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verschil te maken



Beste leerlingen, ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Voor u/ jullie ligt een samenvatting van de schoolgids van het VierTaal College Schagen. 

Onze school biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar met het uitstroomniveau  

vervolgonderwijs en arbeidstoeleiding. VierTaal College Schagen sluit inhoudelijk aan bij het 

regulier onderwijs VMBO en het Praktijkonderwijs en biedt daarnaast expertise en specifieke 

aandacht voor leerlingen met onderwijsbehoeften op het gebied van taalontwikkelingsstoornis 

(TOS) en auditieve beperkingen.

Wij hopen dat alle leerlingen een plezierige en leerzame tijd hebben op het VierTaal College 

Schagen.

Remco Niemeijer  

Regiodirecteur

Voorwoord  
van de directeur

leerlingen  
gelijke kansen 
aanbieden

VierTaal College Schagen

Hoep 28, 1741 MC Schagen

T 0224-214071

E viertaalcollegeschagen@viertaal.nl

I www.viertaalcollegeschagen.nl

facebook.com/VierTaalCollegeSchagen/
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Wat vinden  
wij belangrijk?
Onze leerlingen hebben vanwege hun communicatieve  

problemen behoefte aan een onderwijsomgeving met een rijk 

taalaanbod dat communicatie stimuleert en tegelijkertijd een 

veilige omgeving biedt om je te kunnen ontwikkelen. De school 

kenmerkt zich dan ook door een sterk pedagogisch klimaat, 

waar veiligheid en aandacht voor sociaal emotionele  

ontwikkeling en communicatieve vaardigheden belangrijke  

pijlers zijn. Naast de reguliere lessen hebben alle leerlingen 

onder andere lessen op het gebied van sociale vaardigheden, 

specifieke lessen (op basis van de individuele doelen en  

onderwijsbehoeften) en groepslessen ‘Communiceren’, gegeven 

door de logopedist en de docent.

VIERTAAL COLLEGE SCHAGEN WIL

• leerlingen gelijke kansen aanbieden door rekening te houden 

met de verschillen en te kijken naar de mogelijkheden

• leerlingen zo succesvol mogelijk laten uitstromen naar het 

reguliere onderwijs en/of naar een reguliere arbeidsplaats

LEREN ZICHTBAAR MAKEN

Sinds enige jaren zijn wij intensief aan de slag met het concept  

Leren Zichtbaar Maken (‘Visible Learning’, John Hattie). 

Onze ambitie is dat al onze leerlingen eigenaar zijn van hun  

leerproces. Dat zij weten waar ze nu staan in het  

leerproces, waar ze naartoe gaan, wat de volgende stap is 

en wat ze nodig hebben om deze stap te kunnen zetten. 

Wij vinden het belangrijk om een zichtbaar lerende school 

te zijn, waarbij docenten continu gericht zijn op het leer-

proces van de leerlingen en daarbij gericht op het  

vergroten van de impact van hun handelen.

DE MENTOR EN DE ROL VAN OUDERS

Elke leerling heeft een eigen mentor die een groot deel 

van de lessen geeft. De mentor is de centrale figuur voor 

zowel leerling als ouders. Leerlingen en ouders worden 

door de school begeleid en ondersteund bij het maken 

van de juiste keuzes m.b.t. het bepalen van de doelen, 

onderwijsbehoeften en uitstroom naar vervolgonderwijs 

of arbeid.

WELKE NIVEAUS BIEDT DE SCHOOL?

VMBO/  voor leerlingen met uitstroomprofiel

Schakelstroom  Vervolgonderwijs:

    - VMBO BBL (basisberoepsgericht)

    -  VMBO KBL (kaderberoepsgericht)

    -  VMBO TL   (theoretische leerweg)

Praktijkstroom  voor leerlingen met uitstroomprofiel  

Arbeidstoeleiding: MBO, arbeid,  

beschermde arbeid, dagbesteding

' Speerpunten 
waarmee wij ons 
onderscheiden 
ten opzichte 
van het regulier 
onderwijs zijn 
taal, communiceren 
en onderwijs op 
maat '.
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SECTOR- PROFIELKEUZE BOVENBOUW  

(KLAS 3 EN 4) VMBO

Aan het eind van de VMBO/Schakelstroom maken 

alle leerlingen een keuze voor een sector of 

profiel binnen de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van 

het regulier VMBO. Door middel van gesprekken 

en testen gericht op capaciteiten en interesse 

worden de leerlingen bij deze keuze begeleid. 

De leerlingen met het uitstroomniveau BBL en 

KBL nemen deel aan het PPO-traject (Praktische 

Profiel Oriëntatie) op het Regius College in 

Schagen.  Hierbij wordt kennis gemaakt met alle  

afdelingen van de sectoren van de bovenbouw 

van het VMBO BBL en KBL.

VMBO/SCHAKELSTROOM

Na twee of maximaal drie jaar onderwijs op het VierTaal College, 

schakelen de leerlingen met het uitstroomniveau Vervolgonder-

wijs naar de bovenbouw (leerjaar 3) van het regulier VMBO óf 

-afhankelijk van de onderwijsbehoeften- naar de bovenbouw van 

het voortgezet speciaal onderwijs. In overleg met leerlingen en 

ouders worden de leerlingen hierop voorbereid en wordt een 

passende keuze gemaakt. 

KENMERKEN VAN DE VMBO/SCHAKELSTROOM

• reguliere vakken en leergebieden onderbouw VMBO én  

lessen en projecten op het gebied van communicatieve  

vaardigheden, studievaardigheden, taal en rekenen 

• lessen ‘communiceren’ en ‘sociale vaardigheden’

• schoolbrede, vakoverstijgende en specifieke lessen op  

basis van de individuele onderwijsbehoeften en evt.  

achterstanden of hiaten

• reguliere én specifieke methodes die aansluiten bij  

de onderwijsbehoeften van de leerlingen

• een groot deel van de lessen wordt gegeven door de mentor

• logopedist werkt in de klas samen met de docent(en)

Wat leer je bij  
ons op school?

Praktijkstroom 
voor leerlingen  
die beter leren  
in de praktijk. 
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PRAKTIJKSTROOM

De Praktijkstroom van het VierTaal College  

Schagen is bedoeld voor leerlingen die beter  

leren in de praktijk. Zij worden in de Praktijk-

stroom zo goed mogelijk voorbereid op  

een plek in de maatschappij.  De Praktijkstroom 

is een vijfjarig traject waarbij leerlingen worden 

toegeleid naar een arbeidsplaats. Hierbij wordt 

rekening gehouden met hun talenten, interesses 

en mogelijkheden. 

Na de praktijkstroom gaan de meeste leerlingen 

aan het werk.  Sommige leerlingen stromen door 

naar een MBO Entree opleiding. Anderen gaan 

aan het werk binnen beschermde arbeid of  

dagbesteding. Het VierTaal College kent  

vier uitstroomperspectieven: 

• MBO Entree

• Arbeid

• Beschermde Arbeid of

• Dagbesteding

                   

ONDERWIJS EN AANBOD

Het onderwijs binnen de Praktijkstroom wordt 

aangeboden in drie fasen:

• Oriëntatiefase: leerjaar 1 en 2

• Beroepsgerichte fase: leerjaar 3

• Transitiefase: leerjaar 4 en 5  

(en eventueel 6)     

Binnen het onderwijs in de Praktijkstroom  

staat de praktijk- en de stageleerlijn centraal.  

De leerling maakt allereerst kennis met  

verschillende sectoren, ontwikkelt algemene  

vaardigheden en leert deze toe te passen  

(tijdens de praktijkvakken en de begeleide  

interne en externe stage; leerjaar 1 en 2).  

Vervolgens staan de werknemers- en beroeps-

vaardigheden en het zelfstandig hiervan  

toepassen centraal (begeleide externe stage  

en zelfstandige externe stage; leerjaar 3,4,5).  

Naast de praktijk- en stageleerlijn worden binnen 

de Praktijkstroom vanaf leerjaar 1 de kernvakken 

Nederlandse taal, Wiskunde/rekenen en Engels 

geboden.

Binnen de oriëntatiefase en de beroeps  gerichte 

fase wordt aandacht besteed aan de secto-

ren Groen, Techniek, Facilitair, Schoonmaak 

en Consumptief. Bij het zoeken naar geschikte 

arbeidsplaatsen (voor stage en na uitstroom van 

de leerlingen) zijn de uitgangspunten de moge-

lijkheden en talenten van de leerling aan de ene 

kant en de mogelijkheden en de vraag vanuit de 

werkgever(s) aan de andere kant. VierTaal College 

Schagen werkt hierbij nauw samen met werk-

gevers uit de regio, gemeenten en UWV.

KENMERKEN PRAKTIJKONDERWIJS OP  

VIERTAAL COLLEGE SCHAGEN

• onderwijs op maat, aangepast op de onderwijs-

behoeften van de individuele leerling en de klas

• lessen ‘communiceren’ en ‘sociale vaardigheden’

• logopedist werkt samen met de 

leerkracht ín de klas

CERTIFICATEN EN PORTFOLIO

Al onze leerlingen hebben de mogelijkheid  

om (landelijk erkende) certificaten te halen.  

Branchegerichte certificaten, MBO certificaten  

en deelcertificaten Nederlands, Engels en  

Rekenen/Wiskunde.

Daarnaast heeft elke leerling een portfolio waarin 

de bewijzen en geleerde vaardigheden en de 

ontwikkeling van de competenties worden vast-

gelegd. Het portfolio vormt -naast de certificaten 

en de begeleiding vanuit onze school- een belang-

rijk instrument bij het vinden van een geschikte 

plaats op de arbeidsmarkt, in gesprek met een 

toekomstige werkgever.

AMBULANTE DIENST

De dienst ambulante begeleiding biedt als  

expertisecentrum ondersteuning aan het regulier 

primair-, voortgezet-, en middelbaar beroeps-

onderwijs. De dienst heeft als kerntaak het  

begeleiden van leerlingen met een auditieve  

en/of communicatieve beperking. Een ambulant 

begeleider van onze dienst biedt dus extra  

ondersteuning voor de leerling en begeleidt  

ouders en school bij de mogelijke aanpassingen 

die in het onderwijs of bij de stageplek nodig zijn.
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ZIEKTE

Als uw kind te laat op school komt of ziek is, 

verzoeken wij u voor 08.15 uur te bellen met de 

administratie van school: 0224 - 214071.  

Denkt u er, indien van toepassing, ook aan de 

chauffeur of het vervoersbedrijf te informeren?

KLACHT

Wanneer u als ouder (of verzorger) ergens  

ontevreden over bent of een klacht heeft, vragen 

we u in eerste instantie contact op te nemen met 

de betrokken medewerker of de mentor. Indien 

u er samen niet uitkomt kunt u contact opnemen 

met de schoolleiding. Binnen de school zijn er 

contactpersonen waarmee u de situatie kunt 

bespreken. Deze contactpersonen doen zelf geen 

onderzoek, maar kunnen u vertellen wat uw  

mogelijkheden zijn en waar u terecht kunt.

VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIE

De leerplichtwet biedt geen ruimte voor snipper-

dagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakan-

ties om. Voor gewichtige omstandigheden kunt 

u buitengewoon verlof krijgen van de directeur. 

Hieronder vallen sommige jubilea en wettelijke 

verplichtingen.

 

Voor het aanvragen van buitengewoon verlof  

gelden bij ons op school de volgende regels:

• aanvragen voor verlof worden schriftelijk  

gedaan op het daartoe bestemde formulier

• voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast 

de directeur, ook de leerplichtambtenaar  

toestemming moeten geven

• ongeoorloofd verzuim moet aan de 

 leerplichtambtenaar worden gemeld

 

Het formulier voor het aanvragen van verlof 

buiten de schoolvakanties dient minimaal 6 weken 

voorafgaand aan het verlof, GETEKEND bij het 

secretariaat ingeleverd te zijn.

Eén van de medewerkers van het secretariaat 

zorgt voor verwerking van uw aanvraag en  

koppelt terug of het wel / niet toegezegd is door 

middel van het retour zenden van een kopie van 

uw aanvraag met / zonder toezegging.

Praktische informatie
WAT TE DOEN BIJ…

Onze schoolregels

Voor schoolregels verwijzen we u naar de  

(uitgebreide) schoolgids, te vinden op onze 

website.  De belangrijkste omgangsregels zijn:

1. Ik respecteer de ander

2.  Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedrag;  

ik benader de ander positief

3. Ik accepteer dat we verschillend zijn
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De lestijden

VierTaal College Schagen hanteert vier korte 

lesweken per schooljaar.  In deze weken zijn 

de leerlingen na het  4e lesuur, vanaf 12.05 

uur vrij.

Dit betreft schooljaar 2019-2020  

de volgende weken/dagen:

• 26 t/m 30 augustus 2019

• 11 t/m 15 november 2019

• 3 t/m 7 februari 2020

• 23 maart 2020

• 2 t/m 5 juni 2020

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden, 

dan kunt u contact opnemen met Marianne 

van Duivenvoorde van het aanmeldpunt voor 

onze regio. 

TRAJECTBEGELEIDER

Marianne van Duivenvoorde 

Zij houdt telefonisch spreekuur 

van ma t/m do van 09.00 uur tot 11.00 uur.

T 0224 - 299 594

E m.vanduivenvoorde@viertaal.nl

Aanmelden
Van maandag t/m vrijdag 

TIJD

08.30-09.20 lesuur 1

09.20-10.10 lesuur 2

10.10-10.25 PAUZE

10.25-11.15 lesuur 3

11.15-12.05 lesuur 4

12.05-12.35 PAUZE

12.35-13.20 lesuur 5

13.20-14.05 lesuur 6

14.05-14.50 lesuur 7

DIRECTEUR Remco Niemeijer

TEAMLEIDER Iris van der Burgh

ADMINISTRATIE Sheila van Rijssen, Rana Keskin-Koroglu

Wie is wie?
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VAKANTIES

1e schooldag 26 augustus 2019

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 2020

Tweede paasdag  13 april 2020

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart  21 t/m 22 mei 2020

Tweede pinksterdag  1 juni 2020

Zomervakantie  3 juli t/m 14 augustus 2020

Vakanties en vrije dagen Informatiebeveiliging  
en privacy

VierTaal scholen/diensten verzamelen (bijzondere)  

persoonsgegevens van leerlingen om hen zo goed  

mogelijk bij het onderwijs te kunnen begeleiden. 

Stichting VierTaal moet zich daarbij houden aan de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens 

over personen zorgvuldig worden behandeld  

(geheimhoudingsplicht) en misbruik van  

persoonsgegevens wordt tegengegaan. 

OP DE WEBSITE VAN VIERTAAL (WWW.VIERTAAL.NL) KUNT U LEZEN 

• hoe wij omgaan met informatie van en over leerlingen, ouders/verzorgers;

• over uw recht van inzage in het leerlingdossier van uw zoon, dochter of pupil;

• hoe wij uw toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en videomateriaal;

• wat u kunt doen als u ziet dat er iets misgaat met persoonsgegevens, video’s of foto’s;

• wat Stichting VierTaal moet doen als persoonsgegevens, foto’s of video’s in verkeerde  

handen komen.

Voor Stichting VierTaal is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld:  

Lindy Leevendig. Zij is te bereiken via e-mail: ibp@viertaal.nl

VRIJE DAGEN VOOR DE LEERLINGEN:

30 september 2019

18 t/m 19 november 2019

10 februari 2020

13 februari 2020

24 maart 2020

8 juni 2020
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VIERTAAL

Onze school maakt deel uit van Stichting VierTaal. Binnen VierTaal  werken we samen met zes andere scholen voor leerlingen met een 

taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in de regio Amsterdam, Almere, Schagen en Den Haag. Hierdoor kunnen we als 

school gebruik maken van alle kennis en faciliteiten die de scholen samen hebben en op deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk 

onderwijs geven. In alle vier genoemde regio’s zijn ambulante diensten aan de scholen verbonden. Vanuit de ambulante diensten 

worden leerlingen begeleid die een ondersteuningsarrangement hebben gekregen van de CvO van Stichting VierTaal.  

De begeleiding vindt plaats op reguliere scholen. Meer informatie over onze scholen, de ambulante diensten,  

het toelatingsbeleid en het bestuur vindt u op de website van Stichting VierTaal www.viertaal.nl
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