verzorging 
§ Presentatie 

 



		
 

4.9 STAGE 
Alle leerlingen op de Spinaker lopen op enig moment in hun schoolcarrière stage. Het hangt af van het 
onderwijsniveau hoe deze stage vormgegeven wordt.  

§ 1e jaar: Geen stage 
§ 2e jaars BB / BK: Interne stage 
§ 2e jaars TL: Geen stage 
§ 3e jaars BB / BK: 2 dagen externe stage  
§ 3e jaars TL: Blok stage (1 week stage in een schooljaar) 
§ 4e jaars BB / BK: 3 dagen externe stage 

4e jaars TL: Blok stage (1 week stage in een schooljaar) 
 
Het doel van de stages is dat de leerling in contact komt met de omringende samenleving. Het sociale 
aspect is hierbij het belangrijkst, omgangsvormen aanleren en het nakomen van afspraken, 
samenwerken, een gesprek voeren, samen pauzeren, omgaan met opdrachten, enz. Het hoofddoel is 
het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar ons document “Handboek Stages en Stagebegeleiding”. 

4.10 SWITCH- EN SCHORSINGSBELEID 

4.10.1 Switch 
Ondanks de ondersteuning die wij bieden kan het zijn dat het voor een leerling even niet lukt. 
Een docent kan de leerling dan, na het geven van een time-out, voor 10 minuten naar het 
switchlokaal laten gaan. Ook kan een leerling zelf aangeven dat hij/zij naar de switch wil 
gaan, dat gaat echter altijd in overleg met de docent. 

Het switchlokaal is een prikkelarme ruimte waar altijd een switchmedewerker aanwezig is. De 
leerling kan hier tot rust komen en/of wordt gestimuleerd om zelfstandig na te denken over 
een mogelijke oplossing, Voor het instromen in de klas wordt altijd een kort gesprekje 
gevoerd. Switchen is dus een gezamenlijke inspanning van de leerling en de (vak)docent met 
als doel bij terugkomst in de klas op een positieve manier deel te kunnen nemen aan de les. 

Switchen is een werkwoord. Leerlingen komen in het switchlokaal om (hoog)opgelopen 
emoties als boosheid, verdriet, drukte, agressie te laten zakken. Pas dan kunnen ze switchen 
en nadenken over de volgende vragen: Wat gebeurde er? Wat kan ik doen/ heb ik nodig om 
in de klas te blijven? 

De leerling krijgt tijdens het maken van een Switch en het voeren van een gesprek inzicht in 
de reden waarom het niet lukt en denkt na over mogelijke oplossingen. Regels omtrent de 
inzet van de switch zijn te vinden in het switchprotocol op onze website. 

 

4.10.2 Schorsing 
Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag wordt als een leermoment gezien. Om tot een 
leermoment te komen is het belangrijk dat er passende consequenties worden genomen, de 
maatregelen kunnen bestaan uit (herhaaldelijk) corrigeren van het ongewenste gedrag, een 
vermaning, een officiële waarschuwing door middels van een brief van de vestigingsdirecteur 
of teamleider, een interne schorsing, een time-out of een schorsing. Deze maatregelen 
hebben steeds als doel het functioneren van de leerling op school te optimaliseren en de 
veiligheid op school te waarborgen. Hierover zal altijd gesproken worden met de 
ouder(s)/verzorger(s). 



		
 

N.B. Een schorsing is een ordemaatregel waarbij een leerling een vastgesteld aantal dagen niet op 
school mag komen, met een maximum van vijf dagen. In geval van een schorsing worden de 
volgende stappen ondernomen: 

§ De schoolleiding voert een gesprek met de leerling. Voordat de leerling naar huis gaat worden 
ouder(s)/verzorger(s) telefonisch op de hoogte gebracht. 

§ De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing en de reden 
van de schorsing, tevens worden zij uitgenodigd voor een herstelgesprek. 

§ De vestigingsdirecteur doet via en brief het formele verzoek aan de bestuurs-directeur om te 
mogen schorsen. De schorsing gaat direct in. 

§ De inspectie van Onderwijs, de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag worden door 
middel van een kopie van de schorsingsbrief op de hoogte gesteld. 

4.11 OVERIGE ACTIVITEITEN 
Op de Spinaker worden er verschillende activiteiten door het schooljaar heen georganiseerd. Hierbij 
moet gedacht worden aan: 

§ Cultuuronderwijs 
§ Sportclinics 
§ Informatieve lessen waarbij een gaspreker wordt uitgenodigd.  

o Hierbij worden maatschappelijke problemen met de jongeren besproken en 
handvatten aangereikt.  

§ Jaarlijkse Schooluitje  

 

 

 

  



		
 

5 VAN AANMELDING TOT DE EERSTES SCHOOLDAG 

5.1 AANMELDING 
Door middel vaneen vrijblijvende afspraak kan er een kennismakingsgesprek gepland worden. Deze 
afspraak kun je zowel telefonisch maken via telefoonnummer 0229 – 210 894 of via 
spinaker.vsohoorn@ronduitonderwijs.nl. Iedereen is vrij om een kennismakingsgesprek aan te vragen. 

Tijdens een kennismakingsgesprek geven wij informatie over onze school en vanzelfsprekend is er 
ruimte om vragen te stelen. Wij zullen ook veel vragen aan en over de leerling stellen. Tevens geven 
wij een rondleiding door onze school. Zo krijgen de leerling en ouder(s)/verzorger(s) een goed beeld 
van de school en de school een goed beeld van de leerling. 

Wanneer de wensen en behoeften van de leerlingen (en de ouder(s)/verzorger(s)) aansluiten bij de 
mogelijkheden van de school, zal de aanmeldprocedure doorlopen moeten worden. 

5.1.1 Aanmeldprocedure 
De aanmeldprocedure wordt gestart met het invullen van het aanmeldformulier. Deze is te vinden op 
de website van de Spinaker Hoorn (https://vsohoorn.despinaker.nl/partners/aanmelding/). Het 
formulier kan digitaal of analoog ingevuld worden en per mail worden verstuurd naar 
spinaker.vshoorn@ronduitonderwijs.nl of ingeleverd worden op de locatie. Met dit inschrijfformulier 
worden onderstaande gegevens verzameld: 

- Persoonlijke gegevens 
- Het onderwijsverleden van de leerling 
- De (onderwijs)beperkingen van de leerling 

 

Bij een aanmelding wordt altijd gevraagd naar een geldig identiteitsbewijs in verband met een geldig 
BSN-nummer. Vanuit de AVG-richtlijnen mogen wij hier geen foto meer van maken voor in het 
dossier. Wel wordt het ID-bewijs gecheckt met het inschrijfformulier. Ook vragen wij 
ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsverklaring te tekenen voor het opvragen van informatie bij 
derden.  

Wanneer de aanmelding binnen is zullen wij het dossier van de leerling bij de school van herkomst 
opvragen. Vervolgens wordt het dossier bestudeerd en eventueel contact op genomen met de school 
van herkomst of hulpverlening bij vragen die niet beantwoord kunnen worden vanuit de dossierstudie.  

Aan de hand van de dossierstudie zullen wij beslissen of wij in de ondersteuningsbehoefte van de 
leerling kunnen voorzien en of er plek is de in de klas waarin hij/zij instroomt. Wanneer dit beiden 
positief is zullen u uitnodigen voor een intake gesprek. 

Hierbij is wel voorwaarde de TLV afgegeven wordt. Informatie over de TLV vindt u onder de 
procedure aanmelding.  

5.1.2 Intakegesprek 
Het intakegesprek vindt plaats met de ondersteuningscoördinator / orthopedagoog. Tijdens dit 
gesprek zullen er onder andere vragen gesteld worden met betrekking tot verwachtingen van het 
zitten op de Spinaker, ervaringen op de vorige school en de motivatie. Aan de hand van dit gesprek 
kan er nogmaals gekeken worden of dat wat uit de dossierstudie naar voren gekomen is klopt bij het 
beeld dat wij hebben na het eerste contact met de leerling. Na het intake gesprek zal er aangegeven 
worden of de leerling wel of niet plaatsbaar is op de Spinaker.  

 



		
 

5.1.3 Kennismakingsgesprek mentor 
Wanneer de leerling geplaats wordt zal er voor de eerste schooldag een kennismakingsgesprek 
plaatsvinden met de mentor. De kennismakingsgesprekken zijn ervoor bedoeld om de start goed te 
laten verlopen. In het gesprek kan de mentor vragen stellen aan de leerling maar ook andersom. 
Naast het gesprek zullen er ook documenten ondertekend worden die nodig zijn. Hierbij moet u 
denken aan het ondertekenen van de schoolregels, medicatiegebruik, gebruik van beeldmateriaal e.d.  

5.2 TOELAATBAARHEIDSVERKLARING  
Om onderwijs te kunnen volgen bij De Spinaker moet een leerling worden aangemeld bij het 
Samenwerkingsverband binnen de regio waar hij/zij vandaan komt. Dit wordt bij tussentijdse instroom 
gedaan door de school van herkomst. Het Samenwerkingsverband bepaalt of een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt afgegeven. Wanneer dit het geval is dienen ouders zo spoedig 
mogelijk een afspraak met de VSO-school te maken voor een intakegesprek. Leerlingen kunnen 
gedurende het gehele jaar worden aangemeld bij De Spinaker, hiervoor dient echter altijd de 
aanmeldingsprocedure te worden doorlopen. Zonder een TLV kan een leerling niet worden geplaatst. 

Voor brugklasleerlingen vraagt De Spinaker een TLV aan. 

Voor onze regio kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband West-Friesland, Koopvaarder 1, 1625 
BZ Hoorn. Het Samenwerkingsverband kan worden bereikt door een e-mail te sturen naar 
info@swvvowestfrieslnd.nl of telefonisch contact op te nemen met 0229-231276.  

5.3 VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL 
Ons beleid is erop gericht om leerlingen wanneer zij starten in het VSO te stimuleren om op eigen 
gelegenheid naar school te komen. Wij vinden dit belangrijk omdat dit de zelfredzaamheid van de 
leerlingen vergroot. Als er gebruik wordt gemaakt van fiets-, leerling- of openbaar vervoer kunnen 
ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Om dit te 
regelen kunnen ouder(s)/verzorger(s) formulieren opvragen bij de gemeente van hun eigen 
woonplaats. Bij het verwerken van de aanvraag kan de gemeente de school om advies vragen.  

Als leerlingen toch gebruik maken van leerlingenvervoer is het de verantwoordelijkheid van 
ouder(s)/verzorger(s) dat het leerlingenvervoer tijdig wordt ingelicht over de vrije dagen. Wanneer 
een leerling ziek is of opgehaald wordt omdat hij/zij ziek is, is de ouder verantwoordelijk als het gaat 
om het afbellen van het vervoer.  

5.4 FIETSEN EN SCOOTERS 
Op onze school is er geen bewaakte fietsenstalling, het is dus belangrijk dat de leerlingen zelf voor 
een veilig slot zorgen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of beschadigingen aan 
vervoersmiddelen.  

Een deel van het schoolplein is bestemd voor het stallen van fietsen en scooters. De leerlingen kunnen 
de aanwijzingen van het personeel volgen bij het stallen van de fiets of scooters. 

5.5 INDIVIDUEEL ROOSTER 
Per klas is er een rooster. Het kan zo zijn dat dit rooster voor een leerling niet haalbaar is. Wanneer 
dit het geval is, kan na een gesprek, samen met de CvB besloten worden om het rooster aan te 
passen. 



		
 

5.6 UITSCHRIJVING  
Aan het verblijf op onze school komt natuurlijk altijd een einde. Deze verblijfsduur is voor iedere 
leerling anders.  Een leerling kan uitgeschreven worden wanneer deze: 

§ Terugkeert naar het reguliere onderwijs; 
§ Doorstroomt naar het mbo (ROC);  
§ Doorstroomt naar arbeid; 
§ Doorstroomt naar dagbesteding; 
§ Doorstroomt naar een andere vorm van speciaal onderwijs; 
§ Geen verlenging van de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) meer krijgt. 

Ruim voor de beëindiging van de plaatsing brengt de school een schooladvies uit. 
Ouder(s)/verzorger(s) en betrokken disciplines maken gezamenlijk afspraken over de procedure van 
aanmelding, overdracht en de plaatsing elders. Als de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs zijn 
ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de aanmelding van hun zoon of dochter bij de 
toekomstige school. Uiteraard kan onze school ouders hierin begeleiden. Ook bij andere 
uitstroomredenen wordt samen met ouders gekeken naar de vorm van begeleiding en ondersteuning 
die noodzakelijk is. Op verzoek van ouder(s)/verzorger(s) kan de school in contact treden met de 
instantie waarnaar de leerling uitstroomt. 

  



		
 

6 THEMAWEKEN 

Gedurende het schooljaar zijn er vijf themaweken: dit zijn weken waarin er ruimte en tijd is voor 
mentorgesprekken over de vorderingen en ontwikkelingen van je zoon of dochter. Tweemaal per jaar  
wordt het OPP besproken en zo nodig in juni aangepast.  Ook zal het team die tijd gebruiken om met 
elkaar de voorliggende onderwijsperiode te evalueren en zich bezig te houden met training of studie. 
Door op deze manier cyclisch te werken, onderzoeken en borgen wij de behaalde resultaten en/of 
stellen deze bij. De lesdagen in deze themaweken zijn tot 12:15 uur.  

    
Voor het schooljaar 2020-2021 zijn er de volgende themaweken: 

§ ‘Ik en mijn groep’ 
§ ‘Ik en mijn gevoel’ 
§ ‘Ik en mijn toekomst’  
§ ‘Ik en mijn omgeving’ 
§ ‘Ik en mijn gezondheid’  

De ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek tijdens de 
themaweken. 

 

7 LESTIJDEN EN ONDERWIJSTIJD 

7.1 LESTIJDEN 
Maandag        

Dinsdag           

Woensdag      

Donderdag     

Vrijdag            

08:30 – 14:30 uur 

08:30 – 14:30 uur 

08:30 – 14:30 uur 

08:30 – 14:30 uur 

08:30 – 14:30 uur 

7.2   ONDERWIJSTIJD 
In de Wet op de Expertisecentra wordt binnen het voortgezet speciaal onderwijs onderscheid gemaakt 
tussen drie uitstroom profielen: Vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Voor de 
uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding geldt dat er ten minste 1000 lesuren in een 
schooljaar moeten zitten. Scholen zijn vrij om zelf te bepalen hoe zij deze uren verdelen over het jaar. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klokuren in dit schooljaar.  
  

Maandag 

 

……………………………………………………………………………………………… 

    

  193,5 klokuren 

Dinsdag ………………………………………………………………………………………………   204,5 klokuren 

Woensdag ………………………………………………………………………………………………   210,0 klokuren 

Donderdag ………………………………………………………………………………………………   206,5 klokuren 

Vrijdag ………………………………………………………………………………………………   201,0 klokuren 

Aantal klokuren schooljaar 2020 – 2021 1015,5 klokuren 



		
 

In de berekening is rekening gehouden met; 

- De Themaweken zijn de lesdagen tot 12:15 uur. 
- De eerste schoolweek start op woensdag en de laatste schoolweek eindigt op woensdag.  
- Vakanties en overige vrije dagen.  

 

8 VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 

 
SCHOOLVAKANTIES 
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 

Tweede Paasdag 5 april 

Meivakantie 26 april t/m 7 mei 

Hemelvaart  13 en 14 mei 

Pinksteren 24 mei 

Lesvrije dagen 8 juli en 9 juli 

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 

 

In de week voorafgaand aan een vakantie organiseren we altijd een themaweek. In deze week staat 
een door ons gekozen thema centraal.  

De leerlingen gaan in deze week iedere schooldag tot 12:15 uur naar school. 

 Thema weken 
Themaweek 1 

‘Ik en mijn groep’  

5 t/m 9 oktober 

Lessen tot 12:15 uur 

Themaweek 2 

‘Ik en mijn gevoel’ 

14 t/m 18 december 

Lessen tot 12:15 uur 

Themaweek 3 

‘Ik en mijn toekomst’  

15 t/m 19 februari 

Lessen tot 12:15 uur 

Themaweek 4 

‘Ik en mijn omgeving’ 

19 t/m 23 april 

Lessen tot 12:15 uur 

Themaweek 5 

‘Ik en mijn gezondheid’  

5 t/m 7 juli 

Lessen tot 12:15 uur 

 



		
 

Overige belangrijke data 
Sportclinics (13:00 – 14:30) 25 september 

Sinterklaas  4 december 

Sportclinics (13:00 – 14:30) 11 december 

Sportclinics (13:00 – 14:30) 12 februari 

Sportclinics (13:00 – 14:30) 16 april 

Schoolreis  12 mei 

Sportclinics (13:00 – 14:30)  28 mei 

Spotrclinics (13:00 – 14:30) 2 juli 

 

Wanneer er bijzonderheden zijn op school worden de ouder(s)/verzorger(s) door middel van een 
email of daar waar nodig via een brief geïnformeerd. Deze informatie is ook te vinden op de website.  

  



		
 

9 JAARROOSTER 

Het actuele jaarrooster is te vinden op www.vsohoorn.despinaker.nl. 

 

10 BEGELEIDING 

In de begeleiding en zorg aan leerlingen worden integraal stappen gezet :  bij de uitvoering van de 
stappen zijn diverse medewerkers van de Spinaker Hoorn betrokken. De ‘lead’ van een onderwijs-
zorgroute ligt echter altijd bij de mentor, die in het primaire proces in de 
klas hun pedagogisch en didactisch handelen afstemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Andere teamleden die in OSM 2 
of 3 betrokken zijn bij de onderwijszorg ondersteunen mentoren hierbij.  
Dit begeleidingsplan is opgezet aan de hand van de kwaliteitscirkel van 
Deming (PDCA).  

10.1 OPSCHAALMOMENTEN 
Een OSM (Opschaalmoment) is een moment van begeleiding binnen de ondersteuningsroute van de 
school. Bij de uitvoering van de stappen zijn diverse teamleden betrokken. Om deze reden wordt een 
OSM gezien als moment van reflectie van degene, die op dat moment de ‘lead’ heeft. Het geeft inzicht 
in:  

§ De geboden begeleiding (wat gaat goed, wat kan beter, waar is hulp nodig?)  

§ Eigen handelen (wat zijn sterke punten, wat zijn zwakke punten?)  

§ Onderwijszorg binnen de school (wat is mogelijk, wie doet wat?)  

§ Expertise van het samenwerkingsverband (wat zijn mogelijkheden, welke begeleiding kan 
worden ingezet door het SWV?)  

§ Kaders en richtlijnen (wat markeert het niveau, wanneer schaal je op?) 

De OSM’s worden op 6 niveaus vormgegeven. Elk niveau heeft zijn eigen stappen in de route. Het 
grootste deel van de leerlingen is voldoende ondersteund op niveau 0-1-2. Echter, is er acuut 
ondersteuning nodig, kan men op uitzondering direct schakelen naar OSM3.  

Samenwerking met de ouders vanaf de start van de leerling op de Spinaker, is een belangrijk 
onderdeel van de preventieve aanpak binnen de basisondersteuning (OSM0). De school ontwikkelt 
activiteiten om een positieve band met de ouders op te bouwen en met hen samen te werken vanuit 
gezamenlijke waarden en verwachtingen. Daarnaast is preventieve inzet van (externe) hulpverlening 
op niveau 0 (de basisondersteuning binnen de diepteondersteuning), indien er specifieke 
ondersteuning nodig is, effectief. 

 
 
 
 
 



		
 

11 COMMUNICATIE EN MEEPRATEN 

De Spinaker Hoorn hecht veel waarde aan ene goed contact met de ouder(s)/verzorger(s), voogden, 
hulpverleners enz.  Onder verzorger(s) verstaan wij ook pleegouders, pedagogisch medewerkers en 
de leiding van gezinsvervangende huizen. Zowel ouder(s) als verzorger(s) worden intensief betrokken 
bij de ontwikkeling van de leerling. 

De Spinaker Hoorn heeft diverse manieren en momenten waarop contact en informatie-uitwisseling 
plaatsvindt. Soms vinden deze gesprekken plaats op school, maar ook bestaat de mogelijkheid dat wij 
ouder(s)/verzorger(s) thuis een bezoek brengen. 

De Spinaker Hoorn vindt de mening en het actief meepraten van ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk 
en nodigt u uit om gebruik te maken van onze mogelijkheden. 

Naast de geplande gespreksmomenten met ouder(s)/verzorger(s) zijn zij altijd van harte welkom op 
De Spinaker Hoorn om de vorderingen en ontwikkelingen van de leerling te bespreken. 

11.1 WEBSITE: 
www.vsohoorn.despinaker.nl 

Op onze website publiceren wij uitgebreide informatie over de Spinaker Hoorn, leuke nieuwtjes en 
foto’s.  

11.2 OUDERAVOND 
De Spinaker Hoorn organiseert minimaal twee keer per jaar een ouderavond. U wordt hierover tijdig 
geïnformeerd. 

11.3 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. 
De medezeggenschapsraad (MR) van De Spinaker Hoorn is een orgaan dat volgens de Wet op de 
Medezeggenschap in het Onderwijs is ingesteld. De MR is bevoegd om voorstellen te doen, 
standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR-
regelement.  Op verschillende gebieden heeft de MR-instemmingsrecht, op een aantal andere 
terreinen adviesrecht. 

Graag zien wij dat ook ouder(s)/verzorger(s) in een vertegenwoordigende rol meepraten en beslissen 
over het onderwijs van hun kind. Mocht u belangstelling hebben voor de MR en mee willen praten dan 
kunt u zich bij de school opgeven.  

11.4 LEERLINGENRAAD 
Wij vinden het belangrijk dat ook leerlingen meedenken en praten over onderwerpen die zij belangrijk 
vinden binnen de school. De Spinaker Hoorn heeft momenteel nog geen leerling raad, maar is 
voornemens die op korte termijn te realiseren. 

 

 

 



		
 

11.5  KLACHTEN 
Klachten willen wij zoveel mogelijk voorkomen, maar helaas lukt dat niet altijd. Ouders en leerlingen 
kunnen zaken aan de orde stellen, die wij zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid proberen op te 
lossen. 

Vanaf 1 augustus 1998 moet elk schoolbestuur een klachtenregeling hebben. De meeste klachten 
spelen zich af tussen ouder(s)/verzorger(s) en de docent. Wij vinden het belangrijk dat zoveel 
mogelijk geprobeerd wordt om juist op dit niveau, tussen ouder(s)/verzorger(s) en de docent, tot 
oplossingen te komen.  
Voor extra ondersteuning kunt u terecht bij interne en externe vertrouwenspersonen van De Spinaker 
en de stichting Ronduit. Deze zijn te vinden op de algemene website van De Spinaker, 
https://vsohoorn.despinaker.nl/partners/klachten/  Als dat niet lukt, kunnen ouder(s)/verzorgers 
contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De stichting Ronduit is daarbij 
aangesloten. 

11.5.1 Vertrouwenspersoon 
Het is belangrijk dat mensen die betrokkenen zijn bij onze organisatie, of het nu gaat om teamleden, 
leerlingen of ouders, kunnen praten met een onafhankelijk persoon als er iets niet prettig gaat op 
school. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht (tenzij het gaat om een ernstig strafbaar 
feit) en biedt in eerste instantie een luisterend oor. De vertrouwenspersoon kan desgewenst, en altijd 
overleg met de betrokkenen, ook actie ondernemen om een bepaalde situatie dragelijker te maken of 
te helpen oplossen. 

Voor leerlingen is een van onze teamleden vertrouwenspersoon. Daarnaast is er een teamlid 
aanspreekpunt in het kader van pesten. Er is een pestprotocol en een sociaal veiligheidsplan 
aanwezig. 
  



		
 

12 KWALITEIT 

De Spinaker Hoorn wil zelf kunnen vaststellen hoe de kwaliteit van haar onderwijs is. Door planmatig, 
systematisch en cyclisch te werken komt dit de kwaliteit en draagkracht ten goede. Het beleid wordt 
gevormd met elkaar oftewel: “bottom-up”. Dit houdt in vanaf de werkvloer en met elkaar. 

Naast bovengenoemde werkstijlen worden ook structureel interne en externe audits gedaan. Dit doen 
wij om de kwaliteit te kunnen meten. Daarnaast staan de opbrengsten van de leerlingen centraal. Met 
elkaar analyseren we structureel de opbrengsten en archiveren deze in een format om ambitieniveaus 
te kunnen koppelen aan de desbetreffende leerlijnen. De Spinaker Hoorn wil op elke leerlijn een 
scoringspercentage behalen waarvan tenminste 75% afgerond wordt met een voldoende. Dit lijkt 
ambitieus maar is haalbaar. Dit schooljaar worden alle IQ-scores die nog missen in planning gezet om 
het behaalde doel en uitstroombestemming te kunnen koppelen aan de IQ-score. Op deze manier 
denken wij nog beter het OPP vorm te kunnen geven. Het OPP wordt periodiek onderzocht en 
geëvalueerd.  

12.1  ONDERWIJSINSPECTIE 
In juni 2019heeft de Spinaker Hoorn een kwaliteitsonderzoek gehad van de onderwijsinspectie. Het 
onderzoek richtte zich met name op de volgende indicatoren van het kwaliteitsdomein: 

§ Leerling zorg 

§ Onderwijsleerproces 

§ Kwaliteitszorg 

Er is een basisarrangement afgegeven. Heeft u vragen over het onderwijs in het algemeen of de 
inspectie in het bijzonder? Kijk dan op www.onderwijsinspectie.nl 

12.2 PEDAGOGISCH DIDACTISCH HANDELEN 
Een veilig leerklimaat op de Spinaker Hoorn waarbij leerlingen actief, gemotiveerd en zo zelfstandig 
mogelijk leren wordt neergezet door goed didactisch pedagogisch handelen. Jaarlijks wordt middels 
individuele docenten- of team coaching binnen de lessen gekeken hoe dit didactisch handelen zo 
optimaal mogelijk neergezet kan worden. 

Optimaal didactisch handelen binnen de lessen bij de Spinaker Hoorn houdt in dat alle fasen van 
directe instructie volledig worden uitgevoerd. Dit resulteert in lessen waarbij leerlingen centraal staan 
en waarbij leerlingen actief, doelgericht en zo zelfstadig mogelijke werken. Daarnaast zorgt eenzelfde 
wijze van werken voor duidelijkheid, structuur en resultaatgericht onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 



		
 

13 AFSPRAKEN EN REGELS 

13.1 DE SFEER OP SCHOOL 
De Spinaker Hoorn vindt een goede sfeer belangrijk. Om dit te bereiken heeft de school: 

§ Duidelijke schoolregels 
§ Een fysiek- en sociaal veiligheidsplan 
§ Zorg op maat voor iedere leerling 
§ Goede contacten met ouder(s)/verzorger(s) en betrokken instantie(s) 
§ Enthousiaste en betrokken medewerkers 

13.2  VEILIGHEID 
Het creëren van een veilige leeromgeving is voor de Spinaker Hoorn één van de belangrijkste 
uitgangspunten. Alle medewerkers streven ernaar om zo veel mogelijk rust, regelmaat en structuur 
aan te beiden. 

Daarnaast zijn onderstaande regels met betrekking tot de veiligheid belangrijk: 

Niet toegestaan is/zijn: 

§ Het bezit en gebruik van wapens, vuurwerk of andere middelen waarmee letsel kan worden 
aangebracht 

§ Pesten, dit zorgt voor een negatief klimaat op school en kan de veiligheid aantasten. 
§ Agressie en het gebruik van geweld 
§ Het in bezit hebben en het innemen van drugs, alcohol of (een overdaad aan) medicijnen die 

de gezondheid van een leerling in gevaar kunnen brengen 
§ Handtastelijkheden, intimidaties of ongewenste intimiteiten 
§ Het nuttigen van energydrinks voor en tijdens de les. De werking van dit product kan 

negatieve invloed hebben op het leren 
§ In ernstige gevallen van pesten, agressie en geweld, bij diefstal, het dealen van drugs of het 

bezit van vuurwapens en vuurwerk schakelt de Spinaker Hoorn altijd de politie in en 
informeert de ouder(s)/verzorger(s) 

13.3 OVERIGE REGELS EN AFSPRAKEN 
 

13.3.1 Algemeen: 
§ Wij verwachten dat de leerling tijdig aanwezig is bij zijn klaslokaal. 
§ Roken is op het schoolplein, binnen de poort, niet toegestaan. 
§ Bij het vermoeden van verdovende middelen gebruik schakelen wij standaard Brijder in voor 

tenminste één preventief gesprek. 

13.3.2 Omgang: 
§ Wij verwachten van de leerlingen dat hij of zij respect toont voor zichzelf, medeleerlingen en 

de medewerkers van Spinaker Hoorn. 
§ Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen waardevolle spullen. Spinaker Hoorn 

draagt hierin geen risico. 
§ Er wordt voorzichtig omgegaan met de eigendommen van een ander en die van school. 
§ Wanneer een leerling de eigendommen van een ander of de school opzettelijk beschadigd of 

vernield, dan wordt de leerling (ouder(s)/verzorger(s)) aansprakelijk gesteld. 



		
 

13.3.3 Kleding: 
§ Wij verwachten dat leerlingen netjes en verzorgd naar school komen. De Spinaker Hoorn 

heeft geen problemen met het dragen va seizoen kleding of het meedoen aan trends. 
Sommige kleding is alleen niet gepast op school, zoals strandkleding, shorts, hotpants, te 
korte rokken, blote buiken of ruggen en diepe decolletés 

§ Voor een goede sfeer, rust en veiligheid op onze school vinden we het niet goed wanneer er 
shirts met daarop kwetsende, racistische, provocerende of stockerende teksten en/of prints 
worden gedragen 

§ Jassen worden alleen buiten gedragen, binnen heeft de leerling deze niet aan. De jas wordt 
aan de kapstok gehangen. 

§ Het dragen van een (baseball)cap is binnen niet toegestaan. Dit geldt ook voor andere hoofd 
bedekkende hoeden, mutsen, en/of beanie’s. 

§ Om religieuze redenen is het dragen van een hoofddoel, keppeltje of andere religieuze 
uitingsvorm toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor gezicht bedekkende kleding. 
Deze staan wij niet toe. 

13.3.4 Werkkleding  
Het dragen van werkkleding in de praktijkvakken is ten aanzien van de veiligheid erg 
belangrijk. Wij stellen de leerlingen daarom verplicht om de aangeboden werkkleding tijdens 
de praktijkvakken te dragen. 

13.3.5 Sportkleding 
Tijdens de sportactiviteiten vinden we het belangrijk dat er passende kleding wordt gedragen. 
De leerlingen dienen zelf zorg te dragen voor hun sportkleding. Het dragen van sieraden kan 
een gevaar opleveren. Om die reden verplichten wij de leerlingen geen sieraden te dragen of 
deze af te plakken tijdens sportactiviteiten of andere activiteiten waarbij sieraden een gevaar 
zouden kunnen opleveren voor de veiligheid. Ook kauwgom kan gevaarlijk zijn en is daarom 
tijdens het sporten niet toegestaan. 

13.4 BEVOEGDHEID DIRECTIE EN DOCENTEN 
De Spinaker Hoorn gaat ervan uit dat bovenstaande regels en afspraken door de leerlingen 
worden nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, zal een docent de leerling hierop 
aanspreken. Bij vermoedens van diefstal of het bezit van verdovende middelen zullen wij 
overgaan tot fouilleren.  

In gevallen waarin deze regels en afspraken niet opgaan, beslist de directie. 

13.5 VERLIES EN SCHADE 
De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van leerlingen. 
Eigendommen van school of anderen die door ene leerling met opzet worden vernield, 
gestolen of beschadigd, moeten door de leerling of ouder(s)/verzorger(s) worden vergoed. 
Hieronder verstaan we ook het bekladden van lesboeken en andere leermiddelen, 
werkkleding, meubilair enz. 

13.6 ZIEKMELDING, VERZUIM, VERLOF, AFWEZIGHEID 
Indien een leerling zonder bericht afwezig is, wordt door school ter controle contact 
opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Het verzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) wordt 
geregistreerd. Wanneer sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken wordt dit 
gemeld bij de leerplichtambtenaar.  
 



		
 

Ook kan de school (preventief) contact leggen met de leerplichtambtenaar wanneer de school 
hier reden toe ziet. Deze leerplichtambtenaar houdt ook op afspraak een (preventief) 
spreekuur op school. 

Om te voorkomen dat onnodige procedures worden opgestart, verzoeken wij 
ouder(s)/verzorger(s) dringend om altijd melding te maken van ziekte of bezoek aan 
bijvoorbeeld tandarts of dokter.  

13.6.1 Op tijd komen 
Het is niet toegestaan om te laat te komen in de les.  Indien een leerling toch te laat komt, 
meldt de leerling zich bij de Switch. Hij/ zij krijgt dan een “te laat-kaart” mee naar de les.   

Als een leerling ongeoorloofd te laat op school komt, wordt dit geregistreerd. Bij drie keer te 
laat komen wordt, in overleg met de docent, de verloren tijd ingehaald. Hoofddoel is de 
leerlingen die regelmatig te laat komen op dit leerpunt te begeleiden. Wanneer een leerling 
structureel te laat op school komt, worden (afhankelijk van de redenen) aanvullende 
maatregelen genomen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inroepen van hulp van de 
leerplichtambtenaar.  

13.6.2 Verzuimmelding 
Wanneer een leerling ziek is of niet aanwezig kan zijn door bijvoorbeeld een tandarts-
doktersbezoek dan moet door de ouder(s)/verzorger(s) contact worden opgenomen met de 
administratie van de vestiging. De administratie is telefonisch te bereiken vanaf 8.00 uur. De 
melding wordt niet door de leerling zelf gedaan. De administratie zorgt ervoor dat de melding 
wordt doorgegeven aan de mentor en/of andere betrokkenen. Een eventueel stageadres dient 
door de ouder(s)/verzorger(s) of de leerling zelf op de hoogte te worden gesteld van 
afwezigheid. Om het missen van onderwijstijd te beperken tot het minimum vragen wij 
ouder(s)/verzorger(s) afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden in te plannen. 

13.6.3 Ziek worden op school  
Het kan gebeuren dat uw kind ziek wordt tijdens schooltijd. Uiteraard zijn wij als leerkracht 
niet bevoegd om een diagnose te stellen, wij vinden voorzichtigheid erg belangrijk. 
Uitgangspunt binnen de school is dan ook dat indien een leerling ziek is, deze naar huis gaat. 
Er wordt vanuit school altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om te 
overleggen. 

13.7  MELDCODE HUISELIJK GEWELD  
De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor professionals, zo ook 
voor ons als onderwijzend personeel. Bij vermoedens van huiselijk geweld of mishandeling 



		
 

zullen wij het 5-stappenplan van de rijksoverheid hanteren.

 

 

 

 



		
 

14 PRAKTISCHE ZAKEN 

14.1 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (WA-VERZEKERING) 
Voor alle leerlingen geldt dat ouder(s)/verzorger(s) een WA-verzekering moet afsluiten. Dit kan van 
belang zijn in het geval van materiële schade aan kleding of andere eigendommen van uw 
zoon/dochter of (onopzettelijk) aangebrachte schade door uw zoon/dochter. 

14.2 SCHOOLBOEKEN 
De Spinaker heeft eigen schoolboeken waaruit leerlingen werken. De leerling is verantwoordelijk voor 
de schoolboeken. Bij schade of verlies moeten de boeken worden vergoed aan de school. Ook wordt 
in de groepen gebruik gemaakt van een Chromebook of laptop. Ook hier geldt dat de leerling 
verantwoordelijk is bij het gebruik hiervan.  

14.3 REISKOSTEN 
Onder bepaalde voorwaarden kan door ouder(s)/verzorger(s) gebruik gemaakt worden van leerling 
vervoer. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoerig hiervan. De ouder(s)/verzorger(s) dienen dit zelf te 
regelen. Hiervoor dienden zij contact op te nemen met de gemeente van de woonplaats van de 
leerling. 

14.4  BEREIKBAARHEID 
De Spinaker Hoorn is met de auto en het openbaar vervoer te bereiken. 

Auto: 

Op de website van de Spinaker is de route met de auto te berekenen. 

 

Onze school ligt midden in en woonwijk en er dient op de daar omliggende parkeerplaatsen 
geparkeerd te worden. Bijvoorbeeld parkeerplaats de Spinner.  

 

Busverbindingen: 

Vanuit Centraal Station Hoorn lijn 133. Uitstappen bij halte Sluiswachter. Vervolgens is het 4 minuten 
lopen naar onze school. 

14.5 OUDERAVONDEN 
Helaas is er dit moment geen zicht op een informatie avond gezien de maatregelen die op dit moment 
gelden.  



		
 

14.6 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
De school en het bevoegd gezag van de school vragen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Van 
dit geld worden de kosten gedekt van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen en 
excursies. De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op € 30,-. Voor betaling ontvangt u een 
verzoek per mail. 

Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u lezen op de algemene website van de school 
www.despinaker.nl.  

14.7 TEGEMOETKOMING 
Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Om ouder(s)/verzorger(s) die dit niet zelf 
kunnen opbrengen hierin te ondersteunen heeft de gemeente een vergoeding voor zogenaamde 
maatschappelijke participatiekosten. Dit zijn de kosten die u maakt voor bijvoorbeeld een 
internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een 
instrument ten behoeve van uw kind(eren).   
 
U komt in aanmerking voor de regeling maatschappelijke participatiekosten als u kind(eren) heeft in 
de leeftijd van 4 t/m 17 jaar en moet rondkomen van een inkomen tot 120% van het wettelijk 
minimumloon. Een aanvraag kan worden gedaan via Burgerzaken van uw gemeente. 

14.8 ZIEKTE DOCENT 
Bij ziekte van een docent zal de teamleider van de vestiging ervoor zorgen dat er een passende 
oplossing wordt gevonden, hierbij is het voorkomen van lesuitval altijd leidend. Helaas lukt dit vaak 
niet daar we geen invaldocenten hebben.  

14.9  CALAMITEITEN  
In geval van een calamiteit als een brand treedt op school een ontruimingsplan in werking. In het 
ontruimingsplan zijn taken en verantwoordelijkheden voor het personeel vastgelegd. Er wordt jaarlijks 
een oefening voor gehouden met de hele school. 

Calamiteiten kunnen ook zijn: (kleine) ongelukjes, grotere ongevallen of brand. Indien een leerling 
betrokken is, worden de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien nodig 
worden in de tussentijd al de nodige maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het inschakelen van een 
huisarts of hulpdiensten. Calamiteiten worden altijd aan de directie doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



		
 

15 OPBRENGSTEN VAN HET ONDERWIJS 

15.1  ONDERWIJSRESULTATEN 
In Schooljaar 2019-2020 hebben vijf leerlingen een compleet diploma VMBO-TL behaald in de vorm 
van het staatsexamen.  

De leerlingen in VMBO-TL leerjaar 3 en VMBO-TL leerjaar 4 hebben 31 certificaten behaald. Dit is een 
voorbereiding tot het halen van een compleet VMBO-TL diploma of doorstroom naar MBO. 

15.2  JIJ!-TOETS 
Onze vestiging werkt met JIJ!-toetsen die het referentieniveau bepalen voor taal en rekenen. De 
toetsen en niveaubepalingen worden ingezet als rendementsmeting/leerlingvolgsysteem i.p.v. Cito-
toetsen. De niveaubepalingen worden per vak gedaan op de verschillende domeinen. Zo kan per vak, 
per domein worden gezien hoe de leerling zich gedurende het schooljaar ontwikkelt. Een voldoende 
score is het bewijs voor het beheersen van het 1F, 2F of 3F niveau . De cijfers en uitslagen worden 
benoemd in het OPP en op het rapport. De certificaten van de examens kunnen tevens worden 
opgenomen in het portfolio. De JIJ! is landelijk erkend als meetinstrument. Voor meer informatie over 
JIJ! kunt u kijken op de website www.toets.nl. 

 

Niveau 1F: eindniveau basisonderwijs 

Niveau 2F: vmbo, mbo 1,2 en 3 

Niveau 3F: mbo 4, havo 

 

Op onze vestiging zijn de leerresultaten voor de JIJ!-toetsen per leerling inzichtelijk gemaakt binnen 
het OPP.  

15.3 UITSTROOMRESULTATEN  
Nog nader in te vullen. 

15.4  PROFESSIONALISERING DOCENTEN 
Professionalisering van leerkrachten is naast het gebruik van goede lesmethoden en materialen 
essentieel voor de onderwijskwaliteit. Met de her- en bijscholing gaat het om individuele ontwikkeling 
van leerkrachten, groepsontwikkeling (bijv. specifiek gericht op de onderbouw) en het ontwikkelen 
van een heel team. 

Deze her- en bijscholing wordt op verschillende gebieden aangeboden. Scholing kan bijvoorbeeld gaan 
over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, het (blijven) afstemmen op de doelgroep op 
zowel didactisch- als gedragsmatig vlak, etc. 

Deze scholing vindt plaats op studiedagen en studiemiddagen. Op basis van onderzoek en evaluatie 
gaat het team zich in schooljaar 2018 – 2019 verder ontwikkelen op de gebieden pedagogisch 
klimaat, didactische werkvormen en klassenmanagement. Daarnaast volgen verschillende collega’s 
buiten schooltijd op individuele basis een opleiding, gericht op deskundigheidsbevordering en op 
verbetering van functioneren. 

  



		
 

15.5 KWALITEIT VAN DE OPBRENGSTEN 
De kwaliteit van de opbrengsten tijdens de schoolloopbaan en aan het eind van de schoolloopbaan 
wordt door ons jaarlijks op schoolniveau in beeld gebracht en bekeken. Na de interpretatie (wat 
zeggen de scores?) en de analyse (hoe komt het dat de resultaten zijn zoals ze zijn?) van de 
opbrengsten wordt bekeken of de doelen zijn behaald. De bevindingen die hieruit voortvloeien leiden 
tot beslissingen voor die ene leerling, een groep of de school. Daarbij kan worden gedacht aan: meer 
aandacht voor specifieke leerstofonderdelen; meer aandacht voor klassenmanagement; bij- en /of 
nascholing; het aanschaffen van aanvullend materiaal om hiaten in de methode te compenseren; 
meer leertijd besteden aan bepaalde onderdelen; een betere instructie geven; meer en betere 
feedback geven; hogere eisen stellen; aandacht voor leerstrategieën. Deze beslissingen zijn terug te 
vinden in ons jaarplan. Ook zult u in ons jaarplan de verbeteracties ten aanzien van de kwaliteit van 
ons onderwijs opgenomen zien. Het jaarplan staat bij ons op de website of ligt op de vestiging ter 
inzage.  

15.6 VEILIGHEIDSMONITOR 
Jaarlijks worden leerlingen bevraagd op de sociale veiligheidsbeleving. De veiligheidsmonitor biedt 
onze vestiging een tool om de sociale veiligheid op onze vestiging periodiek in kaart te kunnen 
brengen. Hierdoor blijven wij op de hoogte van wat er leeft onder het personeel en de leerlingen met 
betrekking tot veiligheid en pesten. De verzamelde gegevens bieden ons de mogelijkheid om een 
analyse te maken van de resultaten om vervolgens indien gewenst gerichte actie te ondernemen. Op 
deze manier tracht onze vestiging een positieve sociale veiligheidsbeleving te waarborgen. 

In juli 2018 is de vragenlijst onder leerlingen afgenomen. Op het gebied van veiligheidsbeleving 
scoren de leerlingen de school een 6,4. De leerlingen geven een 5,4 voor het met plezier naar school 
gaan. Er zal meer aandacht besteed worden aan schoolbeleving door gesprekken tussen leerling en 
mentor. 

De herindeling van het schoolgebouw, de eigen ingang en het eigen schoolplein voor externaliserende 
en internaliserende leerlingen is ook mede gebaseerd op de uitkomsten van bovengenoemd 
onderzoek. 

De monitor is in het schooljaar 2019-2020 niet afgenomen i 

15.7 PRIVACY (WET AVG = ALGEMENE VERORDENING GEGEVENS BESCHERMING) 
Scholen beschikken over veel leerling-informatie. Die moeten zij goed beheren. Zij moeten daar dus 
zorgvuldig mee omgaan. 

Daarvoor is een aantal regels opgesteld: 

§ Persoonsgegevens worden alleen verzameld met een vooraf vastgesteld doel, en mogen ook 
alleen voor dat doel gebruikt worden. 

§ De school mag alleen gegevens  gebruiken die echt nodig zijn om een bepaald doel te 
bereiken. 

§ Persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden op een wijze die aangegeven is in de AVG. 
§ De school moet betrokken personen van te voren in begrijpelijke taal uitleggen welk gegevens 

er met welk doel verzameld worden. 
§ De werkwijze van de school wordt gevolgd door de Functionaris Persoonsgegevens. Dit is een 

medewerker van de stichting Ronduit.   

  



		
 

16  TEAM DE SPINAKER HOORN 

Naam personeelslid 2020-
2021 

Functie Werkdagen 

Mevr. A. de Kroon Docent en mentor M1 Ma t/m vrij 
Mevr. M. Nool Docent en mentor M2 Ma t/m do 
Mevr. K. de Ruijter Docent en mentor M3 Ma t/m vrij 
Mevr. M. de Groote Docent en Mentor M4 

Docent M7 
Ma t/m woe 
Do en vrij 

Mevr. A. Brieffies Docent en mentor M5 (3e jaars) Di,do,vrij 
Mevr. K. Martens Docent en mentor M5 (4e jaars) 

Vakdocent beeldende vorming 
Docent M2 

Ma, woe 
Do 
Vrij 

Mevr. M. Veenstra Docent en mentor M7 
Examen coördinator 

Ma t/m wo 

Dhr. P. Smit Docent en mentor M9 Ma t/m vrij 
Mevr. E. Thomas Docent en mentor trajectklas Ma t/m do 
Mevr. I. van der Gragt Docent en mentor MBO 1 

Decaan 
Wo t/m vrij 

Mevr. A. Vogelpoel Docent lichamelijke opvoeding  Ma t/m vrij 

Mevr. H de Wandeler Vakdocent Techniek Vrij 
 

Mevr. Y. Peetoom Onderwijsondersteuner Ma t/m vrij 

Mevr. J. Zwang Onderwijsondersteuner 
Switch medewerker 

Ma, di, do, 
vrij 

Mevr. M. van de Brink Onderwijsondersteuner 
Anti pest coördinator 

Di, wo vrij 

Dhr. T. Thuring Onderwijs ondersteuner Wo t/m vrij 

Dhr. M. de Boois Stage coördinator Di t/m vrij 

Mevr. L. Hooiveld Switch medewerker Ma t/m do 

Mevr. L. van Loon Ondersteuning coördinator / 
Orthopedagoog 

Ma, di, do 

Mevr. M. de Brouwers Ondersteuning coördinator / 
Orthopedagoog 

Ma, di, vrij 

Mevr. H. de Lange Psychologisch assistent Ma, di, wo, do 

Mevr. F. van Dam Management assistent Ma, di, (do), vrij 

Mevr. Y. Molenaar Management assistent (Ma), di, (wo), do (vrij) 

Mevr. K. van der Ende Administratief medewerker Di,do 

Mevr. S. Schinkel Teamleider Ma t/m vrij 

Dhr. Leek Directeur Ma, di, wo, vrij 

 



		
 

16.1 FYSIEK INGRIJPEN 
 

Op de Spinaker wordt fysiek alleen ingegrepen op het moment dat er een gevaar is voor de leerling, 
voor mede leerlingen of het personeel. Wanneer er fysiek ingegrepen wordt zal dit zo kort als mogelijk 
zijn waarbij de veiligheid van de leerling leidend is.  

 


