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1 Voorwoord 

Welkom bij Parcours! 

 

In deze schoolgids geven wij u graag een beeld van onze school Parcours. Een beeld dat voor bestaande 

ouder(s) vast herkenbaar is en voor nieuwe ouder(s) een indruk van onze school en ons onderwijs geeft.  

Ook vindt u in de schoolgids informatie om tot een verantwoorde schoolkeuze te komen en praktische 

informatie zoals schooltijden, pauzes en vakanties. 

 

Door het jaar heen houden wij u graag continu op de hoogte van actuele zaken. Dat doen wij via onze 

nieuwsbrief. Maar u kunt ook altijd een kijkje nemen op onze website: www.parcourstilburg.nl 

 

Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat u vragen heeft die niet in de schoolgids worden beantwoord.  

U kunt in dat geval een afspraak maken voor meer informatie of verdere verduidelijking. In deze gids 

spreken wij van ouder(s), maar daarmee bedoelen wij ook verzorger(s)/gezaghebbende(n). 

Ook als u na het lezen van de schoolgids nog opmerkingen heeft, horen wij die graag. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet  

namens het team, 

 

Marjolein Hoevenaars Directeur VSO Parcours 

Gijs de Bont Voorzitter College van Bestuur 
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2 Onze school 

Generaal Smutslaan 9 (hoofdlocatie) 

5021 XA Tilburg 

T: 013 4627050 

E: info@parcourstilburg.nl  

W: www.parcourstilburg.nl  

 

Onze school heeft twee locaties aan de Generaal Smutslaan.  

Nummer 9 en nummer 13.   

 

Parcours maakt deel uit van Biezonderwijs. Biezonderwijs telt 9 scholen voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. 

Zo’n 600 collega’s zetten zich op onze scholen in voor onderwijs en begeleiding van meer dan 1900 

leerlingen. Onze scholen hebben allemaal een speciaal karakter. Zo kennen we speciaal basisonderwijs 

(SBO), speciaal onderwijs (SO), voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs. We hebben ook 

een expertisecentrum De Kracht. Dit centrum ondersteunt onderwijspersoneel en leerlingen met behulp 

van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen zij onderzoek en diagnostiek voor kinderen met 

leer- en ontwikkelingsproblemen.  

 

Parcours is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de richtingen vmbo (basis en kader) en 

arbeidstoeleiding. Onze 190 leerlingen kunnen bij ons ‘gewoon normaal zijn en veel leren!’ zoals een van 

onze leerlingen zei. Meer dan 50 collega’s helpen de leerlingen om het maximale uit hun talenten te halen. 

Dat doen wij omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken! 
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Marjolein Hoevenaars (directeur) 

Eugènne van den Broek (adjunct-directeur) 

Annette de Wit (adjunct-directeur) 

 

Eugènne van den Broek (voorzitter cvb) 

Annette de Wit (voorzitter cvb) 

Jamila Bouchaaouat (intern begeleider) 

Willem Fiora (intern begeleider, vmbo) 

Vacature (intern begeleider, arbeid) 

Eveke Aernoudts (orthopedagoog) 

Lisa Hu (orthopedagoog) 

Anki Wijnen (schoolmaatschappelijk werker) 

 

  

Jamila Bouchaaouat (intern begeleider) 

 

   

Jolande Grijsbach 

Bob Pennings 

 

  

Tomas Raaijmakers 

 

 

Yvonne Thijsselink 

 

Tomas Raaijmakers, Erik van Rosmalen 

Ilona van Rosmalen 

mr@parcourstilburg.nl  

 

Op onze website vindt u het volledige en actuele schoolteam:  

https://www.parcourstilburg.nl/medewerkers/ 
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3 Waar wij voor staan 

Bij Biezonderwijs bieden we onderwijs en begeleiding aan leerlingen die bij leren en opgroeien extra 

ondersteuning nodig hebben. Wij bereiden hen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Daarbij kijken we 

zorgvuldig naar wat elke leerling nodig heeft. 

 

 

We werken samen met leerlingen, hun ouder(s), onze collega’s en met de mensen en instanties om ons 

heen. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde. Zo maken wij het verschil voor onze leerlingen. We leggen 

verbindingen en leren van én met elkaar.  

 

 

In een fijne leer- en werkomgeving blijven we onszelf ontwikkelen en zetten we ons in voor de 

ontwikkeling van onze leerlingen. We zien hun mogelijkheden en talenten en vinden samen oplossingen.  

 

 

Leerlingen, ouder(s), collega’s en de mensen in ons netwerk kunnen op ons vertrouwen.  

We staan voor een veilige omgeving waar we mogen leren van fouten, waar we oog hebben voor elkaar en 

de sfeer open is.  

 

Met deze drie waarden in het achterhoofd hebben wij voor onszelf twee opdrachten geformuleerd. Zo 

willen wij leerlingen met goed onderwijs optimaal voorbereiden op een succesvol vervolg in de 

maatschappij. Daarnaast willen we met elkaar een fijne leer- en werkplek creëren, zodat we optimaal 

kunnen presteren in ons uitdagende werk. Werk dat zo belangrijk is en waar we trots op zijn. 

 

Wilt u meer weten over onze waarden en de opdrachten voor de komende jaren? Kijk dan op bladzijde 27 

of www.biezonderwijs.com voor ons Koersplan2025 De Kracht van Samen. 
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Parcours verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Alle leerlingen 

hebben specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften op het gebied van gedrag en de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Wij bieden hen praktijkgericht onderwijs en de vmbo-basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg. 

 

Op onze school zien we kansen en maken we ons sterk om leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. We 

zijn aanpakkers, kijken wat mogelijk is en zijn trots op wat we hiermee bereiken. Dat doen we samen met 

een sterk team van collega’s; samen met leerlingen én samen met ouder(s).  

Ons motto is dan ook: Wij doen het gewoon! 

 

We bieden een veilige en passende leeromgeving met structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. 

Bovenaan staat dat we respectvol met elkaar omgaan. We geven leerlingen de ruimte om zich optimaal te 

ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. We maken daarbij 

dankbaar gebruik van de ervaringen van ouder(s). We werken dan ook graag samen met ouder(s) en 

vinden het belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden. 
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Voorspelbaarheid en duidelijkheid in regels en programma zijn voor onze leerlingen belangrijk. Daarom 

brengen we veel structuur aan in onze lessen en organisatie. Zo weten leerlingen waar ze aan toe zijn en 

wat wij verwachten.  

Alle klassen zijn gekoppeld aan een mentor (tevens groepsleraar) die in groepen van 10-12 leerlingen 

theoretische vakken geeft. Zo is er voldoende ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. Samen 

met de leerling bekijkt de mentor wat de behoeften en leerdoelen zijn. 

 

Het onderwijs op Parcours richt zich enerzijds op cognitieve en praktische vakken. Wij willen dat leerlingen 

de kans krijgen om deel te nemen aan de maatschappij en zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Daarom 

krijgen leerlingen tijd en gelegenheid om hun sociale vaardigheden en competenties te versterken, zodat 

zij een prettig persoon worden voor hun omgeving. Belangrijk is dat elke leerling zich gewaardeerd voelt 

en autonomie ervaart. Met de vakken Sociale vaardigheden, Leren leren, Loopbaan Oriëntatie & 

Begeleiding en Burgerschap krijgen zij steeds meer grip op hun leven.  

 

Wij bieden op onze school in de bovenbouw van het vmbo het profiel Dienstverlening & Producten (D&P) 

aan. Dit is een richting die zich breed oriënteert op zorg en welzijn, horeca, techniek, handel en 

mediavormgeving. De leerlingen doen examen in Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, 

economie, D&P en vier keuzevakken. Daarnaast zijn CKV, lichamelijke opvoeding en LOB verplichte vakken 

die voldoende afgerond moeten zijn om tot het vmbo diploma te komen. 

 

 

Parcours werkt samen met Campus 013 (scholengemeenschap voor vmbo leerroutes) in Tilburg. Alle 

leerlingen volgen daarvoor het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van Campus 013. In het laatste 

jaar gaan de leerlingen, onder begeleiding, ook oefenen bij Campus 013 en maken zij kennis met de 

examenlocatie. Uiteindelijk doen de leerlingen hun centraal examens (schriftelijk en praktisch) op die 

locatie. Leerlingen die geslaagd zijn, ontvangen een diploma van Campus 013.  

 

 

Er zijn leerlingen die niet het hele vmbo-programma volgen, maar voor enkele vakken een staatsexamen 

doen op vmbo basis of kader niveau. Hiervoor werkt Parcours samen met VSO De Keyzer in Goirle. Het 

staatsexamen bestaat uit een landelijk schriftelijk examen en een mondeling examen. Beide cijfers vormen 

samen het examencijfer. Een behaald certificaat blijft 10 jaar geldig. 
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Leerweg  Onderwijsaanbod  

vmbo basis & kader  

Onderbouw: leerjaar 1 en 2 

 

Theoretische lessen verzorgt de mentor. 

Praktijklessen verzorgt een praktijkdocent. 

Nederlands 

Engels 

Rekenen 

Wiskunde 

Biologie 

Mens & Maatschappij 

Burgerschap 

Economie 

Leren leren (studievaardigheden) 

Competentielessen, waaronder Sociale 

vaardigheden (SOVA) 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 

Koken 

Techniek 

Lichamelijke opvoeding 

Culturele kunstzinnige vormgeving (CKV) 

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 

vmbo basis & kader  

Profiel: Dienstverlening & Producten (D&P) 

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4 

 

Theoretische lessen verzorgt de mentor. 

Praktijklessen verzorgt een praktijkdocent. 

Stage wordt opgevolgd door de stagecoördinator 

en de mentor/stagebegeleider.  

Nederlands 

Engels 

Wiskunde 

Economie 

Maatschappijleer 

Burgerschap 

Zorg & Welzijn 

Media & ICT basisvaardigheden 

Techniek 

Keuzevakken 

Competentielessen, waaronder Sociale 

vaardigheden (SOVA) 

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 

waaronder stage 

Lichamelijke opvoeding 

Culturele kunstzinnige vormgeving (CKV) 
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Leerweg  Onderwijsaanbod  

Arbeid 
Onderbouw: leerjaar 1, 2 en 3 
 
Theoretische lessen verzorgt de mentor.  
Praktijklessen verzorgt een praktijkdocent. 

Nederlands 
Engels 
Rekenen 
Mens, Natuur en Maatschappij 
Burgerschap 
Competentielessen, waaronder Sociale vaardigheden 
(SOVA) 
Leren leren (studievaardigheden) 
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) 
Koken 
Techniek 
Verzorging 
Arbeidsvaardigheden (ARVA) 
Lichamelijke opvoeding 
Culturele kunstzinnige vormgeving (CKV) 
Groen 
Stage (alleen leerjaar 3, eerst intern, daarna begeleid 
extern) 

– Typediploma (leerjaar 1)  

Arbeid 
Bovenbouw: leerjaar 4 
Profiel: Techniek & Groen & Logistiek 
Profiel: Bediening, Facilitair & keuken 
 
Theoretische lessen verzorgt de mentor.  
Praktijklessen verzorgt een praktijkdocent. 
Stage wordt opgevolgd door de stagecoördinator  
en de mentor/stagebegeleider. 

Nederlands 
Engels 
Rekenen  
Sociale vaardigheden (SOVA) 
Burgerschap 
Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB)  
Lichamelijke opvoeding 
Groen 
Arbeidsvaardigheden (ARVA) 
Koken 
Verzorging 
Techniek 
  

– Schoonmaak in de groothuishouding 

– Start Werk Blijf Veilig (SWB) 

– Techniek 1 

Arbeid 
Bovenbouw: leerjaar 5-6 
Profiel: Techniek & Groen & Logistiek 
Profiel: Bediening, Facilitair & keuken 
 
Theoretische lessen verzorgt de mentor.  
Praktijklessen verzorgt een praktijkdocent. 
Stage wordt opgevolgd door de stagecoördinator  
en de mentor/stagebegeleider. 
  

Nederlands 
Engels (alleen voor leerlingen met uitstroom Entree) 
Rekenen 
Sociale vaardigheden (SOVA) 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 
  

– Start Werk Blijf Veilig (SWB) 

– Heftruckchauffeur (leerjaar 6) 

– Medewerker groen 

– Techniek 2 (leerjaar 5) en 3 (leerjaar 6) 

– Keukenassistent (KAS) 

– Bedieningsassistent (BAS) 

– Schoonmaak in de groothuishouding 
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In de leerjaren 1, 2 en 3 van de arbeidsgerichte leerroute volgen leerlingen een algemeen programma. Zo 

maken zij kennis met diverse praktijkrichtingen. Aan het einde van leerjaar 3 kiest de leerling een profiel. 

Binnen Parcours kan de leerling kiezen uit het profiel TGL (Techniek, Groen, Logistiek) en BFK (Bediening, 

Facilitair, Keuken). Vanaf leerjaar 4 zijn alle praktijkvakken en de certificering toegespitst op het gekozen 

profiel.  

 

Het stageprogramma start in leerjaar 3. Het eerste half jaar volgen leerlingen intern stage. Ze krijgen dan 

diverse taken binnen de school. Na de carnavalsvakantie start de klas bij een erkend bedrijf. Daar lopen de 

leerlingen één dag per week stage onder begeleiding van school en het bedrijf.  

Vanaf leerjaar 4 wordt per leerling bekeken welke vorm van stage het meest passend is (begeleide stage of 

zelfstandige stage). Na de carnavalsvakantie lopen zij één dag per week zelfstandig stage. Hiervoor zoekt 

de leerling zelf een stageplaats. Als dat nodig is, kan de school daarbij helpen.  

In leerjaar 5 loopt de leerling twee dagen per week stage en in leerjaar 6 drie dagen per week. 

Stageplaatsen moeten altijd worden goedgekeurd door het stagebureau. Een leerling kan starten op een 

nieuwe stageplaats na overleg én met een ondertekend stagecontract.  

 

Vanaf leerjaar 4 werken de leerlingen toe naar diverse branche-erkende certificaten. Dit hangt samen met 

het gekozen profiel. 

 

– Techniek-Groen-logistiek (TGL): 

– Techniek: bestaat uit drie deelcertificaten.  

Certificering start in leerjaar 4, de drie deelcertificaten samen vormen het eindcertificaat. 

– Groen: start in leerjaar 5, examinering halverwege leerjaar 6 

– Heftruckchauffeur: start de tweede helft van leerjaar 6 

 

– Bediening-Facilitair-Keuken (BFK): 

– Schoonmaak in de groothuishouding: aanbod voor leerjaar 4.   

– Bedieningsassistent (BAS): aanbod voor leerjaar 4, 5 en 6.  

– Keukenassistent (KAS): aanbod voor leerjaar 4, 5 en 6.  

– Basis magazijnprocessen  

 

In leerjaar 4 werken leerlingen aan het certificaat Start werk Blijf Veilig. Door het behalen van dit 

certificaat laat de leerling zien dat hij veilig kan werken. Dit certificaat is vijf jaar geldig. 

 

 

Sinds schooljaar 2021-2022 kunnen leerlingen binnen de arbeidsgerichte leerroute een diploma behalen. 

Dat diploma toont aan werkgevers de talenten van leerlingen en de resultaten die zij hebben behaald. Aan 

het begin van het jaar krijgen de leerlingen het examenreglement. Aan de hand daarvan maakt de leerling 

een portfolio. De examencommissie beoordeelt of het portfolio voldoende is voor een examengesprek. Na 

het examengesprek hoort de leerling of hij/zij is geslaagd voor het diploma. Het diploma wordt uitgereikt 

tijdens de feestelijke diploma- en certificatenuitreiking.  
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Voor leerlingen die nog niet goed weten welke leerroute het beste aansluit, bieden wij de brede brugklas 

aan. Hier bieden wij onderwijs van vmbo basis met extra ondersteuning. Op die manier krijgt de leerling de 

kans om te tonen welke richting goed bij hem of haar past. Tijdens dat jaar wordt besloten naar welke 

leerroute de leerling in het tweede jaar doorstroomt. 

Wij hebben bij Parcours een Topzorggroep. Hier krijgen jongeren in kleine setting tijdelijk extra 

zorgondersteuning voor een beperkt aantal lesuren. Alles is erop gericht om terug te keren naar een 

reguliere klas. Wij werken in de Topzorggroep met het gedragskwalificatiesysteem. Dit betekent dat we 

het gedrag van onze leraren aanpassen aan het gedrag dat de leerling laat zien. Op die manier stimuleren 

wij de ontwikkeling. Deze maatwerktrajecten ontwikkelen we altijd met toestemming van ouder(s) en 

soms in samenwerking met hulpverleningsinstanties.  

 

Naast het behalen van een vmbo-diploma, praktijkdiploma en/of een (deel)certificaat, kunnen leerlingen 

via Parcours een Entree diploma behalen (MBO niveau 1). Op basis van observaties besluit Parcours of een 

leerling in aanmerking komt voor het voortraject. Tijdens dit jaar gaan leerlingen één dag per week naar 

het Entreecollege zodat ze goed voorbereid worden op een (mogelijke) overstap. 

  

Bij een positief studieadvies vanuit Parcours én vanuit het Entreecollege, kan de leerling het volgende 

schooljaar starten op het Entreecollege of de Entree leerroute volgen op Parcours. Per leerling bekijken we 

wat de meest geschikte route is. Dit hangt onder meer af van het uitstroomprofiel.  

Na het behalen van een Entree diploma (MBO niveau 1 )diploma kunnen leerlingen de overstap maken 

naar MBO 2 of doorstromen naar werk. 
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5 Hoe wij het doen 

Leerlingen kunnen tussentijds instromen op Parcours als onze school beter aansluit op de (leer)behoeften. 

Instromen kan van augustus tot november en van januari tot mei. Soms stromen leerlingen ook tussentijds 

uit. Dat komt vooral voor als er meer zorg dan onderwijs nodig is en jongeren (tijdelijk) niet aan leren 

toekomen of als een andere plek beter aansluit. Wij volgen een leerling tot twee jaar na uitstroom.  

 

Uitstroom  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Vervolgonderwijs VSO 11 13 5 

Entreeopleiding 10 9 9 

Mbo niveau 2 8 7 7 

Mbo niveau 3 & 4 8 4 4 

Arbeid / werk 11 8 8 

Beschut werk 8 5 4 

Dagbesteding 5 8 1 

Overig (o.a. sociale werkplaats) 6 4 1 

Totaal 62 58 39 

 

Tijdens de schoolloopbaan bespreken we samen met de leerling en ouder(s) regelmatig het 

uitstroomperspectief. Samen bepalen we dan wat de beste vervolgstap is voor de leerling. Dit kan 

vervolgonderwijs zijn, maar de leerling kan ook over gaan naar werk of dagbesteding. Het schooljaar 

waarin de leerling zijn diploma haalt of 18 jaar wordt, is het laatste schooljaar op Parcours.  

 

Als een leerling een baan zoekt, wordt die route besproken met de arbeidsdeskundige van de gemeente 

waarin de leerling woont. Zij zijn betrokken om het vinden en behouden van een baan de meeste kans op 

succes te bieden. De school ondersteunt de leerling bij het inschrijven in het doelgroepregister. Dit maakt 

de jongere aantrekkelijk voor een werkgever, bijvoorbeeld vanwege financiële tegemoetkomingen. 
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6 Zorg voor leerlingen 

Wij vinden het belangrijk onze leerlingen goed te kennen. We willen weten wat hun onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte is, zodat we ons onderwijs daarop kunnen organiseren en inrichten. Op die 

manier zorgen we ervoor dat elke leerling zich goed kan ontwikkelen. De ruimte en mogelijkheden die wij 

bieden staan in het Schoolondersteuningsplan (SOP). Dit vindt u op onze website: www.parcourstilburg.nl. 

 

Iedere leerling op Parcours heeft een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit plan bestaat uit twee delen 

waarin we omschrijven naar welke bestemming de leerling uitstroomt en welk uitstroomniveau hiermee 

samenhangt. De leerroute, leerlijnen en de begeleiding stellen we op basis van het OPP vast. Daarnaast is 

er een handelingsgericht deel waarin de doelen voor de leerling staan. Dit deel evalueren we twee keer 

per jaar. Aan het einde van ieder schooljaar wordt het volledige OPP geëvalueerd. Bij het opstellen van het 

OPP stellen we samen met ouder(s) vast wat het verwachte uitstroomperspectief is. Gedurende de 

schoolloopbaan bekijken we jaarlijks of de route en afspraken nog passen en wat er nodig is voor verdere 

ontwikkeling.  

 

Iedere leerling op onze school heeft een mentor en dat is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast heeft de 

commissie van begeleiding (cvb) een belangrijke ondersteunende functie.  

 

De cvb bestaat uit: 

– adjunct-directeur (voorzitter) 

– schoolmaatschappelijk werk 

– intern begeleider 

– orthopedagoog 

– Leerplichtambtenaar (op afroep beschikbaar) 

– GGD-arts (op afroep beschikbaar) 

– Jeugdverpleegkundige (op afroep beschikbaar) 

 

De cvb bespreekt met de mentor welke ondersteuning iedere leerling nodig heeft en werkt nauw samen 

met o.a. jeugdpolitie, Sterk Huis, Amarant, R-Newt, HALT en Self doen wat werkt. Na analyse van de 

mogelijkheden, belemmerende factoren, cognitieve capaciteiten én de wensen en verwachtingen, beslist 

de cvb over de plaatsing en ontwikkelperspectief.  

 

Er vindt structureel overleg plaats met de GGD-arts (Petra Van der Velden 06-58089559, 

p.vd.velden@ggdhvb.nl). Er wordt gesproken over (ziekte)verzuim, gezondheid van leerlingen en andere 

relevante zaken. Wij werken met de GGD-arts samen volgens de M@Zl-aanpak. M@ZL (spreek uit mazzel) 

staat voor Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling. Met M@ZL reageren we proactief op 

signalen van ziekteverzuim. Samen met JGZ-instellingen en gemeenten bespreken we de situatie en doen 

we er alles aan om snel een passende oplossing te bieden. 

 

file:///C:/Users/SaskiaMens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/81BOHFL7/p.vd.velden@ggdhvb.nl
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De leerplichtambtenaar (Afke Heeren 06-25306381 afke.heeren@tilburg.nl ) heeft als belangrijkste 

opdracht het voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdig school verlaten. Hij/zij houdt daarmee het 

toezicht op het naleven van de leerplichtwet.  

Komt uw kind met regelmaat te laat op school zonder afmelding, dan moeten wij dat melden bij de 

leerplichtambtenaar. Er wordt dan een onderzoek opgestart en er vindt een gesprek met ouder(s) en de 

leerling plaats. Dit kan leiden tot een officiële waarschuwing, een verwijzing naar Halt of een proces-

verbaal. Omdat wij het uiteraard niet zover willen laten komen, hebben we preventieve programma. 

Waarbij we het onderstaand stappenplan volgen vanuit de methodische aanpak schoolverzuim (MAS):  

 

STAP  VERZUIM  ACTIE 

1 5x te laat en/of ongeoorloofd 

afwezig 

ouder(s) worden op de hoogte gesteld door mentor via 

tel/mail 

2 9x te laat en/of ongeoorloofd 

afwezig 

Leerling krijgt schriftelijke uitnodiging om op eerst 

volgend verzuimspreekuur te verschijnen 

3 Stap 2 + 3x te laat en/of 

ongeoorloofd afwezig 

Melding bij leerplicht -> officiële waarschuwing 

4 Stap 3 + 4x te laat en/of 

ongeoorloofd afwezig 

Melding bij leerplicht -> verwijzing naar Halt 

5 Stap 4 + bij aanhoudend verzuim 

en/of opnieuw 16x te laat en/of 

ongeoorloofd afwezig 

Melding bij leerplicht -> proces verbaal wordt ingestuurd 

naar Openbaar Ministerie en de Raad voor de 

Kinderbescherming 

 

De commissie van begeleiding (cvb) kan een leerling aanmelden voor het Halt-spreekuur. Halt gaat op een 

constructieve wijze in gesprek met leerlingen die op school gedragsmatig grenzen hebben overschreden. 

Op school is óm de week een medewerker van bureau Halt beschikbaar voor dit spreekuur. 

 

file:///C:/Users/SaskiaMens/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/81BOHFL7/afke.heeren@tilburg.nl
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In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) formuleert de school de ondersteuningsbehoeften van de 

leerling. Binnen Parcours wordt een basisaanpak gehanteerd die helpend is voor alle leerlingen. Deze 

worden niet expliciet genoemd in elk individueel OPP. 

 

 De leerling  heeft behoefte aan: 

– begeleiding bij het aanleren van sociale vaardigheden. 

– begeleiding in sociale situaties m.b.t. interactie/ conflicten/ hulpvragen/ nieuwe 

situaties. 

– nabijheid van een vaste mentor. 

– toezicht en aansturing in vrije situaties en overgangsmomenten. 

– bevestiging van wat goed gaat, naast correctie van negatief gedrag. 

– voorstructurering van verandering, vrije situaties en overgangsmomenten. 

– uitspreken van duidelijk verwachtingen rondom taak en gedrag, waar mogelijk 

concreet meetbaar gemaakt.  

– een individueel OPP, waarin opbrengstgericht gewerkt wordt aan persoonlijke 

doelen (sociaal-emotioneel, didactisch, arbeidscompetenties/ 

studievaardigheden) 

– het verwoorden en vereenvoudigen van taken en consequenties. 

– behoefte aan voortdurend oplettende leerkracht, die alert is op overprikkeling 

en/of spanning. 

– persoonlijke betrokkenheid vanuit de mentor (een luisterend oor bieden, 

oprechtheid). 

– consequentheid in woord en daad: doe wat je zegt en zeg wat je doet. 

– afstemming en integratie van handelen met diverse expertises. 

– persoonlijke afstemming door het docententeam bij frustratie van de leerling. 

– positieve benadering: aandacht voor de inspanning meer dan voor het resultaat. 

– een leerkracht die expertise kan opvragen bij cvb. 

– duidelijke regels en consequenties die door de docent worden gerealiseerd. 

– een sociale context die hem niet overvraagt en waar hij zich niet groter hoeft te 

houden dan hij is. 

– veel herhaling bij het aanbieden van nieuwe lesstof. 

– voorstructurering van taken. 

– differentiatie per vakgebied in de klas bij instructie en zelfstandig werken. 

– lesopbouw, waar mogelijk, vanuit het Directe Instructie Model (DIM). 

– lesopbouw, waar mogelijk, concretiseren op handelingsniveau van de leerling.  

– motivatie en voortdurende koppeling tussen lesinhoud en praktisch nut . 
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De leerling  heeft behoefte aan: 

– dagplanning in de klas, eventueel met pictogrammen. 

– voorspelbare aanpak bij ongewenst gedrag (stappenplan gedragsregulatie). 

– voorspelbare aanpak bij diverse praktijkvakken. 

– SoVa-materialen, die in overeenstemming met cvb zijn ingezet en gekoppeld zijn 

aan het sociaal-emotioneel volgsysteem. 

– beloningssysteem in de onderbouw, waarbij gedrag elk lesuur beoordeeld 

wordt. 

– beloningssysteem in de bovenbouw, waarbij gedrag per dag beoordeeld wordt. 

– concrete lijst met 6 basisregels van Parcours, waarnaar je kunt verwijzen. 

– lesstof op passend niveau. 

– lesinhoud die het mogelijk maakt om te differentiëren binnen hetzelfde 

onderwerp. 

– concrete materialen, gericht op overbrengen van lesinhoud (meetlint, 

maatbeker, kilo’s, oefensimulaties). 

– vereenvoudigde instructie. 

– ontwikkelingsgericht wachttaken, wanneer de leerling eerder klaar is met de 

lesstof dan klasgenoten. 

– rooster met mogelijkheden voor afwisseling tussen inspanning en ontspanning. 

– vereenvoudigd materiaal, veel herhaling, aansprekend en uitdagend, maar wel 

rustig en overzichtelijk. 

– kleine groep (maximaal 12 leerlingen).  

– een ruimte waarin prikkels zijn gereduceerd.  

– leerwerkplein, voor zowel time-out mogelijkheid of rustige werkplek. 

– een plek in de klas, afgestemd op de behoefte van de leerling (nabijheid docent, 

vrije zichtlijn, positie werkplek). 

– mogelijkheid in ruimte om leerlingen hun bewegingsonrust kwijt te laten raken. 

– structuur in het gebouw met structurering in ruimte en tijd maar ook in 

gewoonten en routines, zodat de leerling die kan inslijten.   

– overzichtelijke omgeving (school klas en plein). 

– vast mentorlokaal. 

– behoefte aan rustige en vriendelijke omgeving. 

– veilige omgeving: toezicht op alle plekken. 
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 De leerling  heeft behoefte aan: 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden op het gebied van ontwikkelings-

problematieken en bijbehorende handelingsadviezen (ADHD, ASS, 

hechtingsproblematiek, faalangst). 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden vanuit het classificatiesysteem van 

P. Termaat (Mutsaerstichting). 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden gericht op de-escaleren van 

destructief gedrag (DDG). 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden gericht op het adolescentenbrein. 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden m.b.t. opbrengstgericht handelen 

op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. 

– onderwijsteam met kennis van het formuleren van plannen en evaluaties in 

relatie met de ontwikkeling van een leerling. 

– onderwijsteam met vaardigheden gericht op gesprekstechnieken. 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden gericht op opstandige jongeren. 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden gericht de ontwikkeling van een 

groeimindset. 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden gericht op sensomotorische 

prikkelverwerking. 

– beschikbaarheid van jeugdarts. 

– beschikbaarheid van leerplichtambtenaar. 

– onderwijsteam dat alert is op kennishiaten en hierop inspringt. 

– onderwijsteam met kennis van het Directe Instructie Model (DIM). 

– onderwijsteam met kennis van trage informatieverwerking en 

leerachterstanden. 

– onderwijsteam met kennis van beperkte cognitieve mogelijkheden. 

– onderwijsteam met kennis en vaardigheden m.b.t. discrepantie in de cognitieve 

mogelijkheden. 

– afstemming met ouder(s). 

– afstemming met school van herkomst. 

– inlezen van (bij Parcours bekende) dossiervorming. 
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7 Ouders en school  

Wij vinden contact tussen school en ouder(s) belangrijk. De beste schoolresultaten worden immers bereikt 

bij een goede samenwerking tussen ouder(s) en school. 

 

We starten het schooljaar altijd met een kennismakingsgesprek tussen mentor, leerling en ouder(s). We 

stemmen dan verwachtingen, afspraken, wensen en aandachtspunten op elkaar af. Drie keer per jaar is er 

een ouderavond waar ouder(s), de leerling en zijn/haar mentor de voortgang bespreken.  Via het 

ouderportaal van Somtoday informeren wij ouder(s) over de voortgang en gemaakte afspraken. Daarnaast 

is er regelmatig contact via de telefoon en de mail. 

 

Ouder(s) krijgen per mail onze nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website 

www.parcourstilburg.nl. Hier vindt u ook algemene informatie over de school, de schoolgids, de 

samenstelling van ons team en andere ontwikkelingen. 

 

Als school moeten wij de leerplichtregels volgen en ons verantwoorden aan de leerplichtambtenaar. Er 

zijn omstandigheden waarin wij kunnen afwijken van de leerplichtregels. Daarvoor kunnen ouder(s) verlof 

aanvragen via het formulier Aanvraag vrijstelling schoolbezoek. U kunt het formulier opvragen bij de 

mentor, maar u vindt het ook op onze website, via www.parcourstilburg.nl/formulieren/.  

Vraag het verlof minimaal twee weken van te voren aan. De directeur beoordeelt de aanvraag. Moet u 

onverwachts verlof aanvragen, bijvoorbeeld door een overlijden, dan belt u altijd naar de administratie.  

Voor een bezoek aan een huisarts, ziekenhuis of tandarts, kunt u het formulier ter ondertekening 

aanbieden aan de mentor. We gaan er uiteraard vanuit dat u afspraken zoveel mogelijk buiten schooluren 

plant. Zo voorkomt u dat uw kind onderwijstijd mist. De mentor kan naar de afsprakenkaart van de  

(huis-)arts of tandarts vragen. U kunt ook altijd verlof aanvragen voor een speciale (familie-) gebeurtenis, 

denk aan huwelijken, jubilea, begrafenissen.   

 

Als uw zoon of dochter ziek is, meldt u, vóór 08:25 uur uw kind ziek via 013-462 70 50. 

Als een leerling ziek wordt op school, nemen wij altijd contact met u op om te overleggen.  

We sturen een leerling nooit zonder toestemming van ouder(s) naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft 

de leerling op school.  

 

Als de leerling zodanig ziek is dat onmiddellijk verzorging nodig is, schakelen we medische hulp in. Als een 

leerling meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst de ouder(s) te 

bellen. Bij voorkeur begeleiden ouder(s) zelf hun kind naar de arts of het ziekenhuis. Als ouder(s) niet 

bereikbaar zijn,  gaat er altijd iemand van de school als begeleiding mee. 

 

http://www.parcourstilburg.nl/
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Ouder(s) van leerlingen zijn aansprakelijk voor schade die door hun kind(eren) (op school) wordt 

veroorzaakt, ook als die schade tijdens schooltijd is ontstaan. U kunt daarbij denken aan schade aan 

andere leerlingen en schooleigendommen. Ook als de schade per ongeluk is ontstaan, zijn ouder(s) 

aansprakelijk. Het is daarom van het grootste belang dat ouder(s) een verzekering afsluiten tegen de 

gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De ouder(s) kunnen dan een beroep doen op de eigen 

WA-verzekering om de schadekosten te verhalen. 

 

Als er sprake is van schade veroorzaakt door een leerling, krijgen de ouder(s) in alle gevallen de rekening. 

Het schadebedrag betreft vervangingskosten, herstelkosten en administratiekosten. We maken van alle 

schades foto’s, die op te vragen zijn bij het secretariaat van de school.  

 

– Aansprakelijkheidsverzekering 

Al onze scholen hebben een verzekering afgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door personeel, 

stagiaires en hulpouders. Deze verzekering keert alleen schadegeld uit als deze personen ook wettelijk 

aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in het algemeen tot die gevallen, 

waarin de leerkracht zelf schade heeft veroorzaakt of wanneer schade is ontstaan als gevolg van slecht 

onderhoud van het schoolgebouw of meubilair.  

Ouders van leerlingen tot 14 jaar zijn zelf aansprakelijk voor de schade die door hun kinderen wordt 

veroorzaakt, ook als die schade tijdens schooltijd is ontstaan. Dit betreft onder meer schade aan andere 

leerlingen en schooleigendommen. Ouders zijn daarbij ook aansprakelijk voor de schade die zij niet 

hadden kunnen voorkomen, bijvoorbeeld omdat zij niet op school aanwezig waren op het moment dat 

hun kind een schade veroorzaakte. Het is daarom belangrijk dat u als ouders/verzorgers zelf een WA-

verzekering afsluit tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. 

 

– Ongevallenverzekering 

Deze verzekering is voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen 

in schoolverband. Heeft u na een ongeval met uw kind kosten die u niet op een andere 

verzekering kunt verhalen, dan kunt u bij deze verzekering een claim indienen. De polis van deze 

verzekering ligt op school ter inzage. Deze verzekering dekt niet de schade die door leerlingen aan 

andere leerlingen, schooleigendommen enz. wordt toegebracht. Het is dus noodzakelijk om als ouder(s) 

ook zelf nog een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

 

– Schadeverzekering Inzittenden 

De school heeft een schadeverzekering inzittenden afgesloten voor leerlingenvervoer. De verzekering 

dekt de schade alleen als een verzekerde op een wettelijk toegestane zitplaats wordt vervoerd. Daarom 

gelden er op onze scholen strikte regels bij het vervoeren van personeel en leerlingen. Voorin maximaal 

2 zitplaatsen dus 2 personen. Achterin 3 zitplaatsen, dus 3 personen.  Daarbij is iedereen verplicht om 

gordels te dragen.   

 

Alle scholen binnen Biezonderwijs kennen een integriteitsbeleid. Hierin staat beschreven dat wij van alle 

betrokkenen bij de school verwachten dat zij zich gedragen volgens de normen en waarden van onze 

maatschappij en onze kernwaarden. Daarnaast zijn er ook gewoon wetten en regels waar wij ons allemaal 

aan moeten houden. Het integriteitsbeleid is te vinden op www.biezonderwijs.com. 

 



 

Schoolgids 2022 - 2023 20 

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ouder(s) 

zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Als wij een keer niet reageren zoals u had verwacht, maak 

dit dan kenbaar in een gesprek met de betrokkene(n). Wordt het probleem niet opgelost of wilt u op een 

andere manier uw klacht bespreekbaar maken, dan zijn er verschillende mogelijkheden.  

 

Klachten over machtsmisbruik 

Bij klachten over machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten 

kunnen ouder(s) een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon binnen de school (Yvonne 

Thijsselink: yvonnethijsselink@biezonderwijs.nl)  

 

Ook kunnen zij terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Deze deskundige adviseert en ondersteunt na 

een melding van een ingrijpende gebeurtenis of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op school.  

 

Biezonderwijs heeft een contract met Vertrouwenswerk (www.vertrouwenswerk.nl) met:  

 

Roy Ploegmakers 06 4888 8774  royploegmakers@vertrouwenswerk.nl 

Annelies de Waal 06 3364 6887  anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

Website:            www.vertrouwenswerk.nl   

 

Ook kunt u een officiële klacht met betrekking tot machtsmisbruik indienen bij de  

Klachtencommissie Stichting KOMM (Klachten Over MachtsMisbruik: 08 77 87 888, k.o.m.m@tiscali.nl). 

Op de website www.komm.nl is informatie te vinden over de klachtenbehandeling, bemiddeling, 

klachtenregeling, kwaliteitsbewaking, informatie voor scholen en ouder(s). Voor rechtstreeks contact kunt 

u contact opnemen met ambtelijk secretaris: Annette de Koning (06 10 58 53 67). 

Klachten over kwaliteit 

We gaan er vanuit dat ouder(s) eventuele klachten over kwaliteit, zoals de begeleiding en beoordeling van 

leerlingen, strafmaatregelen of de schoolorganisatie met de betrokkene(n) bespreken. Het is immers voor 

alle partijen het prettigst als problemen in goed overleg worden opgelost. Wordt het probleem niet 

opgelost of wilt u op een andere manier uw klacht bespreekbaar maken, dan kunt u terecht bij de directie 

van de school of bij de voorzitter van het College van Bestuur van Biezonderwijs.  

 

Lukt het ondanks verschillende pogingen niet om tot een oplossing te komen, dan kunnen ouder(s) 

contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks een klacht in te dienen bij de 

stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. De klachten lopen dan via de Landelijke 

Klachtencommissie voor het Katholiek Primair en Speciaal Onderwijs (070 386 16 97 ( tussen 9.00 en  

16.30 uur, info@gcbo.nl, www.gcbo.nl). 

mailto:k.o.m.m@tiscali.nl
mailto:info@gcbo.nl
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Als school vragen wij voor het schoolprogramma geen ouderbijdrage. Parcours vraagt wel een 

ouderbijdrage voor bepaalde excursies en de werkweek. Kinderen van wie de ouders de bijdrage niet 

kunnen betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten. Ouders die vanuit hun financiële 

situatie de bijdrage niet kunnen betalen, kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld. 

 

Leerlingen komen bij Parcours omdat ze extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Hiervoor is een 

Toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband uit uw regio. 

Voor de regio Tilburg is dit Samenwerkingsverband Portvolio: www.portvolio.nl   

Voor toelating gelden de volgende voorwaarden: 

– De leerling is tussen de 11 en 17 jaar 

– Er is een geldige toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

– De schriftelijke aanmelding is ondertekend door alle gezaghebbenden.  

– Gezaghebbenden en leerling erkennen de schoolregels 

– Bij het aanmeldformulier moeten alle gevraagde bijlagen zijn toegevoegd 

– De leerling moet passen in ons schoolondersteuningsprofiel 

 

Meer informatie over de aanmeld- en plaatsingsprocedures staat op: 

https://www.parcourstilburg.nl/aanmelden. 
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8 Sponsoring door bedrijven  

Biezonderwijs en de afzonderlijke scholen treden zelf niet op als sponsor en ontvangen ook geen 

sponsoring van derden. De enige uitzondering hierop kan zijn als er sprake is van een jarenlange 

bijzondere samenwerking. In dat geval wordt een verzoek altijd voorgelegd aan de voorzitter college van 

bestuur. In goed overleg worden dan eventuele mogelijkheden besproken. 
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9 Ons schoolklimaat 

Om respectvol met elkaar en onze omgeving om te gaan, hebben we enkele basisafspraken die voor 

iedereen gelden: voor het team, voor leerlingen, ouder(s) en voor bezoekers. 

 

In het sociaal veiligheidsbeleid van de school staan al onze regels en afspraken beschreven. De mentor 

zorgt ervoor dat leerlingen op de hoogte. We zorgen er samen voor dat we de afspraken nakomen en 

wijzen elkaar op de afspraken indien nodig.  

 

 Ik heb respect voor anderen

– Ik houd de schoolomgeving schoon 

– Ik kom mijn afspraken na 

– Ik volg instructies van het personeel op 

– Ik los problemen op 

 Ik breng anderen en mezelf niet in gevaar

 

Parcours maakt deel uit van het convenant Veilige School, vindbaar op de website van onze school. Dit is 

een samenwerkingsverband tussen Tilburgse schoolbesturen met als doel een basis van veiligheid en 

welzijn te creëren, waarbij iedere ‘school’ in verbinding staat met partners in de wijk. Daarnaast hebben 

de betrokken partijen afspraken vastgelegd in het handelingsprotocol ten behoeve van het voorkomen en 

bestrijden van strafbaar gedrag. 

 

Ieder praktijkvak heeft eigen kledingvoorschriften. Voor sommige bewerkingen gelden aanvullende  

eisen die de vakleerkracht bepaalt. Zonder juiste kleding kan de toegang tot de les worden ontzegd. Bij 

afwezigheid biedt de leerkracht een alternatieve opdracht en stemt dit af met de mentor. 

 

Praktijkvak  Kledingvoorschrift 

Techniek Werkschoenen, stofjas, lange broek, lange haren vast, veiligheidsbril en eventueel 

stofkapje, geen sieraden. 

Koken Dichte schoenen, kookschort, geen synthetische kleding (dus kleding van wol, 

katoen of linnen), lange haren vast, geen sieraden. 

Gym Gymkleding en gymschoenen met een lichtgekleurde zool (alleen voor binnen 

activiteiten), geen sieraden. 

CKV Stofjas en werkschoenen. 

Groen Werkschoenen 

ARVA Werkschoenen 
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Op Parcours leveren de leerlingen hun mobiele telefoon(s), rookwaren en kostbaarheden aan het begin 

van de dag in bij de mentor. Het gebruik van een kluisje is verplicht voor het bewaren van persoonlijke 

spullen. Voor een kluisje vragen we € 6,- borg. Bij verlies van de sleutel komen de kosten voor rekening 

van de ouder(s). 

 

We vinden het belangrijk dat onze school veilig is voor iedereen. Daarom kunnen er onverwachte 

controles plaatsvinden zoals kluis-, tas-, drugs- en jascontrole. De politie kan (met honden) aanwezig zijn. 

Wij voeren deze controles soms ook uit in samenwerking met leerplicht. Dan wordt ook de aan- en 

afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als wij vermoeden dat leerlingen in het bezit zijn van drugs 

en/of alcohol en/of wapens, dan kunnen wij direct een tas-, zak- en jascontrole uitvoeren. Een dergelijke 

controle voeren we uit met ten minste twee teamleden. Wij informeren ouder(s) achteraf altijd over de 

controle van hun kind. 

 

Op onze school zitten leerlingen met sociaal-emotionele en gedragsvraagstukken. Daardoor is er ook een 

risico voor grensoverschrijdend gedrag. Om ieders veiligheid te borgen, is het team erop gericht om te 

voorkomen dat situaties uit de hand lopen (escaleren).  Het is belangrijk om te weten dat dit team alleen 

(fysiek) ingrijpt als de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Daarom zijn zij getraind in preventie 

van en omgang met dreigend en/of destructief gedrag (agressie & de-escalatietraining).  

Incidenten melden wij altijd aan de ouder(s). Intern bespreken wij relevante situaties in de commissie van 

begeleiding (cvb) en tijdens intervisiebijeenkomsten. Zo evalueren wij ook ons eigen handelen en kijken 

wij waar wij ons preventief handelen kunnen versterken. 

  

Als een leerling zich niet houdt aan de schoolregels of de wet overtreedt, kunnen wij de volgende 

maatregelen nemen: 

 

Waarschuwingsbrief:  

Deze brief wordt verzonden naar de ouder(s). Hierin wordt uitgelegd wat er is gebeurd en wat de 

consequenties zijn. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. 

 

Time-out:  

De leerling volgt voor een korte periode van maximaal één lesdag onderwijs in een andere klas. Ouder(s) 

ontvangen een brief met een waarschuwing. Hierin wordt uitgelegd wat er is gebeurd en wat de 

consequenties zijn. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. 

 

Schorsing van één dag zonder in kennisstelling van officiële instanties:  

Dit kan betekenen dat de leerling onderwijs volgt in een andere ruimte óf een dag niet welkom is op 

school en thuis werkt. Ouder(s) ontvangen een brief over het voorval. Hierin wordt uitgelegd wat er is 

gebeurd en wat de consequenties zijn. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. Vóór een leerling terugkeert 

op school vindt er een gesprek plaats met de ouder(s). 
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Schorsing van één of meer dagen (max. 5), mét in kennisstelling van officiële instanties: 

De leerling is tijdelijk niet welkom op school en krijgt werk wat hij thuis maakt. Vóór terugkeer volgt altijd 

een gesprek met de ouder(s),  de mentor en de intern begeleider of adjunct-directeur. U ontvangt van ons 

een schorsingsbrief met uitleg over de situatie en de consequenties. U kunt hiertegen bezwaar indienen 

door dit via de mail of telefonisch kenbaar te maken.   

Als er sprake is van een mogelijke verwijderingsprocedure, dan worden ouder(s) hiervan schriftelijk op de 

hoogte gebracht. Als de procedure start, informeert de school de ouder(s), de leerplichtambtenaar én het 

samenwerkingsverband van de regio waarin de leerling woont.  

 

De school kan de verwijderingsprocedure starten als: 

– door de aanwezigheid van de leerling of zijn/haar ouder(s) de veiligheid de leerling en/of van anderen 

niet gewaarborgd kan worden. 

– veiligheid van het personeel niet gewaarborgd kan worden.  

– er bovenmatig veel schorsingen zijn uitgesproken. 

– leerling en/of ouder(s) zich niet conformeren aan de schoolregels. 

– er structureel gebruik is en/of bezit van verdovende en/of verboden middelen. 

– de leerling niet meer past binnen het schoolondersteuningsprofiel. 

 

Schorsings- of verwijderingsprocedures 

Als de schooldirectie tot schorsing of verwijdering over wil gaan, bespreekt zij dit allereerst met het 

college van bestuur van Biezonderwijs. Alleen het college van bestuur kan besluiten tot schorsing of 

verwijdering en is verplicht de Inspectie van het Onderwijs hierover te informeren. De schooldirectie stelt 

u als ouder(s) telefonisch op de hoogte van het voorgenomen besluit en de reden daarvoor. U ontvangt 

vervolgens een brief over het voornemen. U kunt hiertegen in beroep gaan. Als u bezwaar wilt maken, dan 

bespreekt het college van bestuur dit met de onderwijsinspecteur. Na dat overleg neemt het college van 

bestuur een besluit over de schorsing of verwijdering.   

 

Meer informatie over schorsen en verwijderen vindt u op de site van de Inspectie van het Onderwijs: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/speciaal-onderwijs/schorsen-en-verwijderen-

speciaal-onderwijs 
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10 Schooltijden, vakantie en opvang  

Maandag: 8:30 uur – 14:40 uur 10:20- 10:35 uur en 12:15-12:40 uur 

Dinsdag: 8:30 uur – 14:40 uur 10:20- 10:35 uur en 12:15-12:40 uur 

Woensdag: 8:30 uur – 14:40 uur 10:20- 10:35 uur en 12:15-12:40 uur 

Donderdag: 8:30 uur – 14:40 uur 10:20- 10:35 uur en 12:15-12:40 uur 

Vrijdag: 8:30 uur – 13:00 uur 10:20- 10:35 uur 

 

Vakantierooster 

Herfstvakantie: Ma. 24 oktober 2022 Vr. 28 oktober 2022 

Kerstvakantie: Ma. 26 december 2022 Vr. 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie: Ma. 20 februari 2023 Vr. 24 februari 2023 

Meivakantie: Ma. 24 april 2023 Vr. 5 mei 2023 

Zomervakantie: Ma. 17 juli 2023 Vr. 25 augustus 2023 

 

Vrije dagen en studiedagen 

Studiemiddag (vanaf 12.15) Do. 22 september 2022  

Studiedag: Ma. 14 november 2022  

Studiedag: Do. 26 januari 2023  

Studiemiddag (vanaf 12.15): Di. 14 maart 2023  

2e Paasdag: Ma. 10 april 2023  

Koningsdag: Do. 27 april 2023  

Studiedag: Wo. 17 mei 2023  

Hemelvaart: Do. 18 mei 2023  

Dag na Hemelvaart: Vr. 19 mei 2023  

2e Pinksterdag: Ma. 29 mei 2023  

Studiedag: Di. 6 juni 2023  

Studiedag: Vr. 14 juli 2023  

 

Bovenstaande schooltijden gelden niet voor leerlingen uit onze Topzorggroep of leerlingen die een 

maatwerktraject volgen. De schooltijden voor deze leerlingen worden individueel bepaald. 

Gaat uw kind met de taxi naar school, vergeet dan niet contact op te nemen met de vervoerder voor 

eventueel aangepast vervoer op de halve studiedagen. In sommige gevallen betekent dit dat de taxi de 

terugreis niet kan verzorgen. 

In januari voeren we groepsbesprekingen. Daarvoor krijgen de leerlingen een middag vrij. De dag verschilt 

per groep en die dag wordt door de mentor van uw kind gecommuniceerd 
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11 Koers 2025 

Als specialistisch-onderwijsorganisatie hebben we voor onszelf voor de komende jaren twee opdrachten 

geformuleerd. Zo willen wij onze leerlingen met steeds beter onderwijs optimaal voorbereiden op een 

succesvol vervolg in de maatschappij. Daarnaast willen we met elkaar een fijne leer- en werkplek creëren, 

zodat we optimaal kunnen presteren in ons uitdagende werk, dat zo belangrijk is en waar we trots op zijn. 

 

: leerlingen met passend onderwijs optimaal voorbereiden op de toekomst. Als 

onderwijsexperts werken we elke dag hard aan deze opdracht.We steken er onze energie in en halen er 

onze energie uit. We zijn nooit uitgeleerd en hebben de volgende ambities: 

– We werken samen aan nóg beter passend onderwijs. 

– We maken actief verbinding. 

 

: zorgen voor een fijne leer- en werkomgeving.  Welke rol je ook hebt binnen Biezonderwijs, 

een goede werksfeer creëren we samen. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap gaan hand in 

hand. Met elkaar zorgen we ervoor dat het fijn is om bij Biezonderwijs te werken en dat we daar trots op 

zijn. Als professionals zijn dit onze ambities: 

– We zijn open en eerlijk. 

– We zijn flexibel. 

– We tonen eigenaarschap  

 

 

Koers 2025 geeft ons een vergezicht; de stip op de horizon waar we samen naar toe willen. Daarbij weten 

we dat we bergen moeten overwinnen en bruggen moeten bouwen. Dat we onderweg tegenslag ervaren 

en soms wat langer op één plek moeten blijven om vervolgens onze weg naar boven te vervolgen.  

We hebben de komende jaren verschillende routes af te leggen om de top samen te bereiken: 

1. Aandacht voor onderwijs 

2. Aandacht voor werken en leren 

3. Aandacht voor ondersteuning  

 

We bepalen samen onze doelen en werken daar elke dag weer toegewijd aan. We voeren continu met 

elkaar het gesprek over onze bedoeling in het onderwijs. Waarbij we weten dat we fouten maken. En dat 

is goed, want fouten zijn het bewijs dat we continu willen leren. Om er vervolgens samen beter van te 

worden.  

 

Wilt u meer weten over onze waarden en de opdrachten voor de komende jaren, kijk dan op 

www.biezonderwijs.com voor ons Koersplan2025 De Kracht van Samen. 
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12 Aandacht voor kwaliteit 

In 2020 heeft de inspectie alle scholen van Biezonderwijs bezocht. Met ons nieuwe strategische 

beleidsplan De kracht van samen laten we zien dat we de kwaliteitszorg en cultuur op de scholen 

structureel willen verbeteren. Dat doen we met een open en transparant proces, waarbij directie en 

medewerkers in gesprek gaan over waarden en overkoepelende doelen. Vanuit deze gesprekken 

formuleert Parcours haar ambities en doelen in het jaarplan 2022-2023. 

 

Op Parcours hebben een stelsel van kwaliteitszorg. Via zelfevaluaties krijgen we zicht op de kwaliteit van 

ons onderwijs. Met externe audits wordt de onderwijskwaliteit gevolgd. De lessen op de scholen zijn van 

voldoende kwaliteit en er wordt door onze scholen gericht gewerkt aan de ontwikkeling van leerlingen 

met het oog op hun toekomst.  

 

Binnen Parcours herkennen wij ons in de feedback van de inspectie. Hun bevindingen sluiten aan bij de 

ontwikkelingen die we al eerder in gang hebben gezet. De aandachtspunten zijn opgenomen in onze 

kwaliteitsagenda en blijven voortdurend onderwerp van gesprek binnen de verschillende teams van de 

school.  

 

In het najaar van 2022 brengt de inspectie een nieuw bezoek om te bekijken op welke manier we onze 

trajecten hebben uitgevoerd. Met veel vertrouwen zien wij deze doorontwikkeling de komende periode 

tegemoet. Voor de complete rapportage kunt u terecht op de website: 

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/ 
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13 Ons restaurant  

Binnen bij Parcours is een échte praktijkruimte voor leerlingen. In deze sfeervolle en professionele 

omgeving leren zij vaardigheden in de keuken en in de bediening. 

 

Binnen bij Parcours 

Generaal Smutslaan 9 

5021 XA Tilburg 

 

Maandag         Op afspraak* 

Dinsdag           Op afspraak* 

Woensdag     17.00 uur – 20.00 uur (diner) 

Donderdag    12 maal per schooljaar** 

Vrijdag  Op afspraak* 

 

*   Als de aanvraag past in het onderwijsprogramma  

** Exacte data zijn te verkrijgen door te mailen naar binnen@parcourstilburg.nl of de website    

https://www.parcourstilburg.nl/restaurant-binnen/ te raadplegen. 

 

Voor meer informatie of reservering: 013-462 70 50. 

U kunt ook uw wens mailen naar: binnen@parcourstilburg.nl 
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14 Wetenswaardigheden 

Alleen in samenwerking met partners kunnen wij onze missie verwezenlijken. Daarom werken we samen 

met andere scholen, de zorg, de jeugdhulpverlening, gemeenten, werkgevers én met andere partners die 

nodig zijn om de onderwijsbehoefte van uw kind te realiseren.  We participeren in zes 

samenwerkingsverbanden: Plein 013, Portvolio, VO De Langstraat, RSV Breda VO en 

samenwerkingsverband VO Breda en omgeving.  

 

Binnen Biezonderwijs en onze scholen hechten wij veel waarde aan de privacy van medewerkers en 

leerlingen. Hier gaan wij dan ook zorgvuldig mee om. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we 

persoonsgegevens. Wij maken op onze scholen alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor 

het leren en begeleiden van leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens 

ontvangen wij van ouder(s) (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreert personeel van 

Parcours zelf gegevens over leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. De leerling gegevens en de 

vorderingen worden opgeslagen in een administratie- en leerlingvolgsysteem. Deze programma’s zijn 

beveiligd en de toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school.  

 

Ons privacy-beleid vindt u op: https://www.biezonderwijs.com/privacybeleid/  Hier kunt u ons 

privacyreglement downloaden evenals de rechten en plichten van ouder(s) en betrokkenen rondom de 

privacywetgeving. Met vragen over privacy en het privacy beleid kunt u terecht bij de schooldirectie of 

contact opnemen met Biezonderwijs via email: bestuursbureau@biezonderwijs.com. Wilt u uw vraag 

direct aan de Functionaris Gegevensbescherming stellen, dan kunt u mailen naar: fg@privacyopschool.nl. 

 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of 

in de nieuwsbrief, vraagt de school altijd vooraf toestemming. Als ouder(s) hoeft u geen toestemming te 

geven, en u kunt eerder gegeven instemming intrekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s 

kunt u terecht bij de mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours 

Generaal Smutslaan 9 

5021 XA  Tilburg 

013-4627050 

info@parcourstilburg.nl 

www.parcourstilburg.nl 

 

© Parcours 2022  

https://www.biezonderwijs.com/privacybeleid/
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