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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
In deze schoolgids geven we informatie over het Kompas College, een school binnen
een gesloten setting waar jongeren strafrechtelijk veroordeeld zijn of in afwachting
zijn van een opgelegde maatregel.
Deze school maakt onderdeel uit van de Sector Noord en Gesloten van de Aloysius
Stichting (AS).
Samen met scholengemeenschap Harreveld te Harreveld en de Burcht te
Sassenheim vormt het Kompas College de sector gesloten onderwijs van de Aloysius
Stichting.

De Aloysius Stichting is een landelijke werkende scholenstichting die onderwijs
verzorgt aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. 
De scholen binnen de gesloten sector zijn allen scholen verbonden aan een
jeugdinrichting. Het Kompas College is een VSO-school voor alle leerlingen van RJJI
de Hartelborgt. Het Kompas College heeft momenteel plaats voor 100 leerlingen in de
leeftijd van 12 tot 27 jaar. De Hartelborgt heeft zowel plekken voor jongeren die kort
verblijven als voor jongeren die lang verblijven. In de nabije toekomst wordt de
Hartelborgt een landelijke specialistische voorziening, ook wel Forensisch Centrum
Jeugd (FCJ) genoemd. In deze gids laten we zien wat er mogelijk is binnen de school. 
 
Als leerling van het Kompas College kun je werken aan je toekomst. Samen met de
medewerkers van de school en van de Hartelborgt werk je aan een
toekomstperspectief dat samen met jou is geschreven.
 
We hopen met deze gids een duidelijk beeld te geven van de leer- en
ontwikkelmogelijkheden binnen het Kompas College.
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft ingestemd met deze
schoolgids op 1 oktober 2020.
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. 
 
Hermien Steenbergen, locatiedirecteur Kompas College
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Kennismaken met onze
school en onze stichting

1.1 Wie zijn wij?
De Aloysius Stichting biedt onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot en met
27 jaar die ernstige gedrag-en/of psychiatrische probemen ervaren en/of laten zien.
We hebben in Nederland 46 schoollocaties, verdeeld over het gehele land.
De Aloysius Stichting biedt speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en onderwijs aan
leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen.
 
We kennen daarbij drie sectoren:
West met scholen in Zuid-Holland, de Haarlemmermeer en Uithoorn;-
Zuid met scholen in Noord-Brabant en Limburg;-
Noord & Gesloten onderwijs met scholen in Noord-Holland en scholen in justitie-en-
jeugdzorginstellingen in Nederland. 
 
Ook hebben we een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met
minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig  hebben. We
brengen onze expertise ook in het regulier onderwijs, waar wij leerlingen en
leerkrachten adviseren en ondersteunen. Meer over onze missie, visie en koers is te
vinden op: www.aloysiusstichting.nl.
 
Het Kompas College is onderdeel van de Aloysius Stichting. De directie van de school
wordt gevormd door de sectordirecteur, Remco Prast en de locatiedirecteur, Hermien
Steenbergen.
De laatst genoemde is de dagelijks verantwoordelijke voor de school.
Het Kompas College is een VSO school binnen de RJJI De Hartelborgt te
Spijkenisse, Rotterdam.
Op onze school staat iedere leerling met zijn specifieke mogelijkheden, behoeften en
talenten centraal. Vanuit flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid bieden wij een
passende vorm van onderwijs voor onze leerlingen. We ondersteunen de leerling in
het werken aan zijn toekomst en succesvolle terugkeer in de maatschappij. Wij
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onderschrijven daarbij de 3 kernwaarden van de Aloysius Stichting: Kracht,
onvoorwaardelijkheid en passie.
 
Wij bieden onze leerlingen passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma (veelal met maatwerk). Dat doen wij in een leeromgeving die de
ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht
laat komen. Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders,
onderwijspartners en de jeugdhulpverlening. 
 
Het team van het Kompas College bestaat uit de volgende personeelsleden met
diverse taken en functies:
 
Hermien - locatiedirecteur
Joris - locatiecoördinator
Amy - orthopedagoog
Emilie - orthopedagoog
Gabrielle - administratief medewerker
Anneke - administratief medewerker
Mike - conciërge
Aryan - lesgevende sport & bewegen
Berkay - lesgevende sport & bewegen
Laura - lesgevende CVO
Slavenka - lesgevende zorg en welzijn
Marcel - lesgevende ATC/ leerwerkmeester
Phi - leerkracht ondersteuner
Lotte - lesgevende CVO
Chelsey- lesgevende CT
Loic - lesgevende CT
Fredie - Coördinator ATC
Hans - lesgevende Muziek
Franklin - lesgevende Muziek
Rahmouna- lesgevende AVO
Esther- lesgevende AVO
Sofia- lesgevende AVO
Thushari - lesgevende AVO
Marta- lesgevende AVO
Erik - lesgevende AVO
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Quirine - lesgevende AVO
Malis - lesgevende AVO
Meike - lesgevende CVO
Rajesh - lesgevende AT / leerwerkmeester
Mariëlle - lesgevende AVO/ docentenbegeleider
Nadia - leerkrachtondersteuner
Wendy B - lesgevende Retail / leerwerkmeester 
Wendy K - lesgevende Facilitair / leerwerkmeester
Maaike - leerkrachtondersteuner
Sharon - leerkrachtondersteuner
Canan - leerkrachtondersteuner
 
Contactgegevens:
 
Het Kompas College, school voor vso-cluster 4
Borgtweg 1, 3202 LJ Spijkenisse
Telefoon: 08807-12525
E-mail: Anneke.vandoorn@aloysiusstichting.nl of
Gabrielle.weeder@aloysiusstichting.nl
Algemeen: www.aloysiusstichting.nl
 
 
 

1.2 Onze stichting
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
 

Voor wie zijn wij er?
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze
expertise in onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij hebben scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal
onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en geven ook onderwijs in
justitiële instellingen.
 

Vanuit dezelfde waarden werken
Onze scholen bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de
samenleving. Ouders zijn daarbij onze partners en we werken nauw samen met
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netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp en werkgevers. Onze scholen
zijn allemaal verschillend en bieden dát onderwijs dat hun leerlingen in hun regio
nodig hebben. Alle scholen werken wel vanuit dezelfde visie, missie, kernwaarden en
onderwijsvisie.
 

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste
mensen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is ons onderwijs
gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
 
Kwalificatie wil zeggen: leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden,
houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor de voor hun best passende
plek in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Het resultaat kan een diploma zijn,
maar bijvoorbeeld ook het leren van de juiste arbeidsvaardigheden. Iedere leerling
heeft eigen talenten die van waarde zijn voor onze samenleving.
 
Socialisatie wil zeggen: leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander in de
samenleving van nu en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de gevoelens en het gedrag van jezelf en de ander:
voor veel van onze leerlingen is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij ons sociaal
ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en
rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen door op het goede moment de
juiste dingen te doen, ook in hun ogen.
 
Persoonsvorming wil zeggen: leerlingen worden ‘mens’ op school. Zij ontdekken wie
zij zijn, waar zij goed in zijn, hoe zij hun talent kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te leren
zijn van hun leerproces en ontwikkeling.
 
Lees meer over onze organisatie en onderwijsvisie op aloysiusstichting.nl. Hier is ook-
ons jaarmagazine te vinden, waarin wij verslag doen over ons werk.
 

https://www.aloysiusstichting.nl
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1.2.1 Onze visie … elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun
ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het
gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen
allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen,
vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en
vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit
onze gedeelde kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

1.2.2 Onze missie … is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in
de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en
verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend
onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken
vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en
anderen.
 

1.2.3 Onze kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen en
jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig
hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke
dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij
Aloysius laten we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit
voelbaar voor leerlingen, ouders en netwerkpartners.
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1.2.4 Onze onderwijsvisie
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die
onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken. Wij bereiden leerlingen voor op een
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn
talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds
veranderende samenleving.
 
Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie-
 

1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers. Die heeft de titel: Sterk onderwijs
voor een betekenisvolle toekomst 2020-2024.
 
Hierin staat hoe wij permanent werken aan sterk onderwijs en aan de vier
koersthema’s: onderwijsconcept voor nu en later, cultuurgestuurd werken, educatief
partnerschap met ouders en samenwerking met netwerkpartners. Lees onze koers
op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie. Op de website staat ook een animatie
over de koers.
 
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,
passend bij de leerlingen in hun regio. Op basis hiervan heeft ook onze school een
eigen schoolplan gemaakt voor vier jaar. Elk jaar maken wij vanuit dit schoolplan een
jaarplan met de geplande activiteiten voor dat jaar.
 
Zie ook 3.6.-
 

1.2.6 Onze organisatie
De Aloysius Stichting kent drie sectoren:
Noord en Gesloten Onderwijs: onze scholen in justitiële instellingen en-
jeugdzorginstellingen in Nederland en onze scholen in Noord-Holland
West: onze scholen in Zuid-Holland en de Haarlemmermeer en Uithoorn-
Zuid: onze scholen in Noord-Brabant en Limburg-
 
Directeuren en hun teams in elke sector zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen.

https://www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie
https://www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie
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Zij worden vanuit de sector en stichting ondersteund in hun werk op het gebied van
financiën en bedrijfsvoering, personeelsbeleid en communicatie en
onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur leidt de stichting en ontwikkelt strategisch beleid voor de
organisatie. De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers
goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,-
contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.
 
 

1.3 Inschrijven/aanmelden op school: hoe werkt dat?
Bij een residentiële plaatsing binnen de Hartelborgt wordt een leerling automatisch
op onze school ingeschreven. In een enkel geval zal sprake zijn van gastleerlingschap.
Dit wordt met de school van herkomst afgestemd. De school van herkomst behoudt in
dat laatste geval de zorgplicht.
Wij zullen als Kompas College het onderwijs op onze locatie verzorgen terwijl de
school van herkomst de zorgplicht behoudt (tot 3 maanden na plaatsing op onze
school).
 

https://www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Werken aan een ijzersterk pedagogisch klimaat
Wij werken elke dag aan een ijzersterk pedagogisch klimaat. Een veilige school is
voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden wij een warme,
vertrouwde leeromgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Als er ‘iets’ is,
bieden onze leerkrachten een luisterend oor. Wij maken duidelijke afspraken en
bieden structuur en goede onderwijs (zorg).
 
Een sociaal veilige school: wat doen wij allemaal?
wij werken elke dag aan een fijne, veilige leer- en werkomgeving-
wij voeren een actief beleid tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school)
wij vragen in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen naar veiligheidsbeleving en-
voeren zo nodig verbeteringen door
wij registreren incidenten-
wij hebben een coördinator sociale veiligheid die aanspreekpunt is voor leerlingen,-
ouders en medewerkers
 
We doen nog meer om ons klimaat veilig te houden, zie onderstaande.
De incident- en crisismanagementcommissie: de commissie houdt zich bezig met de-
veiligheid rondom onderwijs. De commissie evalueert 4 keer per jaar alle incidenten
en koppelt haar bevindingen terug aan het team.
Verder zorgt de commissie voor de eerste opvang en nazorg van docenten, leerlingen
en andere betrokkenen bij calamiteiten / incidenten.
De commissie bestaat uit enkele personeelsleden van het Kompas College.
Afgevaardigden van dit team sluiten ook aan bij de incidentenbesprekingen van de
Hartelborgt.
Integraal veiligheidsbeleid: Bij het inrichten van lokalen en werkruimtes is veel zorg-
besteed aan veiligheid. De docent doet persoonlijk de uitgifte van het materiaal en
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zorgt ervoor dat het weer wordt ingeleverd. In elk van deze lokalen bevindt zich een
kast voor scharen, passers, pennen, geodriehoeken, enzovoort. In deze kast is
duidelijk aangegeven wat er in thuishoort en de docent controleert zorgvuldig de
inhoud voor- en aan het einde van elke les. 
Protocol zorgvuldig handelen bij ernstige conflicten: Voor alle voorkomende ernstige-
incidenten en de gevolgen hiervan heeft de school in samenwerking met De
Hartelborgt protocollen opgesteld. Het Kompas College is hierin volgend aan De
Hartelborgt.
Andere regels/afspraken op het gebied van veiligheid: Er zijn voldoende-
bedrijfhulpverleners (bhv-ers) op de instelling en op school. De trainingen hiervoor
worden door school en inrichting gezamenlijk georganiseerd. Bij incidenten,
bijvoorbeeld een vechtpartij, wordt een incidentenregistratie bijgehouden. De
locatiecoördinator speelt een centrale rol in de afhandeling van incidenten. Hij
overlegt daartoe met de mentor en de betrokken docent, en met leidinggevenden
van De Hartelborgt en evalueert het gevoerde beleid. Ook worden er regelmatig
ontruimingsoefeningen gehouden waarbij de bhv-ers van de school een belangrijke
rol spelen.
De medewerker met HAVM taken en de locatiedirecteur binnen de school dragen de
zorg voor de RI&E.
Samen met de medezeggenschapsraad ziet de genoemde medewerker erop toe dat
vervolgens de juiste maatregelen worden getroffen. Dit doet hij/zij samen met de
stafmedewerker HAVM. Met betrekking tot de RI&E vinden ook overleggen met de
instelling plaats.
Pestprotocol: Gedragscode ‘voorkomen pesten’. Vanuit de Aloysius Stichting is er een-
algemeen geldend pestprotocol. Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een
bedreiging voor het individu (met name voor de leerlingen) en voor de sfeer op school.
Hieronder staan een aantal regels geformuleerd voor zowel leerlingen als docenten.
- Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!)
doorgegeven moeten worden aan de docent. Leg uit dat dit geen klikken is.
- Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend
ervaren kan worden.
- Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die
als kwetsend ervaren kunnen worden.
 
Indien de docent pesten heeft gesignaleerd:
- geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag niet wil en afkeurt;
- probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de
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mogelijke gevolgen voor het slachtoffer;
- brengt hij het probleem in de klassenbespreking/leerlingbespreking ter sprake en
wordt een plan van aanpak opgesteld;
- stelt hij de verzorgers/groepsleiding van de betrokkenen (pester, gepeste) op de
hoogte en geeft aan hoe de school dit probleem gaat aanpakken.
 
 
 

2.2 Goed omgaan met elkaar
Iedereen moet zich veilig voelen bij ons op school. We gaan met respect met elkaar
om. En we doen er alles aan om pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie,
discriminatie of racisme te voorkomen. Medewerkers van de school geven het goede
voorbeeld en leven ‘positief’ gedrag voor.
 
Op school maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Die bespreken we
regelmatig en in elk geval aan het begin van het schooljaar. Leerlingen die tussentijds
instromen, krijgen de afspraken natuurlijk goed uitgelegd in hun eerste week op
school. Tevens krijgt elke leerling voorafgaand aan de eerste praktijkles een
reglement te lezen in het kader van veilig omgaan met apparaten en gereedschap.
 
Het justitiële karakter van De Hartelborgt brengt ook voor het Kompas College een
aantal specifieke regels en afspraken met zich mee. Meest opvallend voor de
leerlingen is het niet zelfstandig door de gebouwen mogen/kunnen lopen. Deuren zijn
op slot en kunnen alleen door het personeel geopend worden.
De managers van RJJI De Hartelborgt zijn naast de locatiedirecteur van de school ook
verantwoordelijk  voor de veiligheid van zowel de leerlingen als het onderwijzend
personeel van het Kompas College. Het personeel van het Kompas College houdt zich
aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels zoals omschreven door De Hartelborgt. 
 
 

2.3 Wij peilen elk jaar de veiligheidsbeleving: doe
mee!
Eén keer per jaar peilen wij de veiligheidsbeleving bij de leerling en bij
ouders/verzorgers. Dat gebeurt via vragen in de algemene peilingen. Met de
uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder verbeteren en blijven werken aan een
sociaal veilig klimaat. 
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We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die
ook terug naar de leerlingen, ouders/verzorgers en naar de Inspectie van het
Onderwijs. Die houdt namelijk niet alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs,
maar kijkt ook of wij de Wet sociale veiligheid op scholen goed uitvoeren.
 
Naast deze peilingen doen we in gezamenlijkheid met de instelling jaarlijks mee aan
het leer – leef – werkklimaat onderzoek vanuit de Hogeschool Leiden. Ook hieruit
halen we informatie over de veiligheidsbeleving van zowel leerlingen als
medewerkers van de school.
n.b. afgelopen coronatijd zijn veiligheidspeilingen niet uitgezet en is Aloysiusbreed
met flitspeilingen gewerkt.
 
 

2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken. Daarom bieden
wij een warme, vertrouwde leeromgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Wij
maken duidelijke afspraken en bieden structuur en goede (onderwijs)zorg.
Helaas kunnen ongewenste omgangsvormen voorkomen. Denk hierbij aan pesten,
agressie, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, geweld, racisme of
discriminatie. Als er ‘iets’ is, bieden onze leerkrachten een luisterend oor.
 
De schoolleiding heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met De Hartelborgt
en/of politie, te controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen
middels garderobekastjes en kleding-/tassencontrole. Tevens heeft de schoolleiding
het recht de verboden middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan
aangifte te doen.
 
Coördinator sociale veiligheid
Krijgt u op onze school te maken met ongewenst gedrag? Ga dan in gesprek met de
leerkracht.
Komt u er samen niet uit, dan is een gesprek met de locatiecoördinator de volgende
stap,
bij ons op school is dat Joris van den Boer (joris.vandenboer@aloysiusstichting.nl). 
Bent u van mening, dat uw klacht niet naar tevredenheid behandeld wordt, dan kunt u
zich wenden tot de locatiedirecteur mevr. H. Steenbergen of de coördinator sociale
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veiligheid. Bij ons op school is dat Rahmouna. Zij luistert naar uw verhaal, helpt met
het vinden van oplossingen en verwijst zo nodig naar de juiste hulp. Vragen? Mail:
Rahmouna.mokhtari@aloysiusstichting.nl
 
In de folder sociale veiligheid leest u alles over:
de coördinator sociale veiligheid en externe vertrouwenspersonen;-
ongewenst gedrag, anti-pestbeleid en discriminatie;-
huisvesting, arbo, veiligheid en milieu;-
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;-
klachten en de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. -
(zie verder ook 2.6)
 
De folder sociale veiligheid staat op onze school website via onderstaande link:
https://www.kompascollege.nl/Sociale-veiligheid-op-onze-school
 
 
De folder klachtenregeling staat ook op onze school website via onderstaande link bij
downloads:
https://www.kompascollege.nl/downloads
 
Sociale veiligheid: Hoe doen wij dit op onze school?
Een sociaal veiligheidsbeleid voeren we door te luisteren naar leerlingen, docenten en
ouders. 
We blijven inzetten op de afspraken die we hebben. 
We onderzoeken jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen en monitoren dit.
Ieder jaar wordt een peiling afgenomen bij onze leerlingen en ouders/ verzorgers.
Hierin wordt ook de veiligheidsbeleving bevraagd. Zie ook hoofdstuk 2.3 "Peilingen"
 
Pesten
De nadruk ligt op het voorkomen van pesten en tijdig ingrijpen als er toch gepest
wordt. Scholen moeten verantwoording afleggen over wat zij doen tegen pesten, en
daarnaast:
1) een sociaal veiligheidsbeleid voeren
2) de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren
3) een vast aanspreekpunt hebben voor leerlingen en ouders: deze persoon
coördineert het (anti)pestbeleid. Dit is onze coördinator sociale veiligheid, Rahmouna
Mokhtari.
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Onze coördinator sociale veiligheid zorgt er ook voor dat wij de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling zorgvuldig uitvoeren. Als school zijn wij verplicht om
vermoedens van huiselijk geweld te melden: onze medewerkers zijn allemaal
getraind in het tijdig oppikken van signalen en weten dus goed waar zij op moeten
letten. Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze sociale veiligheidscoördinator!
 
 

2.5 Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)-
psychisch en fysiek geweld-
discriminatie en radicalisering-

Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meer weten?
Ga voor alle informatie naar de website van de Inspectie van het Onderwijs:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
 
 

2.6 Download de folder sociale veiligheid
Wilt u meer weten over sociale veiligheid? Download dan de folder van onze website
www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid. In de folder
staat meer over wat te doen bij ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie, hoe u
een klacht kunt indienen en wat onze externe vertrouwenspersonen voor u kunnen
betekenen.
 
Zie ook achterin deze schoolgids de contactgegevens van de externe
vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid


____________________________________________________________________________

EEN VEILIGE SCHOOL VOOR UW KIND 18

2.7 Veilig omgaan met privacygegevens
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
 
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij nauw
samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig
om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Bij inschrijving van uw kind op school, vult u hiervoor een toestemmingsformulier in
(u kunt uw toestemming overigens weer intrekken als u dat wilt). Wij delen en
ontvangen alleen die gegevens die écht nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
 
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan beslist u als ouders/verzorgers over de privacy van
uw kind. De wet gaat er daarbij vanuit dat de toestemming voor het uitwisselen van
gegevens van één ouder voldoende is. Zijn ouders gescheiden, dan vragen wij
standaard toestemming aan beide ouders.
 
Voor het gebruiken van beeldmateriaal van onze leerlingen vragen wij expliciet
toestemming. Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy.
 
 

2.8 Scholen op de kaart
Al onze scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt hier per locatie
gegevens over onder andere leerlingaantallen, uitstroom, inspectiewaardering enz.
Deze gegevens worden automatisch door DUO in het systeem gezet, waar nodig heeft
de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.

https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
Onze visie
Op onze school staat iedere leerling met zijn of haar specifieke mogelijkheden,
behoeften en talenten centraal. Vanuit flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid
bieden wij een passende vorm van onderwijs voor onze leerlingen. We ondersteunen
de leerling in het werken aan zijn toekomst en succesvolle terugkeer in de
maatschappij.
 
Wij onderschrijven daarbij de drie kernwaarden van de Aloysius Stichting:
Kracht, onvoorwaardelijkheid en passie
 
Onze missie
Wij bereiden jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. Wij weten
dat onze leerlingen ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen
en/of leerproblemen kunnen ervaren. Wij willen samen met de leerling zijn talenten
en kwaliteiten ontdekken. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de
partners in de jeugdhulpverlening. 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de
ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat
komen. Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners
in het onderwijs en JJI de Hartelborgt. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de
leefwereld van onze leerlingen.
 
Waar we voor gaan
Onze school is een school binnen een gesloten setting waar jongeren strafrechtelijk
veroordeeld zijn of in afwachting zijn van een opgelegde maatregel.
Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 23 jaar oud maar bij langverblijvende leerlingen
kan de leeftijd tot 27 jaar voorkomen.
De leerlingen die geplaatst zijn hebben veelal een school van herkomst (van
praktijkonderwijs tot HAVO / VWO & MBO).
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Soms zitten leerlingen al in een arbeidsproces maar kan er nog wel sprake zijn
van kwalificatieplicht. Onze school richt zich met name op leren door doen d.m.v.
stagemogelijkheden, praktijkvakken en door te werken bij het
Arbeidstrainingscentrum (ATC).
 
De organisatie van de school 
Binnen het Kompas College hebben wij leerlingen van verschillende leeftijden
(12-27 jr) en met uiteenlopende ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat het vaak
voorkomt dat leerlingen al een langere periode geen onderwijs genoten hebben
bestaan de lessen in de eerste weken vooral uit het verwerven van schoolse
vaardigheden (op tijd komen, luisteren, concentreren enz.). Tijdens de eerste periode
wordt op indicatie het onderwijs / niveau en ontwikkelingniveau in beeld gebracht
zodat een goed programma kan worden opgesteld. 
Doordat onze leerlingen via justitie bij ons geplaatst worden is het bij aanvang vaak
onduidelijk hoe lang de verblijfsduur zal zijn. Dit heeft te maken met de rechtsgang
die op dat moment nog moet plaatsvinden.
In de startperiode begint een leerling in de instroomklas met een
instroomprogramma.
 
Na de oriëntatieperiode van circa zes weken stroomt de leerling door naar een
leerrichting of oriëntatieklas. Binnen het Kompas College bieden we de
volgende leerrichtingen aan. Dit zijn leerrichtingen van ons mbo 1 onderwijs:
Techniek breed-
Horeca en voeding -
Dienstverlening en facilitair-
Assistent verkoop en retail-
Of leerlingen volgen onderwijs in de VO en/of Traject klas.
 
Leerlijnen  
Binnen de leerlijnen Sport, Retail, Techniek-breed en Horeca kunnen leerlingen hun
mbo-entree behalen of aan een mbo-2-Retail beginnen. Het lesaanbod omvat een mix
tussen theorie en praktijkvakken. De vakdocenten geven vakinhoudelijke theorie- en
praktijklessen. Daarnaast krijgen zij rekenen, Nederlands, burgerschap (lb) en
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob) om bewijs te verzamelen voor hun portfolio.
Aanvullend hierop volgen zij ook nog sport, muziek en cvo (creatief vormend
onderwijs). Indien van toepassing kan een leerling ook certificaten behalen zoals VCA
(basis of vol), IVIO en/of assistent fitnesstrainer.  
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In de VO-klas zitten leerlingen die een voortgezet onderwijstraject volgen. Zij werken
op vmbo/havo/vwo-niveau naar hun staatsexamens toe.  
In de Externe Trajectklas (ET-klas) zitten leerlingen die buiten ook staan ingeschreven
op een school. In deze klas kunnen ze hun schoolwerk van buiten maken en eventueel
(na toestemming vanuit de Hartelborgt) digitaal lessen volgen. Op deze manier wordt
de achterstand zo klein mogelijk gehouden, of in sommige gevallen zelfs ingehaald.  
Een terugkeer naar de school van herkomst wordt op deze wijze zo makkelijk
mogelijk gemaakt.   
 
Binnen al deze leerrichtingen is het mogelijk om een (entree-) diploma te halen. Toch
is het door de verblijfsduur binnen justitie vaak niet mogelijk om een volledig diploma
te behalen binnen de tijd op het Kompas College.
Door de goede en nauwe samenwerking die er is met Zadkine (MBO) stromen
leerlingen waar mogelijk door naar deze MBO school. Dan kan alsnog het
diplomatraject van de leerling verder worden doorlopen en afgerond.
 
Ook kunnen onze leerlingen erkende (deel)certificaten behalen:
IVIO Nederlands-
IVIO Engels-
IVIO wiskunde/rekenen-
IVIO geschiedenis-
IVIO economie-
IVIO biologie-
IVIO aardrijkskunde-
IVIO maatschappijleer-
VCA (certificaat Veiligheid, Gezondheid en milieu Checklist Aannemers)-
Sociale hygiëne-
NLActief Assistent Fitnesstrainer-
MKBGW (certificaat Goedwerknemerschap)-
Staatsexamens-
 
Tevens bieden wij een traject aan voor leerlingen die Arbeid als uitstroombestemming
hebben. Zij kunnen workshops en trainingen volgen. Daarnaast trainen zij de
werknemersvaardigheden in het Arbeidstrainingcentrum (ATC). Door het certificaat
MKBGW te behalen bewijzen de jongeren goede werknemers te zijn. 
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Zorgklassen
Aan de dagbestedingsklassen wordt onderwijs geboden aan de hand van de behoefte
en draagkracht van de leerling. Leerlingen bespreken met hun docenten waar zij aan
willen werken en wat ze willen leren. Hierdoor kan het zijn dat elk van de (maximaal)
zes leerlingen in de klas met iets anders bezig is. In het rooster staan de vakken AVO
(theorie), mentorles, lichamelijke opvoeding, verzorging, consumptieve techniek,
facilitair, muziek en CVO opgenomen. De leerlingen werken binnen de lessen ook aan
hun concentratie, uithoudingsvermogen en werkhouding. De docenten observeren de
leerlingen en houden groei bij. Leerlingen kunnen werken voor IVIO-examens of al
een start maken met het opbouwen van een mbo-entree portfolio. Als de leerling
dermate gegroeid is en het haalbaar is voor de leerling om een diploma te behalen,
kunnen zij doorstromen naar de VO-klas of een leerlijn.
 
Zorgaanbod 
De zorgstructuur op het Kompas College is erop gericht alle leerlingen onderwijs te
laten volgen binnen het bij de leerling passende onderwijstraject. Leerlingen op het
Kompas College kenmerken zich door een problematisch verlopen ontwikkeling en/of
onderwijsloopbaan. Veel leerlingen op het Kompas College zijn gebaat bij extra
begeleiding. 
Door het werken met kleine klassen (6 tot 8 leerlingen) en het bieden van maatwerk
sluiten we aan bij de specifieke onderwijs en ondersteuningsbehoeften van onze
leerlingen. In de nabije toekomst gaan we wat onze leerrichtingen betreft over naar
het werken met leerpleinen. Op deze wijze kan meer maatwerk worden geleverd en
beter tegemoet worden gekomen aan de onderwijsvraag en aan de
ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Op pedagogisch gebied is er ondersteuning van gedragswetenschappers van school
en instelling om leerlingen meer grip op hun gedrag te laten krijgen.
Mulitdisciplinair overleg geeft input aan ons handelen.
De CvB en mentor van school overleggen over didactische behoeften van de jongere.
Voor jongeren met een specifiek onderwijstraject zoeken we naar mogelijkheden en
oplossingen om het traject voort te zetten.
Het zoeken naar het juiste traject voor een jongere doen we ook integraal met de
instelling. Wekelijks is er een trajectknooppuntoverleg om trajecten uit te zetten en te
monitoren.
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3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun
ontwikkeling?
Iedere leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Op onze locatie leren
leerlingen nadenken over zichzelf en hun toekomst. Zowel op school als bij de
instelling worden (in gezamenlijkheid) doelen gesteld waar we met elkaar aan
werken. In de nabije toekomst willen we nog meer gepersonaliseerd leren aanbieden
zodat de leerling kan werken aan zijn eigen persoonlijke doelen en
ontwikkelingswensen. De wens om voor de leerrichtingen met leerpleinen te gaan
werken komt ons inziens hieraan tegemoet.
 
Actief burgerschap 
Wij zien onze school als 'oefenplaats' voor burgerschap en integratie. Onze school
besteedt aandacht aan actief burgerschap, sociale integratie en ontwikkelingen in de
maatschappij. Wij ondersteunen leerlingen in het ontwikkelen van kennis,
vaardigheden en houding die nodig zijn om een betekenisvolle rol te kunnen spelen in
onze samenleving. Wij gaan uit van drie basiswaarden:
Democratie: iedere leerling leert zijn mening vormen, weet hoe onze democratie in-
elkaar steekt en hoe hij daaraan kan deelnemen.
Participatie: iedere leerling weet hoe hij kan bijdragen aan zijn eigen leefomgeving en-
doet actief mee in de samenleving.
Identiteit: iedere leerling leert reflecteren op zichzelf en ontwikkelt een realistisch-
zelfbeeld.
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3.3 Wat leren onze leerlingen
Op onze school zijn circa 100 leerlingen verdeeld over 15 klassen. Veel leerlingen
werken aan hun leerstof van de school van herkomst. Bij binnenkomst volgen
leerlingen in de instroomklas/ oriëntatieklas een instroomprogramma. Na circa
6 weken stroomt de leerling door naar een leerrichting of het
arbeidstrainingscentrum. We hanteren op onze school de uitstroombestemming: 
vervolgonderwijs-
arbeid-
dagbesteding-
Een ieder werkt hierbij op eigen niveau. Om naar de uitstroombestemming toe te
werken, werken we samen met andere partners. Zo werken we samen met Zadkine in
het kader van de entreeopleiding en hebben we een arbeidstrainingscentrum waar
voorbereid wordt op werkgeversvaardigheden in het bedrijfsleven. Het
arbeidstrainingcentrum wordt komende tijd ondergebracht bij het techniek
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& arbeidsplein (leerplein).
De leerlingen die in een examenklas zitten werken aan vakken gericht op hun
uitstroomperspectief.
De leerlingen in de leerrichtingen krijgen veelal praktijkvakken aangevuld met
algemene theorievakken, o.a. Nederlands, Rekenen, Loopbaan & burgerschap en
waar mogelijk / nodig ook Engels.
 
Om leerlingen te volgen nemen we methodegebonden toetsen af. Veelal wordt op de
locatie maatwerk geboden en bekijken we wat een leerling nodig heeft voor zijn
ontwikkeling.
Waar mogelijk wordt contact gezocht met een school van herkomst of een school van
de toekomst om doorgaande leerlijnen te bewaken. Leerlingen die kort verblijven
proberen we in contact te laten zijn met de school van herkomst zodat we met boeken
van zijn school het schoolprogramma kunnen voortzetten.
Waar nodig worden docenten of partners ingehuurd om workshops of specifieke
lessen te verzorgen in het kader van opleiding of ontwikkeling. Op deze wijze willen
we ook tegemoet komen aan maatwerk voor leerlingen.
 
Dit schooljaar hebben we een docent (L12) en ICT ondersteuner die samen met de
docenten zoeken naar het steeds beter inzetten van ICT op school. Onze leerlingen
kunnen een Ipad gebruiken. Verder is er een plan om aan 21e eeuwse vaardigheden te
werken.
 
Zorg voor de relatie school en omgeving 
Gelijk bij binnenkomst in het Kompas College gaan we aan de slag om het vertrek van
onze leerlingen voor te bereiden. Onze focus ligt dus op het leven en leren buiten de
muren van het Kompas College. Wat is er voor nodig zodat de leerling buiten op een
betekenisvolle manier verder kan gaan? We proberen achterstanden weg te werken
en motivatie te vinden voor een opleiding of beroep.
 
Burgerschap is onderdeel van het lesprogramma. Hiervoor is een docent die deze
lessen onder AVO tijd aanbiedt. Verder zijn er projecten o.a. budgetteren en 'levens'
lessen die leerlingen helpen
"het leven verder te leren." 
 
Verder is ons netwerk van belang. Een voorbeeld hiervan is de actieve samenwerking
met de interne trajectbegeleiders en gedragswetenschappers van de Hartelborgt, de
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jeugdreclassering, met Koers VO, Veiligheidshuis Rotterdam, Da Vinci College
Dordrecht, Zadkine Rotterdam, binnen landelijke taakgroepen demografische MBO
instellingen en het zorg- en jongerenloket.
Ten behoeve van interne, maar ook van externe stages werken we samen met de
inrichting.
 
n.b. met de instelling is een trajectknooppunt opgezet zodat alle individuele jongeren
gemonitord worden of hun traject goed loopt en wat voor acties van een ieder nodig
zijn.
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat
ambitiegericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed
volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen.
 
We maken gebruik van een divergente organisatievorm waarin leerlingen op hetzelfde
moment bezig zijn met andere leerstof. Onze ambitie is om te monitoren hoe goed wij
jongeren begeleiden bij het op koers blijven bij het zelfgekozen plan. Methode
gebonden toetsen en AMN zijn o.a. hierbij een hulpmiddel om te beoordelen of een
leerling op koers ligt. Het monitoren van de kwaliteit van onze begeleiding naar
jongeren op koers te houden en wat wij extra doen als ze dreigen af te wijken van de
koers, typeert onze basiskwaliteit.
We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode en gaan weer aan de slag.
Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus.
Op deze wijze kunnen leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie
die we hebben voor ons onderwijs en de individuele leerlijn. Een
onderwijsadviesbureau helpt ons bij ons ambitiegericht denken en werken.
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Totaal uitgestroomde leerling afgelopen schooljaar

Uitstroom naar Aantal leerlingen Percentage leerlingen

Vervolgopleiding 246 68.3 %

Arbeid 60 16.7 %

Dagbesteding 17 4.7 %

Anders 37 10.3 %

Nog onbekend n.v.t. 0 %

Totaal uitgestroomde leerlingen 360  

Analyse
 
In deze analyse zijn bij de categorie "anders" 37 leerlingen geteld die tekort bij ons op
school binnen zijn geweest en daardoor niet ingeschreven zijn. Dit kunnen leerlingen
zijn, die tijdelijk overgeplaatst zijn (2-4 weken) vanuit een andere inrichting of
leerlingen die een korte straf uitzitten en binnen één week de inrichting weer
verlaten. Een groot deel van deze leerlingen bieden we wel onderwijsprogramma.
 
Bij de drie basis profielen zijn ingeschreven leerlingen en gast leerlingen op basis van
de Wet Varia meegenomen. Deze laatste hebben vanzelfsprekend het profiel
vervolgonderwijs.
 
In vergelijking met vorig schooljaar valt op, dat het profiel arbeid met circa 50 % is
toegenomen.
 
Uit onderstaande tabel blijkt verder, dat circa een derde van onze leerlingen
uitstroomt naar MBO.
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Specificatie vervolgopleiding voortgezet onderwijs

Vervolgopleiding Aantal leerlingen Percentage leerlingen

VSO dagbesteding 4 1.1 %

VSO arbeid/pro 26 7.2 %

VSO vmbo bb/kb 18 5 %

VSO vmbo tl 14 3.9 %

VSO havo 2 0.6 %

Praktijkonderwijs 10 2.8 %

Vmbo bb/kb 20 5.6 %

Vmbo tl 6 1.7 %

Havo 6 1.7 %

Vavo 1 0.3 %

MBO 1 56 15.6 %

MBO 2 36 10.9 %

MBO 3/4 26 7,2 %

HBO 1 0.3 %

Arbeid 23 6.4 %

Arbeidsmatige dagbesteding 9 2.5 %

Activiteitgerichte dagbesteding 2 0.6 %

Zorg/behandeling zonder
onderwijs

16 4.4 %

Thuiszitter niet meer
leerplichtig

9 2.5 %
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Thuiszitter zonder
leerplichtontheffing

11 3.1 %

Buitenland 5 1.4 %

Onbekend 22 6,1 %

Anders 37 10.3 %

Totaal uitgestroomde leerlingen 360  

Resultaten afgelopen 3 schooljaren

Diploma's / certificaten Schooljaar
2017-2018

Schooljaar
2018-2019

Schooljaar
2019-2020

Staatsexamens volledig
diploma en deelcertificaten
VMBO TL

6 4 volledig en 2
deelcertificaten

26 (waaronder 3
volledige
diploma's)

Staatsexamens volledig
diploma en deelcertificaten
HAVO

3 1 volledig en 1
deelcertificaat

2 deelcertificaten

Diploma IVIO Nederlands KSE
1/2/3/4

15 20 11

Diploma IVIO Engels KSE
1/2/3/4

15 13 9

Diploma IVIO Rekenen KSE
1/2/3/4

13 17 6

MBO 1 - 1 -

Basisveiligheid VCA basis 9 7 2

Basisveiligheid VCA vol 1 3 -

NLActief Assistent
Fitnesstrainer

6 4 1

Vorkheftruckcertificaat - - 1

MKBGW certificaat   3
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Overzicht diploma's / deelcertificaten / branchecertificaten

Opleiding + niveau Aantal behaalde diploma's
/ deelcertificaten

Aantal behaalde
diploma's /
deelcertificaten na
herkansing

Vmbo BB   

Vmbo KB 2 deelcertificaten  

Vmbo GL - -

Vmbo TL 3 volledig
5 deelcertificaten

 

HAVO 1 volledig -

Mbo 1 / Entree 4 volledig -

IVIO-Nederlands KSE 1-2-3-4 20 certificaten -

IVIO-Engels KSE 1-2-3-4 8 certificaten -

IVIO-Rekenen KSE 1-2-3-4 18 certificaten -

Basis Veiligheid VCA - basis 15 certificaten -

Basis Veiligheid VCA - vol 6 certificaten -

NL Actief Assistent
Fitnesstrainer

2 certificaten -

Analyse
Uit bovenstaande tabellen is  af te leiden, dat er afgelopen schooljaar meer leerlingen
certificaten en diploma's hebben behaald. Met name MBO diploma's en VCA
certificaten zijn significant toegenomen.
We zijn trots op onze leerlingen en docenten, die ondanks de hectiek van de
Coronatijd, de focus op leren hebben weten te behouden.
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3.5 Na onze school
De leerlingen van het Kompas College komen van zeer verschillende scholen
voornamelijk vanuit de Randstad uit het VO, praktijkonderwijs, vmbo, en het roc.
Sommige leerlingen komen uit een arbeidssituatie.
 
Als de plaatsing voorbij is, schrijven we waar mogelijk jongeren weer in bij hun school
van herkomst.
Voor leerlingen die daar niet meer heen gaan of kunnen, zoeken we in samenwerking
met de instelling naar een goede plek waar verdere ontwikkeling kan plaatsvinden.
 
De bestendiging is voor onze school moeilijk te volgen, dit in verband met de hoge
doorstroom en de wet op de privacy, die het vragen naar en monitoren van de
bestendiging bij vervolgscholen/plekken belemmert.
 
 

3.6 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Op alle scholen van Aloysius wordt goed onderwijs gegeven. We halen het maximale
uit de leerlingen door de kwaliteit van het onderwijs regelmatig te beoordelen.
Het Kompas College heeft een basisarrangement van de inspectie. Bovendien voldoet
de school aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Dit houdt in dat de school alle
werkprocessen en protocollen helder omschreven heeft en daar ook naar werkt. Door
regelmatig naar ons zelf te kijken middels (interne) audits, peilingen en onderzoeken
houden we de kwaliteit hoog. Al deze gegevens leveren informatie over de sterke en
minder sterke punten van de scholen. De feedback gebruiken we voor onze plannen
en beleidsvoornemens.
 
Binnen onze school werken we met een jaarplan. Hierin staan onze doelen waar we in
een jaar met elkaar aan werken en wat we willen bereiken. Deze doelen komen voort
uit feedback op ons onderwijs en op ons handelen. Verder zijn de koersdoelen van
onze stichting leidend voor hoe we ons verder willen ontwikkelen. Deze koersdoelen
zijn, net als ons schoolplan, voor 4 jaar ons "kompas".
 
In kalenderjaar 2017 werkten we aan o.a.de volgende speerpunten:
projectweken in het kader van 48 weken onderwijs;-
opbrengstgericht werken;-
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didactiek/didactisch handelen;-
21e eeuwse vaardigheden;-
veiligheid.-
       
In kalenderjaar 2018 en 2019 waren o.a. onze speerpunten:
doorontwikkelen van een integraal en doorlopend programma;                   -
opbrengst- en ambitiegericht werken (komen tot schoolstandaarden);-
didactiek/didactisch handelen;-
betekenisvol onderwijs: leren met hoofd, hart en handen (arbeidstraining en stages-
inzeten);
21e eeuwse vaardigheden;              -
veiligheid;-
onderwijs aan de ouder wordende doelgroep;             -
communicatie en samenwerking met De Hartelborgt, onze justitiepartner;-
inzetten op meer oudercontact momenten.-
 
In kalenderjaar 2020 is een nieuw schoolplan (met de koers voor 4 jaar) gemaakt.
Hieruit is een jaarplan voor 2020 voortgekomen met onze "nieuwe" speerpunten:
 
I Sterke basis:
- met onderwijsadvies van Aumac verder met ambitiegericht werken voor
het hanteren van een didactische & pedagogische basisaanpak
- werkplezier en aandacht voor de eigen- en teamontwikkeling en leren van elkaar
 
II Onderwijsconcept:
- een betekenisvol en integraal dagprogramma
- gepersonaliseerd leren met aandacht voor eigenaarschap, talenten, passie &
verbeelding en groei voor ontwikkeling
 
III Cultuur gestuurd werken:
- onderzoek in de houding, elkaar inspireren en open staan voor nieuwe dingen
 
IV Educatief partnerschap:
- verbinding met ouders en netwerken
 
V Samenwerking met netwerkpartners:
- mensen binnenhalen, kennis delen en expertise naar buiten brengen
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Deze bovenstaande speerpunten hebben in 2020 geleid tot:
- studiedagen rond het thema: "werk kan ook uit";
- intervisiemomenten in samenwerking met de instelling;
- opzetten van talent / plusklassen;
- ontwikkelen van het idee leerpleinen;
- L12 docent voor ontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden;
- contacten met Operation Education met betrekking tot onderzoekende houding;
- afname van ons ziekteverzuimpercentage onder personeel.
 
Verder heeft Covid-19 ons ook bezig gehouden en onze plannen wat vertraagd.
 
In 2021: werken we verder aan onze 5 speerpunten met extra aandacht voor het verder
doorontwikkelen van een betekenisvol onderwijsprogramma waar maatwerk wordt
geboden en het ontwikkelen van leerpleinen.
 
 
 
 

3.7 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de medewerker, ouder en leerling-peilingen
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niet afgenomen i.v.m. Corona. In november 2019 is een intern audit team op bezoek
geweest en heeft ook een leerleefklimaat meting plaatsgevonden via de Hogeschool
Leiden en in juni 2018 heeft de onderwijsinspectie naar aanleiding van een integraal
bezoek (school en inrichting) knelpunten en aanbevelingen geformuleerd. Ook is de
inspectie langsgeweest voor een themaonderzoek m.b.t. "kwetsbare groepen
leerlingen in het stelsel".
De uitkomsten van deze onderzoeken en feedbackverslagen zijn input voor het
komende schooljaar en kalenderjaar.
 
Enkele aandachtspunten vanuit peilingen en onderzoeken afgelopen jaren:
Jongeren ervaren te veel lawaai in de klas.-
Jongeren willen meer (nieuwe) dingen leren, maar geven aan dat ze behoefte hebben-
aan duidelijke regels.
Jongeren zouden wel graag zien dat hun lessen zoveel als mogelijk door docenten-
worden gegeven.
Verder geven leerlingen aan dat ze zich veilig voelen op school.-
Ze vinden ook dat docenten voldoende ondersteuning geven bij hun leerproces.-
De leerkrachten willen graag extra aandacht voor veiligheid. Ook dit schooljaar zal in-
ons professionaliseringsaanbod hier weer tijd en ruimte voor zijn.
 
De inspectie vraagt aandacht voor de samenwerking en borging (met de
justitiepartner), in het kader van een passend aanbod voor de veranderende
doelgroep. Het tempo om te komen tot een integraal en passend aanbod laat door
capacitaire en personele druk te weinig (door) ontwikkeling zien.
Hiervoor is aandacht van beide partijen om dit beter en sneller door te ontwikkelen.
Het werken met leerpleinen kan hier helpend bij zijn.
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Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Plan voor de leerling
Eén kind één plan 
Een betere communicatie en samenwerking met RJJI De Hartelborgt kan ervoor
zorgen dat we beter in staat zijn om de één kind - één plan gedachte vorm te geven
voor onze leerlingen. De leerling heeft baat bij een goede samenwerking tussen
instelling en school. Maar ook voor ouders is het belangrijk dat zij op de hoogte zijn
van de keuzes en mogelijkheden die hun kind heeft binnen het Kompas College.
Ouders zijn altijd welkom op school als zij informatie of inzicht in het OPP willen
hebben. De Hartelborgt nodigt ouders uit voor de eerste perspectiefplanbespreking
en indien mogelijk sluit het Kompas College hierbij aan.
 
Verder is er voor gekozen om samen met RJJI De Hartelborgt de sociale
vaardigheidstraining vorm te geven. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van sociale
vaardigheden het best beklijft als je dit consequent en langdurig toepast. Er is
gekozen voor de basismethodiek Youturn. De basismethodiek draait om het aanleren
van eigen verantwoordelijkheden. Met behulp van YOUTURN wordt de tijd in de RJJI
zo goed mogelijk benut om het recidive risico terug te dringen en ter voorbereiding op
een geslaagde resocialisatie. Binnen de lessen wordt er gewerkt met
onderwijsprofielen die aansluiten bij de bejegening op de leefgroepen.
 
Startgesprek 
Zo spoedig mogelijk nadat de leerling in De Hartelborgt is gearriveerd, volgt
er een startgesprek zodat de leerling zo snel mogelijk naar school (Instroomklas) kan
gaan.
1. De orthopedagoog verzamelt info over de schoolgang van de leerling, onder andere
uit gezamenlijke intake en dossierinformatie. Indien nodig vindt er een aanvullend
gesprek plaats.
2. We nemen, na toestemming, contact op met de school van herkomst om zodoende
te bepalen op welk niveau de leerling verder kan en er afstemming plaats kan vinden
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over het te volgen traject.
3. Aanvullende testen zijn mogelijk.
 
Ontwikkelingsperspectiefplan 
Een OPP is “een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor
een bepaalde, langere periode, gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau”.
Wat gaat een leerling leren op het Kompas College? Dat wordt benoemd in het OPP.
In het OPP wordt beschreven wat de school verwacht dat de leerling in een gestelde
periode kan leren. Binnen zes weken na binnenkomst moet het OPP klaar en
ondertekend zijn door de leerling en schoolmentor. Het OPP is persoonlijk, het is
afgestemd op de mogelijkheden en talenten van de leerling zelf. Het geeft een beeld
van het uitstroomniveau van een leerling.
Zes weken na binnenkomst van de leerling op school is het OPP geschreven door de
schoolmentor in samenwerking met de leerling. Het ontwikkelingsperspectief wordt
na goedkeuring en ondertekening opgenomen in het Maatwerk Leerlingvolgsysteem.
 
 

4.2 Zorg voor de leerling
Het volgen van de ontwikkeling van de leerling in de school
De ontwikkelingen en vorderingen van leerlingen worden besproken tijdens de
leerlingbespreking. Zo kunnen we de ontwikkellijn goed volgen en bijsturen bij
veranderingen.
Het OPP wordt na zes maanden geëvalueerd en indien van toepassing bijgesteld. Na
vertrek is het mogelijk voor de leerling het OPP mee te nemen naar zijn vervolgplek.
 
Leerlingbespreking 
De visie op de leerlingbesprekingen op het Kompas College is er op gericht de
voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen te stimuleren, te monitoren en bij te
stellen.
Om vanuit deze visie te kunnen werken is het noodzakelijk om met alle bij de leerling
betrokken docenten overleg te voeren. Het doel van de leerlingbespreking is het
vaststellen van de vorderingen t.o.v. de gestelde doelen m.b.t. het
ontwikkelingsperspectief (uitstroombestemming en leerrendementsverwachting).
Op het Kompas College worden de leerlingen één keer per 10 weken besproken
(middels leerlingbesprekingen).
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Schoolmentor 
De schoolmentor is het eerste aanspreekpunt bij zaken rondom de leerling. De
mentor werkt in een kernteam en draagt zorg voor de informatie en afspraken met en
rondom een leerling. De mentor is de spil in het onderwijsaanbod. Hij draagt zorg
voor het onderwijs aan de leerling. Bovendien schrijft hij
de ontwikkelingsperspectiefplannen voor zijn mentorleerlingen. De CvB bespreekt
samen met de mentor de leerling tijdens de leerlingbespreking. De schoolmentor
houdt structureel contact met de mentor van de leefgroepen en vice versa over de
ontwikkelingen/ vorderingen van de leerling.
 
Commissie van Begeleiding / Management Team / Trajectknooppunt
Binnen het Kompas College is een Commissie van Begeleiding (CvB) actief. De CvB
bestaat uit de locatiecoördinator (voorzitter), de (school)psycholoog en de
docentenbegeleider. Op aanvraag kan een docent aansluiten. 
De CvB bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat het Kompas College biedt. Zij doet
dit door middel van het wekelijks bespreken van de voortgang van het onderwijs dat
geboden wordt aan de leerlingen. Tevens worden tijdens de CvB bijeenkomsten
lopende zaken besproken die aan het onderwijs gerelateerd zijn waarbij de zorg voor
de leerlingen centraal staat. Zo staat veiligheid ook structureel op de agenda.
 
Volgens een cyclus is er met agenda een overleg met de volgende managementleden:
locatiedirecteur, locatiecoördinator (MT)
locatiedirecteur, locatiecoördinator, docentenbegeleider en psycholoog (IMT)
In het trajectknooppunt wordt wekelijks samen met de instelling alle trajecten van de
jongeren doorgenomen en acties in dit kader uitgezet. Hierbij sluiten psychologen in
ITB'-ers van de inrichting aan.
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4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
Wij bieden alle leerlingen die bij ons komen de meest passende zorg & begeleiding.
Door wisselende onderwijs en ondersteuningsvragen zijn we gewend flexibel te
werken en maatwerk te leveren.
 
 

4.4 Onze samenwerkingspartners
Wij werken verder samen met u als ouders. De communicatie tussen medewerkers
van school en De Hartelborgt krijgt gestalte in één-kind-één-plan-één traject. De
contacten tussen school en ouders verlopen hoofdzakelijk via de schoolmentor of de
schoolpsycholoog.
Samen en in overleg met de leerling maken we een plan waarin staat wat
we tijdens het verblijf op school gaan doen. Dit wordt ontwikkelingsperspectiefplan
genoemd.
 
We zijn bezig met ontwikkelingen om de ouders meer te betrekken bij de school, zoals
het inplannen van ouderavonden en sturen van de jaarmagazines en OPP's.
 
Andere partners met wie we samenwerken zijn: 
Zadkine (MBO 1&2)-
PI Dordrecht-
Bedrijven in de omgeving m.b.t. arbeid-
Individuele scholen van herkomst van onze leerlingen-
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Partnerschap met ouders

Wij vinden een goed contact met u als ouders heel belangrijk. Sterker nog: samen
optrekken als ‘school’ en ‘ouders’ vinden wij zelfs noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling van uw kind. We willen graag weten hoe het thuis gaat, vertellen ook
graag hoe uw kind het op school doet en willen graag dat onderwijs en opvoeding
elkaar versterken.
 
 

5.1 In contact: graag
Graag zien we u als u uw zoon of dochter bezoekt op de locatie de Hartelborgt. De
schoolmentor van uw zoon of dochter wil u graag ontmoeten.
 
 

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
We zoeken als school in een gesloten instelling naar contact met u als ouder. Het lukt
ons nog niet goed om dit voor elkaar te krijgen. Het blijkt dat de opkomst structureel
op ouderavonden zeer gering is. Toch willen we dit schooljaar u weer van harte
uitnodigen om langs te komen(mits corona dit toelaat). Als school gaan we komend
jaar ook meer aansluiten bij perspectiefplanbesprekingen. We hopen op die manier
ontmoetingen te kunnen creëren en ouders in te kunnen lichten over de school en
voortgang van hun zoon/dochter.
 
 

5.3 Ouderpeilingen
Natuurlijk hopen wij dat wij zo met elkaar in contact zijn, dat u zich meldt als u een
vraag, compliment of tip voor ons hebt. Binnen onze school wordt de ouderpeiling
uitgezet naar de groepsleiding en een leerlingpeiling naar uw kind. 
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5.4 Meedoen en meepraten op school
Medezeggenschapsraad/GMR 
De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie teamleden.
Eén MR-lid is tevens lid van de GMR van de AS.
Tevens zoeken we nog enthousiaste en betrokken ouders die de MR willen versterken.
Meld u bij belangstelling bij de voorzitter van de MR, Fredie de Bruijne.
 
Aloysius kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin denken
ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie. De GMR
vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog ouders
gebruiken! Interesse? Neem contact op met de directeur.
 
Jeugdraad 
Samen met de inrichting organiseert het Kompas College elke zes weken een
bijeenkomst van de Jeugdraad. De jeugdraad is een overlegmoment voor
jeugdigen/leerlingen om te overleggen met de leiding van de inrichting en de school.
Elke leefgroep van de inrichting heeft een zetel in de Jeugdraad. Per groep is (wordt)
een vertegenwoordiger gekozen als afgevaardigde. Om hen in staat te stellen die rol
te vervullen wordt er besproken wat er van de leerling wordt verwacht. Soms wordt
ook training verzorgd met betrekking tot vergadertechnieken. Daarnaast worden er
ter voorbereiding op de groepen bijeenkomsten georganiseerd waarin
aandachtspunten worden verzameld en voorbereid.
Deelnemen aan de jeugdraad kan onder schooltijd plaatsvinden en wordt voor
betreffende leerlingen als onderwijstijd gerekend.
 
 

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage: wat doen wij daarmee?
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen veel mee te geven. We doen bijvoorbeeld
allerlei activiteiten op en buiten school, gaan op excursie, organiseren een sportdag
en gaan op schoolreis. Nog belangrijker vinden wij het dat íedere leerling hieraan kan
meedoen. Daarom wordt op onze school met ingang van schooljaar 2020-2021 geen
vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd.
 
 

5.6 Een klacht? Kom ermee!
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Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan
natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag,
ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.
 
U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de directeur of
coördinator sociale veiligheid (zie ook 2.4).
 
Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting. Ook de externe
vertrouwenspersonen staan voor u klaar.
 
Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.
 
Alle contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids, in hoofdstuk 8.
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Afspraken en regels

6.1 Onderwijstijd
Iedere leerling is verplicht, vanuit onderwijs, alle vakken volgens het rooster te-
volgen. Een eventuele afwijking hiervan is alleen mogelijk in overleg met de mentor
en de CvB. Afwijkingen komen zeker voor omdat we in het kader van maatwerk ook
met eigen trajecten voor leerlingen werken.
De leerling is zelf verantwoordelijk dat hij de juiste spullen bij zich heeft wanneer dat-
nodig is. Bijvoorbeeld: sportkleding, stofjas.
Bij ziekte van de docent wordt bekeken of vervanging mogelijk is door docenten met-
invaluren.



____________________________________________________________________________
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6.2 Ziek? Meld op tijd!
De groepsleiding van de leefgroep meldt de leerling af bij ziekte of andere afwezigheid
voor aanvang van de les.
 
 

6.3 Verlof: wanneer en hoe vraag je dit aan?
U kunt buiten schoolvakanties en vrije dagen schriftelijk verlof aanvragen als:
één van u als ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden-
waardoor u tijdens schoolvakanties niet met vakantie kunt (denk aan een baan in de
horeca of een agrarisch bedrijf)
u in géén van de schoolvakanties als gezin met vakantie kunt (bijvoorbeeld omdat uw-
kinderen in verschillende regio’s op school zitten en er geen gemeenschappelijke
vakantie is)
u te maken heeft met een bijzondere situatie zoals een bruiloft of begrafenis-
 
Verlof voor een vakantie is maximaal tien dagen, dit wordt nooit verleend tijdens de
eerste twee weken van het schooljaar.
 
Vragen over verlof? Zoek even contact met de directeur.
 
 

6.4 Schorsen: alleen als het écht niet anders kan
Wij doen er alles aan om iedereen een fijne schooltijd te bezorgen en stimuleren
positief gedrag.
 
Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij besluiten tot een schorsing van
maximaal vijf dagen, zodat een kind tot rust kan komen (of andere leerlingen) en we
een oplossing kunnen zoeken voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als
sprake is van mishandeling, bedreiging, diefstal of alcohol- of drugsgebruik of het
herhaaldelijk negeren van afspraken of regels.
 
In zeer uitzonderlijke situaties kan het college van bestuur van de Aloysius Stichting
besluiten om een kind van school te verwijderen.
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6.5 Mobiele telefoons en multimedia
Voor gebruik van mobiele telefoons en multimedia zijn binnen ons onderwijs aparte
afspraken gemaakt.
 
 

6.6 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden. Vindt een leraar of de directeur de manier van kleden van de leerling niet
gepast, dan gaan we hierover in gesprek met de leerling en zijn groepsmentor.
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichtsbedekkende
kleding dragen.
n.b. wat het dragen van mondkapjes betreft zijn afspraken gemaakt met de instelling.
 
Zie ook 6.8
 
 

6.7 Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs is een vast onderdeel binnen ons onderwijsprogramma.
Het is verplicht om in sportkleding aan de sportles deel te nemen.
 
 

6.8 Welke schoolspullen heeft de leerling nodig?
Boeken en leermiddelen worden zoveel mogelijk door de school van herkomst
aangeleverd. Wanneer er geen boeken en leermiddelen vanuit de school van
herkomst aangeleverd worden of wanneer de leerling geen directe school van
herkomst heeft, worden boeken en leermiddelen beschikbaar gesteld door het
Kompas College en blijven eigendom van de school.
Sportkleding kan beschikbaar gesteld worden door RJJI De Hartelborgt.
Moedwillige beschadiging en vermissing van boeken of leermiddelen wordt verhaald
op de leerling middels een schaderapport. De kosten van de schade worden
verrekend met het zakgeld van de leerling.
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6.9 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten, en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt de leerling spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn
wij hiervoor niet aansprakelijk. Maakt de leerling (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot
op school of raakt een eigendom van andere leerlingen beschadigd, dan moeten de
ouders hun eigen verzekering aanspreken.
 
 

6.10 Eten en drinken
De leerlingen gebruiken de lunch op de leefgroep. Tijdens de les mag er niet gegeten
maar wel gedronken worden.
 
Rookbeleid
Roken op school is niet toegestaan en rookwaren mogen niet naar school worden
meegenomen.
 
 

6.11 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
Wij staan open voor sponsoring, maar alleen als de sponsorgelden ten goede komen
aan de ontwikkeling van onze leerlingen en als die onze visie en manier van werken
ondersteunen.
 
 

6.12 Rookvrij onderwijsterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een rookvrij terrein
te hebben. Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen,
studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het
rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, speciaal
onderwijs, mbo en hoger onderwijs.  Op het schoolterrein wordt het rookverbod
aangegeven en de school is verplicht om het rookverbod te handhaven. Het
rookverbod geldt altijd (24 uur per dag en 7 dagen per week). Ook de e-sigaret valt
onder het rookverbod.



____________________________________________________________________________

AFSPRAKEN EN REGELS 51

 
 

6.13 Samen maken we een veilige school!
Een school moet zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en personeel en
dat doen we samen. Dit betekent dat messen of andere gevaarlijke voorwerpen
(wapenbezit) en verboden middelen niet toegestaan zijn op school. Afhankelijk van de
situatie kan de politie worden ingeschakeld. Dit is niet alleen in geval van mogelijke
strafbare feiten maar ook in de preventieve sfeer.
 
De schoolleiding heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te
controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen door controle van
garderobekastjes-, kluisjes-, kleding- en/of tassen. Deze controles worden uitgevoerd
in het kader van een veilige school. De schoolleiding heeft het recht de verboden
middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen. Meer
informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan op de website.



 

7



____________________________________________________________________________

SCHOOLTIJDEN, STUDIEDAGEN EN VAKANTIES 53

Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Schooltijden
Ma:   09:00 - 12:00 uur en 13:15 - 15:15 uur
Di:     09:00 - 12:00 uur en 13:15 - 15:15 uur
Wo:   09:00 - 12:00 uur en 13:15 - 15:15 uur
Do:    09:00 - 12:00 uur en 13:15 - 15:15 uur
Vr:     09:00 - 12:00 uur en 13:15 - 15:15 uur
 
De leerlingen eten, luchten en recreëren tussen de middag op de leefgroep van
12:00-13:15 uur.
 
Onze leerlingen krijgen minimaal 1000 uur les op jaarbasis.
 
 

7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakantie / Studiedag Van / op Tot en met

1e schooldag 23-08-2021  

Vaksectiedag 16-09-2021  

Studiedag 13-10-2021  

Projectweek (herfst) 18-10-2021 22-10-2021

Administratiemiddag 28-10-2021  

Studiedag 12-11-2021  

Studiemiddag 21-12-2021  

Projectweek/ kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022

Administratiedag 18-01-2022  
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Studiedag 17-02-2022  

Projectweek (voorjaars) 28-02-2022 04-03-2022

Studiedag 18-03-2022  

Administratiemiddag 04-04-2022  

Tweede Paasdag 18-04-2022  

Koningsdag 27-04-2022  

Projectweek (mei)/
Bevrijdingsdag

02-05-2022 06-05-2022

Hemelvaartsdag 26-05-2022  

Administratiedag 27-05-2022  

Tweede Pinksterdag 06-06-2022  

Projectweek (juni) 13-06-2022 17-06-2022

Administratiedag 29-06-2022  

Teamdag 15-07-2022  

Projectweek 18-07-2022 29-07-2022

Zomervakantie 01-08-2022 12-08-2022
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
Kompas College
Borgtweg 1
3202 LJ Spijkenisse
08807-12525 / 08807-12624
kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl
www.Kompascollege.nl
 
 

8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van sector Noord & Gesloten.
 
Sectordirecteur:
Remco Prast
Havinghastraat 171817 DA Alkmaar
072 5112632
remco.prast@aloysiusstichting.nl
 
 
 
 

8.3 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98

mailto:kompascollegealgemeen@aloysiusstichting.nl
http://www.Kompascollege.nl
mailto:remco.prast@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
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2215 ZH Voorhout
 
De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
 
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers,
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.4 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: Chris Woerden, (06) 22 723 603 of
woerdchr@telfort.nl en Wim Pietersma (06) 51 040 539 of w.pietersma@quicknet.nl.
 
 

8.5 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl
 
 

8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
Bureau Koers VO
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
010-4842576
info@koersvo.nl
 
 

mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:woerdchr@telfort.nl
mailto:w.pietersma@quicknet.nl
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/

