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1.

VOORWOORD

Beste leerling,
Welkom terug op de Sonnewijser!
In dit informatieboekje vind je alle gegevens over schooltijden, vrije dagen en informatie over welke
spullen je op school nodig hebt. Ook vind je een uitleg over het gedrag dat wij als school verwachten
van jou. Wij noemen dit onze gedragsverwachtingen.
In de schoolgids, op de website van de school: www.sonnewijser.nl en op ons Instagram-account
@desonnewijseross kun je nog meer informatie vinden dan in dit informatieboekje staat.
Als je verder nog vragen hebt mag je die altijd aan je mentor stellen. Als je ouders nog vragen hebben
kunnen ze de mentor mailen of na schooltijd bellen. Misschien kunnen we de vraag al aan de telefoon
beantwoorden en anders maken we een afspraak voor een gesprek op school.
We starten op vrijdag 2 september en maandag 5 september 2022 met de kennismakingsgesprekken.
De eerste lesdag is op 6 september 2022. We verwachten je dan om 08.20u op school!

Namens alle collega’s wensen we je een fijn schooljaar!

Judith de Groot
Locatieleider Unit Vervolgonderwijs

Adres voor de taxi:
Sonnewijser Unit Vervolgonderwijs
Locatie Staringstraat
Staringstraat 4
5343 GH Oss

Sommige van onze leerlingen wonen niet (meer) bij beide ouders, bijvoorbeeld omdat de ouders gescheiden zijn. Ook kan het zijn
dat een leerling van ons niet thuis woont. In dit informatieboekje hebben we het telkens over ouders, omdat dat fijner leest,
maar dat kan dus ook betekenen ouder of verzorger(s).
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2.

VAKANTIES, VRIJE DAGEN EN LESTIJDEN

VAKANTIES
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie*
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma
ma
ma
ma
ma
do
ma
vanaf

24-10-2022
26-12-2022
20-02-2023
10-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
29-05-2023
17-07-2023

t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr

28-10-2022
06-01-2023
24-02-2023

t/m
t/m

vr
vr

05-05-2023
19-05-2023

* De examendata voor schooljaar 2022/2023 zijn nog niet bekend. Mochten deze in de meivakantie
vallen, dan kunnen er aanpassingen in de vakantieplanning plaatsvinden voor de bovenbouw.

LEERLINGVRIJE DAGEN
Kennismakingsgesprekken
Studiedag (leerlingen vrije dag)
Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12.10 u)
OPP-gesprekken/oudergesprekken (na schooltijd)
Studiedag (leerlingen vrije dag)
Studiedag (leerlingen vrije dag)
Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12.10 u)
Rapportmiddag/-avond (leerlingen vrij vanaf 12.10 u)
Studiedag (leerlingen vrije dag)
Studiedag (leerlingen vrije dag)
Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12.10 u)
Rapportmiddag/-avond (leerlingen vrij vanaf 12.10 u)
Schooljaar afsluiting (leerlingen vrije dag)

02-09 en 05-09-2022
19-09-2022
06-10-2022
14-10-2022
17-11-2022
13-12-2022
17-01-2023
09-02-2023
08-03-2023
07-04-2023
20-06-2023
10-07-2023
14-07-2023

LESTIJDEN
Opstarten

08.20 u

08.35 u

1e lesuur
2e lesuur

08.35 u
09.25 u

09.25 u
10.15 u

Pauze

10.15 u

10.30 u

3e lesuur
4e lesuur

10.30 u
11.20 u

11.20 u
12.10 u

Pauze

12.10 u

12.30 u

5e lesuur
6e lesuur

12.30 u
13.20 u

13.20 u
14.10 u

Afsluiting

14.10 u

14.15 u

7e lesuur
14.20 u – 15.10 u
e
(7 lesuur uitsluitend op woensdag en/of vrijdag: dit uur wordt besteed aan coachgesprekken,
inhalen en/of herkansen in overleg met ouders).
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Lestijd
De eerste bel gaat om 08.15u. De leerlingen verspreiden zich over 2 verdiepingen en gaan naar hun
eigen klaslokaal waar ze opgewacht worden door hun mentor.
Om 08.20 u start de effectieve lestijd! De bel gaat kort, op dit signaal zitten alle leerlingen in de klas
achter hun bureau en de jassen, tassen, petten en telefoons zijn opgeborgen in de kluisjes.
We beginnen vervolgens met de opstart van de dag. De mentor is vrij om de start in te vullen met
Sociale Vaardigheden (SoVa), Studievaardigheden (STuVa), het (Jeugd)journaal kijken en nabespreken,
stil lezen etc.
Tussen de lessen door gaat de bel één keer kort. Dit signaal betekent dat er een leswisseling is;
de leerlingen wisselen van boek of zij gaan naar een vakleerkracht. Om geen effectieve lestijd te missen
voor beide subgroepen, kunnen de leerlingen direct bij de bel opstaan en naar buiten lopen.
Lestijden TOM klas
De Sonnewijser heeft ook een TOM klas. In deze klas werken alle leerlingen met een Traject Op Maat.
Dit betekent dat de schooltijden (kunnen) afwijken. In het OPP van de leerling lees je de verantwoording
en de opbouw van de leerling.
Examen
Leerlingen op de Sonnewijser volgen het Staatsexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijk examen
en een mondeling examen. Het schriftelijk examen voor de leerlingen op VMBO-Basis en VMBO-Kader
vinden plaats in april 2023. Voor leerlingen op VMBO-Theoretisch vindt het schriftelijk examen plaats
van 11 mei t/m 30 mei 2023. Wanneer alle precieze data bekend zijn, zullen deze natuurlijk
gecommuniceerd worden.
Het mondeling examen vindt altijd plaats aan het einde van het schooljaar.
Dit houdt in dat je, ook in het vierde leerjaar, tot het einde van het schooljaar op school zit.
Er is, behalve op de gebruikelijke schooldagen, ook altijd een zaterdag waarop mondelinge examens
plaatsvinden. Leerlingen op VMBO-Basis en VMBO-Kader maken naast het Staatsexamen voor
de theorievakken ook een praktijkexamen voor het profiel D&P.
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3.

AFWEZIG ZIJN

Ziekmelden
Als je ziek bent moeten je ouders vóór 08.15u naar school bellen.
Betermelden
Wanneer je weer beter bent, ontvangen we een telefonische betermelding van jouw ouder/
begeleider.
(Ziekte)verzuim
Iedereen wordt weleens ziek, soms duurt dit een paar dagen, soms langer. Het kan ook voorkomen dat je
vaker in een jaar ziek bent en hierdoor te veel onderwijs mist. Wanneer er sprake is van (te) vaak ziek zijn,
kan de Sonnewijser de kennis en hulp van de leerplichtambtenaar vragen. Zij hebben een verzuimprotocol
(dat staat op onze website en in de schoolgids) waarin aangegeven staat welke stappen school kan/moet
ondernemen om het verzuim te verminderen of tegen te gaan. Ook wordt er soms gevraagd of
de schoolarts kan meekijken of er wordt een gesprek gepland samen met jou en je ouders om het verzuim
te bespreken, afspraken te maken en mogelijk tot een oplossing te komen.
Verlofaanvraag
Als er een moment is waarop jij niet naar school kan komen moet je daar verlof voor aanvragen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan de tandarts of een doktersafspraak.
Bij hoge uitzondering (bv. voor speciale familiebijeenkomsten zoals bruiloften of bij overlijden)
kun je ook verlof krijgen.
Voor alle vormen van verlof moeten je ouders een aanvraagformulier invullen.
Alle informatie vind je in de schoolgids en op onze website bij ‘praktische zaken’.
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4.

Gedragsverwachtingen

De Sonnewijser is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dat betekent dat je naast de ‘gewone’
lesdoelen ook persoonlijke leerdoelen hebt. Die leerdoelen kunnen heel verschillend per leerling zijn.
Wij willen alle leerlingen helpen met het behalen van deze doelen.
Om jezelf goed te kunnen ontwikkelen is het de bedoeling dat iedereen zich op school prettig en veilig
voelt. Daarom werken wij met gedragsverwachtingen. Daarin staat beschreven wat we van alle leerlingen
op school verwachten. We gaan uit van drie waarden; respect, verantwoordelijkheid en veiligheid.
1. Allereerst respect voor jezelf, je doet er toe, je mag er zijn!
2. Daarnaast respect voor de ander, die wij willen accepteren zoals hij is en ook ondersteunen,
waardoor er een goede (werk)sfeer is.
3. Tenslotte respect voor de omgeving waar wij zijn, voor de school en de materialen.
Omdat we het fijn vinden dat jullie je volgens deze verwachtingen gedragen, geven we hier ook les in.
We trainen het nemen van verantwoordelijkheid: het staan voor de keuzes die je bewust hebt gemaakt
en voor je gedrag. Dan weet je wat er van jou verwacht wordt en kun je groeien in een omgeving die jou
ondersteunt en waardeert.
Een aantal belangrijke punten zijn:
1. Wij zijn een rookvrije school
2. Ik leg mijn mobiel gedurende de hele schooldag in de kluis
3. Ik ga respectvol om met mijn omgeving
4. Ik praat op een prettige toon met de ander
5. Ik ruim op en draag zorg voor een nette school
6. Ik ben op tijd op school en in de lessen
7. Ik luister naar (de instructies) van de leerkracht
Als leerlingen zich niet aan de gedragsverwachtingen houden, zullen we maatregelen moeten nemen.
We onderscheiden kleinere overtredingen (bijvoorbeeld telefoongebruik in de les of grof taalgebruik)
en groot probleemgedrag. Bij kleinere overtredingen word je door leraren herinnerd aan onze
gedragsverwachtingen en volgt een consequentie. Bij groot probleemgedrag, zoals drugsgebruik of het
gebruik van fysieke agressie, reageren we altijd met maatregelen waarbij je ouders betrokken worden.
8. Het is belangrijk dat je gezond eet en drinkt. Wij verwachten dan ook dat je brood,
fruit en drinken of yoghurt meeneemt. Energiedrankjes en grootverpakkingen chips/koekjes
zijn verboden.
9. Veel van onze leerlingen moeten op vaste tijden medicatie innemen, misschien jij ook wel.
Maak hier goede afspraken over met je mentor. Als je je medicatie niet inneemt of niet
in wil nemen, zullen we je ouders vragen om je op te komen halen.
10. Fotograferen en filmen in de school is niet toegestaan en kan zelfs strafbaar zijn.
We zien er dan ook streng op toe dat dit niet gebeurt. Gebeurt het toch, dan zullen we
passende maatregelen moeten nemen.
11. Drugs en alcohol zijn bij wet verboden en zijn vooral ook schadelijk voor je gezondheid.
Op onze school is het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn én het verhandelen ervan
strikt verboden. Als we vermoeden of vaststellen dat dit binnen of buiten school gebeurt,
stellen we de politie op de hoogte.
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Ook bespreken we dit met jou en je ouders tijdens een gesprek op school.
Tijdens dat gesprek worden consequenties besproken en worden afspraken gemaakt.
12. Wapens en/of voorwerpen die daarop lijken, zijn op school verboden en worden ingenomen.
Je ouders en de politie worden op de hoogte gesteld. Het wapen geven wij aan de politie.
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En verder…

Schoolspullen
De school is verantwoordelijk voor de zorg van leermiddelen. Dat wil zeggen dat je van school alle boeken,
schriften, mappen etc. krijgt. De leerlingen van de onderbouw krijgen een eigen Sonnewijser-agenda.
We vragen aan onze bovenbouwleerlingen om zelf een agenda mee te nemen.
We vragen iedere leerling zelf een etui mee te nemen met daarin de volgende inhoud:
pennen, potloden, gum, puntenslijper, geodriehoek, passer, schaar, stiften, lijmstift en kleurpotloden.
Ook een eigen rekenmachine (Casio fx-82MS) is noodzakelijk. Leerlingen die graag werken met muziek
raden we aan om een MP3-speler aan te schaffen. Deze kan in overleg met de mentor worden gebruikt.
Gymkleding en schoenen
Op je lesrooster staat het vak gym. Verschillende bewegingsactiviteiten komen aan bod.
Vanwege de veiligheid en de hygiëne gymmen we in gym-/ sportkleren. Dit zijn dus andere kleren
en schoenen (met een lichte zool, dus geen zwarte zool!) dan je die dag op school aan hebt.
Je mag sporten in de gymkleren die jou lekker zitten, alleen een ‘hoodie’ is niet toegestaan,
omdat een capuchon onhandig kan zijn met gymmen. Verder is het belangrijk dat je geen sieraden draagt
tijdens de gymles. Vanwege de veiligheid zijn horloges, armbanden, ringen, kettingen, oorbellen, piercings
etc. niet toegestaan. Het is verstandig deze in je eigen kluis te bewaren.
Verdere kledingvoorschriften
Op dagen dat je de praktijklessen koken en techniek hebt is het verplicht om dichte schoenen
en een lange broek te dragen, ook op zomerse dagen. Neem dus op een warme dag altijd een paar
dichte schoenen mee naar school, zodat je open schoenen of slippers kunt wisselen.
Daarnaast verwachten we dat je op de Sonnewijser in gepaste kleding op school komt. Dit betekent dat je
kleding draagt die in ieder geval de buik, billen en borsten bedekt. Wanneer dit niet het geval is, zullen we
je naar huis sturen met het verzoek je om te kleden. Na schooltijd moet je de gemiste lestijd dan inhalen.
Buitenschoolse activiteiten
We vinden het belangrijk dat je niet alleen leert in de klas. Elke klas gaat, indien mogelijk, minimaal één
keer per jaar op excursie. Deze activiteit vindt onder schooltijd plaats en is dan ook verplicht voor alle
leerlingen. Ook organiseren we ieder jaar een sportdag en is er een klassenuitje. Je mentor zal jou en je
ouders hier op tijd over informeren.
Gala
Voor alle leerlingen in leerjaar 3 en 4 organiseert de Sonnewijser aan het eind van het schooljaar een gala.
Dit gala vindt plaats op school, waarbij de eerder genoemde regels omtrent roken, drugs en alcohol
uiteraard ook gelden.
Schade
Op iedere school gaan er wel eens dingen kapot, zo ook op de Sonnewijser. Sommige dingen gaan
per ongeluk of door het gebruik kapot, andere dingen worden moedwillig stukgemaakt. Wij vinden het
zonde om geld uit te geven aan dingen die moedwillig vernield worden. We geven het geld liever uit aan
leuke en/of nuttige dingen. Dit is dan ook de reden dat wij als school ervoor kiezen
om de kosten van vernielde zaken te verhalen op de vernieler en/of ouder(s).
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