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1.

VOORWOORD

Voor de nieuwe leerlingen: welkom bij ons op school! Met de meesten van jullie hebben we al
kennisgemaakt. Tijdens die kennismaking is er van alles verteld over onze school en in dit
informatieboekje staat de belangrijkste informatie nog een keer op een rij.
Voor de leerlingen die al bij ons op school zitten: welkom terug na de vakantie!
In dit boekje vind je alle gegevens over schooltijden, de vrije dagen en welke spullen je hier op school
nodig hebt. Ook geven we uitleg over het gedrag dat wij als school van jou verwachten. Wij noemen dit
met een mooi woord onze gedragsverwachtingen.
In de schoolgids en op de website van de school (www.sonnewijser.nl) kun je nog meer informatie vinden.
Als je verder nog vragen hebt, mag je die altijd aan je mentor stellen. Als je ouder(s)/verzorger(s) nog
vragen hebben, kunnen ze altijd even naar school bellen. Misschien kunnen we de vraag al aan de
telefoon beantwoorden en anders maken we een afspraak voor een gesprek.
Wij zien je graag bij de eerste lesdag op dinsdag 23 augustus om 08:15 uur op school!

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

Jeroen Kamp
Locatieleider Unit Vervolgonderwijs / Unit Route Arbeid Tiel

Adres voor de taxi:
Sonnewijser Unit Vervolgonderwijs
Jacob Cremerstraat 1
4001XM Tiel

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

Feestdagen en vakanties
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 24-10-2022 t/m vr 28-10-2022
ma 26-12-2022 t/m vr 06-01-2023
ma 27-02-2023 t/m vr 03-03-2023
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 10-07-2023 t/m vr 18-08-2023

Leerlingvrije dagen
Kennismakings- startgesprekken
Studiedag
Studiedag
OPP-gesprekken/oudergesprekken
Studiedag
Studiemiddag
OPP-gesprekken en rapporten
Studiedag
Studiedag
OPP-gesprekken en rapporten
Studiedag

22-08-2022
14-09-2022
19-09-2022
07-10-2022
08-11-2022
23-01-2023 vanaf 12.10 uur
26-01-2023 vanaf 12.10 uur
07-04-2023
07-06-2023
05-07-2023
07-07-2023

Lestijden schooldagen
Locatie Jacob Cremerstraat 1 en 3 en Noordvleugel
Maandag:
08:15 uur t/m 14:15 uur
Dinsdag:
08:15 uur t/m 14:15 uur
Woensdag :
08:15 uur t/m 14:15 uur
Donderdag:
08:15 uur t/m 14:15 uur
Vrijdag:
08:15 uur t/m 14:15 uur
Pauze
Kleine pauze
Grote pauze

10:15 uur - 10:30 uur
12:10 uur - 12:30 uur

LESTIJD
De eerste bel gaat om 08.15 uur. De leerlingen verzamelen op afgesproken plaats waar ze opgewacht
worden door hun mentor, ze gaan onder begeleiding naar hun eigen klaslokaal.
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.
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LESTIJDEN TOM klas en structuuronderwijs
De Sonnewijser heeft ook een TOM-klas. In deze klas werken leerlingen met een Traject Op Maat.
Dit betekent dat de schooltijden (kunnen) afwijken. In het OPP van de ‘TOM-leerling’ vind je de
verantwoording en de opbouw.
Daarnaast bieden we enkele leerlingen structuuronderwijs. De lestijden schooltijden van het
structuuronderwijs kunnen tevens afwijken van de reguliere lestijden. In het OPP van de leerlingen met
structuuronderwijs vind je de verantwoording hiervoor.
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3.

AFWEZIGHEID

Ziekmelden
Als je ziek bent, moeten je ouder(s) of verzorger(s) vóór 08.15 uur naar school bellen naar
telefoonnummer 0344-627042.
Ook wanneer je onderwijs volgt op dislocatie Noordvleugel maak je gebruik van bovenstaand
telefoonnummer, er wordt dan een boodschap doorgegeven of een terugbelnotitie gemaakt.
Beter melden
Wanneer je weer beter bent, dan ontvangen we een betermelding van jouw ouders.
(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) veel verzuim,
dan treedt het regionale verzuimprotocol in werking. Daarbij kan het zijn dat de Sonnewijser de
leerplichtambtenaar moet inlichten. Het verzuimprotocol staat op onze website en in de schoolgids.
Wanneer er sprake is van veel verzuim worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek met de
leerplichtambtenaar. Ook wordt er soms aan de schoolarts gevraagd om advies te geven of onderzoek te
doen. Dit alles met natuurlijk als doel om het verzuim te verminderen of tegen te gaan!
Verlofaanvraag
Als er een moment is waarop jij niet naar school kan komen, moet je daarvoor toestemming vragen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om een bezoek aan een specialist of een doktersafspraak. We willen jou vragen om
deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
Afmelden doe je bij je eigen mentor. Je mentor vraagt je dan om een afspraakkaart te laten zien.
Bij hoge uitzondering (bijv. voor speciale familiebijeenkomsten zoals bruiloften of bij
begrafenissen/crematie) kun je ook verlof krijgen. Hiervoor vraag je altijd vooraf verlof aan. Dit
doe je door een verlofaanvraag in te vullen. Deze lever je samen met bewijsmateriaal,
bijvoorbeeld een uitnodiging of rouwkaart, op school in.
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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 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. Dit betekent: hoe wij verwachten dat je je op
school gedraagt. We gaan daarbij uit van drie waarden: Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid.
Omdat we deze waarden zo belangrijk vinden, geven we hier ook les in. Door deze lessen wordt het extra
duidelijk voor je wat we van jou verwachten en kun je groeien in een omgeving die jou ondersteunt en
waardeert.
Een aantal belangrijke punten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ik luister naar (de instructies van) de volwassenen
Ik leg mijn mobiel gedurende de hele schooldag in de kluis
Wij zijn een rookvrije school
Ik ga respectvol om met mijn omgeving
Ik praat op een prettige toon met de ander
Ik ben op tijd op school en in de lessen
Ik ruim op en draag zorg voor een nette school

Wij gaan ervan uit dat iedereen deze gedragsverwachtingen kent en ernaar handelt. We onderscheiden
kleine overtredingen en groot probleemgedrag. Bij kleine overtredingen (bijvoorbeeld telefoongebruik in
de school) word je gewezen op onze gedragsverwachtingen en kan een sanctie volgen. Groot
probleemgedrag, zoals het gebruik van fysieke agressie, heeft altijd consequenties. Daarbij wordt contact
opgenomen met je ouders.

8. Bij aankomst bij het schoolterrein ga je direct het plein op
9. Petten, (nek)tassen en zonnebrillen worden veilig opgeborgen in je kluis.
10. Je neemt eten en drinken mee naar school. Daarbij is belangrijk dat je gezond eet en drinkt.
Energiedrankjes, frisdranken, snoep en grootverpakkingen zijn niet toegestaan.
11. Als je medicatie gebruikt, dan zorg je dat je dit op tijd doet. Maak hier goede afspraken over met
je mentor. Ga je hier niet goed mee om, dan kan het zijn dat we je niet goed meer kunnen
begeleiden. We vragen dan je ouders om je op te halen.
12. Je draagt op school geen kleding die voor anderen kwetsend kan zijn . Als hier twijfels over zijn,
gaan we met je in gesprek.
13. Fotograferen en filmen in de school is niet toegestaan en kan zelfs strafbaar zijn. We zien er dan
ook op toe dat dit niet gebeurt. Gebeurt dit toch, dan zullen we passende maatregelen moeten
nemen.
14. Het is verboden om drugs mee te nemen, te gebruiken en/of te verhandelen. Als we vermoeden
of vaststellen dat dit binnen of buiten school gebeurt, dan worden de middelen ingenomen en
brengen we je ouders en de politie op de hoogte.
15. Je neemt geen wapens mee naar school of zaken die als wapen gebruikt kunnen worden. Als je dit
toch doet, nemen we de spullen in beslag en brengen je ouders en de politie op de hoogte.
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5.

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 ook 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 (zonder
zwarte zool) dan de kleren die je die dag op school aan hebt. Je mag sporten in de gymkleren die jou
lekker zitten. 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 dan ook in je eigen kluis in jouw klas te bewaren.
Verdere kledingvoorschriften
Op dagen dat je de praktijklessen koken of 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.
Bij techniek wordt gewerkt met machines en/of grote gereedschappen en materialen. Leerlingen dragen
daar behalve dichte schoenen ook een stofjas. Deze stofjas wordt door school aangeschaft. Ook hebben
leerlingen geen sieraden om hun polsen en handen. Deze veiligheidsvoorschriften horen bij het
machinegebruik in deze ruimte. Daarnaast willen wij ongelukken en verwondingen voorkomen.
Wanneer je het vak groen op het rooster hebt staan, is het de bedoeling dat je zelf zorgt voor een paar
laarzen of oude dichte schoenen. Deze mogen op school blijven.
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.
Kluisjes
Aan het begin van het schooljaar ontvang je van je mentor een sleutel van een kluisje.
We verwachten dat alle leerlingen hun jas, (nek/heup)tas, pet en telefoon aan het begin van de dag in hun
kluisje leggen. De borg van een kluisje is €10,- per jaar. Dit bedrag krijg je terug als je aan het einde van het
schooljaar de sleutel inlevert. Bij verlies van je sleutel, gebruiken wij jouw borg om een nieuwe sleutel te
laten maken. Je krijgt je geld dan dus niet terug, wees daarom zuinig op de sleutel!
Je kluisje kan altijd worden ingezien door een volwassene van school of politie. Dit kan ook zonder dat je
van te voren op de hoogte bent gebracht. Als er iets in je kluis ligt dat van school niet mag, dan volgen er
consequenties vanuit school. Als er iets in je kluis ligt dat volgens de wet niet mag, dan volgen er (ook)
consequenties vanuit politie/ justitie.
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Geld
In principe is het niet nodig om geld mee naar school te nemen. Onze school heeft geen kantine, je kunt
er dus niets kopen. Wanneer je wel geld nodig hebt op een schooldag (bv. tijdens een uitstapje), vertelt
jouw mentor je dat op tijd.
Buitenschoolse activiteiten
We vinden het belangrijk dat je niet alleen leert in de klas. Elke klas gaat daarom 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 er is een klassenuitje. Je mentor zal jou en je ouders
hierover op tijd informeren.
Schade
Op iedere school gaan er wel eens dingen kapot, zo ook op de Sonnewijser. Sommige dingen gaan per
ongeluk of in het gebruik kapot, andere dingen worden moedwillig kapot gemaakt.
Wij vinden het zonde om geld uit te geven aan dingen die moedwillig vernield worden. Wij 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 bewust vernielde zaken te verhalen op de vernieler en/of ouder(s) zelf.
Parkeerbeleid Jacob Cremerstraat
Vanaf komend schooljaar kunt u bij onze school alleen parkeren met een vergunning. U kunt gratis bij het
station parkeren (5 minuten lopen) of betaald bij het Taluud (2 minuten lopen).
Daarnaast zijn er twee blauwe parkeerzones (met parkeerschijf) in de buurt. Deze vindt u als u vanaf de
Lingedijk de Stationsweg inrijdt richting het station direct aan de linker- en rechterkant.
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