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Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een 
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). 

We wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van De Aventurijn

Voorwoord
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Contactgegevens

De Aventurijn
Witterhoofdweg 1a
9405HX Assen

 0592820394
 http://www.renn4.nl
 aventurijn@renn4.nl

Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Provincie directeur Dhr. M. Snippert m.snippert@renn4.nl

teamleider locatie Assen Dhr. J. Grootjans j.grootjans@renn4.nl

Aantal leerlingen

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Schoolbestuur

Stichting RENN4
Aantal scholen: 29
Aantal leerlingen: 2.325
 https://www.renn4.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Noord-Drenthe..
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Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

49

2019-2020

Doordat de gegevens van de verschillende locaties apart vermeld worden (van de Aventurijn Assen en 
Emmen) is de vergelijking met vorige jaren niet meer van toepassing. Binnen de locatie Aventurijn 
Assen is er sprake van een lichte groei.

Kernwoorden

Samenwerking

RelatieCompetentie

Autonomie Engagement

Missie en visie

De visie en missie van RENN4 Wij streven naar goed onderwijs en goede zorg voor iedere kind. Iedere 
kind heeft recht op onderwijs en ieder kind kan zich ontwikkelen en wil leren. Daarom willen de scholen 
van RENN4 leerlingen gepaste onderwijsondersteuning bieden die zich richt op het realiseren van hun 
toekomstperspectief. Dat willen wij doen door zorgvuldig en zo snel mogelijk te schakelen naar het 
regulier onderwijs, een andere vorm van (speciaal) onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs. 

RENN4 ervoor gekozen te werken vanuit het model CAREBAGS. 

CARE betekent dat we in alles wat we doen, zorg hebben voor de vier psychologische basisbehoeften, 
het verlangen van mensen naar: ·         

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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• Competentie, ik kan iets;
• Autonomie, wat ik wil, is belangrijk;
• Relatie, ik hoor erbij, en
• Engagement, ik ben met iets zinnigs bezig

De BAGS verwijzen naar onze aanpak. In alles wat we doen, richten we ons op:

• Beschermende factoren; niet de stoornis of de onmogelijkheden van leerlingen staan centraal, 
maar hun  mogelijkheden;

• Adaptief onderwijs; we passen het onderwijsaanbod, instructie e.d. aan de mogelijkheden en 
behoeften van (groepen) leerlingen;

• Gedragsverandering; zichtbaar en blijvend door het toepassen van gedragstherapeutische 
technieken al dan niet in samenwerking met jeugdhulpverlening;

• Systematisch en planmatig werken;
• Samenwerking met onze collega’s, ketenpartners in het onderwijs en de zorg, en met ouders en 

leerlingen.

Alle leerlingen stromen in met een bepaald niveau van competenties, autonomie, relaties en 
engagement. Bij leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is deze beginsituatie er per definitie 
één van disbalans. Het doel van ons onderwijs is deze disbalans te herstellen, zodat de leerling het 
uitstroomperspectief kan realiseren dat bij hem of haar past.

Prioriteiten

Voor dit schooljaar  2020-2021 staan onder andere de volgende punten op de agenda:

• Verstevigen van het pedagogisch klimaat door het verder implementeren van Leren & Leven
• implementatie Doelgroepenmodel LECSO
• Uitvoering geven aan de Onderwijsvisie aanbod Aventurijn locatie Assen met speciale aandacht 

voor het Leren Leren.
• Overleg met gemeente/samenwerkingspartners over de inzet van pedagogisch medewerkers en 

samenwerking zorgpartners en opvang.
• Oriënteren vernieuwen methoden zaakvakken

Identiteit

De Aventurijn heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op het schakelen naar het voortgezet 
(speciaal-) onderwijs. In een aantal gevallen zal er geschakeld worden naar andere vormen van 
(speciaal-) basisonderwijs.

De Aventurijn richt zich op beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat hun kansen op een 
zinvolle deelname aan de maatschappij toenemen.

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen kunnen leren.

Leerlingen die denken dat ze niet kunnen leren en vaak niet willen leren, laten we succeservaringen 
opdoen, waarbij we steeds aansluiten bij hun mogelijkheden en positieve kanten. 
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Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet aanwezig is, wordt er zo goed mogelijk voor 
gezorgd dat de lessen ( in aangepaste vorm ) doorgaan. Het streven is er voor te zorgen dat een groep 
een vervanger heeft. Lukt dit niet, dan kan besloten worden om leerlingen te verdelen over andere 
groepen.Wanneer er geen vervanger of alternatief voor handen is, kan als uiterste maatregel besloten 
worden om leerlingen thuis te laten blijven. In verband met vervoer maken wij dit waar mogelijk een 
dag van te voren bekend.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Tijdens de eerste twee leerjaren wordt veel geïnvesteerd in de sociale emotionele ontwikkeling en de 
ontluikende/ beginnende geletterdheid. Daarnaast wordt het voorbereidend rekenen aangereikt.
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

De Aventurijn biedt onderwijs dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen zodat zij 
een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. De Aventurijn heeft het onderwijsaanbod aan de 
hand van de leerroutes uitgewerkt. Bij het invullen van het onderwijsaanbod zijn de door de overheid 
geformuleerde kerndoelen speciaal onderwijs richtinggevend. De kerndoelen speciaal onderwijs 
beschrijven wat de overheid vindt dat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. Voor een 
volledige omschrijving van de kerndoelen speciaal onderwijs kunt u kijken op:

Kerndoelen speciaal onderwijs

Binnen de leerroutes wordt onderwijs gegeven in de volgende leergebieden:

·         Nederlandse taal 

·         Engels 

·         Rekenen/wiskunde

·         Oriëntatie op jezelf en de wereld 

·         Kunstzinnige oriëntatie 

·         Bewegingsonderwijs

·         Sociaal-emotionele ontwikkeling 

·         Leren Leren 

·         Praktische redzaamheid

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• voor alle leerlingen is er een chromebook beschikbaar om te gebruiken voor het onderwijs
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Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

De Aventurijn locatie Assen biedt onderwijs aan leerlingen van 4 t/ 12 jaar. Veelal zijn de leerling 
verwezen vanuit het (speciaal-) basisonderwijs of het Medisch Orthopedisch Centrum (MOC).

De Aventurijn is gehuisvest in het MFA het Schakelveld waarin een voorschoolse voorziening aanwezig 
is.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Doelgroep

De school geeft onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek in 
principe van 4 tot 12 jaar.Wij richten ons op een positief ortho-pedagogisch en -didactisch leerklimaat 
voor al onze leerlingen met als doel een positieve beïnvloeding van het gedrag van de leerlingen, zodat 
hun kansen binnen het onderwijs nu en in de toekomst toenemen. Centraal uitgangspunt voor de 
Aventurijn is dat alle leerlingen schakelleerlingen zijn en dat er in het kader van passend onderwijs 
vooral gekeken moet worden naar nauwe samenwerking met de andere scholen en ketenpartners. Het 
doel is de leerlingen na een korte of langere tijd te schakelen naar een reguliere school, semi-reguliere 
school of andere vormen van (voortgezet-) speciaal onderwijs.

Intake & toelating

RENN4 De Aventurijn werkt met een formele toelatings – en intakeprocedure waarbij betrokkenheid 
van hulpverlening voorwaarde is (integrale intake). Wanneer er geen hulpverlening betrokken is zal de 
(school)maatschappelijk werker aanwezig zijn bij de intake. De ouders/ voogd van de leerling zijn/is 
formeel verantwoordelijk voor de aanmelding, de school kan een aanmelding alleen verwerken als 
onomstotelijk vast staat dat het gezag rondom de leerling/ pupil ligt bij de aanmelder. Tijdens de 
aanmeldprocedure is de informatie van de school van herkomst ondersteunend. Daarom is contact met 
deze school vanzelfsprekend.   Voor het plaatsen van leerlingen in een groep nemen we het 
doelgroepenmodel van LECSO als uitgangspunt (zie onderwijsmodel). Leerlingen kunnen geplaatst 
worden in een groep wanneer zij ten minste ondersteuning op het niveau van route 4 
ondersteuningsbehoeften hebben (met name in leren en ontwikkelen, sociale- en emotionele 
ontwikkeling en communicatie). Wanneer dit niveau nog niet behaald is óf wanneer zorg voorliggend is 
dan wordt er gekeken naar een alternatief onderwijsaanbod in de vorm van een maatwerktraject of 
onderwijszorgarrangement.   Plaatsing in de groep vindt op 4 momenten in het schooljaar plaats; Start 
schooljaar, in de eerste week na de herfstvakantie, in de eerste week na de kerstvakantie en in de eerste 
week van april.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent 10

Orthopedagoog 6

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Het behouden en bevorderen van een veilig schoolklimaat is onontbeerlijk voor een prettige leer- en 
werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Het pedagogisch klimaat op de scholen van RENN4 is 
erop gericht op een positieve manier met elkaar om te gaan en pesten te voorkomen. Onze school is in 
het bezit vaneen anti-pestprotocol en anti-pestcoordinator. Als er wel gepest wordt neemt onze school 
dat heel serieus en pakt dit ook aan. In het anti-pestprotocol staat hoe er door ons wordt gehandeld in 
pestsituaties. Het anti-pestprotocol is op aanvraag te verkrijgen.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau.

Onze school verankert veiligheid binnen het pedagogisch klimaat en creëert daarbinnen een goed 
evenwicht tussen de zorg voor sociale binding, de omgang met incidenten en  veilige 
voorzieningen. Wij geven met elkaar inhoud aan de “Veilige School” door onder andere:

Gedragsregels en afspraken, Scholing van medewerkers, Anti-pestcoördinator, Afnemen van de 
veiligheidsmonitor, Het ontruimingsplan, Bijhouden van risico’s en ongelukken, Inspectie van het plein, 
de lokalen en andere ruimtes.

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft 
betrekking op alle groepen in school; tussen werknemers onderling, tussen leerlingen onderling en 
tussen werknemers en leerlingen en/of ouders. Een sociaal veilige school is een school waar géén plaats 
is voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Daarom hanteert onze school 
gedragsregels.Gedragsregels zijn voor ons een uiting van de gewenste schoolcultuur. De school- en 
klassenregels zijn voor iedereen in het gebouw zichtbaar en worden voorgeleefd door de medewerkers 
van de school. De leerlingen in de klas worden betrokken bij het opstellen van klassenregels.

Daarnaast zijn al onze medewerkers geschoold in de de ABC methodiek, een preventie en 
agressiehanteringsmethodiek. De ABC-methodiek (Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie), 
biedt interventietechnieken voor het omgaan en het voorkomen van uitingsvormen van boosheid en 
agressie. De methodiek is gericht op het vroegtijdig signaleren van kenmerken van spanning en 
agressie en het creëren van win-win situaties. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor 
het eigen gedrag zoveel als mogelijk bij de leerling blijft liggen, wat leidt tot betrokkenheid, motivatie 
en zelfsturing. Wanneer de veiligheid in het geding is, zijn de medewerkers geschoold om op een 
professionele wijze leerlingen fysiek te begeleiden. Wanneer er sprake is van verbaal en/of fysiek 

9



agressief gedrag tegen medeleerlingen en/of personeel van onze school, kan de politie worden 
ingeschakeld.

De school heeft een stappenplan agressie waarin aangegeven is hoe er in bovenstaande situaties wordt 
gehandeld. Het stappenplan agressie is op aanvraag te verkrijgen. Wanneer zich strafbare feiten op of 
rondom school voordoen, doet de school aangifte bij de politie. Ook kan een medewerker van school 
aangifte doen wanneer hij of zij op school slachtoffer wordt van een strafbaar feit. Dit geldt ook voor 
ouders of verzorgers, zij kunnen eveneens aangifte doen van strafbare feiten. 

Onze teamleden zijn geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij 
vermoedens hiervan wordt gehandeld volgens de “Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling 
RENN4”. Deze Meldcode ligt ter inzage bij de administratie van onze school. Een aantal leden van het 
team is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgt herhalingscursussen. De sociale veiligheid onder 
leerlingen wordt jaarlijks gemeten door middel van een monitor die onder alle leerlingen worden 
afgenomen. De resultaten van de monitor worden door de leden van de commissie voor de 
begeleiding/het schoolteam geanalyseerd. Verbeteracties die uit de analyse naar voren komen worden 
opgenomen in het jaarplan van de school.  Daarnaast worden medewerkers en ouders bevraagd over de 
sociale veiligheid die de school biedt.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. op aanvraag verkrijgbaar. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. A.Tadema. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
a.tadema@ggdfryslan.nl.

3.3 Met wie we samenwerken

Samenwerkingspartners

We werken vaak samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken regelmatig 
samen met medische zorg. We werken soms samen met voor - en vroegschoolse educatie.

Onze school werkt onder andere samen met:

Medische zorg
• GGD Drenthe

Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Orthopedagogisch behandelcentrum
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
• Cosis
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Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO
• SBO de Boei
• CKC Drenthe
• Nassau college

Samenwerkingsverband(en)

Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind 
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan 
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle 
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het 
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.

Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverband Website

Samenwerkingsverband 22.01 https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Groepsouderavond

Aan het begin van het schooljaar wordt er een groepsouderavond georganiseerd. U wordt dan 
geïnformeerd over de gang van zaken in de groep van uw kind en ouders kunnen kennismaken met 
elkaar. Het is tijdens deze avond niet de bedoeling om over individuele leerlingen te spreken. Tevens 
krijgen de ouders van de schoolverlaters een centrale voorlichting over de te nemen stappen om naar 
het voortgezet onderwijs te kunnen gaan.

Bespreking ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en individueel handelingsplan (IHP)

Iedereen die bij het kind betrokken is, levert een bijdrage aan het opvoedingsproces. Onderwijs is een 
specifiek onderdeel van de opvoeding, dat zich in nauwe samenwerking met de gezinssituatie afspeelt. 
Samenwerking met de ouders vinden wij dan ook erg belangrijk.

Als ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. U kunt een belangrijke bijdrage 
leveren aan het onderwijs van uw kind als ervaringsdeskundige. U bent immers degene die uw kind 
vanuit de thuissituatie het beste en het langste kent. De leerkracht kan van u dan ook belangrijke 
informatie krijgen over het functioneren en de behoeften van uw kind.

Leerkrachten kijken vanuit hun eigen specifieke deskundigheid naar uw kind. U mag van hen 
verwachten dat zij u regelmatig en objectief informeren over het functioneren van uw kind op school, 
dat zij actief luisteren naar u en dat zij betrokken zijn bij het welzijn van uw kind.

U en de leerkracht zijn gelijkwaardige gesprekspartners bij de samenwerking voor uw kind. Dat 
betekent dat u beiden elkaars deskundigheid en mening respecteert. Het opbouwen van een 
vertrouwensband is belangrijk voor een goede samenwerking.

De school heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw kind. Bijvoorbeeld als uw 
kind naar de mening van de school wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling en niet de hulp krijgt die 
het nodig heeft. In overleg met u zullen dan externe hulpverleningsinstanties ingeschakeld kunnen 
worden of zal de school zelf contact opnemen met hulpverlenende instanties.

Samenwerking betekent voor ons óók dat wij elkaar, als school en ouders, goed op de hoogte houden 
van de ontwikkeling van uw kind. Wij nemen contact met u op als dat nodig is, bijvoorbeeld bij 
onverwachte gebeurtenissen of ontwikkelingen. Daarnaast kent de school verschillende momenten 
waarop u als ouder in de gelegenheid wordt gesteld over uw kind te praten of om meer van de 
werkwijze van de school te weten te komen. Hoe de leerkrachten de contacten met de ouders 
onderhouden kan per leerling verschillen.

Onze school heeft het volgende keurmerk/label: agressieprotocol

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00

Daarvan bekostigen we:

• meesters- en juffendag

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad

Voor de verschillende activiteiten worden ouders benaderd. 

School-ouderovereenkomst

Op onze school wordt gewerkt met een school-ouderovereenkomst. Een school-ouderovereenkomst is 
een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, 
rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.

Klachtenregeling

De klachtenregeling van RENN4 ligt op elke school of afdeling ter inzage.

Via deze link Klachtenregeling leest u meer informatie over de mogelijkheden voor het indienen van 
een klacht en daarnaast kunt u de klachtenregeling raadplegen. 

Aan het einde van het schooljaar worden de OPP’s geëvalueerd. U krijgt het OPP van tevoren 
opgestuurd. Tijdens de bespreking wordt het plan dan geëvalueerd en tegelijk worden de doelen voor 
het nieuwe schooljaar besproken en vastgesteld. Het OPP voor het nieuwe schooljaar wordt dan 
ondertekend. Het IHP wordt twee keer per jaar geëvalueerd en met ouders besproken namelijk in 
februari en tijdens de bespreking van het OPP

Rapportbesprekingen

Twee keer per jaar vinden er rapportbesprekingen plaats namelijk in februari en in juni/juli.

Ouders worden geïnformeerd via Parro, het digitale contactmiddel van het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys
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• Kerst

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de schoolreis vragen we van de ouders een bijdrage van € 15,-

De ouderbijdrage wordt per schooljaar, in overleg met de Medezeggenschapsraad, vastgesteld. Voor 
leerlingen die slechts een deel van het jaar de school bezoeken, wordt een bijdrage naar evenredigheid 
gevraagd. De bijdrage is vrijwillig, maar wij stellen uw bereidwilligheid om een vrijwillige bijdrage te 
leveren erg op prijs. Pas dan kunnen we een aantal voorzieningen voor de leerlingen in stand houden.

4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

Ieder jaar wordt voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Een 
scholenongevallenverzekering dekt een deel van de kosten die niet door de gewone 
ziektekostenverzekering wordt gedekt, bijvoorbeeld eigen risico. Het is ook aan te raden dat u zelf een 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Er is sprake van een schoolverzekering.

14

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen


Afwezigheid van een leerling moet voor de start van de lessen worden gemeld. De afwezigheid wordt 
vervolgens geregistreerd.

Bezoeken aan arts, tandarts of specialist dienen zo veel mogelijk buiten de lesuren plaats te vinden. 
Indien dit niet mogelijk is, worden deze bezoeken op school gemeld.

We verwachten van ouders dat u bij ziekte of ander verzuim tijdig, tussen 8.00 en 8.30 uur ’s morgens, 
contact met ons opneemt.

Vergeet u niet, in geval van taxivervoer, de afwezigheid ook tijdig te melden bij het taxibedrijf.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan, eventueel, verleend worden in verband met de specifieke 
aard van het beroep van één van de ouders van de leerling. Dit verlof mag één keer per jaar voor 
maximaal tien schooldagen worden gegeven. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de 
teamleider. Dit verlof mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

Soms kan er verlof noodzakelijk zijn op grond van, zoals de leerplichtwet het noemt, “gewichtige 
omstandigheden”. Bij minder dan tien schooldagen kan de teamleider dit verlof verlenen. Indien er voor 
meer dan tien dagen verlof wordt aangevraagd, is er toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden/verlof buiten de schoolvakanties:

· Het voldoen aan wettelijke verplichtingen wanneer dit niet buiten lesuren kan geschieden; 

· Verhuizing; 

· Huwelijk, ziekte, overlijden en jubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad. 

· Bevalling van moeder of verzorgster; 

· Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen. Er dient 
dan een werkgeversverklaring te worden overlegd.

Per situatie zal door de teamleider van de school (tot en met de eerste tien dagen verlof) of door de 
leerplichtambtenaar (wanneer het gaat om meer dan tien dagen verlof) bekeken worden of het verlof 
wordt toegewezen. U kunt het verlof aanvragen via een standaard formulier, dat beschikbaar is bij de 
administratie van de school.
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5.2 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

respecteren

samenwerkingpassend onderwijs 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Leerlingen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals 
samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan 
een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling 
van burgerschap.Visie op pedagogisch handelen. Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er 
verschillen zijn tussen leerlingen. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. 
Leerkrachten scheppen in hun groep een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, 
uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten van onze leerkrachten zijn 
essentieel voor het op gang brengen van leer- en ontwikkelingsprocessen bij onze kinderen. In ons 
onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. De pedagogische kwaliteiten van de 

5 Ontwikkeling van leerlingen

5.1 Vervolgonderwijs

Waar kwamen de leerlingen terecht die in 2018-2019 de school verlieten?

Onderwijstype Percentage leerlingen

vo < 5 lln *

vso 80,0%

overig < 5 lln *

* Bij aantallen kleiner dan vijf leerlingen is er geen percentage zichtbaar.
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leerkracht worden zichtbaar in de wijze waarop de interactie tussen leerlingen en leerkrachten gestalte 
krijgt. 

Ieder kind heeft de behoefte om gewaardeerd en geaccepteerd te worden (relatie).

We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken (competentie).

We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag 
en zichzelf te kunnen en mogen zijn (autonomie).

We spreken van pedagogische afstemming wanneer de leerkracht er in slaagt onderwijs te geven dat 
aansluit bij deze behoeftes en past bij de ontwikkelingskenmerken van de kinderen. Tegelijkertijd houdt 
de leerkracht rekening met de eigen manier waarop, en het eigen tempo waarin, kinderen zich 
ontwikkelen. De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij voor zich heeft. Hij probeert zich 
te verplaatsen in de situatie van het kind. Samen zorgen de leerkrachten ervoor dat onze leerlingen met 
plezier naar school gaan. 

Kerndoelen en methodes

Wat zijn kerndoelen en methodes?
Voor alle scholen ligt vast wat de kerndoelen zijn voor de leerlingen. De kerndoelen op het gebied van 
Sociale ontwikkeling gaan over Oriëntatie op jezelf en de wereld, Sociaal-emotionele ontwikkeling 
en Leren leren. Daaronder vallen bijvoorbeeld werken aan een goede werkhouding, ontwikkelen van 
zelfvertrouwen, respectvol luisteren en het bekritiseren van anderen. De manier waarop aan het 
kerndoel wordt gewerkt en de methode die we daarbij gebruiken, lichten we hieronder toe.

Kerndoel oriëntatie op jezelf en op de wereld
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):

• aurecool
• Leren Leven

We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Methodegebonden toetsen
• Observaties
• Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
• LOVS 0,3
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Kerndoel sociaal-emotionele ontwikkeling
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):

• Leerlijnen (CED-groep)
• aurecool
• Leren Leven

We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Leerlingvolgsysteem ParnasSys
• Observaties
• Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)

Kerndoel leren leren
Om te werken aan dit kerndoel gebruiken we de volgende methode(s):

• Leerlijnen (CED-groep)

We brengen de vorderingen van dit kerndoel in kaart met behulp van:
• Observaties
• Teacher Report Form (TRF)

5.3 Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen om te komen tot een 
erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs.  Op basis van zowel het 
toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs én de internationaal erkende ISO-9001 norm is er een 
gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. De Kwaliteitsnorm Speciaal 
Onderwijs heeft zes aandachtsgebieden:

• Koers: beleidsvorming en innovatie.
• Organisatie: afstemmen van organisatie en kwaliteitsmanagementsysteem op het beleid.
• Kernproces: heldere afspraken maken en deze ook nakomen.
• Mensen: inzetten van mensen met de benodigde competenties.
• Partners: samenwerken met relevante partners en leveranciers.Resultaten: reflecteren op 

processen en beleid.

RENN4 heeft haar organisatie op basis van deze norm ingericht en laat dit extern toetsen door CIIO. 
CIIO is een netwerkorganisatie die audits/onderzoeken uitvoert bij organisaties in de professionele, 
kennisintensieve dienstverlening en een uitspraak mag doen of organisaties recht hebben op een ISO-
certificaat. CIIO beoordeelt jaarlijks of RENN4 het certificaat mag behouden. Door deze beoordeling 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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willen wij aantonen dat RENN4 haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, 
voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om 
betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat 
ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en 
graag gebruik maken van haar diensten. De Aventurijn is als onderdeel van RENN4 ISO gecertificeerd 
op basis van de Landelijke Kwaliteitsnorm (voortgezet)Speciaal Onderwijs

Schoolontwikkeling

Het afgelopen schooljaar 2019-2020 hebben we op verschillende terreinen verbetertrajecten ingezet, 
geëvalueerd en/of afgerond. Hieronder een niet volledige opsomming:

• Onderzoek naar de haalbaarheid om de schooltijden van De Kameleon de Aventurijn op elkaar af 
te stemmen. Na onderzoek en met instemming van de MR, zijn de schooltijden voor komend jaar 
aangepast.

• Vergroten ouderbetrokkenheid; installeren van een gezamenlijke ouderraad. Dit is vorm gegeven 
en moet haar vruchten gaan afwerpen in het nieuwe schooljaar.

• Teamontwikkeling: deze heeft onder druk gestaan door het verloop van een aantal medewerkers. 
Toch kunnen we stellen dat de teams van De Kameleon en De Aventurijn samen gehuisvest in 1 
schoolgebouw intern meer samenwerken en dat er ruimte is om van en met elkaar te leren.

• Onderzoek naar de inzet van ICT-middelen in de klas. We hebben inmiddels 2 Chromebooks 
aangeschaft om voor een aantal leerlingen een gepersonaliseerde digitale leerlijn te 
implementeren.  

Voor het schooljaar 2020-2021 staan onder andere de volgende punten op de agenda:

• Vergroten ouderbetrokkenheid.
• Vormgeven aan gespecialiseerd onderwijs in Hoogeveen in samenwerking met de Kameleon, de 

Carrousel en de van der Ploegschool.
• Implementatie levensbeschouwelijk onderwijs (methode "Trefwoord").
• Implementatie "zorg in de school"; start pedagogisch medewerkers.
• Teamscholing; Positieve gespreksvoering met ouders.
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6.2 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Paasvakantie 02 april 2021 05 april 2021

Meivakantie 24 april 2021 09 mei 2021

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 13 mei 2021

tweede Pinksterdag 24 mei 2021 24 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6 Schooltijden

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Dinsdag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Woensdag  - 08:45 - 13:00  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 14:45  - 14:45  - 

Vrijdag  - 08:45 - 13:00  -  - 

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek alle groepen maandag en woensdag
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Marge-/studiedagen zijn gepland op:

woensdag 16 september 2020

woensdag 28 oktober 2020

maandag 23 november 2020

woensdag 27 januari 2021

woensdag 3 februari 2021

woensdag 31  maart 2021

Vrijdag 14 mei 2021 (dag na Hemelvaart)

Vrijdag 4 juni 2021

maandag 14 juni 2021

maandag 21 juni 2021

21



© 2020


	Over de school
	Algemene gegevens
	Profiel van de school

	Het onderwijs
	Groepen en leraren
	Invulling onderwijstijd
	Extra faciliteiten
	Voor- en vroegschoolse educatie

	Ondersteuning voor leerlingen
	Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
	Veiligheid
	Met wie we samenwerken

	Ouders en school
	Hoe ouders worden betrokken
	Ouderbijdrage
	Schoolverzekering
	Ziekmelden en verzuim aanvragen

	Ontwikkeling van leerlingen
	Plaatsing in het voortgezet onderwijs
	Sociale ontwikkeling
	Kwaliteitszorg

	Schooltijden en opvang
	Schooltijden
	Vakantierooster


