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WELKOM
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
U ontvangt ook dit schooljaar, 2019-2020, onze minigids.
Deze gids is een verkorte versie van de schoolgids. Voor de uitgebreide versie kunt u op onze
website terecht.
Het doel van de minigids is om u te informeren over praktische zaken, als ook over studiedagen,
ouderbijeenkomsten, vrije- en vakantiedagen van uw zoon/dochter.
Wij gaan ervan uit dat ook het schooljaar 2019-2020 weer een goed en leerzaam jaar wordt,
waarbij het leren en plezier hand in hand gaan in een veilige, gezonde en schone omgeving.

Margo van Els
Directeur
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DE SCHOOL
Het Orion College Noord
Het Orion College Noord bereidt de leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 voor op de toekomst.
Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling en het eigenaarschap van uw kind. Dit is de mate
waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Verder organiseren
wij activiteiten om maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de
leerlingen op een goede en zo optimaal mogelijke wijze kunnen participeren in de samenleving.
Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons met name richten op de gebieden: wonen, werken
en vrije tijd. Wij hebben drie leerlijnen binnen school die corresponderen met de volgende
uitstroommogelijkheden: Roc (Pro Roc) en Arbeid, beschut werk en dagbesteding.

Schoolorganisatie
De leerlingen krijgen les in een vaste groep met een vaste mentor. Er zitten gemiddeld 12
leerlingen per groep met uitzondering van de Onderwijs Zorg Arrangement groepen (OZA).
De school is ingedeeld in:
•

Onderbouw

•

Middenbouw

•

Bovenbouw

•

Structuurgroepen

•

Onderwijs Zorg Arrangement groepen (OZA)
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ONZE
KERNWAARDEN
Om onze leerlingen sterker en weerbaarder te maken hebben wij een aantal kernwaarden met
elkaar afgesproken. Deze kernwaarden zijn: Respect, Verantwoordelijkheid en Succesvol zijn.
Tijdens de lessen besteden wij veel aandacht aan deze kernwaarden. Wij benoemen en benadrukken vooral het positieve gedrag van leerlingen. Leerkrachten spreken hun verwachtingen
uit en koppelen deze aan één van de kernwaarden. Het positieve voorbeeld staat centraal.
Verder hebben wij de veiligheid van elke leerling hoog in het vaandel. Tijdens de week van de
veiligheid wordt hier extra aandacht aan besteed. Wij voeren een stringent anti-pest beleid.
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Rots en Water lessen
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met de Rots en Water lessen. Deze lessen zijn
bedoeld om onze leerlingen weerbaarder te maken. De expertise halen wij bij het Expertisecentrum van Orion. De nieuwe leerlingen starten met de Rots en Water training. De ouders van
deze leerlingen worden tijdig geïnformeerd en mogen bij twee trainingen aanwezig zijn.

Cultuur
Om onze leerlingen goed te laten participeren in de samenleving gaat onze aandacht zowel
uit naar goed burgerschapsonderwijs als culturele vorming. Jaarlijks bezoeken wij in dat kader
verschillende culturele instellingen.

De Kunst Helden
Om de doorgaande lijn van school en thuis te waarborgen bieden wij binnen en buiten schooltijd een Kunst en Cultureel programma aan genaamd, De Kunst Helden. Pers schooljaar zijn
dat twintig zaterdagen, van 13:00 - 15:00 uur op school. Er wordt door professionals aandacht
besteed aan: beeldende kunst, muziek en film. Dit project start op zaterdag 2 november 2019.
De ouders kunnen als hun kind bezig is deelnemen aan het oudercafé.
Bent u in het bezit van een stadspas, dan wordt de hele cursus vergoed door het Jongerencultuurfonds. Heeft u geen stadspas maar wel een krappe beurs? Dan komt u ook in aanmerking
voor volledige vergoeding. U kunt uw kind nu al aanmelden via de school of rechtstreeks via
Stichting Tamino: t.vandijk@stichtingtamino.nl
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Jongeren die het Kunnen (JDK)
Op onze locatie bieden wij in het kader van vrijetijdsbesteding ook professionele begeleiding
aan via het naschoolse programma van Jongeren die het Kunnen (JDK). Dit vindt plaats op onze
school en in een sportschool. Het vervoer van en naar locaties buiten school en naar huis wordt
door JDK georganiseerd.
Daarnaast zijn wij vorig schooljaar gestart met philadelphia naschoolse en vakantie begeleiding.
Als u gebruik wilt maken van deze twee faciliteiten kunt u contact opnemen met de heer Cees
Blij (06 - 28 639 257).

Naschoolse opvang door Philadelphia
Leerlingen kunnen aangemeld worden bij Philadelphia voor naschoolse opvang. Als dit
gehonoreerd wordt, vindt deze opvang plaats binnen onze school. Op dit moment voor drie
dagen per week en ook tijdens verschillende vakanties is er dan opvang mogelijk.

Nieuw dit schooljaar
Naast het assessment dat wij afnemen bij de leerlingen van de middenbouw, starten wij dit
schooljaar met de sollicitatietrainingen en het leren werken met een portfolio. Deze trainingen
zijn bedoeld voor leerlingen die eraan toe zijn.
Verder zullen er coachingsgesprekken met leerlingen plaatsvinden. Deze gesprekken zullen
gaan over de talenten van de leerlingen, maar ook over bewustwording van de eigen
mogelijkheden.
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GVB lessen
Elk jaar organiseren wij voor de leerlingen van de onder- en middenbouw de GVB-lessen. Tijdens
deze lessen leren de leerlingen sociale vaardigheden zoals hoe om te gaan in het openbaar
vervoer. Het GVB geeft een interactieve voorlichting aan onze leerlingen. Het doel is om in
gesprek te gaan met scholieren over gedrag in het openbaar vervoer.

Educatief Programma Jongeren (EPJO) lessen
Het Educatief Programma Jongeren – EPJO – is een jaarlijks interactief schoolprogramma voor
middenbouw leerlingen gericht op misdaadpreventie en misbruik van sociale media. Leerlingen
worden bewust gemaakt hoe zij moeten omgaan met de media.

Orion Werkstraat
De Werkstraat heeft als doel om iedere jongere die daarvoor in aanmerking komt naar betaald
werk of arbeidsgerichte dagbesteding en begeleid werken te begeleiden. In de Orion Werkstraat, een samenwerkingsverband van alle vier Orion Colleges, helpen we de jongeren aan
werk en coachen wij hen in hun loopbaan. Op basis van het assessment wordt een onderwijsaanbod op maat gemaakt voor zowel op school als bij de stage.
Voor meer informatie: www.orionwerkstraat.nl

Ouder- en kindteam
Met hulpvragen kunnen ouders en leerlingen terecht bij het Ouder- en kindteam dat een aantal
keer per week op school aanwezig is. Neem contact op met Pinar: p.ekmen@oktamsterdam.nl
Meer info: zie onze website.
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VAKANTIES
START SCHOOLJAAR
maandag 26 augustus 2019
HERFSTVAKANTIE
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
KERSTVAKANTIE
maandag 23 december 2018 t/m vrijdag 3 januari 2020
VOORJAARSVAKANTIE
maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
2E PAASDAG
maandag 13 april 2020
MEIVAKANTIE (incl. Koningsdag)
maandag 20 aprili t/m dinsdag 5 mei 2020
KONINGSDAG
zaterdag 27 april 2019
HEMELVAART
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
JUNIVAKANTIE
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020
ZOMERVAKANTIE
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
2019
2020

STUDIEDAGEN
woensdag 16 oktober 2019

donderdag 12 maart 2020

dinsdag 19 november 2019

woensdag 18 maart 2020

donderdag 9 januari 2020

vrijdag 10 april 2020

ALGEMENE OUDERAVOND
maandag 30 september 2019: 19.00 - 21.00 uur
LUNCH OUDERS NIEUWE LEERLINGEN
donderdag 17 oktober 2019: 12.15 - 13.00 uur
KOFFIEOCHTENDEN
woensdag 6 november 2019: 10.00 - 11.30 uur
donderdag 23 januari 2020: 10.00 - 11.30 uur

THEEMIDDAGEN
donderdag 9 april 2020: 13.00 - 14.15 uur
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
donderdag 7 november 2019: 09.00 - 10.00 uur
OPEN DAG
woensdag 22 januari 2020: 10.00 - 14.00 uur
2019
2020

WAT
VINDEN
WIJ
BELANGRIJK?

14

•

Een veilige school en een ontspannen sfeer.

•

Veel aandacht aan het voorkomen van pestgedrag.

•

Omgaan met sociale media staat hoog op onze prioriteitenlijst aangezien dit belangrijk is 		
voor de ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook bij verkeerd gebruik tot problemen kan
leiden.

•

Lichamelijke beweging en sport en spel. De leerlingen krijgen 2 keer per week gymnastiekles, waarvan judo een onderdeel is.

•

Jaarlijks worden er sportdagen en sportstimuleringsprojecten georganiseerd.

•

Op school is er gelegenheid om zich in te schrijven voor de naschoolse vrijetijdsbesteding 		
JDK, onder begeleiding van Virgil Tevreden, Naschoolse dagbegeleiding vanuit Philadelphia
en het Kunst Helden-project.

•

Leerlingen zonder zwemdiploma doen mee aan het programma schoolzwemmen.

•

De praktijkvakken horeca, groen, techniek, zorg en welzijn, creatieve expressie en schoonmaak. De methode Zedemo (trainen van arbeidsvaardigheden) staan wekelijks op het rooster.

•

Leerlingen kunnen zich om de zes weken inschrijven voor de wekelijkse Keuzemiddag op de
vrijdag van 13.00 - 14.15 uur.

•

In de klas wordt met de ondersteuning van ICT gewerkt aan de vakken rekenen en taal,
maar ook bij horeca, zorg en welzijn, detailhandel en gymnastiek.

•

Leerlingen die dit aankunnen, helpen wij zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.
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TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
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Welke toekomstmogelijkheden hebben onze leerlingen?
De leerlingen kunnen uitstromen naar de volgende richtingen:
•

Dagbesteding, onbetaald werk in diverse richtingen.
Aanbieders zijn o.a. Cordaan, Philadelphia, Landzijde, De Werkmeester en Ons Tweede Thuis.

•

Beschut werk, betaald werk in een veilige en beschutte omgeving.

•

Begeleid werk, betaald werk met ondersteuning van een jobcoach in een regulier bedrijf.

•

Betaald werk zonder ondersteuning.

•

Leerwerktrajecten op weg naar beschut werk.

•

Leerwerktrajecten op weg naar betaald werk.

•

Leerwerktrajecten met een opleiding op MBO -1 niveau.

•

Regionaal Opleidingscentrum Centrum (ROC).

Orion College Noord biedt de volgende opleidingen:
•

Horeca keukenassistent (KAS)

•

Bedieningsassistent (BAS)

•

KPC werken in de keuken (SVA1, SVA2)

•

Schoonmaak KPC

•

Groen KPC

•

Zorg en Welzijn KPC (pilot)

•

IVIO-examen

•

Detailhandel, schoolverklaring KPC (SVA1, SVA2)

•

ICT

•

Logistiek
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Stagemogelijkheden:
De stages worden centraal geregeld via de Werkstraat van Orion. De leerlingen beginnen met
interne stages en/of carrousel stages, vervolgens groepsstages en daarna starten zij met de
individuele stages. We bieden stages aan op verschillende niveaus.
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CONTACTEN

Contacten
Directeur:		

		

Margo van Els (06 - 83 945 618)

Zorgcoördinator/GZ psycholoog/intaker:

Cees Blij (06 -28 639 257)

Gedragsdeskundige/Orthopedagoog:		

Kiaya Maessen (k.maessen@orion.nl)

Orthopedagoog: 				

Noor Gerritsen en Kiaya Maessen

Projectleider Onderwijskwaliteit: 		

Jacqueline Rozenblad

Stagecoördinator: 				

Mieke Termeulen

Cultuurcoördinator:

Sandra den Braber

		

Voedingscoördinator:			

Angelique Jones

Ouder Kind team adviseur: 			

Pinar Ekmen

Aandachtsfunctionaris: 			

Kiaya Maessen

Leerlingenvervoer/administratie: 		

Raymond van Duin

Conciërge: 				

Edsel van Langeveld

Managementassistent: 			

Crista Dol / Peter Steur

Loopbaan coach: 				

Jimmy Jankipersadsing
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Ziekmelding/afwezigheid
Ouders/verzorgers melden vóór 08.30 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter bij de
conciërge van de school.
Telefoonnummer Beijerlandstraat: 020 - 63 62 487.

Leerplicht
Voor informatie over het aanvragen van buitengewoon verlof verwijs ik u naar:
Mevr. Maria Koolen, Leerplichtambtenaar Bureau Leerplicht Noord.
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Mobiel: 06 - 128 19 052
E-mail: m.koolen@amsterdam.nl
Amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
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ORION
Orion is de enige aanbieder van openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam. Op 9 locaties
bieden wij speciaal onderwijs en passende zorg afgestemd op de behoefte van onze leerlingen tot 20
jaar. Ieder kind met elke godsdienst of levensbeschouwing is welkom!

SPECIAAL IN ONDERWIJS
Orion is gespecialiseerd in onderwijs en zorg aan kinderen en jongeren met:
• verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen of een chronische ziekte
•

psychiatrische en/of gedragsproblemen

SPECIAAL IN BEGELEIDING
Door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs levert het Expertisecentrum Orion
een bijdrage aan passend onderwijs. De kracht is dat zij vanuit hun praktijkervaring in het speciaal
onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs.

De adviseurs bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren
van een observatie, ondersteuning van de leerling, co-teaching van een leerkracht of het verzorgen van
een studiedag.

SPECIAAL VOOR DE TOEKOMST
Binnen de Orion Werkstraat worden de leerlingen voorbereid op hun toekomstige werkomgeving.
Hiertoe is er een gezamenlijke werkmethode rondom arbeidsvoorbereiding, -toeleiding en -inpassing.
De locaties zijn gespecialiseerd in specifieke beroepsgroepen, leerlingen volgen een deel van hun
onderwijstraject flexibel op de locaties, zodat zij de leerroute kunnen volgen die bij hen past. Stages
worden vanuit het stagebureau georganiseerd, vanuit het stagebureau worden contacten onderhouden
en gelegd met de (nieuwe) stagebieders en toekomstige werkgevers. De Werkstraat wordt mede mogelijk
gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds.

We zijn er trots op dat we zoveel kinderen onderwijs kunnen bieden dat bij hen past om ze een zo
goed mogelijke toekomst te kunnen bieden. Al heel lang; de Stichting bestaat sinds 1 januari 2005,
maar onze scholen zijn al opgericht aan het begin van de 20ste eeuw.
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www.orioncollegenoord.nl

