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Deze folder lezen in eenvoudige taal? 
Zoek de plaatjes van het vergrootglas. 
Daaronder staan eenvoudige teksten. 
Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst. 
Maar dan korter.



Elke dag een  
nieuwe kans!
VSO Kristallis heeft drie locaties (Aventurijn, Park Neerbosch en 

het Hunnerbergcollege), elk met een eigen expertise op het gebied 

van onderwijs en begeleiding. De medewerkers van Kristallis zetten 

zich professioneel en betrokken in voor jongeren vanaf 12 jaar 

met een speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag. Wij staan 

naast jongeren en zoeken aansluiting bij hun dromen en drijfveren. 

Samen verhelderen we hun toekomstperspectief en maken we 

een plan. We houden daarbij de jongere als geheel in het oog: wie 

ben je, wat wil je, wat kun je en wat weet je? Leren gaat met vallen 

en opstaan, een veilig leerklimaat is daarom een voorwaarde. We 

werken met heldere regels en afspraken voor iedereen en individuele 

aandacht voor leerlingen. Kansen creëren doen we samen met 

leerlingen, met u als ouders/verzorgers en waar nodig met des-

kundigen uit de zorg, het (regulier) onderwijs, maatschappelijke 

ondernemingen en het bedrijfsleven. Ons motto is niet voor niets: 

Elke dag een nieuwe kans!

In deze folder vindt u handige informatie over Kristallis locatie 

Park Neerbosch en over onze kijk op onderwijs. Meer weten?  

Bekijk de uitgebreide schoolgids op onze website.

www.kristallis.nl 
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Kristallis is een school voor leerlingen vanaf 12 jaar. 
Het is een school voor speciaal onderwijs. 
Bij ons krijgen leerlingen een opleiding op maat. 
Leerlingen kunnen rekenen op extra hulp. 
Er zijn duidelijke regels op school. 
We zeggen: Elke dag een nieuwe kans! 
In deze folder staat belangrijke informatie. 
Meer informatie staat in de schoolgids op www.kristallis.nl.4



Onze kijk op onderwijs

Ons doel
Het doel van onze school is: 

>  Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op

een toekomst, die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.

Onze houding
Onze medewerkers:

>  Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in hen geloven.

Ons kompas
Onze leerlingen:

> Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.

> Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.

>  Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.

> Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.

>  Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.

> Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.
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Ons onderwijs
Kristallis biedt voortgezet speciaal onder-

wijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar 

met een speciale onderwijs- of onder-

steuningsvraag.

De leerlingen van Kristallis hebben 

vaak extra ondersteuning nodig om hun 

emoties en/of gedrag in goede banen 

te leiden. Daardoor komen ze binnen het 

reguliere onderwijs onvoldoende tot leren 

en ontwikkelen. De leerlingen hebben 

daarnaast behoefte aan ondersteuning 

bij bijvoorbeeld informatieverwerking, 

communicatie, plannen en organiseren 

en het aangaan van sociale contacten. 

Park Neerbosch onderscheidt zich als 

specialistische partner in onderwijs-

trajecten. In ons onderwijs gaan we uit 

van ‘de hele mens’. Onderwijs is meer 

dan alleen kennisoverdracht en richt zich 

ook op motiveren, sociale ontwikkeling 

en het onderhouden van vaardigheden 

en competenties. Hiermee bereiken we dat 

leerlingen zich qua persoon ontwikkelen, 

vertrouwen hebben in de samenleving en 

een realistisch perspectief ontwikkelen op 

werk, vervolgopleiding of dagbesteding. 

Ons onderwijs en onze ondersteuning 

zijn passend en op maat wanneer leer-

lingen na uitstroom succesvol bestendigen 

in het gekozen vervolgtraject. We zijn en 

blijven een school met mogelijkheden 

tot het behalen van een volwaardig havo 

of vmbo-T diploma, maar diplomering is 

een middel en geen doel op zich.

Leerlingen, ouders, zorgaanbieders,  

gemeenten, regulier onderwijs, samen-

werkingsverbanden én bedrijven zijn 

onze directe partners. We werken met 

professionals die kundig, betrokken, 

flexibel en communicatief vaardig zijn  

en plezier in het werk hebben.

Locatie Park Neerbosch heeft een uit-

gebreide ondersteuningsstructuur  

ingericht om de ontwikkeling van de  

leerlingen goed te kunnen volgen.
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Kristallis geeft voorgezet speciaal onderwijs. 
Park Neerbosch is één van de locaties. 
Medewerkers geloven in iedere leerling. 
Je krijgt les in het uitstroom-profiel Vervolg-onderwijs. 
Kristallis heeft veel aandacht voor de begeleiding van 
leerlingen.
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Schoolvakanties en vrije dagen
Park Neerbosch 2020-2021

Week Datum Activiteit

35 1 september 2021 Eerste lesdag

43 23 oktober tot en met 31 oktober 2021 Herfstvakantie 

52 en 1 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022      Kerstvakantie  

9 26 februari 2022 tot en met 6 maart 2022 Voorjaarsvakantie    

16 18 april 2022 2e Paasdag 

17 en 18 23 april tot en met 8 mei 2022 Meivakantie      

21 26 mei tot en met 27 mei 2022 Hemelvaartweekend

23 6 juni 2022 2e Pinksterdag    

29 t/m 34 16 juli tot en met 27 augustus 2022  Zomervakantie     

Handige informatie
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Vrije dagen voor de leerlingen 
> Maandag 22 november 2021

> Vrijdag 24 december 2021

> Maandag 28 maart 2022

> Dinsdag 7 juni 2022

> Vrijdag 15 juli 2022

De vrije dagen van leerlingen zijn gekoppeld

aan studiedagen en teamontwikkeling

van de docenten van Kristallis.

Lestijden van de locatie 
Park Neerbosch
1e lesuur: 08.30 tot 09.15 uur

2e lesuur: 09.15 tot 10.00 uur

Pauze: 10.00 tot 10.15 uur

3e lesuur: 10.15 tot 11.00 uur

4e lesuur: 11.00 tot 11.45 uur

5e lesuur: 11.45 tot 12.30 uur

Pauze: 12.30 tot 13.00 uur

6e Lesuur: 13.00 tot 13.45 uur

7e Lesuur: 13.45 tot 14.30 uur

Tijdens de pauzes verblijven de leerlingen  

onder begeleiding op het plein of in de 

overblijfruimte. Uw kind brengt zelf eten 

en drinken mee. 

Lesuitval en opvang 
Helaas vallen ook onze leerkrachten 

soms uit wegens ziekte. Bij ziekte van 

een groepsleerkracht vangt een andere 

leerkracht dit zo veel mogelijk op.  

Wanneer dit niet mogelijk is, worden  

de leerlingen in principe verdeeld  

over de andere klassen van de locatie. 

Slechts uitzonderlijk vervallen de lessen. 

Ouders worden zo tijdig mogelijk hierover 

geïnformeerd.

Ziekte en verzuim
Wij vragen u bij ziekte van uw zoon/

dochter dit voor aanvang van de lessen 

te melden. U kunt dit doen door een mail 

te sturen naar verzuimpnb@kristallis.nl. 

Op alle locaties van Kristallis hanteren 

we het Regionaal Verzuimprotocol. Het 

verzuim van leerlingen leggen we vast 

in een registratiesysteem. De mentor, 

teamleider of intern begeleider neemt 

bij ongeoorloofd verzuim contact op met 

ouders/verzorgers. Als blijkt dat ongeoor-

loofd verzuim met regelmaat voorkomt, 

zijn wij verplicht om dit verzuim te melden 

bij de leerplichtambtenaar van de gemeente 

waar de leerling ingeschreven staat. 
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Verlofregeling
Ouders/verzorgers van schoolgaande

kinderen zijn op basis van de leerplicht-

wet verplicht zich te houden aan de 

vakantieperioden die de locatie vaststelt. 

Hiervan mag alleen worden afgeweken 

als het door het beroep van één van de 

ouders/verzorgers niet mogelijk is om 

tijdens de schoolvakanties met vakantie 

te gaan of bij andere gewichtige omstan-

digheden. Dit zijn:

>  het voldoen aan een wettelijke

verplichting, voor zover dit niet

buiten de lesuren kan geschieden;

>  verhuizing, voor ten hoogste één dag;

>  het bijwonen van het huwelijk van

bloed- of aanverwanten in de 1e t/m

3e graad, voor één of ten hoogste

twee dagen, afhankelijk of dit

huwelijk wordt gesloten in of buiten

de woonplaats van de leerling;

>  ernstige ziekte van ouders/verzorgers

of bloed- of aanverwanten t/m de

3e graad, duur in overleg met de

locatieleider/teamleider;

>  overlijden van bloed- of aanver-

wanten t/m de 4e graad, duur in

overleg met de locatieleider;

>  het 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum

en het 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig

huwelijksjubileum van ouders/

verzorgers of grootouders voor één dag;

>  het voldoen aan plichten die

voortvloeien uit de geloofs- of levens-

overtuiging, voor ten hoogste één dag;

>  andere naar het oordeel van de

locatieleider belangrijke redenen,

in zeer bijzondere gevallen, en met

uitsluiting van andere vakanties dan

die in de schoolgids staan.

Er wordt geen verlof gegeven voor carna-

val, wintersport en dergelijke. Als de 

aanvraag om verlof wegens gewichtige 

omstandigheden meer dan tien dagen 

betreft, neemt de leerplichtambtenaar 

de beslissing. U moet verlof buiten de 

schoolvakanties altijd schriftelijk aan-

vragen bij de locatieleider.
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Ontheffing 
Sommige leerlingen kunnen vanwege 

hun (poli)klinische behandeling niet het 

verplichte aantal onderwijsuren volgen. In 

dat geval zal de behandelaar dit schriftelijk 

melden aan de locatieleider, die vervol-

gens - na schriftelijke instemming van 

u als ouders/verzorgers - toestemming

voor ontheffing vraagt aan leerplicht en

de Inspecteur voor het Onderwijs. Die

aanvraag gaat altijd gepaard met een

aangepast plan van ingroei, waarin is be-

schreven hoe we de leerling begeleiden

naar een volledig onderwijsprogramma.

Wanneer een leerling om andere dan

behandelredenen het verplicht aantal

onderwijsuren niet kan volgen, stelt de

Commissie voor de Begeleiding in over-

leg met u en de onderwijsinspectie een

plan van gefaseerde instroom op.

Veiligheid in de school
Kristallis hecht grote waarde aan een 

veilige leer- en werkomgeving voor ie-

dereen. Een gedragscode voor teamleden 

en leerlingen, gebaseerd op de missie en 

visie van Kristallis, vormt samen met het 

pedagogische en didactische klimaat een 
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belangrijke basis voor de veiligheid. We 

registreren en evalueren Kristallis-breed 

op vergelijkbare wijze alle incidenten en 

ongevallen. Met deze werkwijze brengen 

we de veiligheid op een steeds hoger 

niveau en voldoen we aan de wettelijke 

vereisten.

Kristallis heeft een veiligheidsplan. Hierin 

staan de visie op veiligheid met daaraan 

gekoppeld procedures over ongewenste 

omgangsvormen zoals fysiek en verbaal 

geweld, discriminatie/racisme, seksuele 

intimidatie en pesten. De regels, afspraken 

en protocollen staan op de website van 

onze school of liggen op school ter inzage.

Wanneer blijkt dat een leerling tijdelijk 

niet in staat is een les te volgen (over-

prikkeling, opbouw van spanning of  

concentratieproblemen), kan hij/zij 

worden verwezen naar de ‘achterwacht’. 

Daar wordt de leerling opgevangen en 

begeleid met de bedoeling een terugkeer 

naar de klassensituatie mogelijk te maken.

Formeel kan de school ook beslissen  

een leerling te schorsen of, in zeer uit-

zonderlijke gevallen, zelfs te verwijderen 

van school. Daarbij gelden uiteraard een 

aantal regels, die u kunt lezen in de 

schoolgids en op onze website.

Meldcode
De wet ‘Verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling’ trad op 

1 juli 2013 in werking. Deze wet geldt 

voor diverse sectoren waaronder ook het 

onderwijs. De meldcode is een middel 

om leerkrachten en andere professionals 

te ondersteunen bij het herkennen van 

kindermishandeling en het doen van 

meldingen daarover. Voor meer informatie 

zie www.meldcode.nl. 

Rookverbod
Alle onderwijslocaties van Kristallis zijn 

openbare gebouwen. In onze gebouwen  

is een algemeen rookverbod van kracht. 

Op de locatie van uw kind zijn afspraken  

vastgelegd met betrekking tot het 

roken door leerlingen op het terrein 

van de school in pauzes en voor- en na 

schooltijd. We ontwikkelen beleid om te 

voldoen aan wet- en regelgeving waarin 

staat dat er ook op het schoolterrein niet 

meer mag worden gerookt. Graag betrek-

ken we ouders hierbij.
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Pesten 
Pesten komt helaas overal voor. Zo ook 

op scholen. Het gebeurt meestal buiten 

het gezichtsveld van leerkrachten en 

ouders/verzorgers. Dat maakt het vaak 

moeilijk om er op de juiste manier op in 

te spelen. In ons onderwijs willen wij het 

pesten serieus aandacht geven. Dat wil 

zeggen dat wij:

>  gevoelig zijn voor signalen van

kinderen en ouders/verzorgers;

>  tijd inruimen, zowel in persoonlijke

gesprekken als in groepsverband,

om pesten bespreekbaar te maken.

Wij willen samen met de kinderen

zoeken naar oplossingen;

>  daar waar nodig corrigerend

optreden, in sommige situaties

bestraffend;

>  gepeste kinderen ook willen leren

hoe zij met pestgedrag om kunnen

gaan. Kinderen dienen in zekere mate

weerbaar gemaakt te worden;

>  als leerkrachten onze deskundigheid

voortdurend op peil willen houden

met betrekking tot de aanpak van

sociaal-emotionele problemen,

waaronder het pestgedrag.

Toediening van medicijnen 
Als uw kind tijdens de schooluren 

medicijnen nodig heeft, moet dit door 

ouders bij de school aangegeven worden. 

U kunt aan de mentor vragen of hij/zij 

deze wil toedienen. U dient hiervoor een 

toestemmingsverklaring in te vullen en 

aanvullende afspraken vast te leggen in 

overleg met de mentor van uw kind. U 

blijft echter altijd zelf verantwoordelijk 

voor het toe te dienen medicijn en niet 

de medewerkers van de locatie. Ook als 

onverhoopt de dosering te hoog of te 

laag is of als vergeten wordt het medicijn 

toe te dienen. 

Meer informatie over de manier waarop we 

binnen Kristallis omgaan met medicatie-

gebruik door leerlingen vindt u in het 

protocol medicatiegebruik leerlingen. U 

kunt dit protocol opvragen en doornemen

met de mentor. Ook zijn de meest 

gebruikte protocollen te vinden op de 

website van Kristallis.
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Onze aanpak van pesten hebben we 

beschreven in een protocol. Voor  

meer informatie zie www.kristallis.nl.

Schooladministratie en 
leerlingendossier
De school is verplicht een leerlingenad-

ministratie te voeren. Deze gegevens 

vallen onder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Kristallis 

spant zich in om te voldoen aan alle, bij 

deze verordening horende regelgeving en 

wordt hierbij ondersteund door Pluryn. 

Als ouders/verzorgers heeft u het recht 

het leerlingendossier van uw kind in te 

zien. U kunt hiervoor contact opnemen 

met de locatieleider. Ook leerlingen van 

16 jaar en ouder hebben hier recht op. 

Als uw kind 18 jaar of ouder is, heeft u 

schriftelijke toestemming van uw kind 

nodig om het dossier in te kunnen zien. 

Meer informatie over het leerlingen-

dossier vindt u in de schoolgids op onze 

website.

Doorgeven van wijziging van 
gegevens 
Voor goede en tijdige communicatie 

met u als ouders/verzorgers is het 

van belang dat wij uw juiste adres, 

telefoonnummer(s) en e-mailadres  

hebben. Als u verhuist of als een andere 

wijziging zich voordoet die van belang is 

voor het onderwijs aan uw kind, ver-

zoeken wij u dit door te geven aan de 

leerlingen administratie. Dit kan telefonisch 

of via e-mail:  

leerlingadministratie@kristallis.nl.

Telefoongebruik
De locaties van Kristallis zijn op school-

dagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 

en 16.00 uur. Berichten die op de locaties 

ontvangen worden en bestemd zijn voor 

leerlingen, geven we door aan betrokkenen. 

Leerlingen kunnen, met toestemming 

op basis van urgentie, gebruik maken 

van de schooltelefoon. Wij adviseren 

leerlingen om geen mobiele telefoon mee 

naar school te nemen. Mocht de leerling 

anders besluiten, dan hoort de telefoon 

voor aanvang van het lesprogramma 

opgeborgen te zijn in een kluisje of in 

bewaring gegeven te zijn bij de docent. 
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Internetgebruik
Internetgebruik is op onze school aan 

regels gebonden. Deze regels kunnen per 

afdeling verschillen. De mentor informeert  

de leerlingen aan het begin van het 

schooljaar over de regels rondom inter-

netgebruik.

Schoolarts
Pauline Steens is als jeugdarts vanuit 

de GGD werkzaam voor onze school.  

Klachtenregeling en vertrouwens-
persoon 
Klachten over de dagelijkse gang van 

 zaken op onze school handelen we 

 normaal gesproken af in onderling 

overleg tussen ouders, leerlingen, 

medewerkers en locatieleiding. Het kan 

echter voorkomen dat de klacht niet naar 

tevredenheid is afgehandeld of dat de 

klacht van dien aard is dat een beroep 

op de klachtenregeling nodig is. 

Klachten kunnen onder meer betrekking 

hebben op: begeleiding van leerlingen, 

schoolresultaten, toepassing van 

strafmaatregelen, inrichting van de 

schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 

discriminerend gedrag, agressie, geweld 

en pesten. 

Over beslissingen of over gedrag van 

bestuur, directie of personeel kunnen 

ouders, leerlingen of personeelsleden 

een klacht indienen bij de interne 

klachtencommissie. Kristallis heeft een 

klachtenregeling opgesteld zoals de 

wet voorschrijft. Op onze website is de 

actuele versie van de klachtenregeling te 

vinden.

Bestuurlijke ontwikkeling
VSO Kristallis werd per 1 augustus 2021 

onderdeel van de Aloysius Stichting. De 

school maakte sinds 2016 deel uit van 

Pluryn. De Aloysius Stichting is er voor 

kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar 

die expertise in onderwijs, begeleiding 

en ondersteuning nodig hebben. De aan-

gesloten scholen bereiden alle leerlingen 

voor op een betekenisvolle toekomst 

in de samenleving. Daarbij richten zij 

zich nadrukkelijk op ouders, familie en 

verdere omgeving. Voor meer informatie: 

www.aloysiusstichting.nl
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Contactpersonen per locatie 
Om de klachtenregeling zo laagdrempelig 

mogelijk te laten verlopen, heeft elke 

 afdeling van Kristallis een interne contact-

persoon. Deze maakt geen onderdeel uit 

van het management van de afdeling en 

neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

in acht. De interne contactpersonen zijn 

verplicht tot geheimhouding. 

Interne contactpersoon bij klachten
L. Irving

Telefoon: 088 - 779 57 00

E-mail: l.irving@kristallis.nl

Externe vertrouwenspersoon
Vanuit de GGD vormen twee artsen en 

twee verpleegkundigen het team van 

externe vertrouwenspersonen. Mocht  

er zich een situatie voordoen waarvoor  

Kristallis, ouders of een leerling een 

externe vertrouwenspersoon wil in-

schakelen, dan is de GGD te bereiken 

via 088 - 144 73 30. Zij zorgen ervoor dat 

een van de vier vertrouwenspersonen 

spoedig terugbelt.

Landelijke klachtencommissie
Klachtencommissie VBS

Postbus 95572

2509 CN Den Haag

Stichting Geschillen Commissies 
Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Ouders en leerlingen, schoolbesturen en 

medewerkers kunnen bij de GCBO terecht 

voor de onafhankelijke en deskundige 

behandeling van alle geschillen binnen 

het bijzonder onderwijs.

Stichting GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH Den Haag 

Telefoon: 070 - 386 16 97 

Fax: 070 - 302 08 36 

E-mail: info@gcbo.nl

Web: www.gcbo.nl

Interne klachtencommissie
Een klacht kan schriftelijk worden  

ingediend door een brief te richten aan:

Klachtencommissie Kristallis  

p/a Hatertseweg 400, 

6533 GV Nijmegen

Vertrouwenspersoon 
onderwijsinspectie
Centraal Meldpunt vertrouwensinspectie: 

0900 - 111 31 11
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Leerlingen hebben alleen vrij op afgesproken dagen  
en vakanties. 
Buiten de vakantie krijg je alleen in bijzondere gevallen vrij. 
Ouders moeten dat verlof schriftelijk aanvragen. 
Kristallis heeft duidelijke regels voor de leerlingen: 
• De school is veilig.
• Wapens, alcohol en drugs zijn verboden.
• Pesten, uitschelden, bedreigen en vechten zijn verboden.
• Geen mobiele telefoon in de klas.
De school besteedt veel aandacht aan het voorkomen
van pesten.
De aanpak staat beschreven in een protocol.
Er zijn ook regels voor het gebruik van internet.
Heb je een klacht over de school?
Op de website staat de klachtenregeling.
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Het belang van betrokkenheid 
Voor ons zijn ouders en verzorgers een 

belangrijke partner. Een goede en pro-

ductieve relatie tussen school en ouders 

is van belang voor de schoolprestaties 

en de persoonlijke  ontwikkeling van de 

leerlingen. U kent uw kind het best en 

kunt belangrijke handvatten bieden voor 

de omgang met uw kind. Deze kennis 

willen we optimaal benutten. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat betrokkenheid van 

ouders de schoolprestaties van leerlingen 

positief beïnvloedt. Gedurende de school -

loopbaan van elke leerling betrekken 

we ouders op diverse manieren bij het 

onderwijs.  

Zo voeren we met alle ouders een uit-

gebreid intakegesprek en zijn er periodieke 

besprekingen over het ontwikkelings-

perspectiefplan en de voortgang. Daar-

naast geven we algemene informatie  

op de website en in nieuwsbrieven. 

De locatieleiding maakt contactmomenten  

voor ouders/verzorgers tijdig en schrifte lijk 

bekend aan ouders. De datum van de open 

dag zal ruim op tijd worden vermeld 

op de website. Al onze medewerkers 

zijn dan aanwezig en beschikbaar voor 

een gesprek, informatie of rondleiding. 

Alle overige contacten met ouders zijn 

zoveel mogelijk op maat. Leerlingen in 

het speciaal onderwijs gaan niet altijd in 

hun woonplaats naar school. Sommige 

leerlingen wonen bovendien tijdelijk 

niet thuis, maar zijn opgenomen voor 

behandeling. De fysieke afstand  tussen 

ouders en school is of lijkt hierdoor soms 

groter dan voor ouders met kinderen 

in het regulier onderwijs. We hebben 

daarom tussen de formele gesprekken 

door regelmatig contact met u. 

Afhankelijk van het onderwerp en de 

 behoefte verloopt dat per telefoon, 

e-mail of in een persoonlijk gesprek.

Deze contacten kunnen gaan over iets

vervelends wat er die dag gebeurd is op

school, maar we vinden het ook belangrijk

om positieve ervaringen met u te delen.

Andersom stellen wij het op prijs dat u

contact met ons opneemt (telefonisch of

anders), als u iets kwijt wilt over uw kind

dat van belang is voor school. Op deze

manier proberen we u zo goed mogelijk

op de hoogte te houden én van uw

ervaringsdeskundigheid gebruik te maken.
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Naast de directe betrokkenheid van 

ouders in de contacten over hun kind 

vinden we het ook belangrijk om ouders 

te betrekken bij de school als organisatie. 

We stellen het op prijs wanneer ouders 

meedenken en ook meewerken (partici-

peren) in bepaalde activiteiten.

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap is een groot goed in 

het Nederlandse onderwijsstelstel. Het is 

de uitgesproken wens van de overheid dat 

ouders, leerlingen en personeel  kunnen 

meepraten over het beleid en de uitvoe-

ring van het beleid binnen de school.  

De medezeggenschapsraden hebben 

daarvoor het recht gekregen op informatie  

en het recht om te adviseren over beleids-

zaken. De medezeggen schapsraad (MR) 

bestaat uit drie geledingen: een personeels-

geleding, een oudergeleding en een 

leerlingengeleding. Iedere geleding heeft 

eigen rechten en gezamenlijke rechten. 

Deze rechten zijn onder andere vast-

gelegd in de Wet Medezeggenschap op 

Scholen (WMS). De leden van de MR 

worden gekozen voor een termijn van  

3 jaren. De MR bestaat uit zes vertegen-

woordigers van het personeel en zes 

vertegenwoordigers van de ouders en 

leerlingen. U kunt contact opnemen met 

de MR van Kristallis door te mailen naar: 

mr@kristallis.nl. 

Foto’s en films
We gebruiken af en toe ook beeldmateriaal  

(foto’s en video’s) in onze activiteiten. 

Opnames/foto’s worden bijvoorbeeld 

gemaakt tijdens activiteiten, schoolreisjes 

en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit 

beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan zorg-

vuldig om met deze foto’s en video’s. Wij 

plaatsen geen beeld materiaal waardoor 

leerlingen schade  kunnen ondervinden. We 

plaatsen bij foto’s en video’s geen namen 

van leerlingen. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving 

verplicht om uw toestemming te vragen 

voor het gebruik van beeldmateriaal van 

uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 

16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder 

moeten zelf toestemming geven. Het is 

goed om het geven van toestemming 

 samen met uw zoon/dochter te bespreken.  

Als u uw keuze thuis bespreekt, dan 

weten ze zelf waarom het gebruik van 

foto’s en video’s wel of niet mag. Het is 

goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s 

van uw kind gebruikt worden door 
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Kristallis. Uw toestemming geldt alleen 

voor beeld materiaal dat door ons of in 

onze opdracht wordt gemaakt. Het kan 

voorkomen dat andere ouders foto’s 

maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar 

wij vertrouwen erop dat deze ouders ook 

terughoudend zijn met het plaatsen en 

delen van beeldmateriaal op internet.

School Video Interactie Begeleiding
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) 

is één van de begeleidingsmethoden 

die Kristallis hanteert om het onderwijs 

zo goed mogelijk af te stemmen op 

de leerlingen. We zetten dit middel 

voornamelijk in om de leerkrachten te 

ondersteunen bij hun onderwijstaak. Een 

gespecialiseerde School Video Interactie 

Begeleider (SVIB’er) maakt korte video-

opnamen in de klas en bespreekt deze 

vervolgens met de leerkracht. Als we 

de methodiek inzetten bij specifieke 

begeleidingsvragen van één of meerdere 

leerlingen, dan brengen we de ouders/

verzorgers hiervan op de hoogte en vragen 

we om toestemming. Meer hierover leest 

u in de schoolgids op onze website.
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Kristallis vindt betrokkenheid van ouders belangrijk. 
De school gaat regelmatig met de ouders in gesprek. 
We vragen ouders advies over hun kind. 
Want ouders kennen hun kind het best. 
Ouders kunnen ook meepraten over ons onderwijs. 
Daarvoor is de raad voor mede-zeggenschap. 
Daarin zijn ook ouders vertegenwoordigd.
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Vrijwillige ouderbijdrage
De school organiseert voor de leerlingen 

verschillende culturele, kunstzinnige en 

sportieve activiteiten, waarvoor we geen 

vergoeding vanuit de overheid krijgen. 

Om deze extra uitgaven mogelijk te maken,  

verzoeken wij de ouders vrijwillig in de 

kosten bij te dragen. In samenspraak 

met de oudergeleding van de medezeg-

genschapsraad stellen we elk schooljaar 

het bedrag vast. Het bedrag kan afhankelijk 

zijn van leerjaar en opleiding. Voor het 

schooljaar 2020-2021 bedraagt de vrijwil-

lige ouderbijdrage € 60,-. Aan het begin 

van het schooljaar wordt aan de ouders 

gevraagd of zij deze vrijwillige bijdrage 

willen overmaken. Jaarlijks wordt een 

verantwoording van de besteding van 

deze gelden voorgelegd aan de ouder-

geleding van de medezeggenschapsraad. 

Park Neerbosch zoekt ouders en/of 

verzorgers die mee willen denken of 

ondersteunen bij het organiseren van 

allerlei activiteiten. Als u geïnteresseerd 

bent, neem dan contact op met de locatie-

leiding.

Leerlingenvervoer
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs 

is een vervoersvergoeding mogelijk. 

De ouders of verzorgers kunnen een 

aanvraag indienen bij het bureau Leer-

lingenvervoer van de gemeente waar de 

leerling ingeschreven staat. We maken u 

erop attent dat dergelijke vergoedings-

regelingen na de invoering van Passend 

Onderwijs mogelijk veranderd zijn. Voor 

actuele informatie verwijzen we u naar 

(de website van) de gemeente of het 

stadskantoor.

Kluisjes
Wij bieden leerlingen de gelegenheid om 

binnen Kristallis vanaf aanvang van het 

schooljaar een kluisje te gebruiken. Soms 

vragen we een borgsom die we aan het 

eind van het schooljaar weer teruggeven. 

Leerlingen krijgen op school informatie 

over de mogelijkheid om een kluisje te 

gebruiken.
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Boeken en leermiddelen
Kristallis ontvangt een bijdrage van het 

Ministerie van Onderwijs en betaalt  

daarmee de boeken en leermiddelen.  

We stellen het lesmateriaal en de leer-

middelen graag ter beschikking aan de 

leerlingen en verwachten dat zij zorg-

vuldig met deze spullen omgaan. Als dat 

niet gebeurt, is onze school gerechtigd 

om de schade te verhalen op leerlingen, 

ouders en verzorgers.

Schoolverzekering voor leerlingen
Kristallis heeft voor alle leerlingen een 

schoolongevallenverzekering afgesloten. 

Deze verzekering is ook van toepassing 

tijdens de schooluitjes, stagewerkzaam-

heden en op weg van of naar school-

activiteiten. De polisvoorwaarden zijn 

opvraagbaar bij de locatieleider.

Aansprakelijkheid
Als een leerling schade toebrengt aan de 

school of aan persoonlijke bezittingen 

van anderen, stellen we de ouders 

aansprakelijk. Wij adviseren de ouders 

daarom met klem een WA-verzekering af 

te sluiten. Informatie over de verzekering 

die de school heeft afgesloten is op-

vraagbaar bij de leiding van de locatie.
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Ouders betalen een vrijwillige bijdrage. 
Daarvan worden extra activiteiten betaald. 
Het is mogelijk om leerlingen-vervoer naar school te regelen. 
Dit moeten de ouders aanvragen bij de gemeente. 
De school zorgt voor boeken en leermiddelen. 
Er is een ongevallen-verzekering voor alle leerlingen  
afgesloten. 
Is een leerling bij een incident op school betrokken? 
Dan kan de leerling worden geschorst.
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Adressen 

Bestuur Stichting Kristallis
Postbus 98

2215 ZH Voorhout

Telefoon:  0252 43 40 0

Centrale Intake
Telefoon: 088 - 779 59 20

E-mail: intake@kristallis.nl

Locatie Park Neerbosch 

Scherpenkampweg 20

6545 AL Nijmegen

Telefoon: 088 - 779 57 00 

E-mail: verzuimpnb@kristallis.nl

E-mail: infoparkneerbosch@kristallis.nl

Medezeggenschapsraad
Postbus 98

2215 ZH Voorhout

Telefoon:  0252 43 40 00

E-mail: mr@kristallis.nl

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen
Postadres: Postbus 1082

6501 BB Nijmegen

Bezoekadres: Streekweg 20 te Nijmegen

Telefoon: 024 - 355 10 97

E-mail: info@samenwerkingsverbandvo.nl

Web: www.samenwerkingsverbandvo.nl
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Contact
Kristallis
Locatie Park Neerbosch 

Scherpenkampweg 20

6545 AL Nijmegen

Telefoon: 088 - 779 57 00 

E-mail: infoparkneerbosch@kristallis.nl 


