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In deze gids staat op verschillende
plaatsen bovenstaand symbool.
Dit betekent dat u op internet meer
kunt lezen over dit onderwerp.

V.l.nr. de heer S. Bloemberg, mevrouw J. Spijkerboer en
de heer C. Bartels.

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar!
Namens het team,
Mevrouw J. Spijkerboer, directeur
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Welkom
Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van Aeres
VMBO Velp. We raden u aan om de gids goed
door te lezen. Dit schooljaar begint met een
verandering: we heten geen Groenhorst Velp
meer, maar Aeres VMBO Velp.
Alleen onze naam verandert, verder verandert er
niets. We zijn een persoonlijke en veilige school,
waarbij de ontwikkeling van onze leerlingen
centraal staat.
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De school
Aeres VMBO Velp is een groen-creatieve 
vmbo-school. Met een diploma van onze school
kunnen leerlingen volop goede vervolgopleidingen
kiezen. Leerlingen vinden onze school persoonlijk
en zorgzaam en ze voelen zich hier thuis.

‘Op onze school mag je jezelf
zijn, er is plaats voor iedereen’.
Karen Westerveld, docent Nederlands.
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Visie

Samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs

Onze school is een veilige omgeving, waarin
leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun
toekomst. Natuurlijk bieden we goed onderwijs,
waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn
voor hun leerproces en omgeving. Daarnaast
besteden we veel aandacht aan de leerling als
persoon. Persoonlijke begeleiding en wederzijds
respect vinden we heel belangrijk. Het is ons
doel om te zorgen dat leerlingen alle kennis en
vaardigheden opdoen die nodig zijn om een
diploma te halen.
Leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving die steeds verandert.
Daarom leren ze hun talenten en hun omgeving
kennen, invloed te nemen en v erantwoordelijk
te zijn.

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.
Velp is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O2506. Het
samenwerkingsverband 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 Velp aan
deelneemt vindt u hier:
www.samenwerkingsverband-velp.nl.

Leerwegen en
diploma’s
We geven onderwijs in de volgende leerwegen, met of zonder
leerwegondersteuning (lwoo):
• Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
• Gemengde leerweg (GL)
Leerlingen die de gemengde leerweg volgen, kunnen bij ons
ook een TL-diploma halen.

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.
www.aeresvmbo.nl/veiligheidsbeleid
www.aeresvmbo.nl/arbo-beleidsplan

Elk jaar monitoren we hoe de veiligheid op onze school beleefd
wordt. Onze school scoorde tijdens de laatste meting een 9,4
op veiligheid. U kunt de resultaten bekijken op
www.scholenopdekaart.nl.
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Feiten en cijfers
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Over de resultaten en waardering van onze school:
www.scholenopdekaart.nl.
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Doorstroomcijfers schooljaar 2015 - 2016
Percentage leerlingen dat overging naar de volgende klas:
• 95,9% van de leerlingen ging in de onderbouw over naar de
volgende klas.
• 84,8% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-BB over
naar de volgende klas.
• 80,4% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-KB over
naar de volgende klas.
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Aantallen
• Onze school heeft 450 leerlingen. Ze komen uit de hele
omgeving, van Doesburg tot Arnhem en van Duiven tot
Oosterbeek.
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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 onze 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 praktijk
lessen.

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.
Meer informatie over het examenprogramma 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 kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg.
De criteria voor toelating tot de verschillende
leerwegen vindt u op www.aeresvmbo-velp.nl/
criterialeerwegbepaling.
www.aeresvmbo-velp.nl/
programmavantoetsinginonderbouw.

Specialisaties leerjaar 1
Veel vakken hebben te maken met creativiteit en natuur. In
klas 1 worden extra vakken aangeboden. Leerlingen kunnen
daarvoor bij hun aanmelding kiezen uit drie specialisaties:
Paard, Beeld & Geluid en Creatief. Eenmaal in de twee weken
hebben ze op de dinsdagochtend een halve dag les in hun
specialisatie.
http://aeres.web20.estate.nl/vmbo/onze-scholen/
velp/ons-vmbo/groen-en-creatief.
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www.aeresvmbo-velp.nl/
programmavantoetsingenafsluiting.

Van gemengde naar theoretische leerweg
Leerlingen in de gemengde leerweg volgen in leerjaar 4 een
extra vak. Als ze voldoen aan alle voorwaarden kunnen ze
hiermee een diploma voor de theoretische leerweg behalen.
Dit houdt in dat ze hun diploma halen met zes theoretische
vakken en een beroepsgericht vak.

Lestabel

In deze tabel staat het aantal lesuren per week, per vak en
per klas. De sterretjes (*) bij klas 4 betekenen dat het hier om
keuzevakken gaat.

Vak/klas

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

2E

3A 3B

3C

3D

3E

3F

4A

4B

4C

4D

Ned.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0 3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Engels

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0 3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Duits
Wisk
Mens en Maatschappij
Muziek
Bld vorming
Gym
Nask
Biologie
Maatschappijleer
CKV
Alg. economie
PM Groene Productie
PM Tussen productie en
verkoop
PM Vergroening stedelijke
omgeving
PM Groene vormgeving
en verkoop
KM Ondernemen
KM Administratie
KM Voeding en Bewegen
KM1 Tek.ill. en sch./Interieur en design
KM2 Tuinontw. Aanleg /
Werken in tuin landsch.
KM3 Houden van Dieren /
Groene zorg
KM4 Bloemwerk / Groene
vormgeving en styling
Mentorles
Kanjertraining
Stage
Rekenen
Specialisatie BNG Prd
CREA

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
3,0

3,0

3,0
4,0

4,0

3,0

3,0

2,0

2,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0

3,0

2,0

2,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0

3,0

2,0

2,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0

3,0

2,0

2,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0

3,0
3,0 3,0

2,0

2,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0
2,5
2,5
2,0
1,0
2,0

3,0

2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0 2,0 2,0 2,0
4,0* 4,0* 4,0* 4,0*
4,0 4,0 4,0 4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0
2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,0 4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

2,0
2,0

4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 2,0* 2,0* 2,0* 2,0*
4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 2,0* 2,0* 2,0* 2,0*
4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 2,0* 2,0* 2,0* 2,0*
1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0 1,0
0,3 0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0
0,3

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Stage lopen

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0
1,0

8,0
1,0

8,0
1,0

8,0
1,0

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

Inhoud

2

Schoolstage

Enkele dagen

Meehelpen in en rond de school.

3

Beroepsoriënterende stage bij een
bedrijf

Twee keer één week

Werken bij een bedrijf in
praktijkrichting school.

3

Maatschappelijke stage

Een week (dertig uur)

Vrijwilligerswerk.

4

Beroepsoriënterende stage bij een
bedrijf

• Eén dag per week
• Vmbo-bb en - kb in totaal 24 dagen
• Vmbo-gl in totaal tiendagen

Werken bij bedrijf in richting van
gekozen praktijkvak.
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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?).
Een onderdeel dat steeds terugkeert is reflectie op ervaringen
en gebeurtenissen in de onderwijspraktijk van de leerling.

LOB als rode draad
LOB is voor ons de rode draad in de begeleiding van leerlingen
op onze school:
• LOB is een middel voor het stimuleren van talent
ontwikkeling.
• LOB is een middel voor het bevorderen van doorstroom.
• LOB is een middel om leerlingen te ondersteunen bij het
zelfstandig sturen van hun loopbaan.
• LOB dient als voorbereiding op maatschappelijke
participatie.
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 praktijk
ervaringen aan de loopbaancompetenties werkexploratie,
loopbaansturing en netwerken. Het mbo borduurt hier op
voort.
Decaan
De decaan 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.

‘De lessen zijn goed en ik leer
hier veel. Ik kan inmiddels
heel goed koken, dankzij de
kooklessen.’
Martijn, tweede leerjaar KB/GT gemengd

10

Aeres VMBO Velp / Het onderwijs

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.
Dagcoördinator
De dagcoördinator is het meldpunt voor te laatkomers en
onderneemt zo nodig actie richting ouders/verzorgers en
externe instanties. 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 spelen de
zorgcoördinator en de intern begeleider een belangrijke rol. Zij
leiden extra begeleiding in goede banen. Zij kunnen 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.
www.aeresvmbo-velp.nl/
schoolondersteuningsprofiel.
www.aeresvmbo-velp.nl/ aanvullende-informatieouders-over-ondersteuning.

‘Er wordt hier niet gepest en
dat is fijn. Als er een keer wel
iets is, wordt daar meteen iets
aan gedaan.’
Martijn, tweede leerjaar, KB/GT-gemend
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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.
Het statuut staat op www.aeresvmbo.nl/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
pestprotocol en houden we voorlichting over de gevolgen
van pestgedrag. Wie gepest wordt, kan dat het beste met de
mentor of dagcoördinator bespreken. Hij probeert het zo snel
mogelijk op te lossen. We hebben ook een aanspreekpunt bij
pestgedrag als de mentor niet beschikbaar is.
www.aeresvmbo.nl/pestprotocol.

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 en/of degene die gefotografeerd of
gefilmd wordt.
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.

‘De school is heel persoonlijk.
De docenten weten alles van je
en dat is -meestal- heel fijn.’
Nynke, derde leerjaar, GT
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Aanvullende omgangsvormen
en afspraken
Deze vindt u op www.aeresvmbo-velp.nl/
aanvullende-omgangsvormen-en-afspraken.

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 was pas tien toen ik deze
school al uitkoos. De school
is dichtbij huis én had in het
eerste jaar de specialisatie
Paard. Ik was een paardenmeisje, dus dat paste goed.’
Nynke, derde leerjaar, GT
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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.
Meer informatie over boeken en schoolspullen is te vinden op:
www.aeresvmbo-velp.nl.

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
www.aeresvmbo-velp.nl/verlofaanvragen

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.
Informatieavonden voor ouders
Goed contact met ouders/verzorgers is heel belangrijk. Tijdens
het schooljaar houden we daarom regelmatig informatie
avonden. De juiste data van de informatieavonden vindt u op:
www.aeresvmbo-velp.nl/jaarplanning/infoavonden.

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
Velp te downladen. De inlogcode van de app is 577644.
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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. De klachtenregelingen zijn te vinden op:
www.aeresvmbo.nl/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:
www.aeresvmbo.nl/leerlingenraad.

Lestijden
Klas 1 en 2
1e uur
2e uur

Klas 3 en 4
08.30 - 09.20 uur
09.20 - 10.10 uur

Pauze
3e uur
4e uur

10.25 - 11.15 uur
11.15 - 12.05 uur

08.30 - 09.20 uur
09.20 - 10.10 uur
10.10 - 11.00 uur

4e uur
5e uur

11.15 - 12.05 uur
12.05 - 12.55 uur

12.30 - 13.20 uur
13.20 - 14.10 uur

6e uur
7e uur

13.20 - 14.10 uur
14.10 - 15.00 uur

Pauze
14.20 - 15.10 uur
15.10 - 16.00 uur

8e uur
9e uur

15.10 - 16.00 uur
16.00 - 16.50 uur

Pauze
9e uur

Ons lesuitvalbeleid is terug te vinden op:
www.aeresvmbo.nl/lesuitval.

Lokale Ouderadviesraad
Aeres VMBO heeft een Centrale Ouderraad die de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers
behartigt.
Voor meer informatie:
www.aeresvmbo.nl/ouderraad.

Pauze

Pauze
7e uur
8e uur

1e uur
2e uur
3e uur
Pauze

Pauze
5e uur
6e uur

Lesuitval
Scholen zijn verplicht om beleid te voeren rond lesuitval. De
Centrale Ouderraad van Aeres VMBO heeft met dit beleid
ingestemd.

16.10 - 17.00 uur

Aeres VMBO Velp heeft ook een eigen lokale
Ouderadviesraad. Voor meer informatie:
www.aeresvmbo-velp.nl/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.
www.aeresvmbo-velp.nl/overgangsnormen.

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, druggebruik,
diefstal of gewelddadig gedrag. In dat geval treedt het Protocol
schorsing en verwijdering in werking, dat is te vinden op:
www.aeresvmbo.nl/schorsingenverwijdering.

Sponsoring
Als het om sponsoring gaat, sluit Aeres VMBO Velp 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.
Het convenant is te vinden op:
www.aeresvmbo.nl/sponsoring.
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Vakanties en
vrije dagen
Herfstvakantie:
maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie:
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie:
maandag 12 februari t/m vrijdag 16 februari 2018
Witte donderdag, Goede Vrijdag en Tweede Paasdag:
donderdag 29 maart t/m maandag 2 april 2018
Meivakantie:
vrijdag 27 april t/m vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaartweekend
donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018

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.
www.aeresvmbo-velp.nl/regelementbijdrage
www.aeresvmbo.nl/vrijwilligebijdrage.

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.

Tweede Pinksterdag:
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie:
maandag 9 juli t/m maandag 17 augustus 2018

De vakanties en vrije dagen vindt u ook op:
www.aeresvmbo-velp.nl/vakanties.

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: www.aeresvmbo.nl/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, mentor of dagcoördinator. Als iemand
regelmatig spijbelt, dan schakelen we de leerplichtambtenaar
in.
www.aeresvmbo.nl/verzuimbeleid.

17

Aeres VMBO Velp / Praktische informatie

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 5200.
Als uw kind ziek was en weer naar school gaat,
meldt u hem op de eerste schooldag weer
beter. Bezoeken aan tandartsen, dokters en
therapeuten moeten in principe buiten schooltijd gepland worden.
Als een leerling tussentijds naar huis wil omdat
hij ziek is, dan meldt hij zich bij de dagcoördinator. Die neemt dan eerst contact met
u op.

Contactgegevens
Ziek melden
Voor 08.30 uur via 088 - 020 5200
Zodra uw kind weer beter is, meldt u dat op de
eerste schooldag

Een overzicht van allle medewerkers vindt u op
www.aeresvmbo-velp.nl.

Schoolleiding
• Directeur: Mevrouw J. Spijkerboer (j.spijkerboer@aeres.nl)
• Teamleider vmbo: De heer C. Bartels (c.bartels@aeres.nl)
• Teamleider vmbo: De heer S. Bloemberg
(s.k.g.bloemberg@aeres.nl)
Administratie
• Mevrouw M. Eikelboom-Buitenhuis
(088 - 020 57 00, m.g.buitenhuis@aeres.nl)
Dagcoördinator
• De heer H. Aalders (088 - 020 52 00, h.g.s.aalders@aeres.nl)
• Mevrouw S. Salet (088 - 020 52 00, s.salet@aeres.nl)
Decaan en Examensecretaris
• De heer H.J. van den Broek
(088 - 020 52 19, h.j.van.den.broek@aeres.nl)
Vertrouwens-contactpersoon
• Mevrouw L. Tromp
(088 - 020 52 00, e.m.w.g.tromp@aeres.nl)
Intern begeleider en anti-pest coördinator
• Mevrouw I. van Galen (088 - 020 52 00, i.vangalen@aeres.nl)
Zorgcoördinator(en)
• Mevrouw L. Tromp
(088 - 020 52 00, e.m.w.g.tromp@aeres.nl)
• De heer H. Aalders (088 - 020 52 00, h.g.s.aalders@aeres.nl)

Aeres
Bestuur 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.
www.aeresvmbo.nl.

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.

‘Sfeer is op onze school heel belangrijk. We zijn heel open en
we kennen elkaar allemaal. Leerlingen kunnen altijd bij ons
aankloppen en dat doen ze ook.’
Riet Geurts, docent Mens en Maatschappij
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aeresvmbo-velp.nl
Aeres VMBO Velp
Bezoekadres:
Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp
Postadres: Postbus 301, 6880 AH Velp

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

Tel: 088 - 020 5200
vmbo.velp@aeres.nl
www.aeresvmbo-velp.nl
Facebook “f ” Logo
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