Welkom
Beste leerlingen, ouders / verzorgers, betrokkenen en
samenwerkingspartners,
Voor u ligt voor het vijfde opeenvolgende jaar, ons eerste
lustrum de schoolgids 2020-2021 van het Kromme Rijn
College (KRC). Het KRC is een ambitieuze school met
een andere kijk op Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
aan leerlingen met externaliserend én internaliserend
belemmerend (leer)gedrag. Om dat VSO-onderscheidende niveau dagelijks waar te maken is het schoolteam
gegroeid tot bijna 60 collega’s (docenten, stagiaires en
ondersteunend personeel). Naast de Kranenburgerweg,
werkt op het iKRC (aan de Mesdaglaan) het schoolteam
hard met kernpartners, externen en mét de leerlingen
aan: een positief pedagogisch klimaat, een voorspelbaar
didactisch concept en contact op (regel)maat met de
ouders/verzorgers en betrokkenen. Samen handelen we
altijd vanuit onze vijf nieuwe schoolwaarden: lef, zelf
leiden, genieten, moreel en verbinden.
Als intensief arrangement hebben wij als doel om het
gedrag vanuit het positieve, met herstelrecht en -plicht en
helpende omstanders te beïnvloeden om zo tot leerprestaties te komen. Wij zien ook het structureel stagelopen
of incidenteel werkend leren als bevorderende factor.
Hierdoor ‘halen wij bij iedere leerling het leerniveau eruit
dat er in zit’ en soms meer, hierbij mogen leerlingen
‘vertragen’ en ‘versnellen’ in hun proces en ondersteunen
wij wanneer nodig extra middels: ‘basis(+), ondersteunende of specialistische interventies’. Een vijftal klassen
in de school zijn speciaal ingericht met extra (realtime)
begeleiding door een orthopedagoog. In deze ondersteuningsklassen (groepsgrootte 6 leerlingen) wordt rekening

gehouden dat “zorg -tijdelijk- bovenliggend is aan
onderwijs” en wordt een programma gevolgd binnen de
normale schooltijden. Wanneer nodig worden begin- en
eindtijden aangepast in combinatie met een online 
lesprogramma of krijgt onderwijs periodiek een dag
bestedingsinvulling in een deelgroep als dat nodig is of
zelfs individueel als het moet.
De leerlingenpopulatie is de laatste vijf jaar meer dan
verdubbeld, met een piekmoment van 160 en in totaal
203 leerlingen het afgelopen schooljaar. Zij ervaren
binnen onze mini-maatschappij het ‘moeten’ verandert in
het ‘mogen’ ontwikkelen. Door deze nieuwe ervaring
groeien de 11 tot 20 jarigen in klas/groep van ±8 leerlingen van zelf werken naar zelfstandig leren. In de lessen is
een ritme dat de instructiebehoefte van de leerlingen
volgt: get followed, get started, get going of get more. Zo
ontstaat een ideale organisatie voor instructietijd, een
moment met de docent, samenwerken mag en alleen
werken moet. En binnen het lokaal voor begeleiding en
buiten het lokaal om op het leerplein te werken met
leerlingen uit andere klassen. Dit sluit aan bij hun
burgerschapsontwikkeling en toerusting op het vervolgonderwijs.
Uit principe is de leerlinguitstroom georganiseerd naar
het regulier voortgezet onderwijs (VO) of het middelbaar
beroepsonderwijs (MBO). Wij kennen een goede samenwerking met het medium arrangement het OPDC Utrecht
en benutten dat voor leerlingen die een tussenstap nodig
hebben. Voor sommige studenten is vervolgonderwijs
VO of MBO nog niet haalbaar. Het KRC voorziet in de
toeleiding naar arbeid met verwante brancheopleiding
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(intern: keukenassistent, beveiliging en extern: barbier/
kapper/visagie, dakdekker, installatietechniek etc). Vorig
schooljaar is gestart met de eerste groep van 15 studenten aan het 4e leerjaar, diplomaroute vmbo basis
beroepsgerichte leerweg in het leerwerktraject! In
navolging van het succes, 13 studenten slaagden
worden nu ook de gewone examens vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. Vanuit deze
certificaten & diplomaroute is de vertraagde overstap
naar MBO alsnog mogelijk. Een hele kleine groep
jongeren stroomt uiteindelijk echt uit naar arbeid in een
traject met jobcoach. Voor al onze KRC-leerlingen is het
streven dat ieder binnen drie jaar (de gemiddelde
verblijfsduur is 2½ jaar) zijn passende leerbestemming
kan bereiken.
Dit schooljaar wordt ook het tweede jaar van de uitvoering van ons schoolplan 2019-2023 ‘ondanks was,
doordat wordt’. (Zie de afbeelding op pagina 3). In de
resterende drie jaar werkt het professionele KRC-team
planmatig en bewust aan haar kwaliteit op basis van
data, verrijken wij het (uniforme) pedagogisch meesterschap met leerkrachtige didactiek om gepersonaliseerd
leren goed mogelijk te maken (met gebruikmaking van
o.a. Magister.me). Natuurlijk in de voor ons zo kenmerkend positief behavior support (PBS)-leerklimaat.
Maar nog meer in co-creatie met de omgeving en het
expertisecentra als KRC-academie (in wording). Dit als
jaarlijks onderhoudt van onze kwaliteit op deugdelijkheid
(het basisniveau), waardoor ruimte is om onze eigen
aspecten van kwaliteit te expliciteren.
Dit jaar leggen wij ons in het bijzonder toe op de ontwikkeling van individuele ‘gedragsbeïnvloeding’ binnen een
trauma sensitieve klas, team en school ondersteunt door
het vervolgonderzoek met de Universiteit Utrecht. Bezoek
onze website om het gehele schoolplan 2019-2023 te
lezen.
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Met deze gids willen wij belangstellenden informeren
over allerlei zaken betreffende onze mooie -jarige- voorziening. De uitgebreide en actuele informatie vindt u op
onze website: www.krommerijncollege.nl. Als organisatie
staan wij erom bekend altijd een aanbod passend bij de
vraag te creëren en dat blijven wij ook dit schooljaar
weer doen. Vanuit onze KRC360 ambitie blijven wij ook
tijdens de vakanties activiteiten, bel-/onlinecontact
organiseren voor jongeren waarvoor continuering van de
schoolgang of begeleiding bevorderend is. De mei2weekse en de 6weken-zomerschool in 2020 waren de
bevestiging én aanmoediging om tijdens alle school
vakanties er te zijn.
Namens alle teamleden wens ik de leerlingen een
leerzaam schooljaar toe. De enorme positieve (door)
ontwikkeling van de afgelopen vijf schooljaren geven
hiertoe veel vertrouwen. Daarbij hoop ik met leerlingen,
ouders / verzorgers en samenwerkingspartners op veel
betrokkenheid in een open en eerlijke samenwerking;
voor deze jongeren die de moeite waard zijn!

Wim van Ruitenbeek, directeur Kromme Rijn College
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1. De school
Kromme Rijn College is bereikbaar via
Telefoon: 030 - 850 56 00
E-mail:
info@krommerijncollege.nl
Website:
www.krommerijncollege.nl
Adres:
KRC aan de Kranenburgerweg 20, 3582 GR Utrecht
iKRC aan de Mesdaglaan 4, 3582 HN Utrecht
Schooltijden
vmbo en havo klassen
08.15 - 14.15 uur
dagklas		
08.15 - 12.05 uur
nt2/taalklas
08.15 - 14.15 uur
examenroute BBL & KBL 08.15 - 13.50 uur
LWT & pre-entree
08.15 - 13.50 uur*
brancheopleiding
11.00 - 16.00 uur*
arbeidstoeleiding
op afspraak
*op stagedagen in overleg met stagebedrijf

woensdag tot 12 uur

Bij ziekte/afwezigheid
Wij vragen ouders/verzorgers om ziekte/afwezigheid altijd telefonisch te melden, bij voorkeur tussen 07.45 - 08.15 uur.
Het telefoonnummer van de school is: 030 - 2076299, u kunt dan een bandje inspreken. Als een leerling gebruik maakt
van leerlingenvervoer, dient u ook de vervoerder in te lichten

1.1. Managementteam Kromme Rijn College
Directeur Kromme Rijn College
Wim van Ruitenbeek, MSc

Plaatsvervangend directeur
Kiki Geserick, MSc

Kijk voor een volledig overzicht van alle medewerkers op het inlegvel in deze schoolgids en op onze website.
Bestuur
Kromme Rijn College maakt deel uit van Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht.
Zie voor meer informatie: www.spoutrecht.nl.
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2. Waar de school voor staat
2.1. Kromme Rijn College

Het Kromme Rijn College is een school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO). Wij bieden onderwijs aan
leerlingen van 11 tot en met 17 jaar die op een reguliere
setting zijn vastgelopen in hun schoolloopbaan én
daarmee in hun burgerschapsontwikkeling. De leerlingen
hebben veelal gedragsproblematiek (waarbij een ruime
meerderheid een DSM-IV/V-diagnose heeft) in combinatie met leerproblemen (in brede zin). Ons doel is het (leer)
gedrag van leerlingen te veranderen om zo tot betere
leerprestaties te komen. Dit doen wij door het onderwijs
goed te organiseren en hierbij rekening te houden met
de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Onze
kerntaak is om leerlingen te begeleiden naar vervolgonderwijs. Hierbij staan de onderwijsbehoeften en het
ontwikkelingsperspectief van een leerling centraal: wat
heeft een leerling nodig, hoe kunnen we dat organiseren
en wie is daarvoor nodig?
Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen intensief te
begeleiden in hun burgerschapsontwikkeling en voor te
bereiden op de toekomst in de maatschappij; in kennis,
in vaardigheden en in gedrag (houding). Dit doen wij
door het bieden van onderwijs in kleine klassen (groepsgrootte ±8 leerlingen) waar veel structuur wordt geboden,
met veel extra ondersteuning. Wij kijken altijd naar het
einddoel, het uitstroomperspectief, maar hebben oog
voor de doelstellingen die wij tussendoor willen behalen.
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2.2. Missie & visie

We zijn een school voor jongeren die, als gevolg van hun
gedrag, in hun schoolloopbaan en burgerschapsontwikkeling zijn vertraagd. Wij begeleiden de leerlingen in een
positieve leer-, werk- en leefomgeving. Hierdoor worden
de leerlingen zich bewust van oplossing en herstel. Deze
bewustwording leidt tot gedragsverandering waardoor
het perspectief ontstaat om binnen drie jaar op het
hoogst haalbare niveau door te stromen. Doorstromen
kan bij ons naar een passende school voor praktijk
onderwijs, vmbo, havo óf mbo. Daarnaast rusten we toe
op arbeid met of zonder brancheopleiding. “Hier staat het
schoolteam voor!”
“We gaan ervoor!” om een voorspelbare menselijke en
materiële schoolomgeving te onderhouden, met veel
structuur in les, dag, week en periode. Onze docenten
handelen authentiek en zijn uniform in de basis. Authentiek handelen begint met dat we gebruik maken van
Schoolweide Positive Behaviour Support (SPBS). Daarnaast wordt met 21e-eeuwse vaardigheden recht
gedaan aan wat jongeren nodig hebben. We maken
gebruik van digitale 21e-eeuwse vaardigheden waar
ICT- basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en programmering deel van uitmaken.

lossen problemen op en kennen het herstelrecht en
-plicht na fouten”. Daarnaast besteden we in alle vakken
altijd aandacht aan 21e-eeuwse vaardigheden. Ons doel
is de afstand tussen school en maatschappij te verkleinen.
Als basisstructuur geldt in de school:
– Groepsgrootte van ±8 leerlingen die gedurende de
dag in één lokaal zitten: de docenten komen naar het
lokaal toe (met uitzondering van praktijkvakken).
– Heterogene groepssamenstellingen daar waar
mogelijk op grond van de gedragsuiting. Daarnaast
wordt gekeken naar leerjaar en leerniveau. Op grond
daarvan is er ook een indeling binnen de school
gemaakt met teams (internaliserend/externaliserend),
waarbij elke team eigen pauzetijden hanteert en een
eigen pauzeplek heeft. (Zie pag. 7-8)] Aan de Mesdaglaan worden internaliserende leerlingen geplaatst en
vanaf het derde leerjaar zijn internaliserende klassen
en groepen ook gehuisvest aan de Kranenburgerweg.
– De lessen van de hoofd- en zaakvakken hebben een
vaste opbouw aan de hand van het lesframe. De bij-/
praktijkvakken hebben hun vakspecifieke vertaling
om de les te organiseren en de instructiebehoeften &
leerarrangementen van de leerlingen recht te doen.
Elke les eindigt met een evaluatiemoment.
– Alle dagen hebben een vaste opbouw qua tijdsduur

–

die begint en eindigt met mentortijd. Naast tijd voor
de reflectie op de dag kent de lesweek ook een
weekevaluatie.
De periodes (van vakantie tot vakantie) hebben een
vaste opbouw met aan het einde van elke periode
een mogelijkheid voor een oudergesprek om de
voortgang van het ontwikkelingsperspectiefplan te
bespreken. Drie momenten in het schooljaar zijn
hiervoor georganiseerd. Alle jongeren presenteren
dan onder meer hun portfolio. Voor twee rapport
gesprekken is tijd ingeruimd om de leerresultaten te
bespreken. Daarnaast wordt indien nodig meer
gespreksmomenten ingepland, als de ondersteuningsbehoefte groter is.
(Zie schema hieronder)

2.3. Het onderwijs
Vooraf
Bij de eerste aanmelding moet een leerling aangeven
naar welke school hij/zij uit zou willen stromen, de
zogenaamde wensschool. In de meeste gevallen volstaat
ons gewone lesprogramma in aansluiting tot het reguliere onderwijs. Wij nemen ook onze verantwoording om
andere vakken (individueel) aan te bieden, wanneer dat
de aansluiting bevorderd.

“Mét de leerlingen!” worden vijf schoolwaarden herkent,
erkent en benut op het Kromme Rijn College: lef, zelf
leiden, genieten, moreel en verbinden. De waarden zijn
belangrijk voor leerlingen en docenten in de onderlinge
interactie, in het nadenken bij interventies en om toekomstgericht te leren. Deze waarden zie je in onze school
terug door onze gedeelde overtuiging die luidt: “We
7

Eerste en tweede jaars praktijkonderwijs, vmbo & havo
Voor de klassen 1 en 2 op het Kromme Rijn College wordt
onderwijs verzorgd voor havo, vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (BBL), kaderberoepsgerichte leerweg
(KBL) of theoretische leerweg (TL) en praktijkonderwijs
(PRO). Alle lesprogramma’s lopen gelijk met het onderwijs op reguliere scholen. Dit moet om leerlingen tussentijds uit te kunnen laten stromen naar klas 1 of 2 in het
reguliere onderwijs of OPDC Utrecht. Indien een leerling
‘bevorderbaar’ is bij ons op school kan hij doorstromen in
een hogere klas.
Voor leerlingen in het praktijkonderwijs heeft het Kromme
Rijn College een samenwerking met de praktijkscholen
Pouwer College, Kranenburg en de Baanbreker. Hierdoor
is een goede aansluiting naar één van deze scholen
gegarandeerd.
Derde jaars havo
In de derde klas wordt vroegtijdig gekeken hoe een
aansluiting naar een reguliere havo wensschool in klas 4
goed kan worden vormgegeven. Anders gezegd bepaald
het examenprofiel het jaarprogramma in de derde klas.
Wanneer in de profielkeuze vakken nodig zijn waarin
school geen bevoegde docenten heeft wordt teruggevallen op het IVIO lespakket voor dat vak. Voor sommige
leerlingen wordt een havo 3 programma gemaakt voor
een overstap naar een MBO4 opleiding.
Derde jaars praktijkonderwijs
Uit jarenlange samenwerking met de praktijkscholen is
gebleken dat tussentijdse instroom in het derde leerjaar,
zelf bij aanvang van de 3e klas op een van de drie
praktijkscholen erg lastig is. Om teleurstellingen te
voorkomen worden daarom derde jaars in een branche
opleiding geplaatst op weg naar MBO XL of uiteindelijk
arbeidstoeleiding.
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Derde jaars vmbo
Vanaf de 3e klas start in het reguliere vmbo het Programma van Afsluiting (PTA). Daarom is uitstroom naar een
reguliere school vanaf leerjaar 3 bijna nooit meer mogelijk is. Wij verkennen altijd met die school om in samenwerking de leerling in een aangepaste PTA programma
bij ons te laten werken, zodat uitstroom naar deze
wensscholen mogelijk blijft. Het PTA van onze school is
afgestemd op het OPDC met als vmboprofiel Dienstverlening & Producten (D&P) aan. Het kerndeel van deze
richting is op het OPDC en het Kromme Rijn College
gelijk, maar de keuzedelen zijn schoolspecifiek gemaakt.
Hierin opgenomen een tweetal uitstroommomenten in
de 3e klas in november of maart. Het examenonderwijs
in klas 4 kan dan in ieder geval verzorgd worden op het
OPDC.
Indien deze momenten niet haalbaar blijken en de
leerling is aangewezen op het examen in het speciaal
onderwijs, is op het KRC in een eigen examenprogramma voorzien. Dat kan op de leerroutes vmbo; basis
beroepsgerichte leerweg (BBL) 5 dagen onderwijs, BBL
in een leerwerktrajectvariant (3 dagen school en 2 dagen
stage) en kaderberoepsgerichte leerweg (KBL). De theoretische leerweg is in ontwikkeling om vanaf 2021-2022
afgenomen te kunnen worden.
Voor alle jongeren (15+ jaar) die tussentijds instromen of
onze leeromgeving nog niet ‘gedragsmatig’ kunnen
verlaten start onze voorbereidende arbeidsroute. Deze
interne route maakt verschillende combinaties van leren
en stage (werken) mogelijk. In de afgelopen schooljaren
zijn meerdere programma’s ontwikkeld, in samenwerking
met andere onderwijsinstellingen in Utrecht. Zo kunnen
wij de mogelijkheid bieden om binnen onze eigen
schoolsetting toe te leiden naar certificaten en soms nog
zelfs alsnog naar een diploma in:

–
–
–
–

brancheopleiding keuken assistent
brancheopleiding beveiliging
aansluiting met het mbo entree
een brancheopleiding via een stagebedrijf
(Zie stroomschema op pag. 9)

Als tijdens het verblijf op het Kromme Rijn College blijkt
dat het perspectief op vervolgonderwijs wijzigt, dan helpt
de school bij de toeleiding naar arbeid. Deze begeleiding
is individueel maatwerk in samenwerking met externe
gespecialiseerde partijen.

gebouw, tijdens de les, in de gang en bij het werken aan
de computer of het maken van een toets. De SPBS-
aanpak is gericht op het creëren van een omgeving die
het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of
de-escaleert. Het belonen van goed gedrag en stimuleren om voor een oplossing te kiezen hoort hierbij.
Daarnaast zijn de leerlingen onderdeel van een groep,
klas of team in de school. Door betrokkenheid bij de
eigen klas en team te stimuleren maken wij iedereen op
een positieve wijze verantwoordelijk voor een leefbare en
veilige school.

2.4. Pedagogisch klimaat

2.6. Een veilige school

Een goed pedagogisch klimaat begint bij de waarden die
op school belangrijk zijn. Op het Kromme Rijn College
hanteren wij de waarden: lef, zelf leiden, genieten, moreel
en verbinden. Wij hebben normen gesteld in de klassen,
die wijzigen wanneer nodig. Mét de leerlingen worden
klassenafspraken gemaakt, want dat past bij een school
voor én door leerlingen. Het schoolteam handelt zonder
aannames, opvattingen, meningen en stelt dus veel
vragen aan leerlingen.
De verwachtingen die voor iedereen gelden zijn:
–
–
–
–
–

wij hebben respect voor elkaar;
wij herstellen onze fouten;
wij dragen allemaal bij aan een veilige school;
wij zijn een telefoonvrije school, met uitzondering van
het klaslokaal tijdens de pauzes;
wij zijn een rookvrije school.

2.5. Wederzijdse verwachtingen

Op het Kromme Rijn College gebruiken wij Schoolwide
Positive Behaviour Support (SPBS). Wij hebben
wederzijdse verwachtingen van elkaar waarop wij elkaar
kunnen aan- spreken. De verwachtingen zijn door de
gehele school zichtbaar. Daarnaast is het hoorbaar in de
communicatie van collega’s en leerlingen; in en om het

Het Kromme Rijn College biedt een schoolklimaat waarin
onderwijs, zorg en begeleiding afgestemd zijn op de
behoeften van de leerlingen. Alle medewerkers doen er
alles aan om een veilige omgeving te creëren, zodat
iedereen zich op zijn gemak voelt in de school.
Soms zijn conflicten tussen leerlingen onderling of
tussen een leerling en een docent niet te vermijden.
Meestal worden de conflicten ook weer opgelost in de
klas. Wij maken de leerlingen bewust van hun verantwoordelijkheid als ‘omstanders’. Door het actief betrekken van omstanders leren de leerlingen verantwoordelijk
te zijn voor elkaar. In gesprekken naar aanleiding van
conflicten leren de leerlingen van en mét elkaar. Als het
conflict niet wordt opgelost in de klas, is er sprake van
opschaling, van docent naar mentor naar teamcoach en
in ernstige gevallen naar de (plaatsvervangend)
directeur.
In alle klaslokalen is een kleine ruimte beschikbaar waar
leerlingen even alleen kunnen werken of tot rust kunnen
komen, de zogenaamde ‘time-out ruimtes’. Als er toch
een conflict ontstaat, kiezen wij altijd in de eerste plaats
voor veiligheid. Veiligheid voor de leerling zelf, voor de
andere leerlingen en voor de medewerkers. Een deel van
9

onze medewerkers is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en
er zijn op elke locatie medewerkers werkzaam die
beschikken over een EHBO-diploma. Twee belangrijke
protocollen ter bevordering van de veiligheid in school
zijn: omgangsprotocol, protocol fysiek ingrijpen en
beperkende maatregelen. Deze zijn terugvinden op onze
website.

2.7. Kleding personeel, ouders en kinderen

Op onze school leven en werken wij samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school
hebben wij respect voor verschillende achtergronden en
levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect
tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het
dragen van een kruisje of een hoofddoek. Visueel contact
en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn
belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het
pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van
gezicht-bedekkende kleding in de school en op het
schoolplein niet toegestaan.
Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de
kookles, techniek en gym het dragen van sieraden
verboden en het dragen van een hoofddoek alleen
toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.
Tijdens de gymles is het dragen van gymkleding en
gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht. Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding
dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse
fatsoensnormen.
Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een
voorbeeldfunctie vervullen.
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3. De organisatie van het onderwijs
3.1 Schoolstructuur

In de school zijn naast de gewone klassen waarin de
leerlingen zich ontwikkelen een vijftal bijzondere groepen:
het diagnosetraject, de dagklas, de ondersteuningsklas,
de nt2 klas en de OPDC-klas. In deze klassen wordt meer
(directe) ondersteuning geboden of recht gedaan aan
ondersteuningsbehoefte dan in onze gewone klassen.
Diagnosetraject
Het diagnosetraject start bij aanvang van de school
carrière en is een individueel traject om de leerlingen
voornamelijk op cognitie te diagnosticeren. Hier worden
toetsen afgenomen, onderzoeken wij wat het leerniveau
en de onderwijs- behoeften van de leerling zijn. Daarnaast brengen wij eventuele leerproblemen, leerachterstanden en hiaten in kaart. Het traject duurt ongeveer
twee weken en er vinden tijdens het traject school
momenten op afspraak plaats.
Dagklas
In de eerste lesperiode op onze school verblijven leerling
voor een periode van 6 weken (te verlengen wanneer
nodig met nogmaals 6 weken) in de dagklas. Hierin
ontmoeten de leerlingen de specifieke werkwijze van
onze school en doen ze weer ritme voor schoolgang op.
Voor de dagklas geldt een andere einde lesdagtijd om
12.05 uur. Deze tijdelijke onderschrijding van lestijd op
school wordt verantwoord in het OPP (zie hoofdstuk 3.4)
van de leerling en hierover is overleg met leerplicht. Alle
leerlingen krijgen ‘huiswerk’ mee om thuis aan te werken.
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Ondersteuningsklas
Bij sommige leerlingen blijkt het niet mogelijk onderwijs
te volgen in een reguliere klas. De leerling wordt dan
geplaatst in één van de vijf klassen met extra begeleiding, onze ondersteuningsklassen. De lokalen van deze
vier groepen grenzen aan een woonkamer en twee
werkruimten waar begeleiding is. In de ‘moeilijke
momenten’ is er een orthopedagoog, die ondersteunt
passend bij ‘behandeling’, die de jongere kent of leert
om weer terug te keren in de klas. Daarnaast worden
individuele trainingen aanboden met externe partners.
In het lesprogramma zijn verder meer momenten
opgenomen voor drama, creativiteit en spel.
Nt2/taalklas
Er is een speciale ondersteuningsklas voor leerlingen die
een bijzondere uitdaging hebben met de Nederlandse
taal. In samenwerking met de internationale schakel
klassen Ithaka Utrecht wordt het onderwijs in deze klas
vormgegeven. Vanuit de basis van de Nederlandse taal
krijgen de leerlingen extra begeleiding om aan hun
perspectief van vervolgonderwijs te werken. In deze
ondersteuningsklas wordt de expertise samengebracht
van gedrag en NT2 onderwijs. Uiteindelijk gaan deze
leerlingen dezelfde stappen in de school doorlopen op
weg naar schakelklas of pre-entree.
OPDC-klas
Als een leerling onder veel ondersteuningsbehoefte goed
zelfstandig kan leren op het leerplein is het moment om
een overstap naar het regulier onderwijs te gaan organiseren. Dat kan vanuit zijn/haar eigen klas en mentor.
Wanneer een jongen of meisje gebaat is bij een tussen13

stap naar het regulier onderwijs wordt verwezen naar het
OPDC. Dan wordt hij/zij ook in deze speciale schakelklas
geplaatst. In principe bestaat de overstap uit twee fases
van ± 7 weken, de zogeheten beslissings- en plaatsingsfase. Tijdens deze fases worden de leerlingen toegerust
voor de overstap. De drie momenten van schoolverplaatsing naar het OPDC zijn aan het eind van lesperiode A
(november), B (maart) of C (einde schooljaar). Voor de
overstap naar het regulier onderwijs wordt schoolspecifiek een moment bepaald en de plaatsingsfase wordt
hierop aangepast. In ons schoolondersteuningsprofiel
staan deze specifieke klassen uitgebreid beschreven.

3.2. Werkwijze
Individueel
Het belangrijkste in onze werkwijze is het doel om uiterlijk
eind derde klas of al eerder te schakelen naar het
reguliere onderwijs. Om dat te bereiken is het perspectief
denken bedacht voor de externaliserende leerlingen.
De gedachte is dat de balans tussen gedrag en leren
periodiek verschuift naar de leerkant. De verplaatsing
naar een volgende klas dient hierin als de beloning. Dit
belonen start al na de eerste periode in de dagklas met
de overstap in een reguliere klas. De laatste beloning
voordat de leerling uitstroomt is de verplaatsing naar de
schakelklas. Voor leerlingen met internaliserende
gedragsuitingen is dit proces vertraagd, maar het doel
ongewijzigd. In de praktijk slaan deze leerlingen de
dagklas meestal over.
Om de ontwikkeling van de leerling te meten, gebruikt de
mentor in het schooljaar verschillende instrumenten die
specifiek op het Kromme Rijn College van toepassing
zijn: de schoolvariabelen, de leerlinggebonden doelen en
de interventiepiramide. Verder handelt het team aan de
hand van de wanordeladder (zie pag. 14). Hierin staan
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gedragingen en belangrijker de interventies die het team
inzet om het foute / negatieve gedrag om te buigen.
Voorafgaande aan de interventies van docenten wordt
de leerling beloond wanneer hij / zij vanuit ‘eigen inzicht’
stopt of zich laat aanspreken met “STOP!” door een
medeleerling. De docenten zetten de volgende stappen
voor herstel in:
– “STOP!” signaal
– actief negeren
– reactieprocedure
– 3 minuten gesprek
Bij een niveau 3 gebeurtenis schrijft de leerling een
voorval verslag om ervan te leren. Hierbij beantwoord hij/
zij de reflectieve vragen: (1) wat er aan de hand, (2) wat
had ik moeten doen, (3) wat heb ik gedaan en (4) wat
doe ik de volgende keer. Dit verslag wordt als herstel
besproken tussen docent en leerling. Een niveau 4
situatie is een incident en vraagt een registratie van een
docent. Voor de sanctie op het incident raadpleegt de
teamcoach de (plaatsvervangend) directeur. De directie
handelt een eventuele schorsing af.
Groepsaanpak
Op pagina 15 van deze gids vind je de schoolvariabelen
die het Kromme Rijn College ontwikkeld heeft. Deze
variabelen zijn het instrument waarmee wij de ontwikkeling van leerlingen op de VSO schooloverstijgende
leerdoelen in kaart brengen. Aan de hand van een
groepsoverzicht wordt zichtbaar welke schooloverstijgende leerdoelen nog moeizaam verlopen. Deze vormen
de groepsdoelen (zie pag. 15). Dit kan per groep en per
periode verschillen.
Het groepsaandachtsgebied van de week wordt vertaald
naar wekelijkse groepsdoelen. Aan deze doelen wordt
dagelijks gewerkt tijdens de mentorlessen. Tijdens
(sport)sova en de dramales wordt in het bijzonder
aandacht aan de doelen besteed. De mentor verant-

woordt vooraf de gewenste ontwikkeling in het groepsplan. Hierin wordt weergegeven wanneer en hoe er
gewerkt wordt aan de schooloverstijgende leerdoelen.
Leeraanbod-Leerarrangementen
In het onderwijsaanbod wordt per leerling, per vak
onderscheid gemaakt in:
– basisarrangement: de leerling kan meekomen met de
leerinhoud aan de hand van een basisinstructie.
– Intensief arrangement: voor leerlingen die op bepaalde onderdelen meer instructie en oefening nodig
hebben.
– verdiepend arrangement: voor leerlingen die met
minimale instructie de lesstof beheersen en verrijkingsstof kunnen maken om meer uitgedaagd te
worden.
De verbijzonderde inhoud wordt aangeboden in de
maatwerkuren. De specifieke instructie krijgen leerlingen
tijdens de vakles.

3.3. Deskundige medewerkers

Het is belangrijk dat de school, oudersi/verzorgers en de
leerling goed samenwerken. Vooral als een leerling extra
ondersteuning nodig heeft. De kennis en ervaring van
ouders/verzorgers, leerling en school vullen elkaar vaak
goed aan. Op het Kromme Rijn College werken deskundige medewerkers die samen met de ouders/verzorgers
en de leerling kijken wat de beste aanpak voor de leerling
is. Daarnaast vervullen een aantal medewerkers functies
om de schoolgang van het kind te begeleiden. Als een
leerling meer ondersteuning nodig heeft dan wij kunnen
bieden, dan krijgen de ouders/verzorgers een gericht
advies voor verdere hulpverlening buiten de school.
Docent
Voor alle lesgevenden geldt op onze school dat zij op een
zelfde wijze in de basis handelen. Deze uniformiteit
maakt het voor leerling voorspelbaar, docentonafhanke-

lijk en dus eenvoudiger om zich binnen te ontwikkelen.
Sommige elementen zijn in de pre-basis vastgelegd:
klassenplattegrond en -opstelling, plek van visualisaties/
waardenposters en bord(en)gebruik. In het basishandelen komt het pedagogisch meesterschap en de leerkrachtige didactiek tot uiting. Deze uitwerkingen is te
lezen op de website.
Mentor
Iedere leerling heeft een mentor. Deze mentor beschikt
over alle gegevens en is de contactpersoon voor de
leerling en voor de ouders/verzorgers. De mentor
bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en
maakt afspraken tijdens het traject. Als dat nodig of
gewenst is, schakelt de mentor in overleg andere
lesgevende in voor een klassenoverleg. Indien dit geen
uitkomst biedt vraagt een mentor een ortho-consult aan
bij de orthopedagoog. Vanuit dit gesprek kan een leerling
besproken worden in de commissie van begeleiding
(CvB.
Orthopedagoog (psycholoog)
De orthopedagoog maakt de eerste opzet ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor het begin van het traject. Zij
ondersteunt de mentoren bij het verder schrijven,
evalueren en bijstellen van het OPP. Deze gedragsexpert
observeert het (leer)gedrag van de leerling en/of interacties tussen leerlingen onderling of met de docent.
Verder geeft zij advies aan mentoren voor ondersteunende of speciale interventies. De orthopedagoog voert
testen uit binnen haar expertisegebied ten behoeve van
de leerling. Tenslotte onderhoudt zij het nodige contact
met hulpverleners en instanties die betrokken zijn bij de
leerlingen. De orthopedagoog is lid van de commissie
van begeleiding.
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Vertrouwenspersoon
De schoolcontactpersoon is er om persoonlijke en
vertrouwelijke zaken te behandelen. Als medewerkers,
leerlingen of ouders / verzorgers klachten hebben,
kunnen ze hiervoor bij de vertrouwenspersoon terecht.
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze informatie om.
De school heeft een vrouwelijke en een mannelijke
vertrouwenspersoon aangesteld. De actuele vertrouwens
personen staan op de website en zijn ook te bereiken via
vertrouwenspersoon@krommerijncollege.nl
Teamcoaches
In de school zijn meerdere teamcoaches aangesteld
die zonder gezagsrelatie de verbinding maakt tussen
medewerkers en leerlingen en onderling. De teamcoach
checkt de docenten in tijdens de brieving in de ochtend
en bespreekt de dag met het team iedere middag. De
teamcoach ondersteunt de ontwikkeling van het team als
geheel. De teams zijn:
aan de Kranenburgerweg:
1. De onderbouw; 1e leerjaars van alle studies,
2. De middenbouw; leerjaar 2 en 3 pro, vmbo en havo
3. Deeltijd; 3e & 4e leerjaar bbl leerwerktraject en
4e jaars bbl&kbl
4. Ondersteuningsklassen; alle leerjaren van alle studies
aan de mesdaglaan
5. iKRC; leerjaar 1 t/m 3 voor internaliserende leerlingen
Op de website zijn de collega’s met deze verbijzonderde
taak te zien.

3.4. ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt door de
mentor in samenspraak met de orthopedagoog (psycholoog) van de school gemaakt. De mentor betrekt de
leerling en ouders/verzorgers om tot de Onderbouw
(eerste leerplan te komen. Verder komt ook de doelstelling Passend onderwijs: ‘Elk kind één plan’ tot uiting. Dat
betekent dat de afspraken met externe (school)partijen
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zijn opgenomen in het OPP. De commissie van begeleiding bekrachtigt het OPP bij de start van het schooljaar
of traject (bij tussentijdse instroom- leerlingen) en stelt
het eventueel bij tijdens het schooljaar.

les beschreven staat wat een leerling aan leerstof of
opdrachten moet maken. Dit is voor alle leerlingen
beschreven in het standaard arrangement met normale
instructie.

In het OPP staat het uitstroomperspectief van de leerling.
Om dat te bereiken zijn in het OPP, voor ieder kind,
positief bevorderende factoren en negatief belemmerende factoren geformuleerd. De leerling kan positief
bevorderende factoreninzetten als tegenwicht voor
negatief belemmerende factoren en zo toewerken naar
uitstroom. In het OPP worden gedrags- en leerdoelen
vastgesteld voor de leerling op pedagogisch, didactisch
en organisatorisch gebied. Deze zijn bekend bij de
docenten. Het OPP wordt voor één schooljaar gemaakt
en ondertekend door mentor, leerling en ouders /
verzorgers.

3.6. Lesuitval

Leerlingvolgcyclus
De periodieke leerlingvolgcyclus is een instrument om
vijf keer per jaar de voortgang van een leerling te evalueren. Hierdoor kunnen wij de ontwikkeling op het gebied
van gedrag en leren goed volgen. De conclusies worden
iedere maandag in de laatste week voor een school
vakantie met leerlingen besproken. Drie momenten in het
schooljaar zijn georganiseerd voor een oudergesprek.
Alle jongeren presenteren dan onder meer hun portfolio.
Voor twee rapportgesprekken is tijd ingeruimd om de
leerresultaten te bespreken. Daarnaast wordt indien
nodig meer gespreksmomenten ingepland, als de
ondersteuningsbehoefte groter is.

3.5. Magister.me

Dit schooljaar wordt Magister.me geïntroduceerd. Dit is
een digitale toevoeging aan Magister waarin alle leerplannen, proefwerkenoverzicht en studiewijzers van alle
vakken voor het gehele schooljaar zijn opgenomen. In
Magister.me vindt de leerling een overzicht waarin per

Wij doen er alles aan om tot een goede oplossing
voorlesuitval te komen. Bij ziekte of afwezigheid van een
docent laten wij de lessen overnemen door een collega
uit het team. Als dat niet lukt werken de leerlingen thuis
en geven wij online les. Als afstandsonderwijs te belemmerend is voor een leerling komt hij/zij toch gewoon op
school en verdelen wij hen zoveel mogelijk over de
andere groepen. Wij stellen ouders/verzorgers altijd via
magister (en wanneer nodig via SMS) op de hoogte van
lesroosterwijziging.
Het onderwijs aan onze leerlingen vraagt veel deskundigheid van ons team. Daarom maken wij jaarlijks een
scholingsplan en houden wij studiedagen om te werken
aan onze kennis en vaardigheden. Op de studiedagen
hebben de leerlingen vrij. Op onze website en in hoofdstuk 9 van deze schoolgids vindt u een overzicht van
deze dagen. Daarnaast komt het voor dat als gevolg van
de individuele professionalisering van collega’s een
groep vrij is. Dit is altijd vooraf besproken waarbij ook het
huiswerk vooraf afgesproken wordt wanneer het verdelen van de groep niet mogelijk is.

hulp te kunnen bieden. Onderdelen van dit beleid zijn
o.a.:
–
–
–
–

het ontruimingsplan
opleiding bedrijfshulpverleners
aanschaf van voldoende middelen (o.a. EHBO- en
brandblusmiddelen)
de jaarlijkse ontruimingsoefening.

Onze bedrijfshulpverleners dragen zorg voor:
– preventieve maatregelen / controles
– alarmeren en evacueren van personen uit de school
– het bestrijden van een beginnende brand
– het behandelen van eerste hulp bij ongevallen
Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, volgen de
BHV-ers jaarlijks een herhalingscursus en organiseren zij
regelmatig oefeningen. Indien u vragen heeft over de
BHV-organisatie, dan kunt u deze stellen aan onze
BHV-coördinator via de receptie op school.
Het school- veiligheidsplan ligt op school ter inzage.

3.7. Schoolveiligheidsplan

Het Kromme Rijn College probeert streeft ernaar om een
zo veilig mogelijke omgeving voor ons personeel en onze
leerlingen te creëren. Zo hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd, waarin alle risico’s onderkend zijn. Op
basis van deze risico-inventarisatie hebben wij een plan
van aanpak gemaakt om knelpunten te verhelpen.
Ook hebben wij een professionele bedrijfshulpverlenings
organisatie ingesteld om bij calamiteiten snel adequate
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4. Zorg voor leerlingen
4.1. Toelaatbaarheidsverklaring, aanmelding
en plaatsing
Toelaatbaarheidsverklaring
Vanaf 1 augustus 2014 heeft elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om toegelaten te
worden tot het Kromme Rijn College. In het TLV wordt
een bekostiging voor een intensief arrangement toegewezen. De TLV is echter geen toegangsbewijs tot een
school. Alle scholen hebben nog steeds hun toelatingsprocedure en beslissen zelf over de plaatsing van
leerlingen. De TLV wordt afgegeven door het samen
werkingsverband (SWV):
– De eerste TLV door het SWV waar de woonplaats van
de leerling onder valt.
– De volgende TLV’s door het SWV waar de school van
de leerling onder valt.
De school waar de leerling onderwijs krijgt, is verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek voor een
TLV bij het betreffende SWV. Ouders / verzorgers zijn zelf
verantwoordelijk om hun kind aan te melden op het
Kromme Rijn College. Indien gewenst, is het mogelijk een
afspraak te maken om een keer te komen kijken en een
oriënterend gesprek te hebben.
Aanmelden
Ouders / verzorgers melden hun kind aan met een
ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Hierin wordt
toestemming gegeven aan onze school om het dossier
van de leerling op te vragen bij de vorige school en bij
eventueel andere betrokken partijen. Ook geven zij bij
aanmelding toestemming aan het Kromme Rijn College
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om hun kind te bespreken met betrokken (gezins-)
voogden, hulpverleners of kernpartners in de commissie
van begeleiding, als dit voor de ontwikkeling van de
leerling zinvol is.
Commissie van begeleiding (CvB)
De CvB is een intern overleg van het Kromme Rijn
College waarin wordt beoordeeld of de school kan
voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Dit
gebeurt op basis van het dossier van de leerling. Er wordt
een besluit genomen over het wel of niet toelaten van de
leerling. Bij afwijzing geven wij aan de ouders / verzorgers een advies over een alternatieve onderwijsplek. Bij
toewijzing nodigen wij ouders / verzorgers en leerling uit
voor een intakegesprek, samen met betrokken hulpverleners, indien mogelijk. Op deze manier dragen we samen
zorg voor een goed traject voor de leerling.
Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken wij de intake
informatie. Dit is gemaakt door de orthopedagoog
(psycholoog) van de school. Verder maken wij met elkaar
afspraken over de datum wanneer de leerling begint en
het traject gedurende de eerste weken op school. Na vijf
weken vindt een evaluatiegesprek plaats met ouders /
verzorgers waarin met elkaar het uitstroomperspectief
van de leerling wordt vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in
het ontwikkelingsperspectiefplan.

4.2. Samenwerking met externen
binnen de school
Begeleider passend onderwijs
Het Kromme Rijn College heeft een vaste begeleider
passend onderwijs toegewezen gekregen van het
samenwerkingsverband Sterk VO (www.sterkvo.nl). Zij
bekijkt samen met de leerling, ouders / verzorgers en
school welke ondersteuningsbehoefte een leerling heeft.
Zij werkt nauw samen met de kernpartners jeugdgezondheidszorg, schoolmaatschappelijk werk en
leerplicht.
Gezinswerker
De gezinswerker is de verbinding tussen school en thuis.
Vanuit eigen expertise heeft hij / zij veel contact met
instanties en / of ouders / verzorgers. De school heeft
afspraken gemaakt de gezinswerker laagdrempelig in te
zetten in het belang van de leerlingen. Dat betekent in de
praktijk dat de gezinswerker aanschuift bij oudergesprekken op verzoek van de mentor. In sommige gevallen
voert de gezinswerker individuele gesprekken met de
leerling. De gezinswerker is ook onze preventieve
verbinding met Save en Veilig thuis.
Leerplicht
Wij werken nauw samen met de afdeling leerplicht om
(ongeoorloofd) schoolverzuim tegen te gaan. Met de
leerplichtambtenaar bespreken wij regelmatig het verzuimbeleid van de school en daarnaast hebben de
mentoren op leerlingniveau met de leerplichtambtenaar
contact. Bij bovengemiddeld verzuim worden leerlingen
en ouders /verzorgers uitgenodigd of zit de leerplicht
ambtenaar het oudergesprek bij.
Jeugdgezondheidszorg
Als er over de gezondheid van leerlingen vragen zijn,
wordt de jeugdarts ingeschakeld. De mentor heeft

hierover altijd contact met de ouders / verzorgers. De
jeugdarts houdt spreekuur op school. Over de inhoudelijke zaak kan de schoolarts alleen met toestemming van
de ouders verslag uitbrengen aan school. De jeugdarts
koppelt terug aan de commissie van begeleiding (CvB).
Uit de CvB informeert de orthopedagoog ‘gepast’ de
mentor.

4.3. Samenwerking met andere
Utrechtse instanties

Het Kromme Rijn College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Sterk VO. Scholen in Utrecht en de
regio werken samen om de ondersteuning voor leerlingen in het voortgezet onderwijs te realiseren. Daarnaast
heeft het Kromme Rijn College contact met de Samenwerkingsverbanden uit de regio, verslavingszorg, de
wijkagent, Samen Veilig Midden Nederland en andere
hulpverlenende instanties. Als het contact gaat over een
specifieke leerling, dan worden de ouders / verzorgers
hiervan op de hoogte gesteld.

4.4. Medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medisch zorg
nodig heeft. Als uw kind ziek wordt op school, is het
uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt
uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het
toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is,
zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de
ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Dit geldt
ook voor de verstrekking van pijnstillers (paracetamol)
(hoofdpijn, niet lekker, misselijk, etc). Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft,
overlegt u dat met de leerkracht en / of directeur.
Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de
aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. De ouders / verzorgers leggen deze informatie
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samen met de mentor of met de orthopedagoog vast in
het medisch paspoort van de leerling, zodat er geen
misverstanden kunnen bestaan. Als uw kind andere
medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden.
Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat
zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden
bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover
staat beschreven in het Protocol medische handelingen
op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt.

4.5. Meldcode Kindermishandeling
en Verwijsindex

Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de
meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in
huiselijke kring. Een meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling helpt onze collega’s goed te reageren bij signalen. Binnen het Kromme Rijn College zijn de
landelijk voorgeschreven stappen bij signalen opgenomen in ons protocol meldcode. De orthopedagoog is de
aandachtsfunctionaris in dit proces.
Daarnaast werkt de school met de Verwijsindex.
De school besluit een leerling te registreren wanneer zij
(de commissie van begeleiding) zich zorgen maakt. Ook
andere instanties, buurtteams, hulpverleners en andere
professionals kunnen een melding plaatsen.
Hierdoor vinden deze partijen elkaar en kunnen afspraken gemaakt worden over de regie in de hulpverlening.
Omdat het een landelijk systeem is worden verhuisleerlingen standaard gemeld, om zo in contact te komen met
hulpverlening buiten ons Utrechtse netwerk. Bij een
melding wordt u als ouder / verzorger door de mentor op
de hoogte gebracht.

5. Leerlingen en ouders / verzorgers
5.1. Leerlingenraad

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen
op het Kromme Rijn College. Elke klas heeft een vertegen
woordiger in de leerlingenraad. De leerlingenraad denkt
mee over verschillende onderwerpen en wordt zo
betrokken bij onder andere het onderwijs en het maken
van afspraken.
De leerlingenraad vergadert twee wekelijks met de
teamcoach van de afdeling. Vier deelvertegenwoordigers
hebben twee keer per periode een overleg met een lid uit
het managementteam, meestal de directeur. Een aantal
keer per jaar is het overleg met de medezeggenschapsraad (MR). De onderwerpen kunnen door het bestuur of
de schoolleiding bepaald worden, maar ook door de
leerlingenraad zelf.

5.2. Ouders/verzorgers in de school

Het Kromme Rijn College vindt ouderparticipatie erg
belangrijk. In een schooljaar vinden zes oudergespreks-
momenten plaats. De eerste is de kennismaking met de
nieuwe mentor aan het begin van het schooljaar / traject.
Hier wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
bekrachtigd door de ouders. Tijdens de volgende vijf
gesprekken wordt de ontwikkeling van de leerling
doorgenomen en wordt het tussenrapport, het periode
rapport en het eindrapport besproken. De mentor nodigt
de ouders uit voor deze gesprekken. Elk rapport wordt
vooraf geëvalueerd door de docenten en de mentor. In
geval van op-/afstroom wordt de leerling besproken in de
commissie van begeleiding.

Daarnaast organiseren wij verschillende bijeenkomsten
speciaal voor ouders / verzorgers. Dit zijn onder andere
themabijeenkomsten en een klankbordgroep bestaande
uit ouders / verzorgers. Ook in de Medezeggenschaps
raad zijn ouders / verzorgers vertegenwoordigd.
U kunt meer informatie vinden op onze website onder het
Kromme Rijn College – Ouders.

5.3. Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met o.a. de ontwikkeling van het
pedagogisch en didactisch klimaat op school om het
onderwijs op het Kromme Rijn College te verbeteren. Om
als MR goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat
ouders / verzorgers goed vertegenwoordigd zijn in de
MR. Alleen dan kunnen wij zorgen voor een goed klimaat
op school waarin de leerlingen zich prettig voelen.
Aanmelden is mogelijk via het secretariaat.

Over beide onderwerpen kunt u meer informatie vinden
op onze website.
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7. Praktische zaken

6. Financiën
6.1. Vrijwillige bijdrage ouders / verzorgers

Jaarlijks vragen wij van ouders / verzorgers een vrijwillige bijdrage voor activiteiten, zoals excursies, sportdagen
en het vieren van feestdagen. De bijdrage voor dit
schooljaar bedraagt € 100,00. Als een leerling later
instroomt dan betaalt u het bedrag van de resterende
maanden. U kunt dit bedrag in overleg met de administratie contant betalen of overmaken.
Als ouders een U-pas aanvragen voor hun kind en ze
leveren een kopie in van de pas op school, dan is er geen
ouderbijdrage nodig, omdat school dan € 100,00 via de
Upas ontvangt. Zie voor meer informatie over de U-pas:
www.u-pas.nl.
Elke leerling heeft een eigen kluisje in het mentorlokaal.
De huur van de kluis is € 7,50 en is opgenomen in de
ouderbijdrage van € 100,00 of U-pas regeling.

6.2. Verzekeringen

Het Kromme Rijn College heeft een eigen WA-verzekering afgesloten voor leerlingen, personeel, stagiaires en
vrijwilligers. Deze verzekering geldt tijdens de school
tijden, inclusief schoolkampen, schoolreisjes en excursies. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of
schade aan persoonlijke goederen. Wij raden dan ook
aan om geen waardevolle spullen mee te nemen naar
school.
Ouders / verzorgers zijn aansprakelijk voor schade /
letsel die hun kind toebrengt aan medeleerlingen,
personeel, het schoolgebouw of aan de inventaris.
De school kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. In dit soort gevallen zal er een beroep gedaan
moeten worden op de WA-verzekering van de betrokke26

nen. Wij raden ouders / verzorgers dringend aan een
verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid Particulieren hiervoor af te sluiten.
Wij hebben een collectieve ongevallenverzekering
afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers voor als
er iets gebeurt tijdens activiteiten in schoolverband. Het
is een aanvullende verzekering, dit betekent dat altijd
eerst de verzekering van de ouders / verzorgers wordt
aangesproken.
Alle leerlingen die stage lopen zijn gedurende de stage
en tijdens de (rechtstreekse) reis van en naar het stageadres verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en
voor ongevallen. Indien er sprake is van (on)bewust
veroorzaakte schade door eigen schuld, kan hier geen
beroep op gedaan worden. Als leerlingen stage lopen in
de schoolvakanties en in het weekend, dan geldt deze
verzekering als er een stage-overeenkomst is gesloten en
ondertekend.

7.1. Schooltijden

Kromme Rijn College hanteert maandag t /m vrijdag:
08.15 - 14.15 uur als reguliere schooltijden. Uitzonderingen: voor de volgende klassen gelden andere tijden dan
de reguliere schooltijden:
–

–

–

–
–

De voorbereidende arbeidsroute klassen: pre-entree
bol & bbl, en de leerwerktraject klassen 3lwt, 4lwti en
4lwte hebben 13.50 uur als eindtijd op hun schooldag.
Als de leerlingen nog geen stage hebben gevonden
en daarin begeleiding krijgen worden ze op alle
stagedagen van 08.15 tot 11.00 op school verwacht.
Voor de begeleiding van de brancheopleiding en
arbeidstoeleidingsleerlingen worden individuele
afspraken gemaakt.
De aanwezigheidstijden op stagedagen zijn voor alle
leerlingen die stage lopen in overleg met het stage
bedrijf.
De dagklas heeft een kortere dag die eindigt om
12.05.
De NT2 klas hanteert schooltijden van 09.00 - 15.00
uur met uitzondering van woensdag, dat is voor deze
leerlingen de stagedag.

Mentoruren
Alle groepen hebben het eerste en het laatste uur van de
dag een mentoruur en op de laatste lesdag van de week
een verlengd mentoruur. Als er zaken zijn die uw kind wil
bespreken, dan kan hij daarmee altijd naar de mentor
gaan. Zijn er zaken die de hele groep aangaan, dan kan
dit ook tijdens de mentoruren besproken worden.

7.2. Ziekmelden

Wij vragen ouders / verzorgers om ziekte / afwezigheid
altijd telefonisch te melden, bij voorkeur tussen
07.45 - 08.15 uur. Het telnr. van de school voor ziek
meldingen is: 030 - 207 62 99, u kunt dan een bandje
inspreken. Als een leerling gebruik maakt van leerlingen
vervoer, dient u ook de vervoerder in te lichten. Als een
leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact
op met de ouders / verzorgers.

7.3. Verzuim

Het is belangrijk dat leerlingen naar school komen. Elke
dag houden wij bij of een leerling aanwezig is en wat de
reden is van afwezigheid. Als een leerling niet op school
is en een leerling is niet afgemeld, dan bellen wij altijd
naar huis. Als een leerling 16 uur of meer verzuimt, dan
nemen wij altijd contact op met afdeling leerplicht. Bij
herhaling van verzuim zonder reden kan leerplicht een
proces verbaal opmaken en een zorgmelding uit laten
gaan.
Bijzonder (buitenlands) verlof buiten de schoolvakanties
is in sommige gevallen mogelijk. Voor het aanvragen van
bijzonder verlof is in Utrecht een speciale regeling. Het is
goed te weten dat het verlof maximaal 10 dagen mag
duren. In geval van bruiloft, ziekenhuisbezoek of begrafenis is een trouwkaart, verklaring van arts of de
overlijdensakte noodzakelijk.
Het protocol verzuim en informatie over de bijzonder
verlof regeling kunt u vinden op onze website.
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7.4. Te laat komen

Een leerling hoort op tijd op school te komen en in de
klas te zijn. Hiervoor kent het Kromme Rijn College het
‘inloopkwartiertje’. Alle leerlingen lopen vanaf 08.15 tot
08.30 uur de school binnen. Wanneer een leerling toch te
laat is, wordt dit genoteerd in de verzuimlijst van de
leerling. De mentor bespreekt dit te-laat-kom-gedrag met
de leerling. Als de leerling herhaaldelijk te laat blijft
komen, wordt leerplicht ingeschakeld.

7.5. Leerlingenvervoer

VSO-leerlingen die verder dan 4 kilometer moeten reizen,
kunnen in aanmerking komen voor een gratis buskaart.
Ouders / verzorgers dienen dit zelf aan te vragen in de
gemeente waar ze wonen. Leerlingen die niet in staat zijn
zelfstandig te reizen of nog te jong zijn voor het openbaar
vervoer, kunnen in aanmerking komen voor aangepast
vervoer. Zij worden dan met een busje of taxi opgehaald
en weer thuisgebracht. Per gemeente kunnen de regelingen verschillen, zie voor meer informatie de website van
de gemeente waarin u woont.

7.6. Inzagerecht en de Wet op de
Persoonsregistratie

Om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden,
bewaart de school gegevens in een dossier. Deze
dossiers blijven in de daarvoor bestemde ruimte, welke
toegankelijk is voor de medewerkers van de school, het
bestuur en de onderwijsinspectie. Ouders verzorgers
kunnen om inzage vragen. Bij plaatsing elders of als
derden informatie opvragen, dienen ouders / verzorgers
toestemming te geven voor het overdragen van informatie. Bij de aanmelding tekent u voor het geven van
toestemming om dit mogelijk te maken. Als dit aan de
orde is, wordt u hierover geïnformeerd. Het dossier wordt
na het verlaten van de school vijf jaar bewaard en
vervolgens vernietigd.
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7.7. Telefoonvrije school

Het Kromme Rijn College is een telefoonvrije school. Dit
betekent dat leerlingen hun mobiele telefoon in hun kluis
bewaren. De negatieve uitwerkingen van het mogelijk
misbruik wegen naar onze mening zwaarder dan het nut.
Hierbij moet voornamelijk gedacht worden aan geluid- /
filmopnames die een onveilig gevoel oproepen. Daarnaast wil de school overleg hebben met ouders /
verzorgers in geval van een calamiteit thuis of buiten
school. Dit geeft ons de mogelijkheid samen voor uw
kind / pupil een verantwoorde manier van begeleiden af
te stemmen in geval van een plotselinge moeilijke (thuis)
situatie.
Het docententeam verwacht de medewerking van
leerlingen en de ouders / verzorgers om onze school
telefoonvrij te houden. Bij een overtreding wordt de
telefoon ingenomen voor de dag en bij de derde herhaling nemen wij contact op met de ouders / verzorgers
voor een gesprek.
De school kent drie uitzonderingen; de eerste geldt voor
alle leerlingen en is op basis van (groeps-) beloning. In
de praktijk betekent dat de docent voor iedere pauze
leerling(en) beloont met een telefoonactiviteit tijdens die
pauze, het gedooggebied is dan alleen het eigen mentor
lokaal. De tweede betreft het telefoongebruik tijdens een
(vak)les, Bijvoorbeeld voor 21e-eeuwse vaardigheden,
als opzoekbron of als digitaal proefwerkinstrument. In de
aanwezigheid van een leen- telefoon is voorzien voor
leerlingen zonder telefoon. De derde is vanuit een
individuele ondersteuning en de mentor maakt voor deze
tijdelijke situatie afspraken over met de ouders / verzorgers. Deze interventie wordt opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan. Uiteraard kan de leerling in
dringende gevallen altijd gebruik maken van de school
telefoon via de mentor.

7.8. Telefonisch contact met medewerkers

Om de directie, orthopedagogen, mentoren en docenten
beter bereikbaar te maken voor de ouders heeft elke
medewerker binnen school een eigen doorkiesnummer
zodat u rechtstreeks kunt bellen. Omdat wij een telefoonvrije school zijn kunt u de mentoren en docenten tijden
de lesuren niet bereiken, wel kunt u een boodschap
achterlaten op de voicemail en dan wordt u zo snel
mogelijk teruggebeld. De boodschappen die u bij de
voicemail inspreekt kunnen toegevoegd worden aan
magister, ons leerlingvolgsysteem en vormen zo onderdeel van het dossier van uw kind / pupil.

7.9. Foto- en video-opnames in school

Ter begeleiding wordt van leerlingen en / of docenten
video-opnames gemaakt. Deze zijn alleen voor intern
gebruik en worden na gebruik vernietigd. Voor de
website, schoolgids en andere doeleinden maakt de
school foto’s van leerlingen. Deze zijn bij voorbaat
onherkenbaar of bewerkt. In geval van duidelijke herkenning is toestemming verkregen van de leerling en de
ouders / verzorgers. Deze foto’s worden maximaal 1 jaar
gebruikt.

advies een aanbeveling doen over de te nemen maatregelen.
Het klachtenreglement vindt u op onze website. Op de
website www.onderwijsgeschillen.nl/klachten vindt u
meer over de landelijke klachtencommissie. Op deze
website wordt informatie gegeven over onder meer de
relevante regelgeving, de procedure bij de behandeling
van klachten en de samenstelling van de Commissie.
Klachten kunnen ook rechtstreeks met andere instanties
besproken worden, zoals de vertrouwensinspecteur van
de onderwijsinspectie op het nummer 0900-1113 111,
de inspectie van het onderwijs via het nummer
088 - 669 61 94 of leerplicht via: 030 - 286 26 60.

7.10. Klachtenregeling

Bij klachten kunnen de ouders / verzorgers contact
opnemen met de betreffende medewerker van het
Kromme Rijn College. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan een klacht worden
ingediend bij de directeur van de school.
Het Kromme Rijn College is aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie bijzonder algemeen onderwijs. Als
een klacht niet binnen de school is op te lossen, worden
ouders / verzorgers doorverwezen naar deze commissie.
De commissie onderzoekt de ingediende klacht en
brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de
gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar
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8. De ontwikkeling van het onderwijs
in de school
8.1. Kwaliteitszorg en resultaten

Onze school werkt systematisch aan kwaliteitszorg.
Onder kwaliteitszorg verstaan wij: activiteiten die er op
gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te bepalen,
te bewaken, te borgen en te verbeteren. Met andere
woorden: wat vinden wij goed onderwijs, wat zijn de
eisen van de overheid, welke doelen stellen wij, hoe
zorgen wij ervoor dat wij kwaliteit leveren en hoe houden wij de bereikte kwaliteit vast? Met een professioneel
schoolteam op het Kromme Rijn College blijven wij
werken aan de kwaliteitsverbetering en vernieuwing van
het onderwijs. U kunt de bevindingen van de onderwijsinspectie teruglezen op onze website onder Onderwijs.
Daarnaast wordt op onze school periodiek een ouder-/
leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen.
De resultaten worden met de ouders en leerlingen
besproken. De door het docententeam geformuleerde
aandachtspunten zijn transparant en openbaar. In de
twee figuren op de volgende pagina worden de resultaten van leerlingen oudertevredenheidsonderzoek. (Voor
de analyse verwijzen wij naar de website.)

8.2 De resultaten van het onderwijs
Intern rendement
Uit-, in en doorstroom
Het is voor onze school belangrijk om leerlingen te laten
schakelen. Het uitstroomgetal van leerlingen is meerjarig
gelijk gebleven. Bij de laatste vier schooljaren horen de
30

aantallen 71, 73 70 en 70 leerlingen. Daar staat tegenover
dat er meer leerlingen bij komen, wat de groei van de
school verklaart. Sinds ’13-’14 44, 57, 85, 91 en 75 jongeren stroomde in bij de start van het of tussentijds in het
schooljaar.
Examens
Afgelopen twee jaar is veel gewijzigd met de invoering
van het mbo entreeonderwijs. In onze extraneusconstructie (om jongeren mbo eindexamen te laten doen bij
ons op school) is een hoge 3 maanden drempel ingebouwd. Dit leidt in ’17-’18 tot een negatief advies van 60%,
dat is beduidend minder dan de 92% een jaar eerder.
Daarom is de examensamenwerking voorlopig beëindigd, ondanks de stijging van het aantal geslaagden van
1 naar 4 leerlingen. Zoals aangegeven in paragraaf 2.3.
gaan we miv januari 2019 een nieuw examenprogramma
aanbieden.
Bevorderen, voorwaardelijk over en doubleren
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet
en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (Magister). De leerlingen worden regelmatig
getoetst met methodegebonden toetsen. Dat gebeurt op
drie niveaus van weging, duur en herkansingsmogelijkheid. Te weten: overhoring, repetitie of toets en de
spelregels zijn beschreven in het proefwerk- protocol. De
opbrengsten ten opzichte van de vooraf door ons
gestelde normen zijn:

Dit schooljaar wijkt 13,3% af en dat staat gelijk aan 15
leerlingen teveel die zijn blijven zitten van de 111. Dit zijn
leerlingen die in onze ondersteuningsklassen en in de
VAR routes les volgen en hun studie zullen kunnen halen
als zij meer tijd krijgen en dus 1 leerjaar over 2 leerjaren
uit mogen smeren. Over meerdere jaren bekeken is dit
getal sinds ’14-’15 72% constant geweest met 79%, 78%
en nu 77%. Dit jaar is dit getal lager 67%, omdat we dan
beter aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van onze
leerlingen. Een groot gedeelte van de oorzaak is de te
hoge ’aanname’ bij overgang van regulier onderwijs naar
het KRC dat een leerling het leerniveau aan kan. Dat is in
een 10tal situaties niet het geval geweest, dus moet 76%
zijn.
Cognitieve testen
Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van
bijvoorbeeld rekenen / wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen.
Dit zijn de diataaltest, cito volgtoetsen en / of deviant en
voor het praktijkonderwijs het drempelonderzoek.
Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de
groepsplannen (het leerstofaanbod en de aanpak van de
groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- /
bijgesteld.

invoering van het mbo entreeonderwijs voor onze
jongeren meegenomen.
Uitstroomniveaus (V)SO 2016-2017
Door de jaren heen is het uitstroomniveau verbeterd en
constanter geworden. Hierbij wordt gekeken naar het
niveau in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) twee
jaar vóór het uitstroommoment. Het verschil is duidelijk
kleiner geworden voor de groep onder OPP en daarmee
is de inschaling van het uitstroomniveau meer betrouwbaar.
Bestendiging (V)SO 2016 (over uitstroom 2015),
2017 (over uitstroom 2016) en 2018 (over uitstroom 2017)
Onze uitstroomleerlingen volgen wij tenminste nog twee
jaar. In de eerste periode is dat intensief en wanneer de
ondersteuning is opgepakt door de vervolgplek wordt het
contact minder. De scores die ieder jaar bijgehouden
worden zijn onder meer de bestendiging van de leerroute. Hierbij wordt gekeken of de leerlingen ná twee jaar
nog op het uitstroomniveau zitten. Deze getallen zijn
meerjarig verbetert naar meer gelijk niveau en minder
onder niveau

Extern rendement
Uitstroombestemming
De laatste vijf schooljaren hebben ruim 300 jongens en
meisjes het Kromme Rijn College verlaten. De zes
bestemming waarheen wisselden in die jaren wanneer
het bovenstaande figuur wordt bekeken. De lijn die eruit
te halen is – deels in overeenstemming met het beleid
– wanneer minder leerlingen doorstromen naar het
OPDC gaan meer 16+ers uiteindelijk naar het mbo. De
uitstroom naar een andere VSO setting, arbeid en anders
krimpt licht, want deze jongeren stromen of uit naar mbo
of OPDC. In deze beweging zijn ook de gevolgen van de
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9. Jaarplanning

Projectweek

Schoolvakanties

Activiteitendagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Feestdagen

Offerfeest
2e paasdag
Koningsdag
Hemelvaart
Suikerfeest
2e pinksterdag

Studiedagen*

1: Dinsdag 3 september t/m vrijdag 6 september 2019
2: Dinsdag 17 december t/m vrijdag 20 december 2019
3: Dinsdag 7 juli t/m vrijdag 10 juli 2020

maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020
donderdag 16 juli t/m maandag 31 augustus 2020

zondag 11 augustus 2019 (valt in de zomervakantie)
maandag 13 april 2020
maandag 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
donderdag 21 mei 2020
zaterdag 23 mei of zondag 24 mei 2020 (valt in het weekend)
maandag 01 juni 2020

Maandag 2 september 2019
Woensdag 25 september t/m vrijdag 27 september 2019
Woensdag 13 november 2019
Maandag 9 december 2019
Maandag 6 januari 2020
Maandag 6 april 2020 (rapportvergadering)
Vrijdag 22 mei 2020
Maandag 6 juli 2020 (rapportvergadering)

Oudergesprek- en opendagen:

Maandag 14 oktober 2019
Maandag 16 december 2019
Maandag 17 februari 2020
Maandag 13 juli 2020
Op de oudergespreksdagen worden rondleidingen
georganiseerd voor belangstellenden.
* De leerlingen zijn de gehele dag vrij.

Klankbordgroep ouders/verzorgers en ouderthemabijeenkomsten
Klankbordgroep ouders/verzorgers en ouderthemabijeenkomsten
– Data op de website
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2019 ???
2020 ????

Vrijdag 18 oktober 2019
Dinsdagmiddag 4 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Maandag 20 april en dinsdag 21 april 2020
Dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli 2020

Toets-/testweek
–
–
–
–
–
–

Dinsdag 10 t/m donderdag 12 september 2019 voor leerjaar 1 cito 0 of drempelonderzoek Diataal test in november
Dinsdag 10 t/m vrijdag 13 maart 2020 voor alle leerjaren:
leerjaar 1 t/m 3 cito
entree- en pre-entree opleiding deviant
praktijkonderwijs onderbouw drempelonderzoek
nt2 leerlingen de TOA toets

Loopbaanleren en beroepenoriëntatie d.m.v. stage

Leerjaar 1, werkendleren-2-daagse met 1 dag begeleide Jinc stage
Dinsdag 15 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019
Dinsdag 18 februari t/m donderdag 20 februari 2020
Leerjaar 2, werkendleren-3-daagse:
Dinsdag 15 oktober t/m donderdag 17 oktober 2019
Dinsdag 18 februari t/m donderdag 20 februari 2020
Leerjaar 3, werkend leren-4-daagse:
Dinsdag 15 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Dinsdag 18 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
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