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6 VOORWOORD & INLEIDING

:::1 Voorwoord & Inleiding

1.1 Voorwoord
Deze schoolgids is bestemd voor iedereen die meer wil weten over Het
Molenduin. De schoolgids geeft informatie over de werkwijze van de school
2018-2019 en het specifieke van Het Molenduin.
 
Het Molenduin heeft zich ontwikkeld tot een kwalitatief sterke school. Wij
zijn er voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van
gedrag en leren. Wij begeleiden leerlingen naar arbeid, vervolgonderwijs of
dagbesteding.
 
Het Molenduin is een veilige, veelzijdige arbeidsgerichte school, behorend
bij de Aloysius Stichting. Onze school kent drie locaties, te weten in Driehuis,
Santpoort en Schagen. Ons onderwijs is gericht op leerlingen met een
toelaatbaarheidsverklaring of een onderwijsarrangement afgegeven door
een samenwerkingsverband. 
 
Onze onderwijsvisie
Iedere leerling heeft zijn eigen mogelijkheden. We bieden daarom voor
iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs op maat, op een passend niveau.
We doen dit in nauw overleg met ouders en bijvoorbeeld onze partners in de
Jeugdhulpverlening. We gaan altijd uit van de mogelijkheden die de leerling
heeft, niet van beperkingen. Stap voor stap leren zij wat er voor nodig is om
straks aan het werk te gaan. Om later de kans op arbeid te vergroten is ons
onderwijsaanbod zo goed mogelijk afgestemd op de directe behoefte in de
regio. Ook op school zullen zij er al voor moeten werken om met succes uit
te stromen.
Deze uitstroom kan bestaan uit de volgende uitstroomprofielen: arbeid,
dagbesteding en vervolgonderwijs ( MBO 1 en 2). Laat een leerling
tussentijds dermate vooruitgang zien dat het behalen van een
startkwalificatie tot de mogelijkheden behoort dan stroomt de leerling door
naar VSO diplomagericht of naar regulier onderwijs.
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Met veel  enthousiasme en grote betrokkenheid zet het team zich
onvoorwaardelijk  in voor alle jongeren op onze school. Samen met onze
jongeren gaan we de uitdaging aan om vanuit succeservaringen te werken
aan een passend perspectief.
 
Wij zijn sterk gericht op samenwerking. Samen met leerlingen, ouders en
netwerkpartners werken we aan de ontwikkeling van de leerlingen. Met
elkaar halen we het beste uit de leerlingen en ons zelf.
 
Anna-Marieke van Kampen, directeur
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1.2 Inleiding
Visie & Missie
Het team van Molenduin is er voor iedere leerling die ‘tijdelijk’ geen
onderwijs kan volgen binnen het reguliere voortgezet onderwijs. We
begeleiden de leerling  in zijn/haar persoonlijke voorbereiding op
toekomstig passende arbeid. Met als doel dat zij na het uitstromen hun
verworven werkplek weten te behouden. Met elkaar leggen we de  basis
voor een betekenisvol leven in onze samenleving. We werken vanuit drie
locaties in Santpoort, Driehuis en Schagen waarbinnen we dagelijks streven
een leeromgeving te creëren die voorspelbaar, gestructureerd, veilig en
inspirerend is.
 
Kernwaarden
Wij doen dit vanuit een sterke betrokkenheid naar onze leerlingen waarbij
Kracht, Passie en Onvoorwaardelijkheid in ons handelen leidend zijn.
Opgeven is geen optie, Iedere  leerling krijgt bij ons alle kansen om zich te
ontwikkelen en  stap voor stap zichzelf te ontdekken in wat hij het beste kan
en het liefste wil. Met elkaar geven we inhoud aan een lerende omgeving
vanuit hart, handen en hoofd.
 
Op de locatie Santpoort wordt onderwijs geboden aan leerlingen uit de hele
regio. Hier bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op arbeid. Met
elkaar maken de kans zo groot mogelijk om een goede match tussen
leeerling en werkgelegenheid in de regio te realiseren. Iedere leerling krijgt
een uitdagend onderwijsaanbod dat perspectief biedt op een betekenisvolle
toekomst.
 
Op de locatie Driehuis wordt onderwijs geboden aan leerlingen die
residentieel geplaatst zijn. De behandeling en het onderwijs worden zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd. 
In Driehuis zijn er drie zgn. structuurklassen die behoefte aan voorspelbare
en gestructureerde leeromgeving nodig hebben.
 
Opmaat
Tevens is er een voorziening "de Opmaat" waar onderwijs geboden aan
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jongeren die:
Langere tijd thuis zitten-
geen regulier onderiwjs kunnen volgen, ongeacht de oorzaak hiervan-
minder of weinig schoolse vaardigheden ontwikkeld hebben-
daarnaast is er ook een SO Opmaat-

 
Het doel van de Opmaat 

Plezier in onderwijs vergroten-
het vergroten van de schoolse vaardigheden-
zo snel mogelijk doorstroming naar een andere school. Dit kan het-
Molenduin zijn, of een (reguliere) school bij de leerling in de buurt
Leerlingen kunnen deelnemen aan de IVIO examens voor Nederlands,-
Wiskunde en Engels

 
De Opmaat iwerkt samen met de residentiële setting van Lijn5. Onderdeel
van deze setting is het trainingscentrum (TC). Hier worden diverse
trainingen gegeven.
 
 
Op de locatie Schagen wordt onderwijs geboden aan leerlingen uit de
gehele regio.
Tevens wordt onderwijs geboden aan leerlingen die residentieel zijn
geplaatst bij Lijn5 en de Prinsenstichting. De begeleiding op de leefgroepen
en het onderwijs worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. We bereiden
de leerlingen zo goed mogelijk voor op arbeid. Met elkaar maken de kans zo
groot mogelijk om een goede match tussen leeerling en werkgelegenheid in
de regio te realiseren. Iedere leerling krijgt een uitdagend onderwijsaanbod
dat perspectief biedt op een betekenisvolle toekomst.
 
Waarom dan Het Molenduin?
Top 5 voor de leerling:

Wij zijn allemaal trots op onze school en je hebt met betrokken-

     docenten te maken die voor jou het beste willen. Ook heb je regelmatig
een gesprek
     met je mentor die je helpt om verder te groeien.

Je gaat al snel aan de slag tijdens de praktijkvakken. Je leert hier-
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vaardigheden die je later nodig  hebt in je baan. Natuurlijk hoort hier ook
theorie bij.
Al vanaf het eerste jaar ga je regelmatig op excursies en groepsstages!-

    In de jaren daarna ga je steeds vaker stage lopen.
Als je laat zien dat je graag wil werken en leren dan kun je bij ons-
certificaten halen

     die je kans op een baan veel groter maken!
We helpen je vanaf je eerste dag op school zo goed mogelijk voor te-
bereiden op

     de toekomst zodat je later betere kansen hebt op een baan!
 
Het Molenduin biedt geen diplomagericht onderwijs.
 
 



Het beste onderwijs 
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 
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 :::2 De afdelingen

2.1 Locatie Driehuis
Locatie Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 1a
1985 HG Driehuis
tel.: 023-52 029 50
Locatiecoördinator  Mevr. H. El Yafati
Coördinator sociale veiligheid Dhr. F. Mansoer
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2.2 Locatie Santpoort-Noord
Locatie Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32
2071 BP Santpoort Noord
tel.: 023-5202950
Locatiecoördinatoren. Mevr. B. Pesch
Coördinator sociale veiligheid Dhr. F. Mansoer
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2.3 Locatie Schagen
Locatie Schagen
Schar 11
1741 RR Schagen
T: 023-5202950
Locatiecoördinator Mevr. L. van Hoven
Coördinator sociale veiligheid Dhr. F. Mansoer
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2.4 Samenstelling team
Directeur
Mevr. Drs. A.M.D. van Kampen
 
Locatiecoördinatoren
Algemeen: Dhr. W. Pietersma  (tot eind oktober 2018)  
Driehuis:    Mevr. H. El Yafati            
Santpoort:  Mevr. B. Pesch  
Schagen:    Mevr. L. van Hoven
 
Zorgcoördinatoren
Driehuis: Dhr. F. Mansoer
Santpoort: Mevr. A. Hammerstein
Schagen: Mevr. M. Rozemeijer
 
Administratie
Sectorkantoor Noord,  Alkmaar
 
Onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel
We hebben een heterogene teamsamenstelling met Pabo docenten, 2e
graads docenten, leerwerkmeesters, senior leerkrachtondersteuners en
pedagogisch medewerkers.
Elk teamlid professionaliseerd zich naar interesse en in belang van de
schoolontwikkeling.
 
Stagiaires
Er zijn op de locaties diverse stagiaires van de Pabo, de ALO of de opleiding
SPW/SPH aanwezig.
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Samenstelling team per locatie

Directeur Mevr. Drs. A.M.D. van Kampen

Locatie Driehuis
Locatiecoördinator
Zorgcoördinator

Mevr. H. El Yafati
Dhr. F. Mansoer

Onderwijzend personeel Dhr. R .Bakkernes
Dhr. J. van Langen
Dhr. E. Struik
Mevr. C. de Jong
Mevr. L. Burgan
Mevr. N. Schaper
Dhr. M. de Haan
Dhr. T. Koehorst
Dhr. R. Rooda
Mevr. K. van Toren
Dhr. R. ten Broeke

Stagecoördinator Mevr. B. Schadé

Stagebegeleider Mevr. U. Ludeman

Pedagogisch Medewerker Mevr. D. Blades

Locatie Santpoort-Noord
Locatiecoördinator
Zorgcoördinator

Mevr. B. Pesch
Mevr. A. Hammerstein

Onderwijzend personeel Mevr. I. van IJzendoorn
Mevr. M. Mooij
Mevr. M. Lionahr
Dhr. D. van Alphen
Dhr. H. van Voskuilen
Dhr. R. Merks
Dhr. M. Bel
Dhr. F. Fernee

Stagecoördinator Mevr. I. van IJzendoorn

Stagebegeleider mevr. I. van IJzendoorn

Pedagogisch Medewerker Dhr. M. Bel
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Locatie Schagen
Locatiecoördinator
Zorgcoördinator

Mevr. L. Van Hoven
Mevr. M. Rozemeijer

Onderwijzend personeel Dhr. S. Gerber
Dhr. R. Gaartman
Dhr. P. Touber
Dhr. J. Pietersma
Mevr. E. Dirks (tot eind september 2018)
Dhr. G. Meijnckens
Dhr. A. van der Tol
Dhr. A. Serpici
Mevr. L. Jansen

Pedagogisch Medewerker Dhr. J. Pietersma



 



Uitdagen tot leren 
is uitdagen tot leven.
De kracht
van Jolanda Kleinjan
Locatiecoördinator, de Korenaer Stevensbeek 
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:::3 Vakantierooster en
Schooltijden

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22/10/2018 - 26/10/2018

Kerstvakantie 24/12/2018 - 04/01/2019

Voorjaarsvakantie 18/02/2019 - 22/02/2019

Pasen 22/04/2019

Meivakantie 23/04/2019 - 08/05/2019

Hemelvaart 30/05/2019 - 31/05/2019

2e pinksterdag 10/06/2019

Zomervakantie 10/07/2019- 23/08/2019

 
 

3.1 Studiedagen en contactavonden 2018-2019
 
 
Voor alle Locaties: 
14 November t/m 19 November 2018 studiedagen leerlingen vrij
5 en 6 februari 2019 studiedagen leerlingen vrij
06 meil t/m 8 mei  2019 studiedagen leerlingen vrij
31 mei 2019  studiedagen leerlingen vrij
11 juni 2019  studiedagen leerlingen vrij
10 juli t/m  en 12 Juli 2019 studiedagen leerlingen vrij
 
Contactavonden: 
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Donderdag 6 december & woensdag 13 juni
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3.2 Schooltijden 2018-2019
Verzuim
Bij ziekte van leerkrachten wordt intern voor vervanging gezorgd, zodat
lesuitval zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij langdurige ziekte van
leerkrachten streven wij er naar om een structurele oplossing te vinden,
door iemand van buitenaf aan te trekken. Bij schoolverzuim van leerlingen
wordt direct contact opgenomen met de groep of thuis. Bij veelvuldig
verzuim wordt de desbetreffende leerplichtambtenaar in kennis gesteld.
 
Berekening Onderwijstijd  
Verplichte onderwijstijd is 1000 klokuur.
 
Het schooljaar 2018-2019 telt 184 lesdagen.
 
184 dagen x 5,5 klokuur  1.012 klokuur
Verplichte onderwijstijd    1.000,0 klokuur
Marge onderwijstijd          12 klokuur
 
Marge dagen:
12 klokuren gedeeld door 5.5 = 2 dagen
 
Indien calamiteiten uitblijven kunnen deze dagen  worden ingezet als extra
studiedagen.

Lestijden schoollocaties

 Santpoort Driehuis Schagen

Les 1
Les 2
Pauze
Les 3
Les 4
Pauze
Les 5
Les 6

08.30-09.25
09.25-10.20
10.20-10.35
10.35-11.30
11.30-12.25
12.25-12.40
12.40-13.35
13.35-14.30

08.30-09.25
09.25-10.20
10.20-10.35
10.35-11.30
11.30-12.25
12.25-12.40
12.40-13.35
13.35-14.30

08.30-09.25
09.25-10.20
10.20-10.35
10.35-11.30
11.30-12.25
12.25-12.40
12.40-13.35
13.35-14.30



VAKANTIEROOSTER EN SCHOOLTIJDEN 25



4
 



LEERPLICHTWET EN AVG 27

:::4 Leerplichtwet en AVG

4.1 Leerplichtwet en Luxe verzuim
Leerplicht
In de Leerplichtwet staat dat leerplichtige kinderen de school moeten
bezoeken. Verzuim is alleen toegestaan met een geldige reden zoals ziekte
van de leerling of doktersbezoek. In een aantal bijzondere gevallen is extra
verlof mogelijk. Hieronder een overzicht.
 
Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een kind  'plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of
levensovertuiging', kan hiervoor verlof verleend worden onder de volgende
voorwaarden:
Per religieuze feestdag kan in principe 1 vrije dag worden verstrekt door de
directeur van de school.
Een aanvraag van extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland
te vieren kan door de directeur niet gehonoreerd worden; vrije dagen
worden alleen verstrekt voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra
vakantie zijn.
De afwezigheid van een kind/jongere vanwege een religieuze feestdag wordt
ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan
de locatiecoördinatoren van de school gemeld.
 
Verlof voor extra vakantie
Met vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een
uitzondering kan gemaakt worden wanneer een kind gedurende geen
enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de
'specifieke aard van het beroep' van één van de ouders (uit jurisprudentie is
gebleken dat er vanuit gegaan wordt dat de ouder het merendeel van zijn
inkomsten slechts in de zomervakantie kan verdienen). In dat geval kan bij
de directeur van de school verlof worden aangevraagd voor extra vakantie.
De directeur kan in deze gevallen één maal per jaar voor ten hoogste tien
schooldagen verlof verlenen. Het moet dan gaan om de enige
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gezinsvakantie in dat jaar.
 
NB: alleen een werkgeversverklaring is geen geldige reden voor het
verlenen van verlof voor extra vakantie. Er mag geen verlof worden verleend
op grond van organisatorische problemen bij de werkgever (dit geldt
bijvoorbeeld voor aanvragen van ouders die werkzaam zijn bij
luchtvaart-maatschappijen).
 
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

De verlofperiode mag niet vallen in de eerste twee weken van het-
schooljaar.
De aanvraag voor extra verlof moet ten minste acht weken van tevoren-
worden ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met
een eventuele bezwaarperiode.
De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Voor een-
periode van meer dan tien schooldagen mag wettelijk gezien geen
toestemming worden verleend.

 
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Bij gewichtige omstandigheden gaat het volgens de wet om 'buiten de wil
van ouders en kind gelegen situaties'. Voor deze omstandigheden kan verlof
worden aangevraagd. Te denken valt aan:

Verhuizing van het gezin-
Bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e-
graad
Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad-
Overlijden en begrafenis van bloed- of aanverwanten-

Bij de items 2 t/m 4 geldt dat wordt geadviseerd hiervoor buiten Nederland
maar binnen Europa maximaal 5 dagen toe te kennen, buiten Europa
maximaal 10 dagen, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is voor de reis en
het verblijf.
 
Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

Familiebezoek in het buitenland-
Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale-
aanbieding



LEERPLICHTWET EN AVG 29

Het winnen van een prijs of het anderszins aanbieden van een vakantie-
door derden.
Vakantie onder schooltijd vanwege gebrek aan andere-
boekingsmogelijkheden
Eerder vertrek of latere terugkeer van vakantie vanwege de-
verkeersdrukte

 
Verlof kan alleen verleend worden onder de volgende voorwaarden:

De aanvraag voor extra verlof moet, indien mogelijk, ten minste acht-
weken van tevoren, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, worden
ingediend bij de directeur van de school. Dit heeft te maken met een
eventuele bezwaarperiode.
De directeur van de school beslist over aanvragen voor een verlofperiode-
tot en met tien schooldagen. Voor een periode van meer dan tien
schooldagen moet een aanvraag voor extra verlof worden ingediend bij de
leerplichtambtenaar.

 
Procedure
Voor het aanvragen van extra vakantieverlof of verlof vanwege gewichtige
omstandigheden kan bij de school een aanvraagformulier gehaald worden.
Dit formulier moet door de ouder(s), geheel en naar waarheid ingevuld,
ingediend worden, compleet met relevante aanvullende stukken.
 
Wanneer een aanvraag voor verlof wordt afgewezen en ouders zijn het met
deze beslissing niet eens, dan kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Dit kan
door een bezwaarschrift op te stellen dat wordt ingediend bij de persoon die
het besluit genomen heeft. Hierin moeten minimaal de volgende gegevens
zijn opgenomen:

Naam en adres van de belanghebbende-
Datum-
Omschrijving van het genomen besluit-
Argumenten die aangeven waarom ouders het niet eens zijn met het-
besluit
Handtekening van de belanghebbende-

 
Geen toestemming, toch weg?
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Wanneer een ouder geen toestemming heeft voor extra verlof voor zijn/haar
kinderen en de kinderen toch van school houdt, dan is de directeur van de
school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de
woongemeente. De leerplichtambtenaar zal de ouder(s) in dat geval
oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.
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4.2 AVG
 
 De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de nieuwe privacywet die
per 25 mei 2018 van kracht is, heeft gevolgen voor het onderwijs. 
De school gebruikt veel persoonlijke gegevens. Die gegevens hebben we
nodig bij de uitvoering van onze wettelijke taak om goed onderwijs te geven
en kinderen op een juiste manier te begeleiden. We mogen als school alleen
persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is. 
Soms delen we informatie met andere organisaties. Dat doen we alleen als
het noodzakelijk is voor het onderwijs of de organisatie van het onderwijs.
Denk aan leerlingvolgsysteem of leveranciers van (digitale) leermaterialen.
Aan deze partners verstrekken we niet meer informatie dan strikt
noodzakelijk. Ook sluiten we in die gevallen een overeenkomst over hoe en
hoelang deze ‘verwerkers’ van onze informatie, de persoonsgegevens
mogen gebruiken. 
Hoelang bewaren wij persoonsgegevens? 
De bewaartermijn van gegevens van leerlingen die zijn uitgeschreven bij
onze school is in de meeste gevallen twee jaar. Voor andere gegevens geldt
een langere (wettelijke) bewaartermijn. Dat betekent dat wij deze
persoonsgegevens na het verstrijken van de termijn vernietigen, of
anonimiseren. 
Overgangsperiode 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de
wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Tevens
adviseert de AP over de nieuwe regelgeving. De AP zal de komende periode
(tot einde schooljaar 2018-2019) terughoudend acteren. 



 



Kwal iteit van ons 
onderwijs, daar werken 
we samen aan en daardoor 
worden we steeds beter. 
Beter dan goed!
De kracht
van Ellen Ros
projectleider kwaliteitszorg, De Korenaer Strausslaan 
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:::5 Doelen en Opbengsten
onderwijs

5.1 Algemene Doelen
Iedere leerling krijgt een passend, uitdagend, integraal arrangement voor-
onderwijs, ondersteuning en zorg, dat perspectief biedt op een
betekenisvolle toekomst (in (vervolg)onderwijs, arbeid, dagbesteding,
wonen, vrije tijd, relaties).
Iedere leerling is aantoonbaar en zoveel als mogelijk mede-eigenaar van-
zijn ontwikkelingsproces.
Iedere ouder (partner, familie, verzorger) wordt als partner in opvoeding-
en onderwijs en zorg benaderd en wordt actief betrokken bij de
ontwikkeling van zijn kind, het ontwikkelingsperspectief en het onderwijs
of ondersteuning (en heeft (digitaal) inzicht in resultaten en
ontwikkelingsvoortgang).
21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van ons onderwijs- en-
ondersteuningsaanbod, net als cultuureducatie
Ons onderwijs sluit aan bij leren met hoofd, hart en handen en worden-
aangeboden in een uitdagende, betekenisvolle en contextrijke
leeromgeving waarin samen leren elke dag zichtbaar is.
Onze medewerkers handelen volgens onze onderwijsvisie, beheersen de-
pedagogische tact en didactische vaardigheden die kenmerkend zijn voor
Aloysius.
•Onze locatie is een onderling verbonden professionele leergemeenschap:-
medewerkers en teams blijven zich aantoonbaar ontwikkelen, in lijn met
onze koers. Ons team is divers samengesteld en wij zetten ieders talent
optimaal in.
Onze locatie werkt vanuit eigen kracht en vraaggericht integraal samen-
met netwerkpartners in het samenwerkingsverband passend onderwijs,
zo mogelijk in integrale kindcentra of kennis- en expertisecentra.
Wij hebben aantoonbaar goede doorgaande leerlijnen met regulier-
onderwijs, vervolgonderwijs, werkgevers of instellingen voor dagbesteding
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en maken de ontwikkelingsvoortgang van leerlingen zichtbaar in (digitale)
portfolio’s.
Wij ontwikkelen samen met onze netwerkpartners nieuwe onderwijs- en-
ondersteuningsarrangementen, ook voor (voor Aloysius) nieuwe
doelgroepen.
Levenslang samen leren en de talentontwikkeling van onze medewerkers-
worden optimaal ondersteund.

 
 
Evaluatie jaarplan 2018
In ons jaarplan hebben wij doelen geformuleerd waar we dit jaar met elkaar
aan gewerkt hebben. We hebben ons stagebeleid aangepast aan de huidge
maatschappelijke ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat stage een
verplicht onderdeel is geworden van ons onderwijsprogramma, dit vergroot
de kans op een goede uitstroom naar arbeid of vervolgonderwijs. We
hebben nieuwe methodes aangeschaft, zoals een methode voor
burgerschap en een methode voor Mens en Maatschappij. Het gehele team
neemt deel aan een traject deskundigheidsbevordering op het gebied van
verder ontwikkelingen van je onderwijsaanbod. Voor komend jaar gaan wij
verder op de ingeslagen weg.
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5.2 Opbrengsten onderwijs
Voortijdig schoolverlaten
Het Molenduin biedt geen diploma gerichte onderwijs.
 
Terugkeer naar regulier onderwijs
De leerlingen van Het Molenduin zijn allemaal op een bepaald moment
uitgevallen in het reguliere onderwijs. Doordat er op Het Molenduin veel
meer aandacht is voor de speciale behoefte van de leerlingen, gaan de
leerlingen al snel vooruit in hun ontwikkeling en krijgen ze een beter
zelfbeeld. Soms gaat het na een tijdje zelfs zo goed, dat de leerling weer in
staat is om terug te keren naar het reguliere onderwijs. In dat geval worden
de leerlingen middels een warme overdracht en vaak stapsgewijs terug
geleid naar een passende plek op een reguliere school en hebben wij ons
ultieme doel bereikt.

Uitstroom 2015-2016/2016-2017

UItgestroomd naar 2016-2017
Aantal

in % 2017-2018
Aantal

.
in %

VSO 49 73 35 51

Regulier
PRO/SBO/VMBO

2 3 4 6

( Gesloten) Jeugdzorg instelling     

ROC 5 5 11 16

Arbeid 5 7 11 16

Onbekend 5 7 3 5

Overig 3 5 4 6

Totaal 20 100 68 100

uitstroom gegevens tot 1 juli
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5.3 Inspectie
Algemeen
 
We zijn er trots op dat alle drie onze locaties een basisarrangement hebben.
 
 

5.4 Tevredenheidonderzoek
Bij leerlingen, ouders en medewerkers wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek
gedaan.
De algemene tendens onder leerlingen en ouders is een stijgende algemene
tevredenheid.
95 % procent van de medewerkers scoort een 7 of hoger op het
tevredenheidsonderzoek.
 
 
 

5.5 Leerlingenraad
Algemeen
 We hebben op alledrie de locaties een actieve enthousiaste leerlingenraad.
Hierin kunnen leerlingen aangeven wat er speelt en wat ze graag anders
zouden willen binnen school. Leerlingen geven aan wat ze belangrijk vinden.
De leerlingenraad komt een keer per twee maanden bij elkaar.
De leerlingenraad van Santpoort en Driehuis vergadert samen. Incidenteel
zal er ook met de leerlingenraad Schagen vergaderd worden, maar verder
vergadern zij apart.
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:::6 Organisatie van het
onderwijs

6.1 Het onderwijs
Samen betekenisvol op weg naar arbeid
Het lopen van stage is van essentiëel belang  voor een gedegen
voorbereiding op een toekomstige baan. Stage is dan ook een verplicht
onderdeel van ons onderwijsaanbod.
Er zijn per leerjaar vaste stagedagen aangewezen, er wordt van de
leerlingen verwacht dat ze op deze dagen stage lopen. Er worden op die
dagen geen theorie/praktijklessen voor deze leerlingen verzorgd.
De leerlingen worden uiteraard vanuit school begeleid bij het vinden van een
passende stageplek, naarmate de leerlingen in hogere laarjaren komen
wordt hierin van hen een grotere zelfstandigheid verwacht. Naast stage
worden er theorie en praktijklessen gegeven.
We bieden vier uitstroommogelijkheden: techniek, groen, verzorging en
horeca.
 
Op Het Molenduin streven we er naar om de groepen niet groter te laten
worden dan 14 leerlingen Gemiddelde groepsgrootte kan variëren van 10 tot
12 leerlingen per groep. Onze leerlingen  zijn vaak gebaat bij een
gestructureerde, voorspelbare leeromgeving en daarom hebben wij een
vast dagprogramma en klassenroutine. Hierdoor hebben de lessen een
voorspelbaar verloop, wat zorgt voor rust. We werken met een vast
jaarritme. Acht lesweken volgens een vast lesrooster. een toets week en
twee dagen thematisch werken aan het vak burgerschap. Daarna begint de
cyclus opnieuw.
Samen betekenisvol op weg naar arbeid
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fasering per leerjaar
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6.2 Het onderwijsprogramma
In de onderbouw lgaan al onze leerlingen onder begeleiding van een collega
 naar een leerwerkplek. Per blok zal er een leerwerkplek  gelopen worden
in één van de uitstroomprofielen, te weten: techniek, groen, verzorging en
horeca.
Alle vier de uitstroomprofielen worden ondersteund met praktijklessen,
hierbij leren de leerlingen vaardigheden die zij kunnen toepassen op hun
stage. Het gaat hier om zowel werknemersvaardigheden als praktische
handelingen. In de onderbouw wordt ruim aandacht besteed aan de
theorievakken Nederland, rekenen en wiskunde, Engels, mens en
maatschappij, mens en natuur en burgerschap. 
 
In de middenbouw gaan leerlingen verplicht één of twee dagen stagelopen,
afhankelijk van het leerjaar waarin ze zitten. Daarnaast zullen er zowel
praktijklessen en theorielessen gegeven worden, de praktijklessen zullen
meer afgestemd worden op interesse en uitstroomprofiel.
 
In de bovenbouw gaan leerlingen  3-4 dagen per week op stage en worden
daarbij begeleid door de stagebegeleider en de mentor van school. De
terugkomdagen staan in het teken van het vergroten van sociale
arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid . Ervaringen op de stageplaats
worden daarbij als uitgangspunt gebruikt. De leerling wordt voorbereid op
een vervolgopleiding of op deelname aan de maatschappij. In zeer
uitzonderlijke situaties kan het stageprogramma worden aangepast aan de
individuele mogelijkheden en behoefte van de leerling.
 
Op alle locaties wordt sportonderwijs gegeven door een vakdocent. Op de
locaties Santpoort en Driehuis wordt er bovendien één maal per schooljaar
een aantal weken Judoles verzorgd door de gemeente Velsen.
 
Dit schooljaar zullen we gaan starten met een pilot voor kunst en
cultuuronderwijs, met de bedoeling dit in het vaste lesprogramma op te
gaan nemen.
Toelichting onderwijsaanbod
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Wij zi jn er voor de 
kinderen die het 
het moei l i jkst hebben.
De onvoorwaardelijkheid
van Hans Kelderman
voorzitter college van bestuur, Aloysius Stichting
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 :::7 Schoolklimaat

7.1 Algemene Schoolregels
Algemene schoolregels
We vinden het van groot belang dat de school een omgeving is waar alle
leerlingen zich veilig voelen en dat er een gezellige sfeer hangt. Om dat voor
elkaar te krijgen, zullen we allemaal ons steentje moeten bijdragen.
Daarom zijn er op alle locaties een aantal basisregels afgesproken waar we
ons allemaal aan houden. Deze regels worden hieronder genoemd, zodat
ouders/ verzorgers ze met hun kind thuis ook kunnen doornemen:
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1. Ik luister naar alle medewerkers.
2. Ik ben op tijd op de plaats waar ik verwacht word.
3. Ik leg mijn spullen neer op de afgesproken plek.
4. Ik doe aardig en behandel iedereen met respect.
5. Ik ben netjes en voorzichtig met de materialen en mijn omgeving.
6. Ik doe rustig
7. Ik neem geen alcohol, drugs, wapens, koolzuurhoudende of energiedrankjes,
snoep en fastfood-food mee.
8. Ik houd mij aan de kledingvoorschriften.
 
 
Het zich niet houden aan de schoolafspraken zien wij als ongewenst gedrag.
Op school wordt er verschil gemaakt in ongewenst gedrag, namelijk klein
probleemgedrag, groot probleemgedrag en buitensporig onacceptabel
gedrag.
 
Onderstaande voorbeelden dienen als leidraad bij de interpretatie van de
gedragingen.
Klein probleemgedrag

Schoolmateriaal stukmaken.-
Gooien met materialen die geen direct gevaar of schade voor de omgeving-
opleveren.
Liegen.-
Bewust negeren van instructies (ik doe niet wat jij zegt).-
Ongepast taalgebruik of gebaren.-
Laatste woord willen hebben.-
Discussie aangaan.-
Expres tikken, geluidjes maken, tafel wiebelen.-
Niet luisteren naar de leerkracht.-
Een ander uitdagen.-
Aanraken van andere personen (duwen, slaan, knuffelen, enz.).-
Niet houden aan de kledingvoorschriften.-

Klein probleemgedrag wordt intern opgelost in de school.
Groot probleemgedrag

Gooien met materialen die wel direct gevaar of schade voor de omgeving-
opleveren.
Schoolmateriaal stukmaken boven 100 euro.-
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Bedreigen door middel van lichaamstaal of woorden.-
Zelf wapens maken.-
Uit frustratie materialen op een gevaarlijke manier inzetten.-
Weglopen (zonder toestemming de les of school verlaten).-
Niet aankomen op school.-
Pesten in alle vormen.-

Bij groot probleemgedrag worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld
en actief betrokken bij het komen tot oplossingen.
Buitensporig onacceptabel gedrag

Fysiek geweld naar anderen (slaan, schoppen, spugen, bijten, enz.).-
Gedrag waarvoor je buiten school zou worden opgepakt door de politie-
(vernieling, diefstal, mishandeling, wapenbezit, enz.).
Onder invloed van middelen zijn.-

Bij buitensporig onacceptabel gedrag worden ouders/verzorgers op de
hoogte gesteld en actief betrokken bij het komen tot oplossingen, zo nodig
in samenwerking met externe partijen.
 
Hanteren van conflicten
De teams van Het Molenduin zijn erop getraind om conflicten zo veel
mogelijk te voorkomen. Hiertoe volgen alle teams een aantal keren per jaar
een teamtraining. Door deze preventieve aanpak is er een veilige
leeromgeving ontstaan waar een ieder weet waar hij aan toe is. Natuurlijk
kunnen we, bij het werken met jongeren met gedragsproblemen, nooit
helemaal uitsluiten dat er toch conflicten ontstaan. Daarnaast is er een
strak protocol dat wordt nageleefd in geval van incidenten. Bij hoge
uitzondering kan worden besloten dat er fysiek moet worden
ingegrepen. Als fysiek ingrijpen noodzakelijk is geweest, nemen we altijd
direct contact op met de ouders/ verzorgers en registreren we het voorval.
 
Wijkagent
De  wijkagent komt formeel en informeel langs op school. Hij komt langs
voor de gezelligheid met als doel laagdrempelig contact met elkaar. De
wijkagent laat zien dat de politie er voor je is. Daarnaast komt de politie
formeel langs. Controle door politie op school van lockers en tassen vindt
aangekondigd en onaangekondigd plaats. Wij ervaren een constructieve
prettige samenwerking, waarbij veiligheid ons aller doel is.  



SCHOOLKLIMAAT 49

 
Veiligheidsplan
Er wordt een integraal veiligheidsbeleid gevoerd op Het Molenduin dat is
vastgelegd in een Integraal Veiligheidsplan (IVP). 
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:::8 Diversen

8.1 Integrale aanpak ziekteverzuim
Binnen ons samenwerkingsverband volgen alle scholen dezelfde integrale
aanpak met betrekking tot ziekteverzuim van de leerlingen. Dit betekent dat
de school nauw samenwerkt met schoolarts en leerplicht. Daarmee willen
we voorkomen dat door onnodig verzuim leerlingen lessen missen, met
ongewenste consequenties voor de leervorderingen. Iedere locatie van Het
Molenduin heeft een commissie van begeleiding. Deze commissie komt
structureel bijelkaar en bespreekt daar items als ongeoorloofd verzuim of
zaken omtrent een leerling die om extra aandacht vragen. Vijf keer per jaar
schuiven de leerplichtambtenaar en de jeugdarts aan. Indien nodig wordt
een leerling tijdens deze overleggen ook met hen besproken. Mocht er op
de een of andere manier zorg zijn m.b.t uw kind dan wordt in de eerste
instantie contact opgenomen door mentor.
 
In het verzuimprotocol van de school zijn de volgende afspraken opgenomen:
 
Als uit de verzuimregistratie blijkt dat er een vermoeden is van
zorgwekkend of onterecht ziekteverzuim, dan neemt de school in
samenwerking met de schoolarts en leerplicht de volgende stappen:

de mentor voert een verzuimgesprek met ouders en leerling-
als uit het gesprek met de mentor blijkt dat er vervolgstappen nodig zijn,-
volgt een gesprek tussen schoolarts, ouders en leerling. Daarin worden
afspraken gemaakt over het weer deelnemen aan het onderwijs: dit wordt
vastgelegd in een plan
als deze afspraken niet worden nagekomen wordt de leerling opgeroepen-
door de leerplichtambtenaar

 
Voor een uitgebreide beschrijving van de bovenstaande stappen wordt
verwezen naar het verzuimprotocol van de school en de regionale oplegger
bij het landelijke protocol integrale aanpak ziekteverzuim.
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8.2 Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer
Een aantal leerlingen dat Het Molenduin bezoekt is aangewezen op
aangepast vervoer. De gemeente waarin de leerling woont heeft een
regeling leerlingenvervoer.
 
Ouders kunnen bij de gemeente een aanvraag doen voor aangepast vervoer
of een vergoeding van de reiskosten van openbaar vervoer. Het Molenduin
verstrekt de benodigde verklaringen inzake dit vervoer. Ouders/verzorgers
blijven verantwoordelijk voor het vervoer van hun zoon/dochter. De
gemeente geeft vanuit haar vervoersplicht de opdracht aan het taxibedrijf.
Om een soepele organisatie te bespoedigen is het belangrijk dat
ouders/verzorgers en de school het taxibedrijf tijdig van wijzigingen op de
hoogte brengen en ervoor zorg dragen dat de afspraken over gedragsregels
in de taxi nageleefd worden.
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8.3 MR
Het Molenduin zoekt permanent ouders / verzorgers die willen
deelnemen aan de MR. Er is momenteel geen ouder die zitting heeft in de
MR. Er is nog plaats voor ouders. Mocht u interesse hebben dan horen wij
dat graag. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze administratie telefoon
023 - 52 029 66 of stuur een mail naar molenduin@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.4 (V)SO scholen mogen leerlingen schorsen
 
 
Vanaf 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (v)so-scholen de
mogelijkheid om leerlingen te schorsen.  Nu schorsing in de wet
is opgenomen, gaat de inspectie hierop toezien. Van scholen wordt verwacht
dat zij in geval van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures
volgen. Veel scholen en besturen stellen daarom een schorsings- en
verwijderingsprotocol op. In voorkomende gevallen toetst de rechter of dit
protocol gevolgd is. In een protocol moet ook staan wie bevoegd is om tot
schorsing te besluiten. Het bestuur van Het Molenduin schorst indien
noodakelijk.
 
De school, in het bijzonder de leerkracht, dient in geval van schorsing te
zorgen voor voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling. Dat
betekent bijvoorbeeld dat er huiswerk wordt meegegeven en dat dit ook
wordt beoordeeld en besproken met de leerling. De school zorgt er ook voor
dat de contacten met de leerling en de ouders in de schorsingsperiode naar
behoren worden onderhouden.
 
WAAR HOUDT DE INSPECTIE TOEZICHT OP?
 
De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat
betekent dat zij de volgende punten controleert:

Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 schooldagen?-
Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van-
redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van onderwijs)?
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De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een
leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.
 
SCHORSING MELDEN VIA HET ISD
Volgens de nieuwe regels zijn scholen verplicht om schorsingen van langer
dan één dag bij de inspectie te melden. Vanaf schooljaar 2014/2015 is er een
meldingsformulier beschikbaar in het Internet Schooldossier (ISD) van uw
school. U dient een schorsing met behulp van dit formulier bij de inspectie
te melden.
 
 

8.5 Klachtenregeling
Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken op school kunt u dit
het beste direct met de betreffende leerkracht bespreken. Onze
medewerkers zijn zich ervan bewust dat dit voor u misschien niet
gemakkelijk is. Zij zullen er alles aan doen om deze klacht met u uit te
praten.
 
Vindt u het moeilijk om de klacht met de betreffende leerkracht te
bespreken of komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met 
Mevr. U. Ludemann
Zij is de contactpersoon van de school die benaderd kan worden voor
klachten binnen de schoolsituatie over ongewenst gedrag.
Voor vragen over bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met  de
schooladministratie  op 0251 - 65.57.71.
 
Vertrouwenspersoon
Chris Woerden is de vertrouwenspersoon binnen de Aloysius Stichting.
Chris is oud-directeur van sbo De Dolfijn en oud-sectordirecteur
(bovenschools manager) van de toemalige sector Amstelland & de
Meerlanden.
U kunt Chris Woerden rechtstreeks bereiken via : 06 22 723 603 of
Wim Pietersma 06 51 04 05 39
 
Mocht u met de school niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs(LKC) in Utrecht.
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Sociale veiligheid
Onze school werkt voortdurend aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Als
team gaan we ervan uit dat iedereen erbij hoort! Daarom proberen we te
voorkomen dat we leerlingen de klas uit moeten sturen. Actief burgerschap
en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staat bij ons ook
hoog in het vaandel. Kortom, we doen al heel veel op het gebied van sociale
veiligheid.
 
Nieuwe wet
In augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid op scholen in werking
getreden. Daarmee worden scholen verplicht om te zorgen voor de sociale
veiligheid op school. Pesten tegengaan en sociale veiligheid waarborgen,
dat is het doel van de wet. De inspectie van het onderwijs gaat vanaf
augustus 2016 toezicht houden op de naleving van deze nieuwe wet.
 
Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten, tijdig ingrijpen als er toch
gepest wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen
tegen pesten, en daarnaast:
een sociaal veiligheidsbeleid voeren
de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon
coördineert het (anti)pestbeleid.
 
Hoe doen wij dit op onze school?
Een sociaal veiligheidsbeleid voeren
Hier gaan we gewoon mee door! We blijven inzetten op de afspraken die we
hebben. Daarnaast gaan we met de hele Aloysius Stichting al onze
veiligheidsprotocollen onder de loep nemen en bijstellen als dat nodig is.
 
De veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
Ieder jaar wordt een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij onze leerlingen
en ouders/ verzorgers. In de komende ronde zullen we voor beide
doelgroepen een extra onderdeel opnemen over sociale veiligheid en hoe dit
wordt ervaren.
 
Een vast aanspreekpunt hebben
Bij ons op school is frank Mansour het vaste aanspreekpunt voor vragen
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over pesten en sociale veiligheid. U kunt hem bereiken op mail
frank.mansour@aloysiusstichting.nl

Veiligheidsplan 
U kunt het veilgiheidsplan vinden op onze website.
 
 
 

8.6 Verwijsindex Risicojongeren
Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht de Verwijsindex
Risicojongeren (VIR) in hun gemeente in te voeren. Zij zien tevens toe op de
bescherming van de privacy van de jeugdige, zoals wettelijk bepaald en
bewaakt door het  College bescherming persoonsgegevens. Onze school is
aangesloten bij de Verwijsindex Midden – en Zuid- Kennemerland.De
Verwijsindex Risicojongeren is een online systeem waarin hulpverleners
(Jeugdgezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en justitie) meldingen kunnen
doen over jongeren tot 23 jaar waar ze zich zorgen over maken. Zo weten wij
als school sneller of er andere instellingen zijn die zich ook zorgen maken
over deze jongere. Er wordt alleen geregistreerd dat er een melding is
gedaan. Het probleem zelf wordt niet genoemd. Het is slechts een manier
om te zien wie er nog meer bij de jongere betrokken zijn om zo sneller met
elkaar in contact te komen.Wij zijn verplicht als school om u en uw
zoon/dochter ervan op de hoogte te brengen als wij een melding doen. Zie
voor meer informatie website Verwijsindex.



Je verleden kun je niet 
veranderen, je toekomst  
die vandaag begint wel!
De kracht
van Rimco Viejou 
Directeur, Het Kompas College

 



 



 


