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Welkom
Welkom bij Aeres VMBO Ede. In deze
schoolgids vindt u veel informatie over
onze school. We wensen iedereen een heel
fijn schooljaar!
Namens het team,
De heer M. Dees, directeur
De heer M. Dees, directeur

In deze gids staat op verschillende plaatsen
bovenstaand symbool. Dit betekent dat u
op internet meer kunt lezen over dit onderwerp.
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Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van Aeres
VMBO Ede. We raden u aan om de gids goed
door te lezen. Dit schooljaar begint met een
verandering: we heten geen Groenhorst Ede meer,
maar Aeres VMBO Ede.
Natuurlijk verandert de nieuwe naam niets aan
ons onderwijs. We blijven een persoonlijke school
en de ontwikkeling van leerlingen staat bij ons
altijd centraal.
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De school
Aeres VMBO Ede is een vmbo-groenschool
met een christelijke identiteit. Met een diploma
van onze school kunnen leerlingen volop goede
vervolgopleidingen kiezen. Leerlingen vinden
onze school zorgzaam en persoonlijk. Persoonlijke
ontwikkeling van onze leerlingen is voor ons
heel belangrijk en daarom bieden we hen veel
individuele aandacht.

‘Dit is een rustige, kleine
school. Als je hier naartoe
komt, ben je zo gewend.’
Esmee, tweede leerjaar, KB
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Visie

Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs

Ons onderwijs op het gebied van voedsel,
natuur en leefomgeving vormt de basis voor
een duurzame, leefbare en gezonde wereld voor
mens en economie.
Leerlingen kunnen zich op onze school in een
veilige omgeving voorbereiden op hun
toekomst. Daarbij gaat het allereerst om goed
onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving. We
begeleiden leerlingen bij het verwerven van de
kennis en vaardigheden die zij nodig hebben
voor het behalen van een diploma.
Leerlingen moeten zelfstandig kunnen
functioneren in een samenleving die steeds
verandert. Daarom leren ze hun talenten en hun
omgeving kennen, invloed te nemen en
verantwoordelijk te zijn.

Leerwegen en
diploma’s
We geven onderwijs in de volgende leerwegen:
• Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
• Gemengde leerweg (GL)
• Theoretische leerweg (TL)

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg
of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken
scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ede is
aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO Ede, Wageningen en Rhenen. Het samen
werkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en
ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook
welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en
hoe de beschikbare gelden verdeeld worden.
Sinds 1 januari 2016 valt ook het leerwegondersteunend
onderwijs (lwoo) onder de verantwoordelijkheid van het
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Dit betekent dat
het samenwerkingsverband besluit over de ondersteunings
toewijzing en de beschikbare gelden. Meer informatie over het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs waar Ede aan
deelneemt vindt u hier:
swvgeldersevallei.nl

Veilige school
De school moet voor leerlingen een veilige en gezonde plek
zijn. We voeren dan ook een actief veiligheidsbeleid en er is een
aanspreekpunt bij pestgedrag. Ouders/verzorgers en leerlingen
kunnen haar aanspreken als het niet lukt om de mentor te
bereiken. Regelmatig monitoren we de effecten van het beleid.
Het veiligheidsbeleid is te vinden op de website. Daarnaast
hebben we een arbo-beleidsplan (inclusief beleid op het gebied
van pesten), dat ook te vinden is op de website.
Veiligheidsbeleid

Arbo-beleidsplan

Elk jaar monitoren we hoe de veiligheid op onze school beleefd
wordt. Onze school scoorde tijdens de laatste meting een 9,0
op veiligheid. U kunt de resultaten bekijken op
Scholenopdekaart.nl
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Feiten en cijfers

vmbo-GL naar mbo

0

vmbo-KB naar mbo

0

2,9*

0
* naar vervolgopleiding
binnen vo

Meer informatie
Over de resultaten en waardering van onze school:
Scholenopdekaart.nl
Over voortijdig schoolverlaters:
Onderwijsincijfers.nl
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Percentage doorstromers
• In het schooljaar 2015-2016 ging 96,9% van de leerlingen in
de onderbouw over naar de volgende klas.
• In het schooljaar 2015-2016 ging 77,8% van de leerlingen in de
bovenbouw van vmbo-BB over naar de volgende klas.
• In het schooljaar 2015-2016 ging 79,3% van de leerlingen in de
bovenbouw van vmbo-KB over naar de volgende klas.
• In het schooljaar 2015-2016 ging 90% van de leerlingen in de
bovenbouw van vmbo-GL over naar de volgende klas.
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Aantallen
• Onze school heeft 469 leerlingen. Ze komen uit de hele
omgeving, van Ede en Veenendaal tot Renkum.
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Het onderwijs
Het vmbo is beroepsvoorbereidend. Leerlingen
volgen algemene vakken, maar leren ook kennis
en vaardigheden voor het uitoefenen van hun
toekomstige beroep. Theorie en praktijk zijn
allebei belangrijk. Leerlingen gaan zelf aan de slag
en leren ook waarom ze op een bepaalde manier
werken.
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Onderwijsprogramma
Op school geldt:
• De leerling staat centraal.
• De leerstof wordt als een samenhangend
geheel aangeboden en sluit aan bij de
beleving van de leerling.
• De leerstof wordt zo aangeboden dat de
leerling vaardigheden ontwikkelt die hij in de
praktijk kan gebruiken.

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen algemene vakken als
Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijgen ze
vanaf de eerste dag onderwijs in het brede profiel Groen. Ze
gaan aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en
duurzaamheid. Ze leren over alles wat groeit en bloeit in de
groene sector en het belang van ‘groen’ in de maatschappij.
Dit onderwijs krijgen leerlingen voor een groot deel in
praktijklessen.

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle
leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als
Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het
vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen.
Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende
keuzevakken volgen. Meer informatie over het examen
programma is vastgelegd in het Programma van Toetsing en
Afsluiting. Dit is terug te vinden op:

Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling
verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kader
beroepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg/theoretische
leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting

‘De school is klein en
overzichtelijk en je krijgt veel
leuke praktijkvakken op het
gebied van dieren en food. Ik
voelde me meteen thuis toen ik
hier tijdens de open dag kwam
kijken.’
Yentl, derde leerjaar, KB

8

Aeres VMBO Ede / Het onderwijs

Lestabel
In deze tabellen staan het aantal lesuren per week, per
vak en per klas.
Leergebied

Vakken

Communicatie

Mens en
Maatschappij

Mens en Natuur
Wiskunde
Cultuur
Sport en bewegen
Mentoruur
Profielmodule
Groen
Beroepsgericht
Ondersteunend

Nederlands
Engels
Duits
Aardrijkskunde/Geschiedenis/
Economie
Aardrijkskunde/Geschiedenis
Economie
Maatschappijleer
Biologie
Nask
Wiskunde
Rekenen
Tekenen/handvaardigheid/
muziek/dans
drama

BB/KB GL/TL
Leer- Leerjaar 1 jaar 1
4
4
4
4
2
4

BB
Leerjaar 2
4
4

KB
Leerjaar 2
4
4

4

4
2

GL/TL BB/KB GL/TL BB/KB GL/TL
Leer- Leer- Leer- Leer- Leerjaar 2 jaar 3 jaar 3 jaar 4 jaar 4
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
2

4
4
2

4
1
4
4
4

1
3*
4
4

4
1
4
4
4

2
2
4
1

2
2
4
1

2
2
4
1

2
2
4
1

2
2
4
1

4

2

2

2

2

***

***

Gym

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Profielmodule

4

4

4

4

4

4

2
6

4

Bloem/Dier/Groen/Food/LBB
Agrarische economie/
techniek

3**

Keuzevakken
*
**
    
***

1
3
3
4
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4

In de Basis en Kaderberoepsgerichte leerweg wordt een keuze gemaakt tussen Biologie en Nask.
In de Kaderberoepsgerichte leerweg wordt een keuze gemaakt tussen agrarische economie en agrarische techniek.
In de Basisberoepsgerichte leerweg wordt Agrarische techniek als extra vak aangeboden
In het derde leerjaar wordt CKV aangeboden in een speciale CKV week

Stage lopen
Onze school bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk. Het is daarom belangrijk dat ze stage lopen om werkervaring op te doen.
Klas

Soort stage

Duur

3

Beroepsoriënterende stage bij
een bedrijf

• Stage valt voor BB- en KB-leerlingen
onder de beroepsgeriche keuzeWerken bij bedrijf in richting van keuzevak.
vakken.
• Stageweken voor GL-leerlingen.

4

Beroepsoriënterende stage bij
een bedrijf

• Stageweken.
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Inhoud

Werken bij bedrijf in richting van keuzevak.

Loopbaan Oriëntatie
en Begeleiding (LOB)
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is
erg belangrijk. Het doel van LOB is zorgen dat
leerlingen leren kiezen en het keuzeproces leren
doorgronden. Zo zijn ze goed voorbereid op de
keuzes voor opleiding en werk die ze hun hele
leven moeten maken.
In het LOB-proces staat het ontwikkelen van loopbaan
competenties centraal:
• Capaciteitenreflectie (wat kan ik?).
• Motievenreflectie (wat wil ik?).
• Werkexploratie (hoe kan mijn werk eruit zien en waar voel ik
mij op mijn plaats?).
• Loopbaansturing (hoe maak ik de juiste keuzes?).
• Netwerken (wie heb ik daarbij nodig?).

Loopbaancompetenties
In de onder- en bovenbouw komen alle loopbaancompetenties
aan de orde. In de onderbouw ligt de nadruk op de
capaciteitenreflectie en de motievenreflectie. In leerjaar 3 en 4
is LOB gekoppeld aan de momenten waarop leerlingen een
keuze moeten maken. Hierbij verbinden we concrete praktijkervaringen aan de loopbaancompetenties werkexploratie,
loopbaansturing en netwerken. Het mbo borduurt hier op
voort.
De LOB-coördinator
De LOB-coördinator helpt de leerling samen met de mentor om
een verantwoorde keuze te maken uit het aanbod van vakken,
opleidingen en beroepen. Hij verzorgt informatie over
vervolgopleidingen en brengt open dagen onder de aandacht.

Een onderdeel dat steeds terugkeert is reflectie op ervaringen
en gebeurtenissen in de onderwijspraktijk van de leerling.

‘Natuurlijk zijn we een betaschool en zijn wiskunde,
natuur- en scheikunde
belangrijke vakken. Maar
onze leerlingen zijn ook graag
lekker zelf bezig, het zijn echte
doe-kinderen. De docenten
zijn vaak ook doeners, dus dat
past goed bij elkaar.’
Desiree Kokee, docent PSO Food en zorgcoördinator
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Ondersteuning van
leerlingen
Goede leerlingbegeleiding staat bij ons hoog in
het vaandel. Daarom krijgen alle leerlingen
goede basisondersteuning en waar nodig
voldoende extra ondersteuning.

Mentor
Elke leerling heeft een mentor. Hij is de vaste begeleider van
een klas en uw eerste aanspreekpunt. Hij ziet de leerlingen elke
week en kan zowel hen als u met raad en daad bijstaan bij
allerlei zaken die te maken hebben met school, sociaal-
emotioneel welzijn en studievaardigheden.
Conciërge
De conciërge is het meldpunt voor te laatkomers en onderneemt zo nodig actie richting ouders/verzorgers. Daarnaast is
hij het aanspreekpunt voor het personeel, hij bewaakt de rust
en de sfeer op school en grijpt in bij calamiteiten en conflicten.
Extra ondersteuning
Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de
zorgcoördinator een belangrijke rol. De zorgcoördinator leidt
extra begeleiding in goede banen. Zij kan externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school
kunnen worden opgelost. Hierover zijn afspraken gemaakt
binnen het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. In
het schoolondersteuningsprofiel vindt u informatie over de
ondersteuning die de leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan
zijn leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp
voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.
Schoolondersteuningsprofiel
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‘In het begin moest ik wel even
wennen, maar na een paar
weken zit je er al helemaal in.’
Iris, eerste leerjaar, GL

Gedragsregels
Iedereen gaat op school respectvol met elkaar en
zijn omgeving om. Zo kunnen leerlingen zich veilig
voelen, zichzelf zijn en goed leren. De rechten
en plichten van leerlingen zijn verwoord in het
leerlingenstatuut.
Leerlingenstatuut
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Een aantal belangrijke gedragsregels zijn:
1. Pesten mag nooit
Pesten accepteren we niet. Tijdens de mentorlessen werken we
aan het voorkomen van pesten. Ook hebben we een pest
protocol en houden we voorlichting over de gevolgen van
pestgedrag. Wie gepest wordt, kan dat het beste met de
mentor bespreken. Hij probeert het zo snel mogelijk op te
lossen. We hebben ook een aanspreekpunt bij pestgedrag als de
mentor niet beschikbaar is.
Protocol anti-pesten

2. Geweld mag nooit
Gewelddadigheden (ook digitaal) worden niet getolereerd en
kunnen leiden tot schorsing of verwijdering. We maken
bovendien melding bij de politie of doen aangifte. Wapens zijn
uiteraard niet toegestaan. Gebruik van een wapen leidt altijd
tot definitieve verwijdering van school. Wie spullen vernielt
moet de schade betalen.
3. Rook-, alcohol- en drugsvrije school
In de school en op het terrein mogen leerlingen niet roken,
alcohol drinken of drugs gebruiken. Dit geldt ook tijdens
schoolactiviteiten als open dagen en schoolfeesten.
4. Fotograferen en filmen op school
Leerlingen mogen op school alleen foto’s of filmpjes maken met
toestemming van de docent.
5. Gebruik websites op juiste manier
Het bezoeken van racistische en/of pornografische sites is niet
toegestaan. De school mag het website- en computergebruik
van leerlingen controleren en waar nodig maatregelen nemen.
6. Gebruik social media op juiste manier
Social media worden gebruikt volgens de algemene regels en
fatsoensnormen.
Protocol social media
		
Lees ook de aanvullende afspraken en verwachtingen
die gelden op onze school.

‘Aeres VMBO Ede is een open
en transparante school en dat
is prettig. Het is kleinschalig
en echt ‘ons kent ons’. Voor
ons is het makkelijk om even
een praatje met leerlingen te
maken en hun interesses te
leren kennen.’
Roswitha Littel, docent Dierverzorging en Biologie
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Praktische
informatie
In dit hoofdstuk vindt u praktische informatie over
onze school. Wat zijn de lestijden? Hoe kunt u uw
kind ziek melden en wat is ons verzuimbeleid? De
belangrijkste informatie staat hier in alfabetische
volgorde op een rij.
‘Ik wilde eerst naar een andere
school toe, maar tijdens
de open dag vond ik het
hier veel leuker. De groene
praktijkvakken vind ik het
leukste om te doen.’
Caroliene, tweede leerjaar, KB
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Afwezig?
Is een leerling ziek of kan hij om een andere
reden niet bij de les zijn? Meld hem dan
diezelfde dag voor 08.30 uur afwezig via
088 - 020 57 00.
Als uw kind ziek was en weer naar school gaat,
dan levert hij op zijn eerste schooldag een door
u geschreven verzuimbrief in bij de administratie. Bezoeken aan tandartsen, dokters en therapeuten moeten in principe buiten schooltijd
gepland worden.
Als een leerling tussentijds naar huis wil omdat
hij ziek is, meldt hij zich bij de administratie. Die
neemt dan eerst contact met u op.

Boeken en schoolspullen
De school betaalt de boeken en zorgt ervoor dat elke leerling de
juiste boeken ontvangt. Daarnaast heeft elke leerling een aantal
schoolspullen nodig, waaronder een agenda en gymkleding. We
informeren u hierover in een aparte brief.

Mentoravonden voor ouders
Goed contact met ouders/verzorgers is heel belangrijk. Begin
van het schooljaar kunt u kennismaken met de mentor van uw
kind tijdens de mentoravonden. Regelmatig vergaderen
docenten over de ontwikkeling van leerlingen op zowel
sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van schoolresultaten. Viermaal (klas 1 en 2)/driemaal (klas 3 en 4) per schooljaar krijgt uw kind een cijferrapportage mee.
Afhankelijk van deze rapportage ontvangt u door de mentor
een uitnodiging voor een ontwikkelgesprek. Wilt u zelf door
het jaar heen de mentor van uw kind spreken, neem dan
contact op via de mail om een (telefonische) afspraak te
maken.
Het e-mailadres van de mentor vindt u in
de mentorlijst
Informatie op onze website, app en mail
Onder het kopje Mijn Aeres op onze website vindt u informatie
over roosters, vakanties en studieresultaten. Uw mailbox kunt u
ook via die weg openen. In het online klassenboek staat het
huiswerk per les beschreven. Tot slot heeft de school een app,
Schoolxm. Binnen deze app is de informatie van Aeres VMBO
Ede te downladen. De inlogcode van de app is 652804.
Jaarplanning
Alle schoolactiviteiten van dit schooljaar vindt u in de
jaarplanning.

Extra verlof aanvragen
De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de
schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet.
Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouders/
verzorgers in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen.
Het verzoek om extra verlof moet u minimaal tien dagen van
tevoren schriftelijk indienen bij een teamleider. Dat kan via het
verlofaanvraagformulier op:
Vakantie en extra verlof

Foto’s gebruiken
Op school maken we regelmatig foto’s en video’s om te laten
zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten,
excursies en lessen. Ook uw zoon of dochter kan hierop te zien
zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s.
We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden en we gebruiken ook geen namen. We
vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het
gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Daarom ontvangt u
elk jaar een verzoek om toestemming.

Jaarplanning onderbouw

Jaarplanning bovenbouw

Klachtenregeling
Het is heel belangrijk dat onze leerlingen en ouders/verzorgers
tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige
en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Eventuele klachten
nemen we dan ook heel serieus. We doen er alles aan om die zo
snel en goed mogelijk op te lossen. Als u klachten heeft, dan
kunt u die het beste eerst bespreken met docent, mentor of
teamleider. Meestal kunnen we dan direct een oplossing
vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan volgt de
klachtenprocedure.
Klachtenregeling

Leerlingenraad
We zien graag dat onze leerlingen actief meedenken over de
ontwikkelingen en de dagelijkse gang van zaken op onze
school. Daarom hebben we een leerlingenraad. Voor meer
informatie:

Portretrecht
Leerlingenraad
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Lestijden

Lesuitval
Scholen zijn verplicht om beleid te voeren rond lesuitval. De
Centrale Ouderraad van Aeres VMBO heeft met dit beleid
ingestemd. Ons lesuitvalbeleid is terug te vinden op:

Normaal rooster
1e uur
08.40 - 09.30 uur
2e uur
09.30 – 10.20 uur

Verkort rooster
1e uur
08.40 - 09.20 uur
2e uur
09.20 - 10.00 uur

Pauze

Pauze

3e uur
4e uur

10.35 - 11.25 uur
11.25 - 12.15 uur

3e uur
4e uur
5e uur

10.15 – 10.55 uur
10.55 - 11.35 uur
11.35 - 12.15 uur

Lesuitvalbeleid

Lokale Ouderadviesraad
Aeres VMBO heeft een Centrale Ouderraad die de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers
behartigt.
Centrale ouderraad

Pauze
Pauze
5e uur
6e uur

12.40 - 13.30 uur
13.30 - 14.20 uur

Pauze
7e uur
8e uur
9e uur

6e uur
7e uur
8e uur

12.40 - 13.20 uur
13.20 - 14.00 uur
14.00 - 14.40 uur

14.30 - 15.20 uur
15.20 - 16.10 uur
16.10 – 17.00 uur

Aeres VMBO Ede heeft ook een eigen lokale 		
Ouderadviesraad.

Openbaar vervoer-verlof
In sommige gevallen sluiten de begin- en eindtijd van de lessen
op school niet aan bij de vertrek- en aankomsttijden van het
openbaar vervoer. In uitzonderlijke gevallen kan de school
leiding toestemming geven om de les later binnen te komen of
eerder te verlaten.
Rapporten
Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Op de
website vindt u de exacte data.

Schorsing en verwijdering
Als een leerling onaanvaardbaar gedrag heeft vertoond, dan
kan het zijn dat we hem of haar moeten schorsen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om discriminatie, intimidatie, drugsgebruik,
diefstal of gewelddadig gedrag. In dat geval treedt het Protocol
schorsing en verwijdering in werking, dat is te vinden op:
Protocol schorsing en verwijdering

Sponsoring
Als het om sponsoring gaat, sluit Aeres VMBO Ede aan bij het
convenant tussen het ministerie van OCW en een aantal
onderwijsorganisaties, waaronder de VO-raad. In deze
overeenkomst staan de gedragsregels die de school gebruikt bij
sponsoring.
Convenant Scholen voor primair en voortgezet
onderwijs en sponsering 2015 -2018
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Vakanties en
vrije dagen
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018
Pasen
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Pinksteren
21 mei 2018
Zomervakantie
16 juli t/m 24 augustus 2018
Studiedagen
Studiedag 1 26 september 2017
Studiedag 2 7 november 2017
Studiedag 3 29 maart 2018
Studiedag 4 5 juni 2018
Studiedag 5 13 juli 2018

Vakantie en vrije dagen rooster

Vrijwillige bijdrage
Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden
door de overheid betaald. Daarom vragen we u jaarlijks om een
vrijwillige financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld
door de Centrale Ouderraad van Aeres. We verwachten dat
ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen.
Ons reglement voor de vrijwillige bijdrage is te vinden op onze
website. Ook de bedragen staan hierin vermeld. Jaarlijks kunt u
aangeven voor welke schoolvoorzieningen en school
activiteiten u een bijdrage levert. Het gaat hierbij om extra
diensten, zoals excursies.
Reglementbijdrage

Vrijwillige bijdrage

Wijzigingen persoonlijke gegevens
Voor ons is het belangrijk dat we het zo snel mogelijk weten als
persoonsgegevens van leerlingen veranderen. Dergelijke
veranderingen kunt u doorgeven aan de administratie van de
school.

‘De leukste vakken zijn Food,
Dier en Bloem. Bij Food mag je
echt zelf iets maken en dat doe
ik het liefste.’
Carmen, derde leerjaar, KB

Verzekeringen
De school heeft vier verzekeringen afgesloten voor leerlingen:
een aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering,
een stageverzekering en een reisverzekering. Meer informatie
over deze verzekeringen is te vinden op:
Verzekeringen

Verzuimbeleid
Alle leerlingen zijn wettelijk verplicht om alle lessen bij te
wonen. Daarom houden we hun aanwezigheid zorgvuldig bij.
Als het om verzuim gaat, zijn we streng. Bij ongeoorloofd
schoolverzuim ontvangt u een brief, met de vraag om contact
op te nemen met de school of mentor. Als iemand regelmatig
spijbelt, dan schakelen we de leerplichtambtenaar in.
Verzuimbeleid
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Contactgegevens
Ziek melden: Via 088 - 020 5700.
Hieronder vindt u de belangrijkste contactpersonen bij
Aeres VMBO Ede.
Op de website www.aeresvmbo-ede.nl
vindt u een overzicht van alle medewerkers.

Schoolleiding
• Directeur: De heer M. Dees (m.dees@aeres.nl)
• Teamleider onderbouw:
De heer M. Westerik (m.westerik@aeres.nl)
• Teamleider bovenbouw:
Mevrouw A. van Noord-Gijsen (a.van.noord@aeres.nl)
Administratie
• Mevrouw A. Petersen (088 - 020 5700, a.petersen@aeres.nl)
• Mevrouw K. Speltincx (088 - 020 5700, k.speltincx@aeres.nl)
• De heer C. Veenhof (088 - 020 5700, c.veenhof@aeres.nl)
Conciërge
• De heer Te Loo (088 - 020 5700)
LOB-coördinator
• De heer R. Haver (088 - 020 5700, r.m.haver@aeres.nl)
Examensecretaris
• Mevrouw Rijlaarsdam (088 - 020 5700, t.rijlaarsdam@aeres.nl)
Contactpersoon veilig schoolklimaat
• Mevrouw J. Jaspers (088 - 020 5700, j.jaspers@aeres.nl)
Aanspreekpunt bij pestgedrag
• Mevrouw J. Jaspers (088 - 020 5700, j.jaspers@aeres.nl)
Zorgcoördinator
• Mevrouw Kokee (088 - 020 5700, d.a.a.kokee@aeres.nl)

Aeres
Onze school staat onder bestuur van Aeres
Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:
• De heer B.M.P. Pellikaan, voorzitter
• De heer J. Houterman, vice-voorzitter
Algemeen directeur Aeres VMBO en Aeres MBO
• Mevrouw G.J.M. Kruijer
Adresgegevens Aeres
Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
088 - 020 70 20
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Overzicht regelingen
en statuten
Op onze school gelden een aantal regelingen en
statuten, die allemaal op onze website staan.
Regelingen en statuten

U vindt daar de volgende documenten:
• Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs
en sponsoring 2015-2018
In deze overeenkomst staan de gedragsregels die de school
gebruikt bij sponsoring.
• Examenreglement en Programma van Toetsing en
Afsluiting
Dit programma bevat onder andere informatie over
examens, uitslagen, diploma’s en herkansingen.
• Klachtenregeling(en)
Eventuele klachten proberen we zo snel mogelijk op te
lossen. Vindt u in overleg met docent, mentor of teamleider
geen oplossing, dan volgt de klachtenprocedure.
• Leerlingenstatuut
Hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen
beschreven.
• Lesuitvalbeleid
Scholen zijn verplicht om beleid te voeren rond lesuitval. De
Centrale Ouderraad van Aeres VMBO heeft met dit beleid
ingestemd.
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als we vermoeden dat een leerling mogelijk slachtoffer is van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen we
zoals beschreven staat in de meldcode.
• Protocol schorsing en verwijdering
Als een leerling onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan
het zijn dat we hem moeten schorsen. Dan treedt het
Protocol schorsing en verwijdering in werking.
• Protocol social media
Dit protocol bevat de regels voor het gebruik van social
media op onze school.
• Schoolondersteuningsprofiel
Dit bevat informatie over de ondersteuning die wij leerlingen
bieden.
• Schoolplan Aeres VMBO
Vierjarige beleidsnotitie voor onderwijs op onze school.
• Veiligheidsbeleid, arbo-beleidsplan en protocol pesten
Hierin vindt u informatie over ons veiligheidsbeleid. Ons
arbo-beleidsplan en ons beleid op het gebied van pesten.
• Verzekeringen
We hebben vier verzekeringen voor leerlingen: een
aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering,
stageverzekering en reisverzekering.
• Verzuimbeleid
Bij ongeoorloofd schoolverzuim sturen we u een brief, met
de vraag om contact op te nemen met de school, mentor of
dagcoördinator. Als iemand regelmatig spijbelt, dan
schakelen we de leerplichtambtenaar in.

“Onze school is kleinschalig en overzichtelijk. Iedereen zorgt voor
elkaar, kent elkaar en ziet elkaar. Dat maakt de sfeer hier prettig
en veilig.’
Desiree Kokee, docent PSO Food en zorgcoördinator
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aeresvmbo-ede.nl
Aeres VMBO Ede
Bezoekadres: Zandlaan 31
6717 LN Ede
Postadres: Postbus 352
6710 BJ Ede

Aeres VMBO Ede heette tot vorig schooljaar nog Groenhorst Ede.
Onze naam is veranderd, maar de school blijft hetzelfde. Een leuke sfeer
en goed onderwijs: dat vinden we belangrijk.

Telefoon: 088 - 020 5700
vmbo.ede@aeres.nl
www.aeresvmbo-ede.nl
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