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1. Welkom
Je komt bij ons op school, welkom! De meesten van jullie hebben al een kennismaking gehad bij ons.
Tijdens de kennismaking is er al van alles verteld. In dit informatieboekje staat de belangrijkste eerste
informatie nog even op een rij.
Voor de leerlingen die al bij ons op school zaten: welkom terug na de vakantie!
In dit informatieboekje vind je alle gegevens over de vrije dagen, namen van onze medewerkers en
informatie over welke spullen je hier op school nodig hebt. Ook vind je bijvoorbeeld een uitleg over
het gedrag dat wij als school verwachten van jou. Wij noemen dit met een mooi woord; de
gedragsverwachtingen.
In de schoolgids en op de website van de school (www.sonnewijser.nl) kun je nog meer informatie
vinden over onze school dan dat er in dit informatieboekje staat.
Als jij verder nog vragen hebt, mag je die altijd aan je mentor stellen. Als je ouders nog vragen
hebben, kunnen ze altijd even naar school bellen of mailen. Misschien kunnen we de vraag al snel
beantwoorden en anders maken we een afspraak voor een gesprek.
In week van maandag 5 september verwachten we jou op school, je krijgt nog bericht van ons op
welke datum en tijdstip je precies verwacht wordt.
Wij zien je graag op de eerste lesdag op school!

Namens alle collega’s wens ik je een fijn schooljaar,

Hennie Visser
Locatieleider Unit Route Arbeid

Sommige van onze leerlingen wonen niet (meer) bij beide ouders, bijvoorbeeld omdat ouders
gescheiden zijn. Ook kan het zijn dat een leerling van ons niet meer 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. Contact
Het is belangrijk dat de school en ouders goed met elkaar praten over hoe het gaat op school. Het is
heel belangrijk dat school regelmatig vertelt wat er goed gaat!
Wanneer het iets minder goed gaat is het belangrijk dat school, ouders en de leerling in gesprek gaan.
Samen kunnen we op een rustige wijze bespreken welke mogelijke oplossingen er zijn.
Wees niet bang om contact op te nemen. We willen voorkomen dat er misverstanden ontstaan.
De volgende telefoonnummers zijn overdag bereikbaar:

Sanne v/d Bogaard & Mascha de Groot (mentoren
leerjaar 1):
Henri Heijmans (mentor leerjaar 2):
Nele Weil (mentor leerjaar 3):
Sonnewijser Unit route Arbeid:

06-58886156
06-82470149
06-16921147
0412-625544

Email adressen:
Hennie Visser:

h.visser@sonnewijser.nl

Sanne v/d Bogaard:
Mascha de Groot:

s.vandenbogaard@sonnewijser.nl
m.degroot@sonnewijser.nl

Henri Heijmans:

h.heijmans@sonnewijser.nl

Nele Weil:

n.weil@sonnewijser.nl
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3. Afwezig zijn
Ziekmelden
Als je ziek bent, moeten je ouders vóór 8.20u contact met school opnemen om jou ziek te
melden. Dit kan per app/telefoontje naar de mentor of via het algemene nummer:
0412 – 62 55 44
Betermelden
Wanneer je weer beter bent, dan ontvangen we een betermelding van jouw ouders.
(Ziekte)verzuim
Iedereen wordt wel eens 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. In sommige gevallen wordt de
schoolarts gevraagd om mee te denken of er wordt een gesprek gepland met jou en je ouders om
samen tot een oplossing te komen. Wanneer er sprake is van (te) vaak afwezig zijn kan de
Sonnewijser ook de kennis en hulp van de leerplichtambtenaar vragen. Zij hebben een
verzuimprotocol (staat op onze site en in de schoolgids) waarin aangegeven staat welke stappen
school kan/moet ondernemen om het verzuim te verminderen of tegen te gaan.
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. Regels en afspraken
De Sonnewijser is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit 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 goed te kunnen leren is het de bedoeling dat iedereen zich op school prettig en veilig voelt.
Daarom werken wij op onze locatie met gedragsverwachtingen. Hierin staat beschreven wat we van
alle leerlingen op school verwachten. We gaan uit van drie waarden; Veiligheid, Respect en
Verantwoordelijkheid.
Omdat we het fijn vinden dat jullie je volgens deze verwachtingen gedragen, geven we hier ook les in.
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. Op onze school liggen de mobieltjes, (nek)tassen, petten in je kluis.
2. We praten op een prettige toon met elkaar.
3. We ruimen op en dragen zorg voor een nette school.
4. We zijn op tijd op school en in de lessen.
5. We luisteren naar de instructies van de leraren.
6. Het is belangrijk dat je gezond eet en drinkt. Wij verwachten dan ook dat je brood en drinken
meeneemt. Energiedrankjes en grootverpakkingen zijn niet toegestaan.
7. 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 met je ouders overleggen hoe we dit kunnen oplossen.
8. Sinds schooljaar 2019/2020 is onze school volledig rookvrij. Dat betekent dat het voor alle
leerlingen ten strengste verboden is te roken. Wanneer zij worden betrapt op roken zal er
contact opgenomen worden met ouders. Ook zal het rookwaar in beslag worden genomen.
9. Wapens zijn op school verboden en worden ingenomen. Je ouders en de politie worden op
de hoogte gesteld. Het wapen geven wij aan de politie.
10. Bepaalde middelen (drugs) 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 van drugs (inclusief alcohol) strikt verboden. Ook het bezitten van vuurwerk is
op school verboden. Als we vermoeden of vaststellen dat dit binnen of buiten school
gebeurt, dan stellen we de politie op de hoogte. Ook bespreken we dit met jou en je ouders
tijdens een gesprek op school.
Als leerlingen zich niet aan de gedragsverwachtingen houden, zullen we als school daarop handelen.
We onderscheiden groot probleemgedrag (zoals bijvoorbeeld drugsgebruik of het gebruik van fysieke
agressie) van kleine overtredingen. Bij kleine overtredingen (bijvoorbeeld telefoongebruik in de
school) word je door leraren herinnerd aan onze gedragsverwachtingen en volgt een mogelijke
consequentie. Bij groot probleemgedrag reageren we altijd met maatregelen waarbij je ouders
betrokken worden.
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Om de school veilig te houden voor iedereen, kan het zijn dat wij een kluisjes/tassencontrole
uitvoeren. Dit doen wij in overleg en in samenwerking met onze jeugdagent.
Hoe wordt er gehandeld bij gedrag waardoor de lessen niet verder kunnen?:
Stap 1; waarschuwing en benoemen van het gewenste gedrag.
Stap 2; tweede waarschuwing en 10 minuten naar de achterwacht om te herstellen.
Stap 3; met gewenst gedrag terug in de klas om de les te volgen.
Stap 4; wanneer een leerling voor de tweede keer op één dag voor straf naar de achterwacht wordt
gestuurd, zal een leerling strafwerk mee naar huis krijgen en dit de volgende dag moeten inleveren.
Stap 5; wanneer een leerlingen voor de derde keer op één dag voor straf naar de achterwacht wordt
gestuurd, wordt in overleg met ouders een passende oplossing gezocht buiten de klas.
Medicatie:
Veel van onze leerlingen moeten op vaste tijden medicatie innemen, misschien jij ook wel. Maak hier
goede afspraken over met je mentor.
Roken:
Wij zijn een rookvrije school. Dus roken is verboden!
Materiaalgebruik
Jullie krijgen van de Sonnewijser verschillende materialen waarmee je de lessen goed kunt volgen.
Denk hierbij aan de volgende materialen:
-

Laptop

-

Boeken

-

Stoelen en tafels

-

Gymmaterialen

-

Rekenmachines

-

Handvaardigheid gereedschap

-

Kookgereedschap

-

Pennen en potloden

Het is dan ook belangrijk dat deze spullen in goede staat blijven. Wanneer er materiaal kapot is, zal
dat gerepareerd of vervangen moeten worden om de lessen weer goed te kunnen volgen.
Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen waar je mee werkt. Als die spullen kapot gemaakt
worden, zal er contact opgenomen worden met ouders. Er wordt daarnaast een rekening verstuurd,
zodat de schade vergoed kan worden (deze rekening kan in sommige gevallen verhaald worden op
een WA-verzekering).
Gymspullen:
Tijdens de gymlessen is het belangrijk dat je spullen in orde zijn; gymbroek, shirt en sportschoenen
(geen zwarte zolen).
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Zorg in de school:
Sinds schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een samenwerking op het gebied van Zorg in de
school. Stichting Prisma (Makker) is onze partner hierin.
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5. Vakken
In de tabel hieronder staat welke vakken de leerlingen krijgen en in welk leerjaar dat zal zijn.
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Nederlands

Nederlands

Nederlands

Rekenen

Rekenen

Rekenen

Engels

Engels

Engels

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Burgerschap

ICT

ICT

ICT

Koken

Koken

Koken

Tekenen

Tekenen

Tekenen

Handvaardigheid

Handvaardigheid

Handvaardigheid

Wonen

Wonen

Wonen

Sectororiëntatie

Sectororiëntatie

WEP-Stage

ATC

ATC

Certificering

Gym

Gym

Gym

Mentoruur

Mentoruur

Mentoruur

Groen

Groen

Leefstijl

Leefstijl

Leefstijl

Weekafsluiting

Weekafsluiting

Weekafsluiting

Project

Project

Er wordt door middel van de Cito-toets gekeken naar wat de leerling allemaal kan. Deze toets staat 2x
per jaar op de agenda. In deze week gelden aangepaste lestijden, waar ouders op tijd van op de
hoogte gebracht worden.

© Sonnewijser

6. Vakanties / studiedagen aangepaste
schooltijden
Feestdagen en vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2022
ma 26-12-2021 t/m vr 06-01-2023
ma 20-02-2023 t/m vr 24-02-2023
vr 07-04-2023 (vrij voor leerlingen)
ma 10-04-2023
ma 24-04-2023 t/m vr 05-05-2023
do 18-05-2023 t/m vr 19-05-2023
ma 29-05-2023
ma 17-07-2023 t/m vr 25-08-2023

Studiedagen (leerlingen geen les)
Maandag
19 september 2022
Woensdag
28 september 2022
Vrijdag
23 december 2022 (studiemiddag, les tot 12:15 uur)
Maandag
09 januari 2023
Woensdag
01 februari 2023
Vrijdag
07 april 2023
Dinsdag
30 mei 2023
Vrijdag
16 juni 2023
Vrijdag
14 juli 2023

Lestijden
Een lesdag begint altijd om 8.25 uur en eindigt om 14.20 uur.
Schooltijden
Leerjaar 1 en 2

Leerjaar 3

Maandag

08.25-14.20

08.25-14.20

Dinsdag

08.25-14.20

08.25-14.20

Woensdag

08.25-14.20

08.25-14.20

Donderdag

08.25-14.20

Stage

Vrijdag

08.25-14.20

08.25-14.20
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Stage (leerjaar 3)
In leerjaar 3 gaan de leerlingen onder schooltijd (8.25-14.20u) één dag in de week stage lopen. Deze
stages worden door school geregeld en er zal voldoende begeleiding zijn. De leerlingen worden naar
de stages gebracht of kunnen met de fiets gaan (eventueel met een schoolfiets).
Op dit moment staat de donderdag als stagedag gepland. Deze kan echter gewijzigd worden indien
nodig.
Schooltijden 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 het opbouwprogramma van de leerling.
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7. Personeel
Bovenschools directeur Unit Arbeid:
Locatieleider:

Theo van Kilsdonk
Hennie Visser

Mentoren:

Sanne van den Bogaard
Mascha de Groot
Henri Heijmans
Nele Weil
Jan Schippers
Mariëlle van Elk
Monique Smits
Monique Voss

Vakleerkrachten:

Berteld Beks
Tobi Steeg
Kees van der Loop
Hannelore Bouchoms

Lerarenondersteuner/:
Onderwijsassistent

Nathalie Cheizoo
Cees Dekker
Marjolein van Deursen
Esmee van Oorschot
Ron de Jong
Itske Bijvelds

Achterwacht/
Leerlingbegeleider:

Jan Jeuken

Intern begeleider:

Anke van Gorkum

Vertrouwenspersoon/
Ondersteuningscoördinator:

Yvonne van der Linden

Uitstroomcoördinator:

Femke van Berkel
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