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’s Heeren Loo Onderwijs werkt vanuit de kernwaarden 
Respect, Duidelijkheid, Gezamenlijkheid en Ontwikkeling

Kortom het belooft niet alleen onderwijskundig maar ook qua 
randvoorwaarden weer een boeiend schooljaar te worden. Een 
schooljaar waarin, zoals ik al eerder vermeldde, ook op directie-
niveau wat gaat veranderen. In het najaar ga ik mijn werkzaam-
heden bij ’s Heeren Loo Onderwijs beëindigen en overdragen 
aan mijn opvolger. Voor mij begint dan een nieuwe levensfase 
waarin ik net als de leerlingen veel te ontdekken en te leren heb. 
Ik dank u, ouders, maar ook de collegae voor het vertrouwen 
dat u mij gegeven heeft en voor het feit dat ik een korte periode 
met uw zoon/dochter mocht “meelopen” en mocht bijdragen aan 
hun ontwikkeling.

Ik wens u een leerzaam jaar en hoop u nog op een van onze 
scholen te mogen ontmoeten.

Gerard. J van Egmond

Algemeen directeur / bestuursmanager
‘s Heeren Loo Onderwijs

Voor ’s Heeren Loo Onderwijs en dus voor het Emaus College 
betekent het nieuwe schooljaar dat wij verder blijven werken 
aan de ambities die wij, als directeuren, hebben vastgelegd 
in het schoolplan 2018-2021. Daarin staat dat wij vanuit de 
kernwaarden; Respect, Duidelijkheid, Gezamenlijkheid en 
Ontwikkeling gaan en blijven werken. Dit schooljaar willen wij 
extra aandacht geven aan de kernwaarden Duidelijkheid en die 
 concreet in praktijk brengen als het gaat om de doelstelling voor 
en van de individuele leerling en het resultaat dat zij en wij met 
hen bereiken.

Vorig schooljaar bracht voor de leerlingen en onze collega’s van 
het Beekdal (voorheen de Van Voorthuysenschool en de VSO 
afdeling van de Koningin Emmaschool) ook nog een verhuizing 
naar een geheel nieuw schoolgebouw mee. Dit jaar hebben zij 
daardoor meer mogelijkheden om de resultaten voor de leer-
lingen te realiseren. Dit jaar vinden er geen grote verhuizingen 
plaats, maar dat betekent niet dat wij als scholen stil zitten. De 
Lasenberg ziet de collegae van de Kolibrie vertrekken naar een 
eigen locatie elders op het terrein in Soest. Voor het Emaus Col-
lege krijgt de uitwerking van de vernieuwde visie op het arbeid 
training centrum (ATC) in een afzonderlijk opleiding en een 
arbeidsgedeelte verder vorm. Verder staan de collegae van het 
Rietschans College te trappelen om een ander schoolgebouw, 
het huidige gebouw is te klein en minder geschikt voor onderwijs. 
De gesprekken met de Gemeente Ermelo, de directie Vastgoed 
van ’s Heeren Loo en de locatiedirecteuren van zowel Emaus 
College als Rietschans College over de samenwerking en het 
gebruik van een nieuw schoolgebouw verlopen  voorspoedig.

Beste leerling,  
ouders en overige lezers,
De schoolgids geeft symbolisch weer wat wij komende schooljaar, 2019-2020, 
kunnen verwachten, welke veranderingen, ambities, successen en waarschijnlijk ook 
teleurstellingen, wij kunnen waarmaken of ervaren. Dit jaar geldt dat niet alleen voor 
de leerlingen, maar ook voor de samenstelling van de directie en daarmee ook voor 
mij persoonlijk, maar daarover straks wat meer.



Voorwoord

Beste lezer,
Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 van het Emaus College, 
een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor jongeren 
met een bijzondere hulpvraag.
Het Emaus College biedt onderwijs aan 200 unieke leerlingen. 
We zijn een team met enthousiaste deskundige medewerkers, 
een aansprekend schoolgebouw en een uitgebreid arbeids- 
trainingscentrum. Kortom, een school waar wij trots op zijn.

Als team gaan we ervan uit dat ieder kind kan leren. We zullen 
dus als team onze uiterste best doen om samen met uw zoon 
of dochter een goede stap te zetten richting een betekenisvolle 
plek in de maatschappij. 

Wij hebben een schoolklimaat, waar iedere leerling de kans 
krijgt om te leren. Het hele team werkt vanuit deze overtuiging 
en leerlingen die denken dat ze dat niet kunnen, worden  
extra aangemoedigd.

In deze schoolgids willen we laten zien waar het Emaus College 
voor staat, wat onze school voor jongeren wil betekenen en wat 
u als ouders/verzorgers van ons mag verwachten.

De medewerkers van het Emaus College staan altijd voor u 
klaar en u kunt bij hen terecht met al uw vragen.

Wilt u meer informatie, kijk dan op onze website   
www.shlonderwijs.nl.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u, na het lezen van 
onze schoolgids, een goed beeld heeft van het Emaus College.

Het team van het Emaus College
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Waar bijzonder 
gewoon is



Wat is het Emaus College?

6  ‘s Heeren Loo  Emaus  7

Op onze school kunnen leerlingen 
zich ontwikkelen in zelfvertrouwen, 

 zelfkennis en positief gedrag 

Structuur en veiligheid
Een veilig leerklimaat is belangrijk voor onze leerlingen om zich 
goed te kunnen ontwikkelen. En een veilig werkklimaat is voor 
werknemers nodig om hun werk goed te doen. Op onze school 
gelden daarom ook duidelijke regels en afspraken. Daar houden 
we ons allemaal aan. 
Leerkrachten houden ook met hun klassenmanagement reke-
ning met veiligheid. Er staan altijd vaste leerkrachten voor de 
klas, er wordt veel structuur geboden, er is een vast rooster en 
de klassen zijn klein. Zo zorgen we voor een goede sfeer en 
een respectvolle omgang met elkaar.

De veiligheidscommissie heeft een signalerende rol voor de 
 dagelijkse veiligheid. Ze ondersteunen collega’s en leerlingen 
waar nodig en komen maandelijks bijeen. Daarnaast verzorgt de 
veiligheidscommissie regelmatig schoolbrede trainingen  
“Samen Houvast”, waar getraind wordt in het de-escalerend 
werken. Ons schoolveiligheidsplan staat op de website:  
www.shlonderwijs.nl

School met veel expertise
Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal 
 Onderwijs, onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-
West Veluwe. Onze school onderscheidt zich van andere 
 scholen doordat wij, naast het geven van onderwijs, veel exper-
tise in huis hebben en intensieve samenwerking hebben met 
zorginstellingen. Hierdoor kunnen de behandeldoelen vanuit de 
zorg verweven worden in ons onderwijs. 

Samenwerkingspartners van het Emaus College zijn het 
 orthopedagogisch behandelcentrum Groot Emaus en de dag-
behandeling Ermelo.
Groot Emaus is een bovenregionale instelling waar intensieve 
behandeling, observatie en crisisopvang plaats vindt.
De dagbehandeling Ermelo biedt onderschoolse en naschoolse 
behandeling voor leerlingen die thuis wonen. Het doel van de 
dagbehandeling is om deze leerlingen weer volledig te laten 
terugkeren in en naar voor hen passend (VO/VSO) onderwijs. 
Dit willen we realiseren door per kind te kijken wat hij/zij nodig 
heeft om goed te kunnen functioneren in en buiten de klas. We 
kijken naar de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en 
sluiten hierop aan. Voor meer informatie: www.sheerenloo.nl

Wij geven les in twee schoolgebouwen, een hoofdlocatie en een 
nevenlocatie met intensieve klassen. Er zijn klassen met 1 men-
tor leerkracht en er zijn klassen waar leerlingen extra begelei-
ding krijgen. In deze klassen staat een mentorleerkracht samen 
met een leraarondersteuner voor de klas. Voor leerlingen die 
intensieve zorg nodig hebben tijdens de onderwijsuren geven 
wij les in groepjes van 1 tot 3 leerlingen. Op deze manier wordt 
goed rekening gehouden met de individuele onderwijsbehoefte 
van de leerling. 
Onze school heeft voor stageleerlingen ook een uitgebreid 
Arbeids Trainings Centrum (ATC) op het terrein van Groot 
Emaus met de volgende afdelingen: plantsoenendienst, planten-
kas, inpak, schoonmaak, facilitair, hout- en metaalwerkplaats. 
Op verschillende locaties in Ermelo bevinden zich de afdelingen 
restaurant en inpak/industrie (Proson) en fietstechniek.

Leerlingen
Het Emaus College biedt onderwijs aan leerlingen die vanwege 
leerproblemen of hun gedrag, psychiatrische problemen of 
meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwik-
keling komen in het reguliere onderwijs. Op onze school kunnen 
leerlingen zich, naast het didactisch leren, ontwikkelen in zelf-
vertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 
De leerlingen die op de leefgroepen van Groot Emaus wonen, 
worden door de groepsleiding gebracht en gehaald. Daardoor 
is er elke dag contact en overleg tussen groepsleider en leer-
kracht. Ditzelfde geldt voor de leerlingen die begeleiding krijgen 
van de naschoolse of onderschoolse dagbehandeling. Er wordt 
besproken hoe de leerling de dag heeft doorgebracht en waar 
de groepsleider en leerkracht extra rekening mee moeten hou-
den. Bij leerlingen die thuis wonen vinden we de samenwerking 
met ouders heel belangrijk. De leerkracht neemt regelmatig 
contact op met de ouders.

Gespecialiseerde zorg voor leerlingen
Naast de zorg vanuit de behandeling hebben wij specialisten in 
huis om leerkrachten, leerlingen en ouders te ondersteunen om 
goede zorg te leveren.
Op onze school werken een orthopedagoog, IB-ers, logopedist, 
psycholoog, RT-er en een maatschappelijk werker.
De Commissie van Begeleiding (CvB) komt twee keer per 
week bij elkaar om de inhoudelijke zaken rondom een leer-
ling en zijn onderwijstraject te bespreken. Daarnaast zijn ze 
verantwoor delijk voor de intake en het plaatsen van de leerling 
in de juiste klassencontext.
Ook is er regelmatig overleg met de jeugdarts, leerplicht-
ambtenaar en de wijkagent.
De school werkt met een professionaliseringsplan om de 
 expertise van de medewerkers up-to-date te houden. Naast 
schoolbrede scholingsmomenten is er veel aandacht voor 
 individuele professionalisering.



Het onderwijs op het Emaus College wordt op maat 
 vormgegeven. Dat betekent dat het onderwijs niet verdeeld 
is over verschillende schooljaren, maar in leertrajecten 
gericht op het te verwachten uitstroomprofiel. Wij kiezen 
voor individuele leertrajecten.

De leerlingen werken aan hun eigen leertraject, in een eigen 
tempo en op basis van het te verwachten uitstroomprofiel. De leer-
lingen met het uitstroomprofiel: beschutte arbeid, arbeid en arbeid 
met certificering volgen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AMG). 
De leerlingen met het uitstroomprofiel  Vervolgonderwijs kunnen de 
Entree 1, VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg (BB en 
KB) of Theoretische Leerweg (TL) volgen. 

Ons onderwijsprogramma voldoet aan de kerndoelen die horen 
bij de uitstroomprofielen. Naast de vakinhoudelijke kerndoelen 
wordt er ook gewerkt aan de leergebiedoverstijgende kern doelen, 
zoals leren leren, leren taken uitvoeren, leren  functioneren in 
sociale situaties en het ontwikkelen van een persoonlijk toe-
komstperspectief.

Op het Emaus College vinden we het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken waar ze goed in zijn. Ze krijgen daarbij hulp van de 
leerkracht en waar nodig extra ondersteuning van specialisten.
Er wordt sterk gekeken naar wat de leerling al kan en hoe we de 
leerling eigenaar kunnen maken van zijn eigen leertraject. Daarbij 
is oog voor het talent van de leerling. Om een leerling optimaal 
te kunnen laten ontwikkelen, wordt er bij plaatsing goed gekeken 
naar welke pedagogische context het beste aansluit bij de leerling. 
Organisatorisch hebben we vijf daagse onderbouwklassen en 
bovenbouwklassen waar leerlingen, naast school, een aantal dag-
delen stagelopen. Ook zijn er klassen met intensieve begeleiding.

Onderwijs  
op maat
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Er wordt ook gewerkt aan leren  
leren, leren taken uitvoeren en leren 
 functioneren in sociale situaties



Arbeidsmarkt Gerichte 
Leerweg (AMG)
Arbeidsmarktgericht onderwijs heeft tot doel de leerlingen 
voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de maatschappij. Daarbij kunnen ze landelijk erkende diplo-
ma’s en certificaten behalen. Leerlingen werken met weekta-
ken om de zelfredzaamheid en autonomie te bevorderen.

AVO vakken
Alle leerlingen krijgen op hun eigen niveau les in de vakken voor 
Algemeen Vormend Onderwijs (AVO). Op het Emaus College 
zijn dit: Nederlands, rekenen, Engels en digitale vaardigheden 
(ICT). Deze vakken worden volgens een vast weekrooster gege-
ven. In deze vakken hebben leerlingen twee keer per jaar de 
mogelijkheid om IVIO-examen te doen. Slaagt een leerling voor 
het examen, dan heeft hij/zij een erkend diploma op zak!

Lessen Leren, Loopbaan & burgerschap/ 
 zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw wordt veel aan-
dacht besteed aan het vak leren, loopbaan & burgerschap. 
Daarbij worden de leerlingen voorbereid op hun rol als burger in 
de maatschappij. Zo discussiëren zij bijvoorbeeld over politiek, 
krijgen zij les in solliciteren en budgetteren, of gaan ze op excur-
sie. Daarnaast is er veel aandacht voor de lessen zelfredzaam-
heid en vrijetijdsbesteding. 

Onderbouw
Het lesprogramma in de onderbouw is afwisselend. Iedere leerling 
krijgt op zijn of haar eigen niveau les in de AVO vakken. Daar-
naast is er aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden.
Elke week krijgen de leerlingen les in de praktijkvakken koken, 
algemene techniek, ICT, weerbaarheidstraining, bewegings-
onderwijs, ontwerp talent en beeldend vormen. Deze lessen 
worden gegeven door speciale vakleerkrachten. Op onze school 
vinden wij het belangrijk dat leerlingen zelf ontdekken waar ze 
goed in zijn. Wij werken vanaf de onderbouw met portfolio’s.
In dit document houdt de leerling zelf de voortgang en zijn 
 competenties bij. Hiermee kunnen ze hun competenties 
 aantonen op vervolgplekken.

Voor de leerlingen die toe zijn om te starten met een stagetra-
ject is er een loopbaan oriëntatie programma ontwikkeld. Het 
programma is bedoeld om de leerlingen kennis te laten maken 
met stage, gekoppeld aan leerdoelen. Via de observatie worden 
de eerste vaardigheden en interesses in kaart gebracht zodat er 
beslist kan worden in welke fase de leerling ingedeeld wordt.

Bovenbouw
In de bovenbouw gaan leerlingen een aantal dagen naar school 
en de overige dagen naar stage. De verdeling van school- en 
stagedagen verschilt per leerling. 
Op het Emaus College is het stagetraject verdeeld over vier 
verschillende fases met daaraan gekoppeld diverse arbeidsafde-
lingen binnen het ATC of het vrije bedrijf.
Afhankelijk van in welke fase de leerling zit, wordt bepaald waar 
hij/zij stage kan lopen. In de laatste fase is de leerling klaar om 
zelfstandig werkzaam te zijn binnen een extern leerbedrijf. De 
leerling doet dit door middel van stagelopen in combinatie met 
school of de leerling zit in een traject naar betaald werk met bege-
leiding van een jobcoach.

Naast het trainen van werknemersvaardigheden kan een leer-
ling ook certificaten behalen. Zo bieden wij lessen aan voor het 
behalen van het VCA-certificaat (Veiligheid Checklist Aan-ne-
mers), Keuken assistent (KAS), sociale hygiëne, assistent 
groenvoorziening, NIL-opleiding lassen, schoonmaak, assistent 
mobiliteit fietstechniek en vorkheftruck.

Ook de opleiding Leiding Sportieve Recreatie (LSR) wordt in 
de bovenbouw gegeven. Leerlingen die deze opleiding hebben 
afgerond, kunnen aan het werk als assistent recreatiesport- 
leider of doorstromen naar ROC niveau 2. 

Het vervolgonderwijs is erop gericht om leerlingen een 
diploma te laten behalen ter voorbereiding op een beroeps-
opleiding. Het Emaus College biedt de Entree-opleiding 
aan, in samenwerking met ROC Landstede in Harderwijk. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om de VMBO Basis- en 
Kaderberoepsgerichte opleiding te volgen en is er een 
instroomklas VMBO Theoretische Leerweg. 

Entree opleiding
In de Entree opleiding volgen de leerlingen voor een deel 
hetzelfde programma als in de reguliere bovenbouw klassen. 
Daarnaast werken de leerlingen aan hun Entree portfolio. Dit 
portfolio is opgebouwd in vier fases. Bij elke fase maken de 
leerlingen verschillende Leer Werk Prestaties (LWP), ze volgen 
lessen rondom Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB), hierbij 
worden verschillende dimensies aangeboden. De leerlingen 
lopen allemaal stage bij een extern erkend leerbedrijf. Elke 
fase wordt afgesloten met een portfolio gesprek en een vast-
stelgesprek. Tijdens het vaststelgesprek wordt de ontwikkeling 
van de leerling met de leerling besproken. Er wordt gekeken 
naar de werkcompetenties en de persoonlijke competenties. 
Aan het einde van de opleiding doet de leerling theorie-exa-
mens Nederlands en rekenen op Landstede. Op de stageplek 
wordt een praktijkexamen afgenomen en het portfolio wordt 
beoordeeld. Als dit allemaal in orde is heeft de leerling een 
erkend Entree diploma. Hiermee kan de leerling doorstromen 
naar elke MBO 2 opleiding.

VMBO BB / KB / TL onderbouw
Het VMBO geeft de mogelijkheid om leerlingen te laten door-
stromen naar het beroepsonderwijs. Het programma, volgens 
de landelijk erkende leerlijnen, is gericht op algemeen onderwijs 
waarbij de theorievakken Nederlands, Engels, geschiedenis, 
maatschappijleer, aardrijkskunde/wereldoriëntatie, verzorging, 
biologie, wiskunde, rekenen, leefstijl en ICT worden gegeven. 
Daarnaast krijgen leerlingen ook les in meer praktische vakken 
als: beeldend vormen, ontwerptalent, techniek, consumptief, 
groen en bewegingsonderwijs. Ook wordt er veel aandacht 
besteed aan het leren leren, leren taken uitvoeren, leren 
omgaan met sociale situaties en het ontwikkelen van een per-
soonlijk toekomstperspectief.
In samenwerking met het Rietschans College wordt het onder-
wijsprogramma van de bovenbouw vormgegeven. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de website van het Rietschans 
College: rietschanscollege@shlonderwijs.nl.

Vervolgonderwijs
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De leerlingen worden voorbereid  
op zo zelfstandig mogelijk functioneren  

in de maatschappij



Als de leerling nog in het schoolse traject zit en het uit-
stroomprofiel vervolgonderwijs heeft, dan wordt er toege-
werkt naar het behalen van diploma’s. Heeft een leerling 
uitstroomprofiel arbeid in beschutte omgeving of arbeid, 
dan zal hij/zij naar een baan toe geleid worden. De leerling 
zal zich samen met de jobcoach aanmelden bij het UWV 
voor registratie in het doelgroepenregister. 

Als de aanmelding heeft plaatsgevonden gaan onze jobcoaches 
met de leerlingen aan de slag om een passende baan of een 
beschutte werkplek te vinden. Voor de leerling is het noodza-
kelijk dat bij deze belangrijke stap van school naar werk de 
begeleiding op maat gegeven wordt door onze jobcoaches,  die 
bekend en vertrouwd zijn.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van 
onze school.

18+ en dan? Ouders / 
verzorgers

Binnen de afdeling Jeugdzorg-plus krijgen leerlingen 
met een rechtelijke machtiging onderwijs en behandeling 
 binnen een gesloten setting.

Het onderwijsaanbod komt overeen met het aanbod binnen  
het Emaus College.
Het onderwijzend personeel biedt zowel het praktisch als 
 theoretisch aanbod aan binnen de gesloten setting.
Er wordt gewerkt in kleine groepen en er is een zeer intensieve 
samenwerking met de behandeling.
Doordat onderwijs en behandeling gehuisvest zijn in één 
gebouw, is er veel afstemming en zijn de lijnen kort. Dit resul-
teert in een doorlopend integraal dagprogramma voor de jonge-
ren op basis van 48 weken per jaar.

De leerlingen op onze school verdienen een optimale bege-
leiding en toekomst. Daarom vinden wij de samenwerking 
en het contact met ouders belangrijk en waardevol. Zo trek-
ken we samen op als partners in opvoeding en onderwijs. 

Wij streven ernaar om het contact met ouders zoveel mogelijk te 
verstevigen en de werkwijze op elkaar af te stemmen.
U wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen op school, aanwe-
zig te zijn bij de diploma-uitreiking of om het Onderwijs Perspec-
tief Plan (OPP) te bespreken. Ook krijgen ouders de digitale 
nieuwsbrief van school.
Wij nodigen u uit om contact op te nemen als er iets besproken 
moet worden, dit kan telefonisch (tel: 088 040 7100) of via de 
mail (emauscollege@shlonderwijs.nl). 
Voor een goede samenwerking tussen ouders en school 
 vinden wij regelmatig contact belangrijk. De leerkracht stemt 
dit met u af.

Het Emaus College heeft een medezeggenschapsraad die 
 meebeslist over de organisatie van de school en de inrich-
ting van het onderwijs. In de medezeggenschapsraad zitten 
 vertegenwoordigers van personeel en ouders. 

Jeugdzorg-plus

Voor de leerling is het noodzakelijk 
dat begeleiding op maat gegeven

 wordt door onze jobcoaches
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Belangrijke informatie voor  
ouders / verzorgers
Aanmelden 
Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het Emaus College 
vindt er eerst een oriënterend gesprek plaats met ouders en 
leerling om te kijken of de school bij de leerling past.
Voor plaatsing op het Emaus College moet een leerling in het 
bezit zijn van een Toelaatbaarheids Verklaring (TLV). Deze is 
verkrijgbaar bij het Samenwerkingsverband uit de eigen regio.
Leerlingen kunnen aangemeld worden bij de leerlingenadminis-
tratie. Informatie kunt u krijgen via de website www.shlonderwijs.
nl of via mail: emauscollege@shlonderwijs.nl of telefoonnummer 
088-0407100.
Leerlingen die aangemeld worden op Groot Emaus hebben 
vanzelfsprekend een plek op het Emaus College in het kader 
van de 3-milieus voorziening. Ouders hoeven hier geen actie op 
te ondernemen.

Commissie van Begeleiding
De Commissie van Begeleiding draagt zorg voor de inplaat-
sing en doorplaatsing van leerlingen en geeft advies m.b.t. de 
vervolgopleiding. In het CvB worden leerlingen besproken, die 
extra hulp nodig hebben.

Taxivervoer
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het taxivervoer 
van de leerlingen. Een aanvraag kan gedaan worden bij de 
gemeente. School geeft hiervoor een vervoersverklaring af.

Vrij vragen
Vrijstelling kan alleen worden verleend:
•   indien de leerling wegens ziekte is verhinderd.
•   wegens vervulling van plichten voortvloeiende uit godsdienst 

of levensovertuiging.
•   indien dat incidenteel vanuit behandelingsindicatie noodzake-

lijk wordt geacht. Dit gebeurt altijd in overleg met orthopeda-
goog en de locatiedirecteur van de school.

•   wegens familieomstandigheden.

Een beroep op vrijstelling wegens vakantie kan slechts één 
maal worden verleend voor ten hoogste 10 dagen per school-
jaar, wanneer één van de ouders vanwege de specifieke aard 
van het beroep alleen buiten de schoolvakanties met hun kind 
op vakantie kan gaan. Alle andere redenen worden niet toege-
staan. Het verzoek moet schriftelijk ingediend worden bij school. 
Wilt u vrij vragen voor meer dan 10 dagen per schooljaar, dan 
beslist in dit geval de leerplichtambtenaar van de gemeente 
waar uw kind staat ingeschreven.

Verzuimregeling
De leraren registreren elke dag of de leerlingen aanwezig 
zijn. Er is direct contact met de groepsleiding of de ouders/
verzorgers als de leerling niet op de bestemde plaats is. Bij 
ongeoorloofd verzuim zal de school contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar. 

Klachtenregeling
Heeft u een klacht, dan kunt u deze melden aan het klachtense-
cretariaat van ’s Heeren Loo Onderwijs, postbus 186, 3760 AD 
Soest t.a.v. R. Huisman of via mail: info@shlonderwijs.nl

Schoolveiligheidsplan en medicijngebruik
Om u als ouders/verzorgers te informeren over het schoolveilig-
heidsplan en het protocol medicijngebruik, verwijzen wij u naar 
de website www.shlonderwijs.nl. 

Leerlingenraad
Het Emaus College heeft een actieve leerlingenraad.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening 
voor ouders om te ondersteunen bij opvoeding of hulpverlening.

Kledingvoorschrift
Bij ons is de afspraak, dat het personeel en de leerlingen in het 
gedrag en kleding de “normale” fatsoensnormen gebruiken. Wij 
geven geen specifiek verbod m.b.t. kleding, maar wel richtlijnen. 
Voor leerlingen gebeurt dit altijd in overleg met de ouders, de 
groepsleiding, de leerling en de groepsleraar. 
Sportkleding is verplicht tijdens de sportlessen en niet toege-
staan tijdens overige lesuren.

Rookbeleid
Het Emaus College is vanaf schooljaar 2017-2018 een rookvrije 
school. Dit betekent dat roken op het Emaus College en stage 
verboden is voor leerlingen en medewerkers. 

Telefoongebruik
Het is verboden de telefoon tijdens lesuren te gebruiken.

Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG) 
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy 
van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, 
het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan 
in de administratie van de school, worden er gegevens over en 
van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoons-
gegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze per-
soonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk 
is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opge-
slagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt 
ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van 
die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlingge-
gevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspra-
ken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat 
misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen 
gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestem-
ming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de 
wet. We hebben een privacyverklaring opgesteld waarin wij 
uitleggen hoe de school omgaat met persoonsgegevens van 
de leerlingen en hoe deze gegevens zo goed mogelijk worden 
beschermd. Op www.shlonderwijs.nl kunt u hierover lezen.

Lestijden school
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
08:30 – 14:45 uur
vrijdag:
08:30 – 12:30 uur

Ochtendpauze:  15 minuten
Middagpauze:  15 minuten 

Lestijden arbeidsafdeling
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: 
08:15 – 15:30 uur
vrijdag: 
08:15 – 12:30 uur 

Ochtendpauze:  15 minuten
Lunchpauze:  30 minuten
Middagpauze:  15 minuten

Lunch
Er wordt gezamenlijk in de klas of op de arbeidsafdeling geluncht. 
We verwachten dat iedereen een gezonde, verantwoorde lunch 
bij zich heeft.

Vakantie Datum
Herfst  Ma 21/10/2019 t/m vrij 25/10/2019
Kerst  Ma 23/12/2019 t/m vrij 03/01/2020
Januariweekend Vrij 24/01/2020 t/m ma 27/01/2020
Voorjaar  Ma 24/02/2020 t/m vrij 28/02/2020
Pasen  Vrij 10/04/2020 t/m ma 13/04/2020
Mei  Ma 27/04/2020 t/m di 05/05/2020
Hemelvaart Do 21/05/2020 en vrij 22/05/2020
Pinksteren  Ma 01/06/2020 t/m vrij 05/06/2020
Zomer   Ma 20/07/2020 t/m vrij 28/08/2020

Studiedagen Do 17/10/2019 en vrij 18/10/2019
Studiedagen Ma 25/11/2019
Studiedagen Di 28/01/2020
Studiedagen Vrij 13/03/2020

Ontmoetingsdag
De ontmoetingsdag wordt op vrijdag 20 december 2019 
 gehouden. U bent van harte welkom. 
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Doelen en resultaten

Doelen en resultaten
Het motto van het Emaus College is ‘ieder kind kan leren’.
Dat betekent dat wij de ambitie hebben om alle leerlingen waar 
geen plek voor is binnen het regulier onderwijs of andere VSO 
scholen, onderwijs te bieden of samen met de behandeling van 
Groot Emaus en de Dagbehandeling Ermelo leerlingen weer 
leren om naar school te gaan. We benoemen hieronder een 
aantal resultaten van het schooljaar 2018-2019.

ZIB klas
Voor leerlingen die graag naar school willen, maar waarvoor 
het vanwege hun problematiek niet mogelijk is om in een groep 
onderwijs te volgen, hebben we een ZIB-klas. Deze leerlingen 
krijgen het volledige onderwijsprogramma aangeboden, indi-
vidueel of in een groepje van 2 leerlingen. Daarnaast wordt 
er samen met een arbeidstrainer geoefend in het aanleren 
van werknemersvaardigheden binnen onze organisatie of bij 
externe bedrijven. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers 
van Groot Emaus werken intensief samen om zo goed mogelijk 
onderwijs te bieden. Het afgelopen schooljaar hebben 14 leerlin-
gen gebruikgemaakt van dit programma.

Thuiszitters
Speciaal voor jongeren die geen onderwijs genieten en weer 
leren om het dagritme op te pakken is er een klas voor thuis-
zitters. Er wordt intensief samengewerkt met ouders en met de 
Dagbehandeling Ermelo. 
Afgelopen schooljaar hebben 5 thuiszitters gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Zij hebben het dagritme stap voor stap weer 
opgepakt om door te kunnen stromen naar een reguliere klas.

Jeugdzorg-plus 
Het Emaus College en Groot Emaus hadden de ambitie om 
samen de leerlingen die tijdelijk een gesloten behandeling 
nodig hebben een geïntegreerd programma aan te bieden van 
onderwijs en behandeling. In november 2018 zijn we gestart 
met Jeugdzorg-plus en hebben tot nu toe 20 leerlingen gebruik 
gemaakt van deze voorziening. Daarvan zijn inmiddels 2 leer-

Bewegen en sport
Welbevinden
Voeding
Relaties en seksualiteit
Roken en alcohol
Milieu en natuur
Fysieke veiligheid

Bewegen en sport
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Voeding
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Milieu en natuur
Fysieke veiligheid

vrije school voor medewerkers en leerlingen.
Voor het schooljaar 2018-2019 was onze ambitie om medewer-
kers en leerlingen meer te laten bewegen. Hiervoor zijn verschil-
lende activiteiten ingezet. Er zijn spelkisten met sportmaterialen 
samengesteld voor in de pauzes. Het resultaat hiervan is dat 
zowel leerlingen als leerkrachten tijdens de pauzes met elkaar 
activiteiten ondernemen zoals tafeltennis of voetbal. Daarnaast 
worden er regelmatig sportdagen en toernooien georganiseerd. 
Tijdens de Nationale Sportweek hebben de leerlingen kennis 
kunnen maken met verschillende sporten zoals skiën, kanoën, 
paardrijden, klimmen en freerunning.
Onze ambitie in het kader van de Gezonde School voor het 
schooljaar 2019-2020 is om aandacht te besteden aan het 
thema Gezonde voeding.

In- en uitstroom
Het Emaus College heeft het hele jaar door te maken met in- en 
uitstroom van leerlingen, omdat de school verbonden is aan 
het behandelinstituut Groot Emaus. Daar stromen wekelijks 
leerlingen voor behandeling in. Bij instroom van de leerlingen is 
bekend waar ze vandaan komen. We zien een lichte stijging bij 
leerlingen die vanuit het basisonderwijs en het VMBO komen. 
Dit heeft te maken met onze regionale taak. Leerlingen die voor 
behandeling op Groot Emaus zijn, verblijven tijdelijk op school 
en zullen na behandeling teruggaan naar de regio waar ze van-
daan komen. Dat is de reden dat veel leerlingen uitstromen naar 
het VSO. 
We zien dat in de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 dat 
het aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar Vervolgonderwijs 
(ROC/MBO), naar het VMBO en naar het (beschutte) arbeids-
proces is gestegen. Dit komt doordat we de afgelopen jaren 
meer leerlingen vanuit de regio op school hebben gekregen, die 
het hele schooltraject afmaken.
Leerlingen die de school verlaten omdat ze zich onttrekken aan 
de behandeling worden gemeld bij de leerplichtambtenaar van 
de regio waar ze vandaan komen. De leerplicht kan het traject 
van de leerlingen weer oppakken en zorgen dat zij na hun ver-
trek van het Emaus College niet tussen het wal en schip raken. 

aanmeldingen geslaagd

lingen doorgestroomd naar een reguliere klas op het Emaus 
College, 1 leerling naar een dagbestedingsplek, 1 leerling naar 
een VSO-school in de eigen regio en 2 leerlingen via een job-
coach-traject gestart met een betaalde baan.

Participatie trajecten
Het Emaus College heeft de ambitie om leerlingen met het 
uitstroomperspectief Arbeid te begeleiden naar een betaalde 
baan. In het schooljaar 2018-2019 werden 61 leerlingen door 
onze eigen jobcoaches begeleid in een participatietraject, 
waar ze hun werknemersvaardigheden verder vergrootten bij 
externe bedrijven, om door te stromen naar een betaalde baan 
of beroepsonderwijs. Van deze leerlingen zitten er 16 leerlingen 
in een jobcoachtraject, dat betekent dat ze een proefplaatsing 
hebben binnen een bedrijf met uitzicht op een betaalde baan. 
Daarnaast zijn er dit schooljaar 8 leerlingen die een betaalde 
baan hebben gekregen.

Gezonde school
Het Emaus College heeft het vignet Gezonde School behaald. 
Met dit vignet laten wij zien dat de school voldoet aan de kwali-
teitscriteria die hiervoor zijn opgesteld. Ieder jaar wordt er aan-
dacht besteed aan een verschillend thema.
Sinds het schooljaar 2017-2018 is het Emaus College een rook-

Behaalde schoolresultaten 2018-2019
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Instroomgegevens

Uitstroomgegevens
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Leerkrachten en pedagogisch  
medewerkers werken intensief samen om 

zo goed mogelijk onderwijs te bieden
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Samenwerking met ouders is  
belangrijk en waardevol
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Bevoegd Gezag
Kees Erends
Lid Raad van Bestuur ’s Heeren Loo 
CFO Portefeuille Onderwijs
Postbus 560
3850 AN Ermelo

’s Heeren Loo Onderwijs
Gerard J. van Egmond   Algemeendirecteur /  

Bestuursmanager 
Henk Jansen van Galen  Directeur Bedrijfsvoering
Edward Huisman   ICT
Annie de Groot   R&D, onderzoek 
Remke Huisman   Bestuursondersteuner

Emaus College
Birgit Bossink  Locatiedirecteur
Helga van der Brug  GZ-psycholoog/ Orthopedagoog
Lieke Beverwijk  Schoolpsycholoog
Miranda Tiggelaven Intern Begeleider
Carola Smith  Intern Begeleider
Annelies Woesthuis Jobcoach
Gerrit van den Brink Jobcoach
Mariët Wijnsma  Logopedist
Guido Morsink   Schoolmaatschappelijk werker
Peter Rijkhoff  Vertrouwenspersoon
Barbara Hofmeijer  Vertrouwenspersoon
Linda Visser  Schoolarts

Namen en adressen

Medezeggenschapsraad 
Marlies Luchtenburg  Voorzitter

Samenwerkingsverband
Het Emaus College hoort bij het samenwerkingsverband  
Noord West Veluwe, www.leerlingenzorgnwv.nl.

Inspectie van het Onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Informatie Rijksoverheid telefoonnummer 1400 (gratis)

‘s Heeren Loo  Emaus  2524 

Het Emaus College heeft het  
vignet Gezonde School

Contactgegevens
Emaus College

Groene Allee 120
3853 JW Ermelo

088 040 7100
emauscollege@shlonderwijs.nl




