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Groeien in je eigen tempo



Waar andere scholen geen
mogelijkheden tot ondersteuning en
onderwijs meer zien, begint het voor het
Sprengen College.
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Voorwoord



Welkom op het Sprengen College

Voor u ligt de bijgestelde schoolgids 2021-2022 voor het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) van het Sprengen College. In deze schoolgids vindt u algemene informatie over
de school, het onderwijs bij ons op school en de specifieke leerlingenzorg/leerlingenbegeleiding die wij bieden.
Deze schoolgids heeft een looptijd van januari 2022 tot en met juli 2022.

Het Sprengen College is een VSO-ZMOK school. Wij verzorgen onderwijs voor leerlingen die elders op een V(S)O school zijn uitgevallen. Zorg en begeleidingsvraag is
bij onze leerlingen voorliggend aan onderwijs.
Het Sprengen College is daarom geen voortzetting van een reguliere V(S)O school.
Het is onze bedoeling dat elke leerling en iedere jongere binnen het Sprengen College
een nieuw begin mag ervaren in zijn persoonlijke ontwikkeling en de schoolloopbaan.
Wij leiden leerlingen op om door te stromen naar MBO 2 of Arbeid. Daarom zijn er
op onze school veel praktijklessen. Indien na intake blijkt dat een leerling in staat is
het programma van IVIO@School te volgen, bestaat de mogelijkheid om een VMBO-tl
diploma te behalen via het staatsexamen.
De informatie in deze schoolgids is algemeen. Specifieke informatie van toepassing
op uw zoon of dochter wordt door de mentor gegeven. Deze schoolgids is ook te
downloaden op onze website (www.sprengencollege.nl).
Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen? Neem dan gerust contact op met
de school. Onze school is kleinschalig georganiseerd; de contactlijnen houden wij kort.
Wij zien ernaar uit dat dit schooljaar de talenten van uw zoon of dochter zich verder
ontwikkelen. Onze betrokken en ervaren medewerkers zetten zich daar in ieder geval
met hart en ziel voor in!
Namens het team
E. Dumond
Directeur a.i.
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De reden van deze bijgestelde gids is dat het Sprengen College zijn aanbod heeft
vernieuwd m.i.v. januari 2022. Deze vernieuwing heeft diepgaande consequenties voor
het aanbod en de oude gids gaf daarom verouderde informatie. De periode tot aan de
schoolgids van schooljaar 2022-2023 is meer dan een half jaar. Een schoolgids dient
als voorlichting naar ouders en samenwerkingspartners. Verouderde informatie geeft
dan een verkeerd beeld.
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Wij leren onze leerlingen dat
elke dag nieuwe mogelijkheden
en kansen biedt.
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1 Bestuur en organisatie



Bestuur

Sinds 1 november 2021 is de heer Kees Heek interimbestuurder van het Sprengen
College.
Tel: 0578-69 22 80
E-mail: info@heekonderwijsinterim.nl
Postadres: Postbus 6
8190 AA Wapenveld

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht van vier leden:
Voorzitter: Dhr. L. van de Pol
Lid: Dhr. W. Kreike - portefeuille onderwijs
Lid: Dhr. J. Smaarius - portefeuille financiën
Lid: Mw. G. Frank - algemeen lid

Directeur a.i.
Mw. Elly Dumond
Tel: 0578 - 69 22 80
E-mail: e.dumond@sprengencollege.nl

Samenwerkingsverband

De school valt onder het samenwerkingsverband van VO IJssel-Vecht 23.05
Contactadres: secretariaat@swvvoijsselvecht.nl of tel. 088 – 850 7637.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van het Sprengen College vertegenwoordigt de
belangen van de medewerkers, ouders en leerlingen. Te denken valt aan: schoolbeleid,
schoolplan en schoolgids, vakantieroosters, studiedagen enz. De MR heeft een reglement
waarin instemmingsrecht en adviesrecht is geregeld op de diverse beleidsgebieden.
In de MR zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd.
Contactpersoon MR:
Andre van Loo - voorzitter
E-mail: a.vanloo@sprengencollege.nl

Leerlingenraad

Door het wisselende aantal leerlingen en verschillende verblijfsduur van leerlingen
is in het verleden gebleken dat een consistente leerlingraad niet haalbaar bleek.
Medezeggenschap van leerlingen wordt nu via het mentoruur geregeld, waarin voor
leerlingen belangrijke onderwerpen op de agenda staan.
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Directie



Het belang van de leerlingen en hun
toekomstige plaats in de maatschappij
staat in alles voorop.
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2 Over onze school



Identiteit en levensbeschouwing

Het Sprengen College biedt onderwijs op neutrale grondslag. Dit houdt in dat we aan
alle levensbeschouwelijke stromingen aandacht besteden, mocht dat ter sprake komen.
Jongeren van alle religies, identiteit of achtergrond zijn bij ons welkom. Respect voor
de ander en diversiteit is daarbij ons uitgangspunt.

Kernwaarden

Het Sprengen College hanteert de volgende kernwaarden:
• Betrokkenheid bij elkaar en de leerling.
• Mogelijkheden en kansen voor de leerling en zijn/haar toekomst.
• Doorzettingsvermogen op alle niveaus van de organisatie.

Doelstellingen van de school

De school is gespecialiseerd in leerlingen die door hun gedrag elders op een V(S)O school
zijn uitgevallen. Bij onze leerlingen is er vaak sprake van een combinatie van problemen
op het gebied van studievaardigheden, sociale vaardigheden en sociaal-emotioneel
functioneren.
Het onderwijs op het Sprengen College is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden
van deze leerlingen.
De meeste leerlingen van het Sprengen College hebben naast onderwijs ook zorgbehoeften. Het gaat op het Sprengen College niet alleen om het verwerven van kennis,
maar juist ook om het voorbereiden op de maatschappij. Leerlingen vallen uit door
hun gedrag. Het reguleren van gedrag is voorliggend aan het onderwijs.

Onderwijskundige uitgangspunten

Het Sprengen College werkt volgens het adaptief onderwijs. Relatie-autonomie en
competentie zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze begrippen zijn basisbehoeften van elk
mens. Door relatie voelt de leerling zich geaccepteerd. Door te laten zien dat leerlingen
de hen opgedragen taken kunnen uitvoeren voelen leerlingen zich competent. Dit
vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen en daarmee groeit hun autonomie. Dat
betekent dat leerlingen leren dat zij (gedeeltelijk) zelf hun leergedrag kunnen sturen.
Van de basisbegrippen relatie, competentie en autonomie is op het Sprengen College
relatie de belangrijkste. Zonder relatie geen prestatie! Hierbij is de mentor in het
leerproces van essentieel belang. De mentor is de spil in het web van diverse relaties
rondom de leerling. Denk hierbij aan jeugdzorg, voogden enz. De mentor is op school
ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en/of verzorgers.
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Het Sprengen College wil jongeren met een onderbroken schoolloopbaan onderwijs
bieden dat hen in staat stelt een nieuw toekomstperspectief te krijgen.
Het doel van ons onderwijs is de jongeren op weg te helpen naar een volwaardige plaats
in de maatschappij. Dit doen we door hen te begeleiden naar Arbeid of naar een MBOopleiding vanaf niveau 2.



De sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen

Het Sprengen College heeft extra aandacht voor de sociaal-emotionele vorming van de
leerlingen. Door de sociaal-emotionele vorming wordt geprobeerd de leerlingen inzicht
te verschaffen in hoe zij in elkaar zitten en hoe met mensen om te gaan. Het Sprengen
College werkt met het digitale systeem ZIEN!vo. Dit is een instrument waarmee het
sociaal-emotioneel functioneren van een leerling in kaart wordt gebracht.
Het Sprengen-College heeft voor alle leerlingen drie sociaal-emotionele doelen verplicht gesteld:
• Sociaal initiatief. Dit betekent dat de leerling erkent dat hij hulp nodig heeft.
• Sociale autonomie. De leerling kan aangeven waar voor hem/haar de grens ligt en
kan deze ook bewaken indien dit nodig is.
• Impulsbeheersing. De leerling is in staat om emoties op adequate wijze te uiten.
Het Sprengen College heeft geformuleerd dat een leerling de school eigenlijk pas kan
verlaten als hij/zij een 3,5 scoort op deze drie onderdelen. Ongeacht de educatieve
resultaten.

Onderwijsaanbod

Het Sprengen College leidt op in twee uitstroomrichtingen: Arbeid of Vervolgonderwijs.
Voor uitstroom richting Arbeid wordt er examen gedaan in alle kernvakken op niveau
1F.
Het is op het Sprengen College niet mogelijk om een volledig VMBO-bb of VMBO-kader
programma te volgen of een VMBO-diploma te behalen.
Wel wordt het niveau van VMBO-kader onderwezen. Eindniveau 2F op de kernvakken.
Dit geeft recht op doorstroom naar MBO niveau 2.
Voor leerlingen die het aankunnen is het mogelijk om via staatsexamen VMBO-g/t te
halen via IVIO@School.
De profielen waarin opgeleid wordt zijn:
• Bouwen, wonen & interieur
• Zorg & Welzijn
• Produceren, installeren & energie (PI&E)
• Economie & ondernemen
Het profiel Groen is in ontwikkeling.
Voor een uitgebreidere beschrijving van ons onderwijsaanbod verwijzen wij u naar
ons Schoolplan 2022-2026.
De resultaten van ons onderwijs zijn als bijlage toegevoegd aan deze gids.
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Onderwijskundige ontwikkelingen
Ambities

Door middel van de evaluatie van de resultaten van de leerlingen stelt het Sprengen
College jaarlijks zijn ambitie bij.
Voor het schooljaar 2021-2022 heeft het Sprengen College gesteld:
• 90% van de leerlingen die examen doet in 1F slaagt voor dit examen. Dit is
uitstroomperspectief Arbeid.
• 85% van de leerlingen die examen doet in 2F slaagt voor dit examen. Dit zijn de
leerlingen in het uitstroomperspectief Vervolgonderwijs.
De lessen op het Sprengen College worden gegeven via het Doordacht Passend Leren
(DPL), een vorm van directe instructie die gehanteerd wordt in de theorielessen en
de praktijklessen voor zover mogelijk.

Scholing voor docenten
• Persoonsgerichte scholing op de verandering in de schoolpraktijk/klas (via E-wise).
• Scholing van docenten omtrent stoornissen van de leerlingen en de gevolgen op
het leren leren (via E-wise).
• Scholing van de medewerkers in Transactionele Analyse (TA) via OrthoConsult.

Huiswerk

In principe geeft het Sprengen College geen huiswerk aan de leerlingen. Reden hiervoor
is dat veel leerlingen na schooltijd nog diverse therapieën (kunnen) volgen.
Uitzondering hierin zijn de leerlingen die opgaan voor het staatsexamen en zich
voorbereiden op vervolgonderwijs. Zij zullen begeleid worden in het maken van huiswerkopdrachten.
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Het Sprengen College biedt een veilige
leeromgeving met rust, duidelijkheid en
structuur.
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3 Toelating



Toelating en aanmeldingsprocedure

Leerlingen die op het Sprengen College geplaatst worden, moeten in het bezit zijn
van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het Samenwerkingsverband
waaronder de toeleverende school valt.
Voor aanmelding maakt u telefonisch een afspraak met de school (0578-692280).
Het intakegesprek vindt plaats met ouders/verzorgers, orthopedagoog van het Sprengen
College én de leerling. Na een oriëntatiegesprek wordt u verder geïnformeerd.
Toegelaten kunnen worden jongens en meisjes vanaf ongeveer 14 tot ongeveer 18 jaar
die door hun gedrag geconfronteerd worden met een onderbroken schoolloopbaan.
Leeftijd is een indicatie op basis van ervaring en geen harde grens.

De intakeprocedure is essentieel voor het uitstippelen van de juiste route voor de
leerling. Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling binnen
het onderwijs staat hierin voorop.
De resultaten van het intakegesprek worden in de interne Commissie van Begeleiding
besproken.
Daarna volgt een mentorkoppeling. De mentor is voor leerling en ouders het eerste
aanspreekpunt voor alle zaken die de school aangaan.
De leerling volgt na de intake een oriëntatieprogramma op alle richtingen, waarna
plaatsing in een profiel volgt.
Leerlingen die een VMBO-g/t volgen, starten met een niveaubepaling via TOA-toetsen,
waarna plaatsing in de route IVIO@School volgt die opleidt voor het staatexamen.
Plaatsing in deze route vraagt veel van de zelfwerkzaamheid van de leerling. Wij
adviseren deze route dan ook alleen aan leerlingen waarbij een kans op succes aanwezig
is. Immers, negatieve schoolervaringen wil het Sprengen College omzetten in succeservaringen. Indien niet aannemelijk te maken is dat de leerling de zelfwerkzaamheid
en discipline kan opbrengen, zal een andere route worden geadviseerd.

Ouderbijdrage

Er zijn aan deelname aan het VSO-onderwijs geen kosten verbonden.
Alle schoolbenodigdheden worden door het Sprengen College verstrekt (uitgezonderd
eventueel een schooltas).
Wel kan er een (vrijwillige) bijdrage gevraagd worden bij de inzet van activiteiten
zonder educatieve waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schoolreisje.
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Het gedrag is voorliggend aan de onderwijsbehoefte. Het afwijkende gedrag kan diverse
oorzaken hebben die in de persoon of omstandigheden van de leerling gelegen zijn.
Deze gedragingen worden tijdens de intakeprocedure besproken.



We stimuleren leerlingen om zelf
stappen te ondernemen in hun
ontwikkeling.
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4 Begeleiding en zorg



Schoolspecifieke hulpverlening

Alle docenten zijn geschoold en hebben ervaring met leerlingen met moeilijk verstaanbaar
gedrag.
Bij elke leerling die het Sprengen College bezoekt zijn externe hulpverleningsinstanties
verbonden.
Het Sprengen College stelt hierin nauwe samenwerking op prijs.
De school heeft zelf zorg op het gebied van agressie- en emotieregulatie beschikbaar via
een jongerencoach. Ook heeft de school de beschikbaarheid over een medewerker van
Tactus verslavingszorg, die 1 dagdeel op school aanwezig is.
Telefoonnummer van jongerencoach en medewerker Tactus zijn op school aanwezig.
U kunt ook via het telefoonnummer van school hierover contact opnemen (0578-692280).

Commissie van Begeleiding (CvB)

Deze CvB komt 1x in de 6 weken bijeen en zij bespreken de aangemelde leerlingen, de
leerlingen die vanuit de interne CvB opvallen en waar problemen mee zijn, de aanvragen
voor een TLV bij leerlingen die nog geen toelaatbaarheidsverklaringen hebben.
Het CvB is verantwoordelijk voor:
• Toelating nieuwe leerlingen.
• Ondersteunen en adviseren bij ernstige problemen of zorgen.
• Afstemming met ondersteunende instanties.
• Plaatsing van leerlingen elders.
• Evaluatie schoolverlaters.

Intern CvB
Een aantal zaken is vanuit de taken van een CvB opgenomen door een ‘intern’ CvB.
Bestaande uit: de directeur, de twee orthopedagogen en mentor.
Het intern CvB is verantwoordelijk voor de algehele interne leerlingzorg. Zij heeft een
controlerende functie op de mede door de mentor opgestelde OPP’s.
Het interne CvB komt wekelijks bijeen om haar controlerende en ondersteunende activiteiten te kunnen uitvoeren. Zij is verantwoordelijk voor:
• Monitoren van de OPP’s.
• Mentor adviseren bij problemen.
• Kwaliteitsbewaking leerlingzorg en voortgang.
• Afstemming met het (externe) CvB.
• Input leveren aan management voor beleid.

Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)

Het Ontwikkelingsperpectief Plan (OPP) is een wettelijk verplicht document wat de school
opstelt. Het OPP geeft de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling weer. In het OPP
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Het Sprengen College heeft een Commissie van Begeleiding bestaande uit: directeur,
de twee orthopedagogen, schoolarts, maatschappelijk deskundige, leerplichtambtenaar.

staat beschreven welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft om het beoogde
uitstroomniveau te behalen.
Ook staan in het OPP de belemmerende en activerende factoren van de leerling
beschreven.
Het OPP wordt opgesteld binnen 6 weken na start van de leerling op school. De mentor
bespreekt de inhoud van het OPP met ouders/verzorgers en leerling. Eén keer per jaar
wordt het OPP geëvalueerd door mentor en orthopedagoog. De mentor bespreekt dit
met ouders en leerling.

Rapporten en oudercontacten

Vóór iedere vakantie is er een presentatieweek. In deze week zijn er gesprekken tussen
ouders en/of betrokkenen bij de leerling, de leerling zelf en de mentor. De leerling
bespreekt dan wat zijn/haar doelen waren voor de afgelopen periode, wat goed ging
en wat beter kan.
Twee maal per jaar (met Kerstvakantie en Zomervakantie) krijgen de leerlingen een
rapport. In het rapport worden de toetsen en behaalde cijfers van de theorievakken
vermeld. De praktijkdocenten schrijven een persoonlijk stukje over inzet en vorderingen
van de leerling.

Schoolarts

Jeugdarts Nienke van Schaik
E-mail: n.schaik@ggdnog.nl
Jaarlijks worden in de maand mei alle nieuwe leerlingen van het afgelopen jaar (junimei) opgeroepen voor een medisch onderzoek. Het onderzoek geldt voor leerlingen tot
en met 16 jaar. Ouders/verzorgers worden verzocht daarbij aanwezig te zijn. U krijgt
hiervoor een uitnodiging.

Vertrouwenspersoon

Van rechtswege is het verplicht om een vertrouwenspersoon te benoemen.
Onze (externe) vertrouwenspersoon is: Peter Smid: 06 - 460 181 68

Klachtencommissie

De school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het algemeen
bijzonder onderwijs.
Contactgegevens zijn te vinden via de volgende link:
https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/over-gcbo/contact
Op school is de volledige tekst van de klachtenregeling op te vragen.

Inspectie Speciaal Onderwijs
E-mail: info@owinsp.nl
W: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: tel: 0800 - 8051
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel: 0900 - 111 3 111
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5 Schoolafspraken en regels



Algemene schoolafspraken

De schoolafspraken zijn algemeen geldend. Dit betekent dat zij voor elke leerling,
medewerker én bezoeker van het Sprengen College geldt;
• We gaan respectvol om met elkaar, elkaars spullen en onze omgeving.
• We accepteren dat iedereen anders is. Verschil mag er zijn.
• Wij zijn verantwoordelijk voor ons gedrag en de gevolgen daarvan.
De school stelt alles in het werk om een prettig pedagogisch klimaat te creëren. We
willen graag dat leerlingen zich op onze school veilig voelen.
Volwassenen zullen de leerlingen op een respectvolle manier benaderen, rekening
houdend met hun problematiek. Andersom vraagt dat ook inzet van de leerling. De
volwassene zal een leerling uitleggen wat er gedaan moet worden en waarom.

Schoolregels

• Ik toon respect voor mijzelf, voor anderen en voor de school.
• Ik zorg ervoor dat ik op tijd in het lokaal ben waar ik volgens rooster moet zijn.
• Ik ben voorzichtig met de spullen van een ander. Ik vergoed spullen die ik beschadigd
heb.
• Ik gebruik GEEN drugs, alcohol of (overdaad) aan medicijnen die mijn gezondheid
in gevaar brengen. Ook heb ik deze middelen niet zonder toestemming in mijn bezit.
• Ik mag eten en drinken op de daarvoor aangewezen tijden.
• Ik bezit geen wapens, vuurwerk of andere middelen waarmee ik een ander letsel
kan toebrengen.
• Ik gebruik mijn telefoon en andere geluidsdragers buiten de gebouwen en niet
tijdens de les. Tenzij de docent toestemming geeft.

Roken

Het Sprengen College is een rookvrije school. Binnen de school wordt nergens gerookt.
Buiten mag gerookt worden op de daarvoor bestemde plek.

Strafbare feiten

Indien er sprake is van strafbare feiten, schakelt de school altijd de politie in. Daarnaast
wordt er, indien nodig, door de school en/of betrokken medewerker aangifte gedaan
om de strafvervolging te starten. Indien een leerling van de school slachtoffer is van
strafbare feiten, gepleegd door een medeleerling, ondersteunt de school het slachtoffer
bij het doen van aangifte.
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De school hanteert een aantal protocollen en huisregels om de omgang met elkaar
zoveel mogelijk te stroomlijnen.
Indien een leerling zich op onze school inschrijft, gaan wij ervan uit dat de schoolregels bekend zijn en dat deze geen bezwaren vormen voor de leerling en zijn ouders/
verzorgers.



Regels met betrekking tot schorsing

Ondanks de schoolafspraken en de schoolregels kunnen er situaties ontstaan die vragen
om extra maatregelen. Hiermee wordt bedoeld dat, wanneer een leerling zich dermate
misdraagt en zich tegen alle (normaal) geldende afspraken en regels verzet of zich
daar niet aan houdt of steeds weer in de fout gaat, extra maatregelen genomen kunnen
worden. De school maakt dan gebruik van de mogelijkheid van schorsing.
Bij deze zware maatregel wordt de leerling voor enige tijd de toegang tot de school
en zijn terreinen ontzegd. Wij baseren ons hierbij op de geldende wet- en regelgeving
(art.40c WPO en 40a WEC).
Uiteraard zijn wij zeer terughoudend met het nemen van dergelijke maatregelen.

Gebruik van schoolmaterialen en aansprakelijkheid

• Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de in bruikleen gegeven schoolspullen.
• Vermiste of beschadigde spullen moeten worden vergoed. Indien aannemelijk
gemaakt kan worden wie daarvoor aansprakelijk is, zal de WA-verzekering van
die persoon/leerling aangesproken worden.
• Elke leerling is medeverantwoordelijk voor het gebouw, meubilair, de inventaris
en de schoolomgeving.
• Het is niet toegestaan om op school messen, spuitbussen of dikke viltstiften bij
zich te hebben. Deze spullen worden steeds afgenomen en niet teruggegeven. In
het geval van in het bezit hebben van een mes wordt altijd de politie ingeschakeld
(=wapenbezit).
• De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van spullen.
• Het is verboden foto’s, films en/of geluidsopnamen van medeleerlingen of medewerkers te maken zonder toestemming van de betrokkene.
• Er mogen geen waardevolle spullen mee naar school genomen worden. Sluit tassen
goed af. School is niet aansprakelijk voor vermiste spullen. Waardevolle spullen
meenemen is voor eigen risico. Ook het uitlenen van eigen spullen is voor eigen
risico.
• Het is verboden onderling spullen te verkopen.

Kledingvoorschriften

De leerling is vrij in de keuze van zijn/haar uiterlijk. Toch hanteert het Sprengen College
een aantal regels waaraan voldaan moet worden:
• In de praktijklokalen worden de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid in acht genomen. De praktijkdocent kan daarom de leerling verplichten om
werkkleding en werkschoeisel te dragen. Deze worden door de school verstrekt.
• Ook kan de praktijkdocent vragen om sieraden in het kader van de veiligheid
tijdelijk af te doen.
• In de gymlessen is het dragen van sportkleding en sportschoenen verplicht. De
leerling moet hier zelf voor zorgen.
• Ook in de sportlessen is het dragen van sieraden niet toegestaan.
• Ondanks dat kledingkeuze vrij is, is er wel de beperking dat de gekozen kleding geen
belemmering vormt voor het maken van oogcontact. D.w.z. dat gezichtbedekkende
kleding niet is toegestaan.
• Het is verboden kleding te dragen die kan worden uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend.
• Indien een leerling in aanstootgevende kleding naar school komt (kleding die te
veel van het lichaam onbedekt laat) kan de directie de leerling verzoeken zich te
gaan omkleden.
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Medicijngebruik
•
•
•
•

Paracetamol wordt maximaal twee maal per dag aan dezelfde leerling uitgereikt.
De paracetamol wordt alleen uitgereikt door de medewerker die hiermee belast is.
De leerling neemt de paracetamol in, in bijzijn van de medewerker.
Bij frequent paracetamolgebruik worden ouders/verzorgers geïnformeerd, zodat
zij met hun zoon/dochter of pupil een arts kunnen raadplegen.
• Op school is er de mogelijkheid dat leerlingen hun medicijnen laten verstrekken
door de daarvoor aangewezen medewerker. Dit gebeurt altijd in overleg en met
toestemming van ouders. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor
het medicijngebruik van hun kind.
• Ouders kunnen school wel vragen om hun kind medicatie te geven op een daarvoor
opgegeven tijdstip en dosering. School zal hiervoor een medewerker verantwoordelijk maken.
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Ons onderwijs gaat verder dan
taal- en rekenscores.
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6 Schooltijden en vakantierooster
Lestijden

08.45 - 09.00
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
12.20 - 12.45
Blok 5
Blok 6
Blok 7



mentorinloop
09.00- 09.50
09.50-10.40
10.40-11.30
11.30-12.20
lunch/mentorcontact
12.45-13.30
13.30-14.15
14.15-15.00

Op vrijdagmiddag eindigt de schooltijd om 12.30 uur.
Leerlingen eten tussen de middag met hun mentorgroep.
Tijdens de pauze zijn de leerlingen op school. De leerlingen mogen het terrein van de
school niet verlaten.

Vakantierooster t/m juli 2022

21 t/m 25 februari 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

Groeien in je eigen tempo

Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen t/m juli 2022
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij.
8 februari 2022
10 en 24 maart 2022
7 april 2022
9 mei 2022
2 en 23 juni 2022

Verlofregeling leerlingen
1

Reden voor verlofaanvraag

Regeling

Bezoek aan arts,
tandarts e.d.

Bezoek aan arts en tandarts e.d. dient zoveel
mogelijk buiten schooltijd gepland te worden.
Als dat niet lukt dan dient verlof indien mogelijk
een dag van tevoren worden aangevraagd.
Bij spoedeisend bezoek aan (tand)arts dient
dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden
aan de administratie (0578 - 692280).
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2

3

4

Reden voor verlofaanvraag

Regeling

Bijwonen begrafenis of
crematie van familielid
t/m 4e graad
Huwelijksplechtigheid van
familielid t/m 4e graad
(12,5-, 25-, 40-, 50- en
60-jarige bruiloften)
Verhuizing

Melding minimaal 1 dag van te voren
en inleveren kopie van rouwkaart.

5

Afleggen van een rij- of
brommer-examen

6

Vakantieverlof in schooltijd

7

Religieuze feestdagen



Maximaal 1 dag per gebeurtenis.
Schriftelijk aanvragen bij directie.

Maximaal 1 dag. Schriftelijk
aanvragen bij directie.
Voor de benodigde tijd kan verlof worden
verleend. Schriftelijk aanvragen bij directie
met kopie van de examenoproep.
Uitsluitend voor kinderen van ouders met
een beroep dat het onmogelijk maakt
binnen de door rijksoverheid vastgestelde
vakantieperioden op vakantie te gaan. Verlof
schriftelijk aanvragen bij de leerplichtambtenaar
van uw gemeente en bij de directie.
In overleg met de directie.

In overige gevallen anders dan hierboven vermeld wordt buiten de vakanties geen
verlof verleend.
Extra aanvraag voor verlof wordt niet geaccepteerd als:
• u verlof aanvraagt voor een extra vakantie.
• u één of meerdere dagen eerder met vakantie wilt gaan of later terug wilt komen
om financiële redenen (goedkoper buiten het seizoen, uw vakantie wordt door
anderen betaald, etc.).
• u files wilt vermijden of met anderen mee wilt rijden.
• u van buitenlandse afkomst bent en voor langere tijd uw land van herkomst wilt
bezoeken.

Verzuimbeleid

Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en binnen de wettelijke regels gerapporteerd aan de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim is ook onderdeel van gesprek bij het
6-wekelijkse overleg van de CvB.
Bij hoog schoolverzuim zal de maatschappelijk deskundige, leerplichtambtenaar worden
ingezet om verzuim terug te dringen.
Bij buitenproportioneel verzuim volgt een proces-verbaal en mogelijk een boete via
de leerplichtambtenaar.
Bij frequent ziekteverzuim kan de schoolarts worden ingezet.
Ziekteverzuim moet telefonisch gemeld worden bij de schooladministratie en wel tussen
8.15 uur en 8.30 uur. Om ongeoorloofd verzuim goed te kunnen monitoren dient u uw
zoon of dochter of pupil ook weer beter te melden.
Ook (ongeoorloofd) frequent te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
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Een leerling die te laat komt moet instromen in het volgende blok bij de leswisseling.
Dit om onrust in de groepen te voorkomen. Het gemiste blok wordt als ongeoorloofd
absent geregistreerd indien er geen melding is gedaan van de reden van te laat komen.

Ziekte van mentor of leerkracht

Bij ziekte of afwezigheid van een van de lesgevers wordt een oplossing gezocht waarbij
de leerlingen zo min mogelijk lesuitval hebben. De meest voor de hand liggende
oplossing is dat de leerlingen worden verdeeld over de andere groepen of dat er een
andere leerkracht wordt in gezet.
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Wij leveren maatwerk
voor elke leerling.
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7 Privacy en AVG



Persoonsgegevens

Het Sprengen College verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Het Sprengen
College is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van
uw leerling of pupil.
Het Sprengen College verwerkt persoonsgegevens om onze verplichtingen als onderwijsinstelling na te kunnen komen. Zo hebben wij bijvoorbeeld gegevens nodig om uw
kind aan te melden als leerling van onze school bij DUO (Ministerie van Onderwijs)
om voor de bekostiging van de leerling in aanmerking te komen.
Wij verwerken gegevens van uw kind of pupil voor het nakomen van onze wettelijke
verplichtingen.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Wij verwerken diverse soorten gegevens waarvan de meeste gegevens rechtstreeks
van ouders gekregen zijn.
U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats enz.
Waar dit noodzakelijk is voor de gezondheid van de leerling verwerken wij ook medische
gegevens.
Ook deze gegevens zullen wij rechtstreeks bij ouders opvragen. Dit beperkt zich enkel
tot de gegevens die noodzakelijk zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen.
Denk bijvoorbeeld aan epilepsie.

Hoe gaan wij om met de gegevens van de leerling?

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid en wij
verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als
onderwijsinstelling na te komen.
Dat betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden
dan wij in deze toelichting noemen.
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van de leerling te delen met
andere organisaties. Dit zijn o.a. DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, de GGD/
schoolarts,het samenwerkingsverband en de accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om ons te ondersteunen bij het
verwerken van de gegevens voor eerder genoemde doeleinden Denk hierbij aan een
administratiesysteem of een lesroosterprogramma. Met deze organisaties sluiten we
overeenkomsten waarin wordt vastgelegd welke gegevens verwerkt worden en hoe
die beveiligd worden.
Wij delen geen gegevens van de leerlingen met commerciële partijen voor andere
doeleinden. Ook verkopen/verhuren wij nooit gegevens aan andere partijen.
Daarnaast bewaren wij de gegevens ook nooit langer dan noodzakelijk is.
Voor diverse gegevens gelden verschillende termijnen die wettelijk zijn vastgelegd.
Zo is de bewaartermijn van gemaakte examens 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst en gegevens uit de leerlingadministratie worden 7 jaar bewaard.
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Welke gegevens verwerken wij van de leerling?

Ouders en leerlingen ouder dan 16 jaar kunnen altijd een verzoek indienen om inzage
te krijgen in de gegevens die van de leerling bewaard worden.
Ouders/verzorgers hebben ook het recht om gegevens te beperken, onjuiste gegevens
aan te vullen of te verbeteren. Bij verzoek om gegevens te beperken zullen wij toetsen
of dit mogelijk is en kijken wij bijvoorbeeld of we geen wettelijke plicht hebben om
gegevens te bewaren.
Het Sprengen College neemt geen besluiten over de leerling die alleen gebaseerd zijn
op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profilering).
Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.
Als u het niet eens bent met de wijze van verwerking van de persoonlijke gegevens
kunt altijd contact opnemen met de functionaris voor gegevensverwerking: dit is
De heer J. Jongeneel, e-mail: info@arboneel.nl.
Indien uw probleem niet naar uw tevredenheid wordt opgelost kunt u zich melden bij
de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Overzicht gevraagde persoonsgegevens
Categorie

Toelichting

1

Contactgegevens
(de zgn. NAW-gegevens)

2

Leerlingnummer

3
4

Nationaliteit en geboorteplaats
Ouders, voogd

5

Medische gegevens

6

Godsdienst

7

Studievoortgang/ontwikkeling

8

Onderwijsorganisatie

9

Financiën

1a. naam, voornaam, e-mail, opleiding
(bijv. sector techniek)
1b. geboortedatum, geslacht
1c. overige gegevens, te weten: adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer, noodnummer.
Administratienummer dat geen andere informatie
bevat dan bedoeld onder categorie 1
Spreekt voor zich en aanvullend op categorie 1
Contactgegevens van ouders/verzorgers van de leerling/
pupil (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer, e-mail adres en bereikbaarheid.
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op
of het welzijn van de leerling voor zover deze
van belang zijn bij het nemen van aanvullende
maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen
(bijv. Extra tijd met toetsen i.v.m. dyslexie).
Gegevens betreffende godsdienst of
levensovertuiging van de leerling voor zover
noodzakelijk voor het te volgen onderwijs
(bijv. leerling vrij op een bepaalde dag).
Gegevens betreffende de aard en het
verloop van het onderwijs en behaalde
resultaten te weten: OPP, examinering,
aanwezigheidsregistratie, klas, leerjaar, profiel.
Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het
organiseren van onderwijs en het verstrekken van
leermiddelen. Denk hierbij o.a. aan lesroosters.
Een bankrekeningnummer voor het
afhandelen van betalingen.
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Categorie



Toelichting

10 Beeldmateriaal

11 Mentor/orthopedagoog/decaan
12 BSN (PGN)

13 Keten-ID

Foto’s en videomateriaal met of zonder geluid
van activiteiten van en op school op basis van
toestemming. Let op: voor een pasfoto voor
identificatiedoeleinden, bijvoorbeeld als aanvulling
op het schooldossier, is geen toestemming nodig.
Gegevens die van belang zijn voor het organiseren
van onderwijs, opleidingen en trainingen.
In het onderwijs heet het burgerservicenummer
BSN het persoonsgebonden nummer (PGN),
ook wel het onderwijsnummer genoemd. PGN is
hetzelfde nummer als BSN. Scholen zijn verplicht
om het PGN te gebruiken in hun administratie.
Unieke ID voor de educatieve contentketen. Hiermee
kunnen scholen gegevens delen zonder dat ze direct
herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.

Verwerkingsverantwoordelijken

Instanties waaraan wij persoonlijke informatie beschikbaar stellen op basis van een
grondslag.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Instantie of bedrijf waaraan wij
informatie verstrekken

Grondslag op basis waarvan informatie wordt
uitgewisseld

Onderwijsinspectie
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Leerplicht/RMC/Gemeente
Samenwerkingsverbanden
Voogdij/Jeugdzorg
GGD
Hulpverlening (zorginstellingen)
Overige onderwijsinstellingen
Stagebedrijven
WMO
Europees subsidiefonds
Internaatsgroepen
Zorg in onderwijs

wettelijke taak
wettelijke taak
wettelijke taak
wettelijke taak
wettelijke taak
publiekrechtelijke taak
publiekrechtelijke taak (na toestemming)
publiekrechtelijke taak en wettelijke taak
overeenkomst
overeenkomst
overeenkomst en toestemming nodig
gewogen belang
gewogen belang
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Het Sprengen College biedt jongeren
een nieuw toekomstperspectief.
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8 Praktische zaken



Bereikbaarheid

Het Sprengen College is met de auto en het openbaar vervoer te bereiken.
Het terrein van het Sprengen College is vrij toegankelijk. Wij verzoeken u op ons
terrein rustig te rijden en te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

Leerlingenvervoer

Weeralarm en vervoer

Wanneer het weer extra oplettendheid vraagt door gladheid, mist of storm wordt er
gewaarschuwd door het KNMI. Dreigt er extreem weer dan volgt er een weeralarm.
Dit geldt alleen wanneer bepaalde weersomstandigheden op grote schaal optreden.
Het KNMI is in ons land de officiële instantie om weerwaarschuwingen uit te geven.
Bij weeralarmen geldt het volgende:
• Code rood: Scholen blijven gesloten. Directie zorgt voor communicatie naar ouders,
medewerkers en vervoersbedrijven. Directie zorgt voor minimale achtervang om
eventuele leerlingen alsnog op te vangen. Indien code rood wordt afgegeven tijdens de schooldag geldt: Directie handelt naar eigen bevinding met het doel alle
leerlingen veilig thuis te laten komen.
• Code oranje: In principe zijn de scholen open. Medewerkers doen er alles aan
tijdig op school te zijn. Mocht dit niet lukken nemen zij contact op met directie.
Vervoersbedrijven hebben eigen verantwoordelijkheid. Directie draagt zorg voor
communicatie met ouders indien vervoersbedrijven besluiten niet te rijden.

Schoolverzekering

Alle leerlingen zijn via school verzekerd tegen ongevallen. Hiermee wordt bedoeld:
lichamelijk letsel ontstaan tijdens de lesuren en gedurende de tijd dat zij onder toezicht
staan van de medewerkers. Niet verzekerd is de schade waarvoor de leerling zelf aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld al dan niet materiële schade toegebracht
aan medewerkers en/of medeleerlingen, waarvoor de leerling zelf aansprakelijk kan
worden gesteld, Voor een WA-verzekering dienen ouder/verzorgers zelf zorg te dragen.
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Sommige leerlingen maken gebruik van het leerlingenvervoer. Een aanvraag hiervoor
kunt u doen via (de website van) de gemeente waarin uw kind woont of verblijft.
Net als wij willen gemeenten waar onze leerlingen wonen (of verblijven) de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen stimuleren. De gemeente beoordeelt
daarom elke aanvraag apart. Bij een beoordeling van een aanvraag voor leerlingenvervoer zal een gemeente in de eerste plaats kijken naar mogelijkheden die ouders
hebben of kunnen inzetten om hun kind naar school te vervoeren.
Indien nodig kan de orthopedagoog een onderbouwing schrijven voor de noodzaak van
leerlingenvervoer.
Een aanvraag wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. De gemeenten hanteren hiervoor
diverse criteria. U kunt deze criteria opvragen bij de betrokken gemeente.
De school is niet verantwoordelijk voor het afwijzen van een afvraag door een gemeente.

Contactgegevens



Postadres

Postbus 6
8190 AA Wapenveld

Bezoekadres
Grote Weg 11
8191 JS Wapenveld
telefoon
e-mail
website

0578 - 69 22 80
info@sprengencollege.nl
www.sprengencollege.nl
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Bijlage: Uitstroom en bestendiging
Uitstroombestemming
Dagbesteding
Arbeid / praktijkgericht onderwijs
Vmbo gt/tl
Havo
MBO niveau 1 bbl/bol
MBO niveau 2 bbl/bol
MBO niveau 3/4
Reguliere arbeid
Beschutte arbeid
Dagbesteding activerend
Dagbesteding arbeidsgericht
Onbekend
Totaal

2019-2020

10
32

1
6
47

Einduitstroom t.o.v. vastgesteld OPP

2019-2020

2020-2021

Onder vastgesteld OPP
Op vastgesteld OPP
Boven vastgesteld OPP
Onbekend

5
10
0
11

3
13
2
9

Tussentijdse uitstroom

2019-2020

2020-2021

6

20

Bestendiging

3
2
1
1
6
8



2020-2021
1
13

1
2
1
21
1

1

2019-2020

Nog steeds op uitstroombestemming
Niet meer op uitstroombestemming
onbekend

12
4
13

Sprengen College - Schoolgids 2021-2022

30



Groeien in je eigen tempo

Sprengen College

Postadres: Postbus 6, 8190 AA Wapenveld
Bezoekadres: Grote Weg 11, 8191 JS Wapenveld
telefoon
e-mail
website

0578 - 69 22 80
info@sprengencollege.nl
www.sprengencollege.nl

