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Voorwoord
Beste leerling en ouders,
De tijd op de middelbare school is de leukste tijd uit
je leven! Vaak denken mensen met heel veel plezier
terug aan hun tijd op de middelbare school. Wij
doen dan ook ons best om alle leerlingen op
De Lasenberg een leuke tijd te laten hebben. Leuk
alleen is echter niet goed genoeg voor ons! Wij
willen je ook goed voorbereiden op je toekomst
door veel te doen. Ons motto is niet voor niets
“Leren door te doen”.
Op school ga je niet alleen aan de slag met taal- en
rekenopdrachten, maar je leert ook praktische en
sociale vaardigheden. Of dit nu het bereiden van
een maaltijd in het kooklokaal is of het bijhouden
van de tuin bij de lessen Groen. Je leert door het te
doen. Ook buiten school leer je door te doen. Dit
kan bij een stage zijn in een supermarkt, ouderen
helpen in een verzorgingshuis of door bij een
groenvoorzie-ning je handen uit de mouwen steken.
Door te doen leer je vaardigheden die je in de rest
van je leven zal gebruiken!
In deze schoolgids geven we jou en jouw ouders
een beeld van het onderwijs dat wij aanbieden. We
laten hopelijk zien dat we trots zijn op ons aanbod.
Wij informeren jullie ook over de werkwijze van onze
school, onze doelen en resultaten. Ook geven we
informatie over de klachtenregeling en ons veiligheidsbeleid. Kortom, alle informatie die nodig is om
te weten wat je van ons mag verwachten.

De afgelopen Corona periode heeft ons geleerd dat
het voor jou belangrijk is om zelf op school of op je
stageplek te zijn. Het komende schooljaar zien we je
daarom graag weer veel in de klas in plaats van op
een beeldscherm. Of zien we je aan het werk op
jouw stageplek. Juist daar kan je veel van elkaar
leren!
In de tijd dat je bij ons op school zit trekken wij
samen op met jou en jouw ouders. We willen dat je
goed voorbereid bent op je toekomst. Een mooie
plek om te wonen, een leuke baan en een goede invulling van je vrije tijd. In de hoop dat je in toekomst
met een glimlach terugkijkt op De Lasenberg en net
als zovelen zegt: het was toch wel een leuke tijd
daar op die Lasenberg!

Wij staan als team van De Lasenberg altijd voor jullie
klaar. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn,
dan horen wij dat graag. Voor meer informatie
verwijs ik ook naar onze website:
www.shlonderwijs.nl/lasenberg.
Namens het team van De Lasenberg VSO
Met vriendelijke groet,
Dhr. R.J.W. de Bruijn
Locatiedirecteur De Lasenberg
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Maatregelen

CORONA

De Lasenberg volgt de richtlijnen van het
RIVM.
Het is belangrijk om de website van
De Lasenberg: www.shlonderwijs.nl/
lasenberg in de gaten te houden. Wij
informeren jou en je ouders via e-mail en/
of per telefoon, over de huidige stand van
zaken. Daarom is het belangrijk dat wij de
juiste contactgegevens hebben.
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’s Heeren Loo
Onderwijs
De Lasenberg is een school voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs en onderdeel van ’s Heeren Loo Onderwijs. ’s Heeren Loo Onderwijs heeft vier verschillende
scholen, De Lasenberg, Beekdal, Emaus College en
Rietschans College. Op elke school geven wij les aan
leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Onze
scholen zijn vooral speciaal, omdat er veel aandacht is
voor leerlingen. Wij bieden hen wat nodig is om te
kunnen leren en werken. We hebben programma’s
voor leren en voor gedrag. Ons doel is onderwijs
bieden dat past bij de eigen hulpvraag van de leerling.
Wij werken daarom graag samen met ouders,
hulverleners en andere betrokkenen.

Veiligheidsbeleid

‘s Heeren Loo onderwijs biedt op haar scholen
onderwijs in een veilige omgeving en
pedagogische setting. Daarvoor heeft iedere locatie
een ARBO-commissie die de school en haar omgeving
dagelijks in de gaten houdt. Onveilige situaties
worden snel herkend en per direct actie ondernomen.
De medewerkers die hier verantwoordelijk voor zijn,
worden jaarlijks geschoold. Zij komen 3x per jaar bij
elkaar en zijn 1e aanspreek voor collega’s bij Arbo en
BHV vragen (bv EHBO). Jaarlijks is er op iedere school
minimaal 1 x een ontruimingsoefening.
Alle medewerkers werken dagelijks mee om de
sociale veiligheid van leerlingen en personeel te bewaken. Je moet je op school veilig voelen om goed te
kunnen leren en werken. Jaarlijks wordt daarom de
veiligheidsbeleving onder leerlingen d.m.v. een
onderzoek uitgevraagd.
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De uitslag van dit onderzoek bepaalt welke acties wij
gaan uitvoeren om de school nóg veiliger te maken.
De sociale veiligheidscoördinator speelt hierin een
belangrijke en sturende rol.
Heeft u vragen of opmerkingen over veiligheid in en
rond de school? Meld u zich dan bij de Arbocoördinator van de school: Gerard de Clippelaar/
Bart Happé.
Voor bovenschoolse vragen rondom veiligheid kunt
u zich melden bij onze veiligheidscoördinator
A. (Ard) Frie, afrie@shlonderwijs.nl

De Lasenberg
De Lasenberg is een school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO). Voor onze leerlingen gaat
leren meestal niet vanzelf. Met nabijheid en
begeleiding op school lukt het meestal beter. Ben je
tussen de 12 en 18 jaar oud, dan helpen we je op
weg. We leren je om jezelf zo goed mogelijk te
redden in de maatschappij. Het is belangrijk dat je
kunt lezen en rekenen als je van school gaat. Bij
praktijkvakken en stage leer je hoe het is om te
werken als je later een baan hebt.
Een lesdag bestaat uit leren in de klas en leren
bij een praktijkvak. In de klas werk je altijd aan de
vakken Nederlands, Rekenen en Engels. Vanaf de
middenbouw kun je hierin examens doen. In het
schema op de volgende pagina zie je welke vakken
je nog meer krijgt.
Op school besteden we ook aandacht aan cultuur. Er
zijn projecten in dans, drama, muziek en beeldende
kunst. Wij dagen je uit om actief en creatief te zijn.
We vinden het belangrijk dat je je eigen talenten
ontdekt en deze met anderen deelt.

“ Leren
door
te doen”
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Welke vakken krijg je op de Lasenberg:
ONDERBOUW

MIDDENBOUW

BOVENBOUW

Kernvakken:

Kernvakken:

Kernvakken:

Overige theorievakken:

Overige theorievakken:

Overige theorievakken:

Praktijkvakken:

Praktijkvakken:

• Nederlands
• Rekenen/wiskunde Arbeidsoriëntatie
• Sociaal emotionele vorming
(BAAZ)
•
•
•
•

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engels
Natuur/gezondheid

Praktijkvakken:
•
•
•
•
•
•

ICT
Sport
Tuin
Techniek
Koken (oriëntatie)
Cultuuractiviteiten

De leerroute

• Nederlands
• Rekenen/wiskunde Arbeidsoriëntatie
• Sociaal emotionele vorming
(BAAZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engels
Natuur/gezondheid
Burgerschap

ICT
Sport
Tuin
PIE = Produceren, Installeren
&
Elektrotechniek (Metaal)
BWI = Bouw, Wonen &
Inrichten (Hout)
Koken
Cultuuractiviteiten
Arbeidstraining praktijk (individueel)

Op basis van je niveau en je mogelijkheden wordt
je uitstroomperspectief en leerroute vastgesteld. Dit
wordt opgeschreven in je OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan). De leerroute geeft aan op welk niveau

• Nederlands
• Rekenen/wiskunde Arbeidsvaardigheden
• Sociaal emotionele vorming
(BAAZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschiedenis
Aardrijkskunde
Engels
Natuur/gezondheid
Burgerschap

ICT
Sport
PIE verdiept (Metaal)
BWI verdiept (Hout)
Koken (verdiept)
Verzorging (in ontwikkeling)
Cultuuractiviteiten
Arbeidstraining praktijk (individueel)

Stages:

• Begeleide stage
• Zelfstandige stage

wij verwachten dat je kan leren. Soms heb je ook
hulp buiten de klas nodig. Denk hierbij aan
logopedie, dyslexiebegeleiding en/of begeleiding
van de psycholoog/orthopedagoog.
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Toetsen, examen en evaluaties

Denk mee over je eigen toekomst. Gesprekken met
je mentorleerkracht, vakleerkrachten en stagebegeleiders helpen daarbij. Naast gesprekken
toetsen we twee keer per jaar of je je voldoende
ontwikkelt. Voor het toetsen gebruiken we onder
andere VSO-PRO/arbeid-toetsen van CITO.
Daarnaast gebruiken we de SCOL om je sociale
ontwikkeling te meten. Bij Praktijk en Arbeidstraining
observeren we je arbeids-vaardigheden.
Vanaf de middenbouw kan je meedoen aan KSEexamens van de stichting IVIO. Je doet KSE-examen
in de vakken Nederlands, Rekenen & Wiskunde
en Engels. Ook kun je het certificaat Assistent
Horeca, een vorkheftruckrijbewijs of het
certificaat Veilig Werken behalen.
Alle resultaten worden samen met de mentorleerkracht, intern begeleider en gedragswetenschapper
besproken. De gegevens worden bijgehouden in
het OPP. Twee keer per jaar bespreken wij of jouw
uitstroomperspectief en leerroute nog juist zijn. Je
mentorleerkracht bespreekt jouw ontwikkelingen,
wensen en verwachtingen ook met jou en je ouders/
verzorgers. Na het gesprek willen wij graag dat jij en
je ouders/verzorgers het OPP ondertekenen.

Arbeidstraining

Op ongeveer een kilometer afstand van De Lasenberg
ligt ons ATC (arbeidstrainingscentrum). Vanaf de
middenbouw kan je hier arbeidstraining volgen. Bij
arbeidstraining leer je wat er nodig is om later een
baan te hebben. Er zijn verschillende
beroepsrichtingen waar je kennis mee kan maken,
zoals tuin, repro, bouw, detailhandel, fietstechniek,
industrie en zorg. Door in verschillende
beroepsrichtingen ervaringen op te doen, maak jij
betere keuzes voor jouw toekomst.
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Als je naar het ATC gaat voor arbeidstraining volg
je een BIS (Begeleid Interne Stage. Arbeidstraining
kan ook op een andere plek gegeven worden. Je
gaat dan met je arbeidstrainer naar bijvoorbeeld een
verzorgingshuis, supermarkt, of een bungalowpark
om te werken in het tuinonderhoud. Wij noemen dit
ook wel BES (Begeleid Externe Stage.

Zelfstandig Externe Stage (ZES)

Op De Lasenberg is zelfstandig stagelopen een vast
onderdeel in de bovenbouw. Bij stagelopen werk je
zelfstandig op een werkplek. Dit kan in verschillende
beroepsrichtingen. Vaak is het een beroep dat past
bij jouw interesses en mogelijkheden. Je
stagebegeleider houdt wekelijks contact met jou en
je stagebedrijf. Ook overlegt je stagebegeleider met
jou, je ouders/verzorgers en mentorleerkracht over
een passende vervolgplek. Dit kan een baan zijn, als
je eraan toe bent om De Lasenberg te verlaten en
aan het werk te gaan.

Wat ga je doen na De Lasenberg?

Als je klaar bent op De Lasenberg kan je gaan
werken. Soms is dit met extra ondersteuning,
bijvoor-beeld van de gemeente. Je kan ook
doorleren via een mbo entree-opleiding.
De Lasenberg werkt samen met mbo-scholen in
Amersfoort en Utrecht. Via onze Transitieklas volg je
een entree-traject. Wij begeleiden je tijdens dit
traject. Na dit entree-traject kan je alsnog gaan
werken of doorleren via een mbo-niveau 2
opleiding.

Aanmelden
Aanmelden op De Lasenberg gaat via onze aanmeldcoördinator. Dit kan het gehele schooljaar. Met
de aanmeldcoördinator maak je afspraken over wat
mogelijk is. Hierbij hoort ook een rondleiding door
de school.
Voor aanmelding is een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier nodig. Na aanmelding vraagt
de aanmeldcoördinator je dossier op bij je vorige
school. Als er voldoende informatie is, bespreekt de
CVB (Commissie van Begeleiding) de aanmelding.
Bij een positief besluit van de CvB volgt er een
intakegesprek. Voor plaatsing op De Lasenberg is
een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het
samenwerkingsverband uit de eigen regio nodig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze
aanmeldcoördinator: Lucia Regnery. Zij is te bereiken
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op
088 040 7203, of op lregnery@shlonderwijs.nl.

De Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding bestaat uit de
locatiedirecteur, de intern coördinator onderwijs, de
psycholoog/orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider en de
aanmeld-coördinator. Dit team komt wekelijks bij
elkaar om de ontwikkeling en voortgang van de
leerlingen te bespreken. De instroom en uitstroom
van leerlingen gaat altijd via de CvB.

Je mentor kan voor jou hulp vragen bij de CvB. De
CvB geeft dan advies. Dit kan bijvoorbeeld te maken
hebben met je sociaal-emotioneel functioneren, met
je thuissituatie, je gezondheid of je leerprestaties op
school. Via leden van de CvB kan er extra hulp voor
jou worden ingeschakeld. Dit gaat altijd in overleg
met je ouders/verzorgers. Maandelijks is ook de
jeugdarts bij dit overleg aanwezig.

Schooltijden

Vanaf 8.15 uur staan leerkrachten klaar om je op te
vangen. In de onderbouw en middenbouw gebeurt
dit in je eigen klaslokaal. Bij de bovenbouw en leerlingen die naar Arbeidstraining of begeleide stage
gaan, gebeurt dit buiten op het schoolplein.
Een lesdag op De Lasenberg duurt van 8.30 tot
14.15 uur. In de middag heb je een pauze tussen
12.15 en 12.45 uur in je eigen klaslokaal en/of buiten
op het plein van de eigen bouw.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur
08.30 - 14.15 uur
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Vakantierooster regio midden
Schooljaar 2021 - 2022
Zomervakantie

17 juli t/m 29 augustus 2021

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Studiedag

30 november 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Studiedag

17 januari 2022

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 6 maart 2022

Paasweekend

15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart

26 mei en 27 mei 2022

Studiedag

1 juni 2022

Pinksterweekend

5 juni en 6 juni 2022

Studiedag

10 juni 2022

Zomervakantie

9 juli t/m 21 augustus 2022

Vrij voor bijzondere omstandgheden

Voor bijzondere omstandigheden kunnen ouder(s/
verzorger(s) vrij vragen. Bijzondere omstandigheden
zijn bijvoorbeeld: een religieuze feestdag, huwelijk
of begrafenis. Deze aanvraag mailt u naar onze
locatiedirecteur, dhr. R.J.W de Bruijn, via ons
mailadres lasenberg@shlonderwijs.nl
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Absentie

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet naar
school kan komen, dan moet je ouder/verzorger dit
tussen 7.45 en 9.00 uur melden bij onze conciërge.
Wij moeten de aanwezigheid van leerlingen nauwkeurig bijhouden daarom moet er elke dag dat je
afwezig bent, gebeld worden. Afwezigheid kunt u
telefonisch doorgeven op 088 040 7200
of per e-mail: verzuimlasenberg@shlonderwijs.nl.

Samenwerking in de regio
De Lasenberg valt onder het SWV (samenwerkingsverband (V)SO Eemland. De leerlingen die
in de buurt wonen, vragen hier een TLV aan. We
werken ook samen met andere
samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste is om
een goede onderwijsplek te vinden voor alle
leerlingen. Met hulp van samen werkingsverbanden
hebben wij op De Lasenberg twee speciale klassen
die leerlingen op weg helpen naar de juiste
onderwijsplek.

De ‘Instroom’ klas

De ‘instroom’ klas is een klas die met hulp van de
samenwerkingsverbanden is opgericht en die de
mogelijkheid biedt om tijdens het schooljaar snel in
te stromen. Je wordt tijdelijk in de ‘instroom’ klas
geplaatst, wanneer De Lasenberg een geschikte
school lijkt, maar niet direct een vrije plek heeft.

De ‘Op de Rit’ klas

De Lasenberg heeft voor leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften een aparte klas met extra
ondersteuning. Dit is de ‘Op de Rit’ klas. In deze klas
zitten maximaal 8 leerlingen die les krijgen van een
leerkracht en een gedragsondersteuner. In de periode dat de leerling in de ‘Op de Rit’ klas zit, wordt
er intensief samengewerkt tussen de leerkracht,
gedragsondersteuner, de leerling en het netwerk.
Elke dag krijgen de leerlingen, naast het reguliere
lesaanbod, extra begeleiding op het gebied van sociale vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling en is er extra aandacht voor het ontwikkelen van
schoolse vaardigheden. Het doel is om de leerlingen
binnen een periode van maximaal twee jaar “schoolrijp” te maken, zodat zij uit kunnen stromen naar een
reguliere klas binnen De Lasenberg of ander
passend onderwijs.

Deze klas is ook bedoeld voor leerlingen die geen
les kunnen volgen op hun ‘oude’ school of (al een
tijd) thuis zitten. Door wat extra aandacht en begeleiding proberen we een herstart te maken. Je krijgt
de ruimte om even op adem te komen en je weg te
vinden op school. Daarnaast word je getoetst om te
kijken wat je weet en kan. Op basis van je niveau en
je mogelijkheden word je uitstroomperspectief en
leerroute vastgesteld. Zodra het juiste moment is
aangebroken, stroom je door binnen De Lasenberg
naar een onderwijsplek die het beste bij jou past.
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Veiligheid en afspraken
Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op
school. Bij een veilige school horen duidelijke regels
en afspraken. Aan het begin van het schooljaar worden in de klas regels en afspraken gemaakt.
Veel van deze regels en afspraken gelden in de hele
school. Sommige regels en afspraken gelden alleen
in een specifieke klas of bouw. In de klas werk je ook
aan veiligheid door er met elkaar over te praten. De
lessen BAAZ helpen je daarbij. Bij de lessen BAAZ
leer je ook dat je veilig voelen te maken heeft met
samenwerken en overleggen.
Op De Lasenberg werkt een veiligheidscoördinator.
Hij helpt jou om goed om te gaan met regels en
afspraken. Als het even niet lukt, gaat hij met jou in
gesprek. Je mag ook bij hem langskomen om even
rustig te worden of te vertellen hoe het met je gaat.
De veiligheidscoördinator maakt met jouw meesters/
juffen, ouder(s)/verzorger(s) en jou goede afspraken
over bijvoorbeeld het voorkomen van pesten en het
terug keren naar school na een schorsing. Om alle
afspraken voor iedereen duidelijk te maken, zetten
wij deze op papier. Op De Lasenberg zoeken wij elke
dag samen naar nieuwe kansen en mogelijkheden,
zodat jij met plezier en een veilig gevoel naar school
gaat.

Afspraken rookvrij schoolterrein

In de school is het niet toegestaan om te roken. De
Lasenberg is wettelijk verplicht om vanaf 1 augustus
2020 een rookvrij terrein te hebben. Dit betekent
dat je op het hele schoolterrein van De Lasenberg
nergens mag roken. Het schoolterrein van De
Lasenberg is het gebied tussen de Schrikslaan en de
Hellingweg.
14 ‘s Heeren Loo Onderwijs

Afspraken verlies of diefstal

De Lasenberg is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte of beschadigde spullen op school. Laat
belangrijke en waardevolle spullen zoveel mogelijk
thuis. In overleg met je mentor kan je een kluisje
gebruiken om je spullen veilig op te bergen. Je kan
ook met je mentor afspraken maken over het veilig
omgaan met jou spullen.

Afspraken gebruik van telefoon

In de onderbouw mag je tijdens lestijden niet op je
telefoon. Je telefoon geef je in de ochtend aan je
mentor. Aan het einde van de dag krijg je deze
weer terug. In de pauze mag je in overleg met je
mentor wel gebruik maken van je telefoon,
bijvoorbeeld voor het spelen van een spelletje. Als
het nodig is, kunnen jij en je ouder(s)/verzorger(s)
aparte afspraken maken met je mentor.

In de middenbouw en bovenbouw zijn er andere
afspraken. In overleg met je mentor mag je je
telefoon bijvoorbeeld bij je houden in de klas, maar
wil de mentor je telefoon onder lestijd niet zien. Bij
praktijkvakken, in de gangen en bij arbeidstraining
hou je je telefoon opgeborgen. Als je je niet kan
houden aan deze afspraak, dan gaan wij in overleg
met de veiligheidscoördinator. Het maken van foto’s
en/of video’s is niet toegestaan, tenzij je daarvoor
toestem-ming hebt van je mentor. Bij berichten over
pesten via social media wordt de
veiligheidscoördinator ingeschakeld en wordt er
contact opgenomen met je ouder(s)/ verzorger(s).

Afspraken kleding

Bij praktijkvakken en arbeidstraining is het noodzakelijk om bepaalde veiligheidskleding te dragen om
op een veilige manier de lessen te volgen. Tijdens
de praktijklessen en bij arbeidstraining dragen onze
leerlingen dichte schoenen en een lange broek. Aanvullende werkkleding zoals schorten, een werkjas en
werkschoenen met stalen neuzen worden door de
school aangeboden aan de leerlingen.

• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het aanwezig zijn van medicijnen;
• Afspraken over medicijngebruik worden opgenomen in het OPP. Ouders zijn verantwoordelijk om verandering in medicijngebruik door te
geven aan de mentor.
Het gebruik van pijnstillers is niet zonder risico’s.
Daarom geldt ook voor pijnstillers dat ouder(s)/
verzorger(s) verantwoordelijk zijn voor juist
medicijn-gebruik. De school geeft geen pijnstillers
aan leerlingen, tenzij bovenstaande regels gevolgd
worden.

Bij de lessen sport heb je passende kleding nodig
om goed te kunnen bewegen. Dit is een sportbroek,
een sportshirt en een paar goed passende sportschoenen. Tijdens de sportlessen draag je andere
kleding dan de rest van de dag. In het kader van
hygiëne is het sterk aan te raden deze kleding
minimaal 1 keer per week te wassen. Op De
Lasenberg is er de mogelijkheid om te douchen na
de sportles, zodat iedereen weer fris deel kan
nemen aan andere lessen.

Afspraken verlaten schoolterrein

Afspraken medicatie

Afspraken leerlingenvervoer

Bij het gebruik van medicijnen zijn ouders en verzorgers verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van
het medicijngebruik, ook tijdens de schooluren. De
wetgeving geeft aan welke verplichtingen ouders of
verzorgers hierin hebben:

Leerlingen mogen in de onder- en middenbouw het
schoolterrein tijdens de schooltijd niet zelfstandig
verlaten. In de bovenbouw mag dit in overleg met je
mentor soms wel. Je mentor neemt hierover altijd
contact op met je ouder(s)/verzorger(s).

Als je niet zelfstandig naar school kan komen,
kunnen je ouder(s)/verzorger(s) bij de gemeente
leerlingenvervoer aanvragen.

• De school is geïnformeerd over medicijngebruik;
• Het formulier ‘medicijngebruik op school’ moet
ingevuld en ondertekend zijn;
• De naam van de leerling en de dosering moet
duidelijk op de verpakking staan;
• De mentorleerkracht heeft geen verantwoordelijkheid voor het juist innemen van de medicatie;
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Vrijwillige ouderbijdrage
en sponsoring
Scholen kunnen ouders om een vrijwillige bijdrage vragen. De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige
financiële bijdrage van ouders aan de school van hun kind.
Van deze bijdrage betalen we o.a. sinterklaascadeautjes, kerstviering en schoolreisjes. Wij vragen u om een
vrijwillige ouderbijdrage van €50,- per leerling. U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op
rekeningnummer IBAN: NL86 INGB 0683 9498 37 met vermelding van de naam van de leerling.
Wij maken geen gebruik van
sponsoring. Voor sommige
activiteiten maken wij wel
gebruik van subsidies. Met
deze subsidies organiseren wij
culturele activiteiten in en
buiten school.

16 ‘s Heeren Loo Onderwijs

Klachten en meningsverschillen
Een school is een omgeving waar mensen intensie
met elkaar werken. Daarbij komen botsingen voor
en zijn er meningsverschillen. Door met elkaar in
gesprek te gaan, wordt er vaak al een oplossing gevonden. Soms blijven meningen zo verschillend, dat
iemand een klacht hierover wil indienen.
Die mogelijkheid is er. Als u een klacht heeft,
bespreek dit dan eerst met de mentorleerkracht of
de schoolleiding. Voor privacygevoelige
onderwerpen kunt u contact opnemen met een
contact- of vertrouwenspersoon. Ouders, personeel
en leerlingen kunnen bij hen terecht als zij een
klacht hebben over het gedrag van een leerkracht,
directeur, ouder of medeleerling.
De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij
privacygevoelige onderwerpen. Je krijgt informatie
over de klachtenprocedure en maakt met de
vertrouwenspersoon afspraken. U kunt erop rekenen
dat dit gesprek onder vier ogen blijft. De
vertrouwenspersoon doet niets buiten u om.

De school is voor de behandeling van klachten
tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie
onderwijs, (LKC)”.
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een
hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt
advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar
advies aanbevelingen verbinden.
Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van
de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de
uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden
ingediend. De Landelijke Klachten Commissie is te
bereiken via brief en email:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
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Als ouder in de
medezeggenschapsraad (MR)
Wilt u meedenken met De Lasenberg? De MR komt
eenmaal in de zes weken bij elkaar. Een bijeenkomst
duurt ongeveer anderhalf uur. Wij zijn op zoek naar
ouders die het fijn vinden om mee te denken over
het beleid van de school en daarbij de belangen van
ouders in het oog houden. Voor uw meedenken en
inzet krijgt u een onkostenvergoeding van 25 euro
per keer.
Als ouder kunt u zichzelf opgeven als ouderlid bij de
medezeggenschapsraad van De Lasenberg. Als er
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een vacature is voor ouderlid, dan wordt er contact met
u opgenomen.
U kunt zich aanmelden voor de MR op lasenberg@
shlonderwijs.nl
U kunt natuurlijk ook eerst een kennismakingsgesprek
aanvragen om te kijken of lid worden van de MR wat
voor u is.
Wij staan u graag te woord.
MR De Lasenberg.

De GGD op het
voortgezet onderwijs
De Jeugdgezondheidszorg van GGD-regio Utrecht is
er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
Aan elke school in het voortgezet onderwijs is een
jeugdgezondheidszorgteam van de GGD-regio
Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een Rianne
Giezeman, jeugdarts en Jolande Boots, administratie ondersteuner. Leerlingen uit alle klassen, ouders
en docenten kunnen bij de jeugdarts terecht met
vragen o zorgen over het welzijn en de gezondheid
van jongeren.

Gezondheidsonderzoeken op school

Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de
GGD alle jongeren om zo gezond mogelijk op te
groeien met onder andere gezondheidsonderzoeken
bij leeftijd 13-14 jaar en 15-16 jaar. Daarbij sluit de
GGD zoveel mogelijk aan bij de individuele behoefte
van de jongere en bij de vraag van ouders en school.
Ouders/verzorgers ontvangen voora een brie dat
de GGD-gezondheidsonderzoek gaat uitvoeren.

Het hele jaar bereikbaar

Ook buiten de onderzoeken is de GGD het hele jaar
door bereikbaar voor vragen en advies over gezond
opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg van GGDregio Utrecht is op verschillende manieren voor
jongeren en hun ouders/verzorgers bereikbaar.
Service Center JGZ 033 - 460 00 46: voor aspraken
en/of contact met de jeugdarts of verpleegkundige
van de school i.v.m. vragen over ontwikkeling en ge-

zondheid, dit mag ook rechtstreeks via
onderstaande mailadressen of telefoonnummers.
JouwGGD.nl: website met alles over gezondheid
voor jongeren, o.a. met chat-mogelijkheid.

Ziekteverzuimbegeleiding op het voorgezet
onderwijs
Ieder kind is wel eens ziek. Dat is niet erg als het
incidenteel gebeurt. Problematisch wordt het als
kinderen langdurig of vaak ziek zijn. Zij lopen dan
een grotere kans op leerachterstanden, afglijden
naar een lager onderwijsniveau of voortijdig schoolverlaten. Bij langdurig of frequent verzuim werken
onderwijs, leerplicht en de jeugdgezondheidszorg
van de GGD samen met kind en ouders aan snelle
terugkeer naar school.

Gezamenlijk wordt een plan van aanpak opgesteld,
waarbij gekeken wordt naar wat een kind nodig
heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen
aan het onderwijs. Het vroegtijdig reageren op
ziekteverzuim is van groot belang. Hoe korter het
verzuim, hoe kleiner de leerachterstand en hoe
makkelijker de terugkeer naar school. Het tijdig
inzetten van ondersteuning voorkomt inzet van
zwaardere hulp in de toekomst.

Lasenberg 19

Doelen en Resultaten
De Lasenberg heet als doel gesteld om werkend
vanuit het profiel Arbeidsmarkt minimaal 80% van
de leerling met bestendiging Arbeid de schoolopleiding a te laten ronden. Bij de schoolverlaters
van het schooljaar 2019/2020 blijkt een positieve
bestendiging van 76%. Hierbij scoren wij als
De Lasenberg dus lager dan het door ons gestelde
doel. Echter, van de 11 leerlingen die
doorstroomden naar niveau 2 van het MBO waren 6
leerlingen die richting een BBL-opleiding gegaan
zijn, waarbij zij een arbeidscontract moesten hebben
(88% positieve bestendiging). Bij 1 leerling was er
sprake van een negatieve lage bestendiging richting
Dagbesteding en 5 leerlingen hoge negatieve
bestendiging naar MBO BOL opleiding.
De leerlingen die onze school verlaten hebben
verschillende uitstroomperspectieven. We willen
graag dat 75% van de leerlingen de doelen halen
die passen bij hun uitstroomperspectief. Van de
groep schoolverlaters in 2019-2020 behaalde 64%
van de leerlingen op Nederlands hun doelen, van
Rekenen/ wiskunde was dit 65%. Leerlingen hebben
op De Lasenberg ook doelen voor
arbeidsvaardigheden en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Om beter zicht te krijgen op deze
ontwikkeling willen we in augustus 2021 starten met
een nieuwe manier van registratie.
De Lasenberg heeft ook als ambitie om
laaggeletterdheid bij leerlingen te voorkomen.
Hiervoor heb-ben leerlingen tenminste niveau KSE2
(1F) Neder-landse Taal nodig bij het verlaten van de
school. Van de schoolverlaters 2019-2020 ging 67%
geletterd van school (91% van de schoolverlaters
was technisch geletterd: AVI E7 (of hoger).
20 ‘s Heeren Loo Onderwijs

Hiermee hebben we onze ambitie van 75% niet
gehaald. In het school-jaar 2020-2021 hebben we de
procedures voor toetsing en diplomering
aangescherpt. Daarnaast is er een didactisch
bijscholingsprogramma gestart voor leerkrachten.
We verwachten dat dit de resultaten op lezen (en
rekenen) positief zal beïnvloeden. De gegevens over
het schooljaar 2020-2021 zijn op moment van
schrijven nog niet bekend.
In het school jaar 2020-2021 haalden 3 leerlingen
het diploma werken in de keuken SVA 1, 6 leerlingen
haalden hun vorkheftruck diploma en 7 leerlingen
deden met een positief resultaat mee aan het
examen VCA. Het uitbreiden van branchegerichte
certificaten is een ambitie voor het schooljaar
2021-2022.

In- en uitstroomgegevens
van 2019-2020:
2019-2020 aantal ingestroomde leerlingen 46
2019-2020 aantal uitgestroomde leerlingen 51
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Opbrengsten IVIO-examens 2020
(juni en december)
Examen

Kandidaten
opgeroepen

Opgekomen

Niet
opgekomen

Reden afwezigheid

Niet
behaald

Geslaagd

NL 1

25

19

6

4x Verzuim
2x Corona gerelateerd

1

18

NL 2

16

15

1

1x verzuim

1

14

EN 1

5

4

1

1x Corona-gerelateerd

0

4

EN 2

12

10

2

1x Verzuim
1x Corona gerelateerd

0

10

RW 1

7

5

2

2x verzuim

1

4

RW 2

4

4

0

-

3

1

Analyse:
Examen

Slagingspercentage uitgegaan van
opgeroepen kandidaten

Slagingspercentage uitgegaan
van opgekomen kandidaten

Nederlands KSE 1

72 %

95 %

Nederlands KSE 2

88 %

93 %

Engels KSE 1

80 %

100 %

Engels KSE 2

83 %

100 %

Rekenen en Wiskunde KSE 1

57 %

80 %

Rekenen en Wiskunde KSE 2

25 %

25 %

N.B. In verband met de lockdown van maart tot juni 2020 het volgende:
Aan de examens van juni 2020, hebben alleen de uitstromende bovenbouwleerlingen deelgenomen.
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Namen en adressen
Bevoegd gezag

Mw. A. (Ageeth) W. Ouwehand
Lid Raad van Bestuur ’s Heeren Loo Zorggroep (portefeuille Onderwijs)
Postbus 560
3850 AN Ermelo

’s Heeren Loo Onderwijs
Jan van Heerikhuize
Jurrie van de Beek
Edward Huisman
Annie de Groot 		
Remke Huisman

Onderwijsbestuurder
Directeur Bedrijfsvoering
Staffunctie ICT
Staffunctie R&D, onderzoek
Bestuursondersteuner/
staffunctie Kwaliteit

Contactgegevens De Lasenberg
Schrikslaan 20, 3762 TC Soest
tel. 088 040 7200
mail: lasenberg@shlonderwijs.nl
web: www.shlonderwijs.nl/lasenberg

Redactie

Rob de Bruijn, Milou Egberts, Wesley Artz en
Paul Willemsen.
Deze schoolgids is tot stand gekomen namens het
bevoegd gezag in juni 2021, vastgesteld door de
heer R.J.W. de Bruijn.

Bezoekadres ‘s Heeren Loo Onderwijs
Schrikslaan 20, 3762 TC Soest
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De Lasenberg

Fotografie:

Rob de Bruijn
Marco Quist

		Locatiedirecteur
		Intern coördinator
		onderwijs
Lies Aipassa
		Intern coördinator
		onderwijs scholing
Lisanne Theeuwkens
Psycholoog
Milou Egberts 		Orthopedagoog
Marjorie Schipperheijn 		Intern begeleider
Joke Vegter
		Intern begeleider/
		logopedist
Leontien Calis
		Schoolmaatschappelijk
		werker
Lucia Regnery
		Aanmeldcoördinator
Ab Chaiat 		Veiligheidscoördinator

Flashworks ontwerpers, Kampen
Jeroen Hansen
Ilona van Egdom

Drukwerk:

F. Muller, Soest

Lasenberg 23

Contactgegevens
De Lasenberg
Schrikslaan 20, 3762 TC Soest
tel. 088 040 7200
lasenberg@shlonderwijs.nl
www.shlonderwijs.nl/lasenberg

