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1. Voorwoord  

Beste ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden, 
 
Met plezier bied ik u, namens het bestuur, onze nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2021-2022 aan.  
Onze school heeft drie locaties (Aventurijn, Park Neerbosch en het Hunnerbergcollege), elk met een eigen 
expertise op het gebied van onderwijs en begeleiding. De locaties hebben een eigen gids met daarin een 
Kristallis breed gemeenschappelijk deel op locatie overstijgende thema’s.  De gidsen bevatten verder 
toelichtingen op locatie specifieke onderwerpen zoals onderwijsprogramma’s, doelstellingen en 
opbrengsten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de 
school en de andere manieren waarop we u informeren. 
Onze medewerkers  zetten zich dagelijks met hart en ziel in voor jongeren vanaf 12 jaar met een speciale 
onderwijs- en ondersteuningsvraag. We zoeken aansluiting bij hun dromen en drijfveren en samen met 
leerlingen en ouders concretiseren we het toekomstperspectief van onze leerlingen. We zien onszelf als een 
maatwerkvoorziening voor leerlingen op weg naar zelfstandigheid, vervolgonderwijs of arbeid. Ons succes 
wordt daarom vooral bepaald door de mate waarin leerlingen erin slagen om na het beëindigen van het 
opleidingstraject bij Kristallis succesvol te zijn in het samen met ons uitgezette vervolgtraject. 
Het afgelopen schooljaar kende grote uitdagingen als gevolg van Corona. We hebben, dankzij de extra 
inspanningen van onze medewerkers, hier zo goed mogelijk op ingespeeld.  Natuurlijk hopen we dat er 
komend schooljaar weer sprake kan zijn van een terugkeer naar de normale situatie binnen  het onderwijs, 
zodat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen en aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken.  
Een van de ontwikkelingen die bij het opstellen van deze gids speelt is het voorgenomen besluit van de 
besturen van Kristallis en van de Aloysiusstichting tot overdracht van Kristallis naar de Aloysiusstichting. Het 
huidig bestuur van Kristallis (de stichting Pluryn) wil zich weer meer gaan toeleggen op haar kerntaken in 
het verlenen van zorg.  Betrokken besturen zien daarnaast  kansen op het gebied van kwaliteit- en 
dienstverlening  wanneer Kristallis onderdeel uit gaat maken van een groot onderwijsbestuur. Kristallis 
behoudt daarbij haar huidige basis als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling.  
Eind 2020 zijn de vereiste verkennende onderzoeken gestart en vooralsnog is het de verwachting dat de 
overdracht in augustus 2021 kan worden afgerond. Verderop in deze gids vindt u nog nadere toelichting op 
bovenstaand voornemen. 

 
Ons motto is en blijft : Elke dag een nieuwe kans! 

 
Namens alle medewerkers en het bestuur van Kristallis wens ik iedereen een inspirerend en succesvol 
schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Rolf de Folter, 
Bestuurder Pluryn 
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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 schoolgids staat belangrijke informatie. 
Lees de schoolgids goed. 
Iedereen een fijn schooljaar gewenst! 
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2. Kristallis als organisatie 

 
Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar met een speciale onderwijs- 
of ondersteuningsvraag.  
 
Organisatie en besturing 
Bij Kristallis werken circa 122 medewerkers, verspreid over drie locaties: Aventurijn, Park Neerbosch en De 
Hunnerberg. De teams bestaan uit docenten, orthopedagogen, intern begeleiders, diagnostisch 
medewerkers, schoolmaatschappelijk werk, conciërges, administratief medewerkers en leidinggevenden. 
Kristallis is gespecialiseerd in het geven van onderwijs op maat, waarbij de programmering van onderwijs en 
de intensiteit van begeleiding zoveel mogelijk zijn aangepast op de specifieke ondersteuningsvraag van 
iedere individuele leerling. 
De teams en locaties worden geleid door team- en schoolleiders. Deze leggen verantwoording af aan de 
Raad van Bestuur .Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de 
leerlingenzorg, en stelt de beleidskaders vast. De Raad van Toezicht van Pluryn ziet toe op de kwaliteit van 
het bestuurlijk proces.  
 
De locaties 
Kristallis kent drie locaties: 
• Aventurijn. Deze locatie biedt diplomagericht vmbo (BB, KB), mbo 1 en arbeidstoeleidende trajecten. 
• Park Neerbosch. Hier verzorgen we voornamelijk vmbo TL en havo en daarnaast individuele 

maatwerktrajecten. 
• Het Hunnerbergcollege. Deze locatie is verbonden aan en gehuisvest in het gebouw van Justitiële 

Jeugdinrichting (JJI) De Hunnerberg. Het onderwijsaanbod (vmbo, havo, vwo en mbo niveau 1, 2 en 3) 
sluit zoveel mogelijk aan bij het lopende onderwijsprogramma van de leerling voorafgaand aan de 
plaatsing in detentie. Wanneer daar geen sprake van was, sluit het onderwijsaanbod aan bij de 
gewenste en verwachte uitstroombestemming.  

Bestuurlijke ontwikkeling 

Zoals wellicht bekend maakt Kristallis, samen met nog een aantal andere vso-scholen, deel uit van Pluryn. 
Eind 2020 is er door het bestuur van Pluryn en het bestuur van de Aloysiusstichting een 
intentieovereenkomst gesloten als startpunt voor onderzoek naar een voorgenomen overname van Kristallis 
door de Aloysiusstichting. Op het moment van opstellen van deze schoolgids lijkt het welhaast zeker dat 
deze overdracht ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. 
De Aloysiusstichting is een groot VSO-onderwijsbestuur met vele vestigingen van verschillende aard 
verspreid over Nederland. Zie voor nadere informatie:  https://www.aloysiusstichting.nl  
 
We denken door deze overdracht te kunnen profiteren van de geboden schaalgrootte en diversiteit en willen 
daarmee onze eigen ontwikkeling en kwaliteit een positieve impuls geven.  
  

https://www.aloysiusstichting.nl/
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Toelaatbaarheidsverklaring 

Om bij Kristallis onderwijs te kunnen volgen, hebben leerlingen een geldige toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) nodig. Het Samenwerkingsverband geeft deze verklaring af op basis van de geformuleerde 
ondersteuningsvraag. De centrale intake van Kristallis verwerkt en coördineert de aanmeldingen. 
Een aantal van onze leerlingen verblijft op het Leo Kannerhuis. Deze leerlingen kunnen ook zonder TLV 
worden geplaatst. 
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3. Visie en uitgangspunten van ons 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.  

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. 

Onze houding 

De houding van onze medewerkers: 
• We staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in hen geloven. 

Onze doelgroep 

Onze leerlingen hebben vaak een specifieke ondersteuningsvraag op het gebied van emotie- en/of 
gedragsregulatie, waardoor ze binnen het reguliere onderwijs onvoldoende tot leren en ontwikkelen komen. 
Opvoedings- en omgevingsfactoren spelen hierbij een grote rol. Leerlingen kennen daarnaast vaak een 
ondersteuningsbehoefte in bijvoorbeeld informatieverwerking, communicatie, plannen en organiseren en 
het aangaan van sociale interactie.  

Talenten van onze leerlingen 

Wij sluiten aan op de kwaliteiten en specifieke behoeften van de leerlingen en stimuleren hen om hun eigen 
talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Wij onderkennen de basisbehoeften op het gebied van 
relatie, autonomie en competentie bij jongeren. Om talentontwikkeling te bereiken, is het van belang om 
leerlingen te laten ervaren waar ze al goed in zijn en van daaruit samen te werken aan wat de leerling wil 
bereiken. Maatwerk per leerling is dus nodig evenals samenwerking met ouders/verzorgers. 
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Kristallis heeft drie scholen in Nijmegen: 
Aventurijn, Park Neerbosch en het Hunnerbergcollege. 
Er werken ongeveer 122 medewerkers op de scholen. 
De leerlingen krijgen les in kleine klassen. 
Je krijgt de ruimte om te ontdekken waar je goed in bent. 
Als je klaar bent bij Kristallis kun je gaan werken. 
Of je gaat verder op een andere school. 
We willen het onderwijs steeds verbeteren. 
Daarom hebben we doelen en plannen opgesteld. 
Deze kun je vinden in het schoolplan.  
We willen weten of iedereen tevreden is over school. 
Om dit te meten, doen we onderzoek. 
Ouders, leerlingen en medewerkers doen hieraan mee. 

Extra ondersteuning waar nodig 

Jongeren hebben recht op veiligheid, gelijkwaardigheid, goede ondersteuning en optimale 
ontwikkelingskansen. Deze kernwaarden van Kristallis leiden tot onderwijs op maat voor onze leerlingen:  
 
• Met ambitie werken we gestructureerd aan vernieuwing, verbetering en borging van kwaliteit. 
• Elke leerling krijgt bij Kristallis op basis van zijn of haar het ontwikkelingsperspectief een passende en 

duurzame plek in het onderwijs gericht op optimale maatschappelijk participatie en integratie in de 
samenleving. 

• We werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere 
communicatie met ouders, opvoeders en jongeren aan de realisatie van ons onderwijs. 

• Bij ons onderwijs staan orthodidactisch en orthopedagogisch handelen centraal, binnen een veilig, 
uitdagend en respectvol leerklimaat. 

• Onze scholen hebben medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een 
omgeving met verschillende disciplines. 

• Op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen, 
zetten we voorzieningen op maat in. 

• We werken nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en nemen 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise. 

Uitstroommogelijkheden 

Kristallis kent programma’s gericht op uitstroom naar vervolgonderwijs (VO, MBO en HBO), maar ook 
programma’s en arrangementen welke voorbereiden op instroom in verschillende vormen van arbeid. Binnen 
de kaders van Passend Onderwijs vallen deze opleidingsmogelijkheden onder de uitstroomprofielen 
‘Vervolgonderwijs’ en ‘Arbeid’. Het uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’ kunnen we aanbieden in samenwerking 
met de Tarcisiusschool.  

Samenwerking met onze partners 

Leerlingen, ouders, zorgaanbieders, gemeenten, regulier onderwijs, samenwerkingsverbanden én bedrijven 
zijn onze directe partners. Wij werken graag samen met iedereen die betrokken is bij de leerlingen. Ook 
houden we rekening met waar de leerling vandaan komt en waar hij of zij naartoe gaat. Onze 
verantwoordelijkheid houdt niet op bij het verlaten van onze school. We volgen de uitgestroomde jongeren 
in hun onderwijstraject. We krijgen informatie over hoe het gaat met de jongeren en zien of het door ons 
gegeven onderwijsadvies passend blijkt. Met behulp van data analyseren we onze opbrengsten en brengen, 
indien nodig, aanpassingen aan in ons aanbod of onze werkwijzen. 
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4. Ons kwaliteitsbeleid 

De zorg voor de kwaliteit van ons werk is een taak voor iedereen in onze organisatie, of het nu gaat om 
lesgeven, om onderwijsondersteunende diensten of om leidinggeven. We werken daarom systematisch aan 
de verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit. We voeren binnen de geledingen van het team actief 
het gesprek over kwaliteit en ontwikkeling. De gehanteerde uitgangspunten en werkwijzen zijn vastgelegd 
in ons “Kwaliteitshandboek”. 

 
Het kwaliteitsbeleid van Kristallis, locatie Park Neerbosch zal zich komend jaar o.a. richten op: 
• Het planmatig registreren en analyseren van opbrengsten. 
• Het verder uitwerken van opleidingsarrangementen op maat. 
• Het verstevigen van de programmering gericht op sociaal- emotionele ontwikkeling.  
• Het optimaliseren van de in- en externe communicatie. 
 
We doen dit langs een drietal speerpunten gekoppeld aan het schoolplan en die belegd zijn in het jaarplan. 

Tevredenheidsonderzoek  

In april 2021 vond het jaarlijkse tevredenheidonderzoek naar sociale veiligheid plaats onder leerlingen en 
teamleden. Het onderzoek is uitgevoerd op de locaties Park Neerbosch en Aventurijn. De algemene 
veiligheidsbeleving onder leerlingen blijkt ruim voldoende. Het welbevinden op school verdient komend jaar 
extra aandacht en daarom bespreken we de uitkomsten binnen het team en samen met de leerlingenraad. 
Op basis hiervan zetten we gerichte acties in. Veiligheid als centraal beleidsthema behoudt natuurlijk onze 
volle aandacht.  
Ook de uitvraag onder medewerkers laat over het geheel genomen een positief beeld zien. 

Het toezicht op kwaliteit 

De Inspectie voor het Onderwijs voert regelmatig kwaliteitsonderzoeken uit. Sinds eind 2017 geldt een 
nieuw waarderingskader. Jaarlijkse gesprekken met het bestuur, gekoppeld aan eigen informatie van de 
inspectie, vormen de basis van een inschatting op kwaliteit. Deze inschatting is bepalend voor het wel of 
niet inzetten van nader onderzoek. De door de inspectie vastgestelde kaders zijn uitgangspunt voor onze 
ontwikkelingen en verbeteracties. Zo werken we aan structurele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Op 
dit moment beschikken alle locaties van Kristallis over een voldoende beoordeling van de 
Onderwijsinspectie. 

Schoolplan en jaarplan 

De inrichting van ons onderwijs en de aandachtspunten en ambities ten aanzien van onze 
onderwijsontwikkeling, beschreven we in ons schoolplan 2019-2023 dat we in juli 2019 vaststelden. 
Hieronder staan de speerpunten voor het komende schooljaar (2021-2022). De speerpunten worden 
uitgewerkt in het jaarplan 2021-2022 van Park Neerbosch. 
 
• Ontwikkelen onderwijsprogramma PNB 

Relevantie en maatwerk staan hierbij centraal. We vertalen de missie, visie via onze strategie naar 
organisatie en werkwijzen.  
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• Ontwikkelen onderwijskwaliteit & eigen standaarden bij kwaliteit  
We geven uitvoering aan een opgesteld plan van aanpak met prioriteiten gekoppeld aan het 
onderzoekskader en eigen ambities. 

• Verdere ontwikkeling van het team en medewerkers 
Cultuur, communicatie en ondersteuning verdienen aandacht. 
 

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer van enkele lopende acties, gekoppeld aan genoemde 
speerpunten. We ondervonden dit jaar forse belemmeringen in ontwikkeling als gevolg van de Corona 
uitbraak. 
 
Doelen voor 2020-2021 uit Schoolplan en jaarplan Stand van zaken per juli 2020 

Ontwikkelen Onderwijsprogramma PNB 
Sociaal emotionele ontwikkeling  
Gerichte en planmatige aandacht voor actief burgerschap 
en sociale cohesie inbedden in programma’s  
SOVA als aandachtsgebied wordt planmatig ingezet. 
Kristallis ontwikkelt passende leerlijn voor vmbo-T en havo. 

We werken met periodes. Iedere periode 
wordt afgesloten met activiteiten gericht 
op het sociale domein. Komend jaar 
organiseren we een nog meer concrete 
invulling van deze activiteiten. In de 
lessen is er aandacht voor: samenwerken, 
reflecteren, presenteren. In de 
uitstroomarrangementen zetten we 
komend schooljaar een specifieke 
lesmethode in.  

Kerndoelen en leerstofaanbod  
De realisatie van maatwerkarrangementen op basis van 
leervragen en gekoppeld aan uitstroomperspectief en 
bestemming. 

We hebben voor basisvorming klassen en 
uitstroomarrangementen  maatwerk- 
klassen ingericht. We hebben deze 
geëvalueerd en werken komend jaar 
verder uit.  

Competentie-ontwikkeling gericht op de verwachte 
uitstroombestemming. 

We hebben de verwachte competenties in 
beeld en nemen deze op in onze 
schoolstandaarden bij beoordeling van 
vorderingen. 

Digitalisering van het aanbod verkennen en inrichten voor 
onderwijs op afstand en onderwijs in de klas. 

We hebben de afgelopen periode, vooral 
ingegeven door huidige situatie, ons 
aanbod grotendeels digitaal beschikbaar 
gemaakt. Komend jaar starten we een 
pilot waarin leerstof volledig digitaal 
wordt aangeboden.  

Ontwikkelen Onderwijskwaliteit & eigen standaarden bij kwaliteit 
Opbrengsten   
We hebben een duidelijk beeld van de opbrengsten die we 
willen en moeten genereren. 

We hebben data verzameld en 
geanalyseerd. De eerder opgestelde 
schoolstandaarden zijn geëvalueerd. 
Komend jaar verwerken we e.e.a. in de 
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duiding van onze opbrengsten. 
De school evalueert regelmatig of de gestelde doelen 
gehaald worden. 

Dit is belegd in de uitvoering van de 
speerpunten uit het jaarplan.  
We stellen kwartaalrapportages op t.b.v. 
medewerkers en het bestuur. 

De leraren nemen de toetsen af conform de daarvoor 
geldende voorschriften en ons eigen beleid t.a.v. 
beoordeling. 

Komend jaar werken we conform 
aangescherpt en hernieuwd vastgesteld 
beoordelingsbeleid. 

Didactisch handelen  
Klassenbezoeken door CvB-leden ondersteunen het 
docenthandelen. 

De cyclus is deels gerealiseerd als gevolg 
van de omstandigheden. Komend 
schooljaar wordt iedere klas 2x bezocht 
door CvB leden. 

Zorg en begeleiding   
Kristallis, locatie Park Neerbosch evalueert organisatie, 
taakstelling en werkwijze van haar CvB. 

We hebben een zelfevaluatie op de CvB 
uitgevoerd en o.a. de begeleidingscyclus 
hernieuwd vastgesteld. We introduceren 
komend jaar een meer concreet OPP. 

Schoolklimaat  
Opvolging geven aan de analyse op de gehouden 
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen en medewerkers. 

Leerlingen: veiligheid wordt positief 
gewaardeerd. Welbevinden van leerlingen 
verdient aandacht in de lessen en 
daarbuiten tijdens pauzes. 
Medewerkers: de uitkomsten geven een 
positief  beeld te zien op veiligheid en 
welbevinden. We zetten in op verdere 
teamontwikkeling en communicatie in- en 
extern. 

We vergroten ouderbetrokkenheid. Naast de formele betrokkenheid van 
ouders in de medezeggenschapsraad 
nodigen we ouders ook uit om deel te 
nemen aan schoolactiviteiten. Zie ook een 
oproep hiertoe verderop in deze gids. 

Registraties en rapportages  
Onze rapportages over leerlingvorderingen zijn op maat en 
ontwikkelingsgericht.. 

Het zelf ontwikkeld systeem RadaR is 
inhoudelijk verstevigd. Ook komend jaar 
ontwikkelen we door. 

Verdere ontwikkeling van het team en medewerkers 
Gesprekkencyclus   

Scholing en ontwikkeling van medewerkers Er zijn een aantal individuele trajecten 
afgerond. We zijn gestart met een 
teamontwikkelingstraject.  
De gesprekkencyclus loopt conform plan. 

Samenwerking en communicatie  
Alle geledingen werken constructief samen op basis van 
missie, visie en schooldoelen. 

Het proces loopt ook komend jaar door in 
het teamontwikkelingstraject. 
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5. Het onderwijs en de leerlingenzorg 

Het voortgezet speciaal onderwijs bereidt leerlingen voor op hun functioneren in de samenleving. Dat kan in 
de vorm van toeleiding naar een vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. In het uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs vormen de kerndoelen voortgezet onderwijs het uitgangspunt van het 
onderwijsprogramma. In het uitstroomprofiel Arbeid zijn naast de leergebied-specifieke kerndoelen ook 
kerndoelen ontwikkeld die gericht zijn op voorbereiding op arbeid en dagbesteding. De realisatie van 
kerndoelen moet ertoe leiden dat onze leerlingen tot optimale (leer)opbrengsten komen om uiteindelijk als 
burger in onze samenleving goed te kunnen participeren op de gebieden wonen, werken en 
vrijetijdsbesteding. Daar is meer voor nodig dan onderwijs gebaseerd op kerndoelen per vak- of leergebied. 
Daarom maken ook leergebied- overstijgende kerndoelen deel uit van het programma in het voorgezet 
speciaal onderwijs. Die kerndoelen geven de kaders aan waarbinnen er specifieke aandacht is voor de 
thema’s leren leren, leren taken uitvoeren, leren functioneren in sociale situaties en het ontwikkelen van 
een persoonlijk toekomstperspectief. 

 
De uitgangspunten voor onze leerlingenzorg vatten we als volgt samen: 

 
• We doen recht aan de leerlingen en stemmen ons handelen en werkwijze af op hun 

ondersteuningsvragen.  
• We stellen voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin beschrijven we de 

doelen die een leerling kan halen. Het OPP biedt handvatten waarmee we ons onderwijs kunnen 
afstemmen op de behoefte van de leerling én het laat zien waar school, samen met de leerling, naartoe 
werkt (Vervolgonderwijs, Arbeid of Dagbesteding). 

• We werken vanuit een realistisch perspectief voor iedere leerling en onze benadering van leerlingen is 
positief en oplossingsgericht.  

• We zetten bij de leerlingenzorg verschillende specialisten in: orthopedagogen, psychologen, decaan, 
schoolmaatschappelijk werker, psychodiagnostisch medewerkers, schoolleiding en docenten. 

 
Leren en opleiden zijn gericht op de uitstroombestemming van de leerling 
• Het aanbod, de leerlijn, is uitgewerkt in een jaar-, periode- en weekplanning. We richten ons niet 

alleen op het overdragen van kennis, maar besteden ook aandacht aan motivatie, algemene 
competenties en de sociaal- emotionele ontwikkeling. 

• De leerkrachten stimuleren de actieve inbreng tijdens de les van de leerling en wisselen instructie en 
verwerking af. We differentiëren hierbij op basis van niveau en leerstijl van de leerlingen. 

• Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het verlaten van onze school. We volgen de uitgestroomde 
jongeren in hun onderwijstraject. We verzamelen informatie over hoe het gaat met de jongeren en zien 
of het door ons gegeven onderwijsadvies passend blijkt. Met behulp van data analyseren we onze 
opbrengsten en brengen, indien nodig, aanpassingen aan in ons aanbod of onze werkwijzen. 

 
Kwaliteit van het werk 
• We werken planmatig en gestructureerd vanuit de beschreven begeleidingscyclus. 
• We houden leerling- en groepsbesprekingen. 
• We volgen de ontwikkeling door middel van verschillende vormen van toetsing (theoretische, praktische 

en sociaal- emotionele) 
• We meten de resultaten en evalueren en analyseren deze. 
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Kristallis heeft verschillende opleidingen en programma’s. 
We werken samen met jou aan het succes van jouw opleidingsplan. 
De leerling staat centraal. 
We vinden kwaliteit en veiligheid op school erg belangrijk. 

• We meten regelmatig de waardering door leerlingen, ouders en medewerkers. 
• Ons schoolbeleid is gebaseerd op onze missie en visie en afgestemd op de standaarden van de Inspectie 

voor het Onderwijs, 
• We stemmen ook af op beleid van het Samenwerkingsverband-VO-Nijmegen en verwachtingen vanuit vo, 

mbo en hbo. 
 

Motiverend aanbieden 
We zorgen in de basisvorming klassen voor een passende afwisseling van praktijk- en theorievakken. We 
baseren het aanbod en de aanpak van de leerlingen op de doelen en afspraken in het 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin de ondersteuningsbehoeften, mogelijkheden en talenten van 
onze leerlingen centraal staan. 
 
We houden rekening met de individuele verschillen vanuit de volgende uitgangspunten: 

 
Pedagogische kernwaarden 
• Ontdekken en ontwikkelen van eigen talent. 
• Verplaatsen in de ander en deze met respect benaderen. 
• Het kunnen en durven maken van eigen keuzes. 
• Op zoek naar zinvol leren. 

 
Psychologische kernwaarden 
• Relatie, ik hoor erbij. 
• Competentie, ik kan iets. 
• Autonomie, ik ben op weg naar volwassenheid. 

 
Veilig pedagogisch klimaat 
• Veiligheid door duidelijkheid en voorspelbaarheid, structuur, respect en betrokkenheid. 
• Bevordert ontwikkeling en groeikansen. 
• Positieve verwachtingen vanuit mogelijkheden en kansen. 
• We verdiepen ons in de ondersteuningsvragen van de leerlingen. 

 
Doelgerichtheid op het gebied van 
• Motivatie-ontwikkeling. 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
• Gedragsontwikkeling. 
• Leren en werken. 
 
We werken met een theoretisch georiënteerde locatie (Park Neerbosch) voor de leerroutes vmbo-T, havo en 
maatwerkarrangementen en een meer praktisch georiënteerde locatie voor de leerroutes vmbo B/K en 
Arbeid (locatie Aventurijn). We profiteren zo maximaal van expertise, ruimtes en middelen om zo passend 
mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijs- en ondersteuningsvragen. 
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6. Over het onderwijs 

De ontwikkeling van locatie Park Neerbosch in schooljaar 2021-2022 

We ontwikkelen op kwaliteit, programmering en relevantie. Park Neerbosch gaat zich verder onderscheiden 
als gekend specialistisch partner in onderwijstrajecten. Daartoe gaan we in ons onderwijs uit van ‘de gehele 
mens’. Onderwijs is meer dan alleen kennisoverdracht en richt zich ook op motiveren, sociale ontwikkeling 
en het ontwikkelen/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.  
De eerste 2 leerjaren basisvorming zijn voorwaardenscheppend om een weloverwogen keuze te maken voor 
een, op een passend perspectief gericht, vervolgtraject. Ons onderwijs en de ondersteuning zijn passend en 
op maat wanneer leerlingen na uitstroom succesvol bestendigen in het gekozen vervolgtraject. Diplomering 
is in dit licht een middel en geen doel op zich. 
We werken met professionals die kundig, betrokken, flexibel en communicatief vaardig zijn en plezier in het 
werk hebben.  

 
Ons onderwijs richt zich op de ontwikkelingsgebieden ‘ik wil’, ‘ik kan’, ‘ik weet’ en ‘ik ben’. 

 
Ik weet 
• Kennis, passend bij het geformuleerd perspectief 

van de leerlingen. 
 

MIDDELEN: 
• Theorievakken (beoordeling van alle vakken) 
• Cito/ DIA-toetsen  
• Deviant, (methodegebonden) toetsen 
• Certificaten / IVIO-trajecten 
• Rapporten (RadaR) 

Ik ben 
• Sociaal-emotioneel functioneren (sociale positie 

en oriëntatie, relatie met leerkracht en 
leerlingen, toekomstperspectief) 
 

MIDDELEN: 
• Leefstijl;  
• LOB-activiteiten; 
• Leervoorwaardentest; 
• Observaties 
• Rapporten (RadaR) 

Ik wil 
• Directe leervoorwaarden (motivatie, 

taakgerichtheid, concentratie, planmatigheid, 
werktempo, volharding) 
 

MIDDELEN: 
• Leervoorwaardentest; 
• Portfolio door leerling; 
• Observaties 
• Rapporten (RadaR) 

 

Ik kan 
• Vaardigheden (samenwerken, opkomen voor 

jezelf, omgaan met conflicten, problemen 
oplossen) 
 

MIDDELEN: 
Competentie Radar (mentor) 
Ik kan… scorelijst  

- Basisvorming: Praktijkdocenten;  
- Bovenbouw álle docenten; 

Stage 
Leergebied overstijgende activiteiten in 10e week  
Observaties 
RadaR  >> Rapporten  
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De structuur van het onderwijs op Park Neerbosch 

Kristallis biedt op de locatie Park Neerbosch onderwijs in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Het 
fundament hiervoor wordt gelegd in de  2-jarige basisvorming. Hier sorteren we voor op het meest 
passende vervolgarrangement.  We hanteren een gedegen en voortschrijdende evaluatie van mogelijkheden 
van de betrokken leerlingen. Leerlingen krijgen aan het eind van deze periode het advies voor het 
vervolgarrangement. 
 
In de basisvorming organiseren we niet op voorhand havo- of vmbo-T-klassen , maar hanteren we een breed 
aanbod van vakken en activiteiten ter voorbereiding op de doorstroom naar een van de 
uitstroomarrangementen. We organiseren, naast de zaakvakken, gestructureerde momenten met aandacht 
voor de aandachtsgebieden Loopbaanontwikkeling en Burgerschap (LOB), studievaardigheden, culturele 
vorming en sociale vaardigheden. We besteden ook in de basisvakken aandacht aan elementen die 
ondersteunend zijn aan de algemene sociale ontwikkeling. Dit doen we door leerlingen samen aan 
opdrachten te laten werken, presentaties te laten geven, werkstukken te laten maken en onderzoeken uit 
te voeren. Sociale vaardigheden worden aangeboden door de mentor op basis van een methode en leerlijn. 
We werken vanuit een jaar- en periodeplanning en werken wat betreft de theorievakken vanuit T/H-boeken. 
Het schooljaar is geordend in vier perioden en per periode vindt er een evaluatie van de ontwikkeling van 
leerlingen plaats. We doen dit op de ontwikkelingsgebieden ‘ik wil’, ‘ik kan’, ‘ik weet’ en ‘ik ben’. We 
gebruiken passende meetinstrumenten en vergelijken vorderingen met vooraf geformuleerde standaarden. 
We kennen reguliere klassen basisvorming, maar ook een “maatwerkklas” voor deze leeftijdscategorie. In 
deze klas plaatsen we leerlingen met een vaak onvolledige schoolgang als gevolg van beperkingen en/of 
behandeling. 
 
In de uitstroomarrangementen bieden we naast de diplomagerichte havo en Vmbo-T programma’s ook 
maatwerkarrangementen gericht op uitstroom naar het ROC, werk of ander voorgezet onderwijs. Deze 
uitstroom kan deels ook binnen Kristallis worden gerealiseerd (Aventurijn). Alle leerlingen hebben de 
mogelijkheid om een volledig staatsexamen af te leggen of deelcertificaten te behalen. 
Maatwerk is bedoeld voor die leerlingen bij wie aan het einde van de 2-jarige basisvorming duidelijk is dat 
zij niet voldoen aan de standaarden die we gesteld hebben voor doorstroom naar diplomagericht onderwijs 
én waarvan we veronderstellen dat zij meer gebaat zijn bij een perspectief dat ook aandacht heeft voor 
herstel in onderliggende problematiek/belemmeringen. We zetten deze klassen ook in voor leerlingen die 
voor een aantal vakken moeten herkansen voor certificaten en voor leerlingen van wie bij instroom niet 
duidelijk is waar ze het beste tot hun recht komen.  
 
We sturen in onze programma’s op de uitstroombestemming en de eisen en wensen die daar leven. Het 
schooljaar is geordend in vier perioden en per periode vindt er een evaluatie van de vorderingen plaats. 
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Onderstaand een schets van de programma’s die we organiseren op inhoud en uitvoering.  
 
 

2-jarige basisvorming 

TH-programma 
Reguliere 1e klassen Maatwerk Reguliere 1e klassen 
Reguliere 2e klassen Maatwerk Reguliere 2e klassen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De locatie Park Neerbosch werkt nauw samen met het Dr. Leo Kannerhuis om de jongeren die daar 
verblijven optimale onderwijskansen te bieden, passend bij hun mogelijkheden en beperkingen. Voor 
jongeren met een grote afstand tot het onderwijs hebben we, in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis, 
een schakelvoorziening ontwikkeld. De samenwerking is er op gericht om de jongeren stapsgewijs in te laten 
stromen in het onderwijs van Kristallis. 
 
  

Keuzemoment voor: 

Arrangementen met focus op uitstroomperspectief  
Diplomagericht vmbo-T Maatwerkklassen  Diplomagericht havo 

Klas 3 Individueel arrangement op 
inhoud , duur en perspectief 

Klas 3 
Klas 4 Klas 4 

 Klas 5 

Vereisten op uitstroombestemming 
mbo ¾, havo mbo3, vo,vso, arbeid, 

dagbesteding 
mbo 3,4, havo, vwo, hbo 

Diploma vmbo-T 
LGO competenties 
LOB dossier, incl. stage 

mbo 3: overgang H3>H4 
LGO competenties 
LOB dossier, incl. stage 

Diploma havo 
LGO competenties 
LOB dossier, incl. stage 
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De resultaten van leerlingen van Park Neerbosch 

De locatie Park Neerbosch evalueert jaarlijks de onderwijsresultaten van haar leerlingen. Dit doen we in 
relatie tot het voor hen opgestelde ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin beschrijft school de doelen 
die een leerling verwacht wordt te halen. Het biedt handvatten waarmee we ons onderwijs kunnen 
afstemmen op de behoefte van de leerling én het laat zien waar de school, samen met de leerling, naartoe 
werkt (Vervolgonderwijs, Arbeid of Dagbesteding). 
 
Hierbij gaat het om: 

• Overzicht geven of het geplande uitstroomdoel, dat in overleg met ouders en leerling is vastgesteld 
in het OPP, ook behaald is; 

• Overzicht geven van resultaten van examens die leerlingen afgelegd hebben; 
• Overzicht te geven van de uitstroombestemmingen van de vertrokken leerlingen. 

 
Om te kunnen beoordelen of we in leren en ontwikkelen voldoende voortgang boeken bij de leerlingen, 
hebben we afgelopen schooljaar structureel de opbrengsten gemeten. We focussen ons daarbij niet alleen 
po het domein “Weten”, maar we volgen de leerlingen op  4 domeinen (Weten (Ik weet…) Zijn (Ik ben….) 
Willen (Ik wil…) en Kunnen (Ik kan…) op basis van specifieke meetinstrumenten. 
 Op basis van onze waarnemingen hebben we standaarden geformuleerd. Deze standaarden laten per 
leerroute zien welke resultaten we verwachten op de verschillende aandachtsgebieden. De weergegeven 
resultaten zijn voorzien van een analyse met bijbehorende acties. 
 
RADAR als instrument voor het rapporteren over ontwikkeling 

We hebben een zelfontwikkeld instrument voor het zichtbaar maken van ontwikkeling geïmplementeerd: De 
RadaR. Het instrument toont in een grafisch model de gegevens over ontwikkeling op de 4 
ontwikkelingsgebieden. In het model is ook zichtbaar hoe de ontwikkeling van de leerling zich verhoudt tot 
de vastgestelde standaard voor ieder item.
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Resultaten 2020-2021 
 
Totaal aantal uitgestroomde leerlingen in het schooljaar 2020-2021 gebaseerd op gegevens  
tot en met 1 juli 2021* 

 
Uitstroom naar  Aantal leerlingen      % leerlingen 
Vervolgopleiding              44  
Arbeid                                8  
Anders                              1    
Nog onbekend 1    
Totaal uitgestroomde leerlingen  54  
 
Specificatie vervolgopleiding Aantal leerlingen  % leerlingen 
Andere VSO school 4  
Reguliere school 8  
Interne vervolgopleiding Havo 1  
Interne vervolgopleiding leerroute 
arbeid 

  

MBO 1 / Entree 1  
MBO 2 1  
MBO 3/4 17  
HBO 11  
Vavo gedetacheerd 1   
Totaal uitstroom naar 
vervolgopleiding       

44  

* Op dit moment moeten de college examens nog plaatsvinden. De definitieve slagingscijfers zijn nog niet bekend.  
Deze zullen van invloed zijn op de definitieve uitstroomcijfers. 
 
Analyse 
De meeste leerlingen die uitstromen zijn van de eindexamenklassen havo, vmbo-t  en de maatwerkklas 
(totaal 29). Zij stromen voornamelijk door naar vervolgonderwijs (mbo en hbo).  
De overige leerlingen (25) zijn tussentijds uitgestroomd vanuit verschillende klassen.  
 
Specificatie Arbeid         Aantal leerlingen  % leerlingen 
Reguliere arbeidsplaats  5  
(Arbeidsgerichte) dagbesteding 3  
Totaal uitstroom naar Arbeid   8  
 
Specificatie Anders         Aantal leerlingen  % leerlingen 
Zorg / behandeling 1  
Thuiszitter, niet meer leerplichtig   
Thuiszitter met leerplichtontheffing   
Thuiszitter, leerplichtig én geen 
ontheffing 

  

Totaal uitstroom naar Anders  1  
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Analyse 
Van de leerlingen die naar Arbeid uitstromen zijn er 4 examenleerlingen uit de havo-klassen. Zij zijn niet 
meer leerplichtig en willen een tussenjaar om te gaan werken en zich nader te oriënteren op een 
vervolgopleiding. De overige leerlingen komen van de maatwerkklas of zijn tussentijdse uitstromers. 
 
Uitstroom gerelateerd aan verwachting in OPP Aantal % 
Uitstroombestemming ligt op verwacht niveau 41 

 
 

 

Uitstroombestemming ligt beneden verwacht niveau  12 
 

 

Uitstroombestemming ligt boven verwacht niveau 1 
 

 

Uitstroombestemming nog onbekend   
Totaal  54  
* Het gaat hier om de verwachte uitstroombestemming zoals die 2 jaar voor het moment van uitstroom is opgenomen in 
het OPP. Wanneer de leerling korter dan 2 jaar aanwezig is geweest dan geldt de verwachte uitstroombestemming zoals 
die op het moment van binnenkomst is vastgesteld. Voor dit cijfer geldt ook dat de examenuitslagen hierop van invloed 

kunnen zijn. 
 
Analyse 
Van de leerlingen die uitstromen beneden verwacht niveau zijn er 4 havo-examenleerlingen en 2 havo-4-
leerlingen. Zij stromen door naar het mbo omdat ze de stap naar het hbo te groot vinden. Sommigen willen 
daarna evt. nog doorstromen naar het hbo. 
 

 
Slagingspercentages 
 
De examens voor de VSO-leerlingen zijn dit jaar anders ten opzichte van vorige jaren als gevolg van de 
Coronamaatregelen van het RIVM. De leerlingen hebben de mogelijkheid gekregen om het schriftelijk examen 
te spreiden naar het tweede tijdvak tot 25 juni. Het college examen moet nog plaatsvinden van 10 t/m 13 
juli, herexamens zijn van 10 tot 19 augustus. 
 

Gegevens omtrent 
eindexamen 
leerlingen 
(volledig examen) 

Niveau 

Aantal  
eindexamen 
leerlingen 

Aantal  
geslaagde 
eindexamen 
leerlingen 

Aantal 
eindexamen 
leerlingen met 
herexamen 25 
september 

Aantal 
gezakte 
leerlingen  

 % geslaagde  
Eindexamen- 
Leerlingen* 

Vmbo-T  18     
Havo 23     
Totaal 41*     
* Een deel van deze leerlingen doet gespreid examen en zal dit schooljaar nog niet uitstromen.  
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Uitstroombestemming geslaagde eindexamenleerlingen  
 
Uitstroom leerlingen 
Kristallis PNB 
schooljaar  
2020-2021 

Uitstroom in 
aantallen 

% t.a.v. uitstroom 
geslaagde leerlingen 

Uitstroom in aantallen 
leerlingen met herexamens 

MBO 1/Entree     
MBO 2    
MBO 3/4    
HBO    
Vavo    
Arbeid regulier    
Arbeid niet regulier    
Anders 
- Vwo 
- Havo eigen school 
- Leerweg arbeid 

eigen school 

   

Totaal    
 
 

Uitstroombestemming eindexamenleerlingen met herexamens 
 
Uitstroom leerlingen 
Kristallis PNB 
schooljaar  
2020-2021 

Uitstroom in 
aantallen 

% t.a.v. uitstroom 
geslaagde leerlingen 

Uitstroom in aantallen 
leerlingen met herexamens 
25 september 

Mbo 1/Entree     
Mbo 2    
Mbo 3/4    
Hbo    
Arbeid regulier    
Arbeid niet regulier    
Anders :  

- Havo eigen school 
- Leerweg arbeid 

eigen school 
- Hulpverlening 

   

Totaal    
 

NB: Bovenstaande tabellen worden gevuld nadat de eindexamenresultaten bekend zijn. 
 

 
 

  



 
 

 

21 van 47 

Kristallis-locatie Park Neerbosch heeft ongeveer 190 leerlingen. 
Je krijgt les in het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. 
Je kunt je vmbo-T of havo-diploma halen. 
Er zijn theorie- en praktijklessen. 
Er zijn ook activiteiten voor sociaal-emotionele vorming.  
De school werkt samen met andere locaties van Kristallis. 
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7. Onderwijs en ondersteuningsstructuur 

Centraal hierin staat de Commissie voor de Begeleiding (CvB). De CvB is als geheel verantwoordelijk voor 
een passende ondersteuning van leerlingen en collega’s bij het vormgeven van ondersteuningsvragen van 
leerlingen. De verbinding met het management is zichtbaar gemaakt omdat ook in beleidsontwikkeling 
inbreng van de CvB (vaak op basis van analyses) een vereiste is. Onderstaand schema vormt de basis en 
daarnaast sluiten ook anderen op basis van agenda aan bij de CvB. 
 

 
 
Hieronder leest u welke medewerkers gedurende de schooltijd van de jongeren betrokken kunnen zijn bij de 
begeleiding. 

Mentoren/docenten  

Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen met leer- en gedragsproblemen en hebben daarvoor 
doorgaans een speciale opleiding gevolgd. De Commissie voor de Begeleiding (CvB) stelt het start-OPP op. 
Dit wordt vervolgens door de mentoren verder uitgewerkt en besproken/ geëvalueerd met ouders en 
leerlingen.  
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Praktijkdocenten  

De praktijkdocenten verzorgen hun eigen praktijkvak. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de lessen 
en zetten leerlijnen voor hun vakgebied uit. Ze onderhouden structureel contact met de mentoren 
betreffende de ontwikkeling van de leerlingen. 

Locatieleider en/of teamleider  

Zij zijn belast met beleidsontwikkeling, kwaliteit en dagelijkse gang van zaken op locatie. 

Pedagogisch medewerker (PM)  

De PM’er wordt ingezet als achterwacht of om leerlingen te ondersteunen/begeleiden bij een les. 
Leerlingen kunnen bij de PM’er tot rust komen na bijvoorbeeld een incident en een gesprek aangaan met als 
doel om te kijken waar het probleem is ontstaan, hoe te reageren om vervolgens alternatieven aan te 
reiken. 

Schoolarts (op aanvraag lid van CvB) 

Deze onderzoekt leerlingen op eigen initiatief en maakt deel uit van de CvB. Het kan ook zijn dat het 
verzoek tot onderzoek vanuit de leerling zelf komt. De schoolarts wordt onder andere ingeschakeld bij 
veelvuldig verzuim door ziekte. De schoolarts adviseert en geeft voorlichting over gezondheid en 
ontwikkeling van de leerlingen. 

Intern begeleider (lid CvB)  

De intern begeleider is medeverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Hij of zij ondersteunt mentoren en 
leerkrachten bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Zijn of haar adviezen zijn met name didactisch 
van aard. 

Schoolmaatschappelijk werkende (SMW, lid CvB) 

Een belangrijk aspect van het werk van SMW is de brugfunctie tussen leerling, ouders, school en 
(jeugd)zorginstellingen. Daarnaast voert de SMW ondersteunende gesprekken met leerlingen en/of ouders. 

Gedragswetenschapper (orthopedagoog, lid CvB)  

De gedragswetenschapper legt de basis voor het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) voor iedere leerling. De 
gedragswetenschapper begeleidt en adviseert mentoren en docenten. Ook heeft hij of zij veel contact met 
de betrokken hulpverlenende instanties rondom de leerling. De gedragswetenschapper verricht, wanneer 
nodig, diagnostiek en heeft individuele ondersteunende gesprekken met de leerlingen en mentoren. 

Decaan 

De decaan informeert en begeleidt jongeren bij de diverse keuzemomenten in hun schoolloopbaan, onder 
ander door het afnemen van beroepskeuzetesten. Hij of zij organiseert activiteiten om de leerlingen voor te 
bereiden op het vervolgtraject na het verlaten van Kristallis en zoekt de samenwerking om te komen tot een 
betere afstemming. 
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De decaan maakt deel uit van regionale en landelijke netwerken en is op de hoogte van ontwikkelingen in 
het regulier vervolg- en middelbaar onderwijs. Hij of zij heeft hierin een signalerende functie naar het 
management van Kristallis. 

Psychodiagnostisch medewerker  

De psychodiagnostisch medewerker heeft als taak het afnemen, uitwerken en interpreteren van 
intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en beperkt persoonlijkheidsonderzoek. Dit gebeurt 
onder eindverantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper.  

Een leerplichtambtenaar van de gemeente Nijmegen 

Deze is periodiek aanwezig op de locatie en adviseert en houdt toezicht op de handhaving van de leerplicht, 
bijvoorbeeld op het gebeid van verzuim en maatregelen. 

Mentoraat 

Binnen Park Neerbosch wordt gewerkt met een klassenmentoraat. De mentoren zijn het vaste 
aanspreekpunt voor ouders/verzorgers of andere betrokkenen. Zij zijn nadrukkelijk betrokken bij het 
ontwikkelingsproces van de leerling. De mentor is voor leerlingen en ouders de spil in het leerproces. Hij/zij 
vult het OPP met doelen voor verschillende vakken en ondersteuningsbehoeften. Veel externe contacten die 
te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken rond het onderwijs aan de leerling, verlopen ook via de 
mentor.  

Het Stagebureau 

Kristallis beschikt over een stagebureau. Dit is een ondersteunende dienst gericht op alle vormen van stage 
voor onze leerlingen. Het bureau werkt locatie-overstijgend en verzorgt de coördinatie en begeleiding van 
het stagetraject. Mentoren overleggen over de inzet en organisatie van stages van hun leerlingen met het 
stagebureau. De begeleiding van de stage ligt bij de stagebegeleider. Daarnaast ziet de Commissie voor de 
Begeleiding erop toe dat de leerling gedurende de stage concreet met een aantal in het OPP beschreven 
doelen aan de slag gaat en dat deze geëvalueerd worden  
Het stagebureau werkt samen met MEE, Jobstap, het Werkbedrijf en het UWV, in het kader van participatie 
in loonvormende arbeid. 

Het Schoolondersteuningsprofiel van Kristallis 

U kunt op onze website het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Kristallis vinden. Daarin staat beknopte 
informatie over onze school en de ondersteuning die we bieden. Voor leerlingen afkomstig uit een 
zorginstelling geldt dat wij intensief contact onderhouden met betrokkenen vanuit die instelling en via hen 
ook met de ouders. 
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8. De dagelijkse onderwijspraktijk 

Lesrooster en lestijden 

Onderwijstijd 

De wet bepaalt dat er in een schooljaar minstens 1.000 klokuren onderwijs gevolgd moeten worden. Het 
onderwijsaanbod op onze school voldoet hieraan. In individuele gevallen wijken we hiervan af, bijvoorbeeld 
omdat de leerling ook een behandeling in een zorginstelling krijgt. Als dat het geval is, staat dat in het 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. De onderwijstijd is verdeeld over de verschillende 
vakken die horen bij de leerroute van de leerling. De leerroute is afgestemd op de uitstroombestemming 
van de leerling. Dat kan binnen vervolgonderwijs zijn, de arbeidsmarkt of in een vorm van dagbesteding. 

Start schooljaar 
Eerste lesdag: woensdag 1 september 
 
Op maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus 2021 zijn de kennismakingsgesprekken tussen ouders en 
mentoren. 

Vakantieregeling schooljaar 2021-2022  
 
De leerlingen van de locatie Park Neerbosch hebben de volgende vakanties en roostervrije dagen: 
 
 
Vakantie  

Herfstvakantie:  23 oktober tot en met 31 oktober 2021 
Kerstvakantie:  25 december 2021 tot en met 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: 26 februari 2022 tot en met 6 maart 2022 
2e Paasdag   18 april 2022 
Meivakantie:  23 april tot en met 8 mei 2022 
Hemelvaartweekend 26 mei tot en met 27 mei 2022 
2e Pinksterdag  06 juni 2022 
Zomervakantie:  16 juli tot en met 27 augustus 2022 
 
Vrije dagen  
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  
  



 
 

 

27 van 47 

Lestijden van de locatie Park Neerbosch 

Lesuren 
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 kinderen onder begeleiding op het plein of in de aula. Uw kind brengt zelf 
eten en drinken mee.  

Examens 

Informatie over de landelijke staatsexamens vindt u op de volgende websites: www.examenblad.nl, 
https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/    
Kristallis, locatie Park Neerbosch heeft een vastgesteld examenreglement.  

 
Examinering in schooljaar 2021-2022 op Park Neerbosch 
Soort examen/ 
opleidingsroute  

Wijze van 
examinering 

Diploma of 
certificaat 

Samenwerking met 

Vmbo-T Landelijk erkende 
staatsexamens 

Diploma of 
deelcertificaten 

DUO 

Havo Landelijk erkende 
staatsexamens 

Diploma of 
deelcertificaten 

DUO 

Voor wat betreft de planning en uitvoering van de staatsexamens conformeren ons we aan wet- en 
regelgeving vanuit de overheid. De planning voor de staatsexamens in schooljaar 21-22 is nog niet 
vastgesteld, maar het kan zijn dat enkele examens zullen vallen in de meivakantie. We informeren 
kandidaten ouders hier tijdig over. 

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 in uitzonderingsgevallen vervallen de lessen. Ouders 
worden zo tijdig mogelijk hierover geïnformeerd. 

Ziekte en verzuim 

Op alle afdelingen 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.  

http://www.examenblad.nl/
https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/
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Als blijkt dat ongeoorloofd verzuim met regelmaat voorkomt, zijn wij verplicht om dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling ingeschreven staat. 
Wij vragen u ziekte van een leerling voor aanvang van de lessen te melden.  
Ouders kunnen verzuim of de afwezigheid van een leerling doorgeven via verzuimpnb@kristallis.nl.  

Verlofregeling 

Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de 
locatie vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. 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 omstandigheden. 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. 

• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde 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 levensovertuiging, 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 locatiegids staan. 

 
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 aanvragen bij 
de locatieleider. 

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 
vervolgens - 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 beschreven 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 CvB in overleg 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 iedereen. Een gedragscode voor 
teamleden en leerlingen, gebaseerd op de missie en visie van Kristallis, vormt samen met het pedagogische 
en didactische klimaat een belangrijke basis voor de veiligheid.  

mailto:verzuimpnb@kristallis.nl
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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. 
 
Schoolregels 
 
Als leerling van Park Neerbosch 
• Luister ik naar de volwassenen en volg de instructies op 
• Accepteer ik geen pestgedrag 
• Ben ik actief bij de les betrokken 
• Respecteer ik anderen en laat iedereen zichzelf zijn 
• Praat ik op een vriendelijke en respectvolle manier met anderen 
 
Algemeen  
• Ik kom op tijd 
• Ik houd pauze daar waar het mag 
• Ik houd de school schoon 
• Ik gedraag me in de les 
• Tijdens de les staat mijn mobiel uit en is niet zichtbaar 
• Ik neem geen energiedrank, snoep, grootverpakkingen, enz. mee naar school 
• Ik neem mijn medicatie op tijd is 
• Ik gedraag gepaste kleding 
 
Pauzeregels 
• in de pauze kies ik of ik naar buiten ga of binnen blijf, ik kies maar één keer 
• buiten blijf je op het plein 
• binnen blijf je in de overblijfruimte 
• In de overblijfruimte is stil, geluid van mijn mobiel, etc. is uit 
• Ik luister naar de diegene die pauzedienst heeft 
• Als ik de overblijfruimte verlaat laat ik niks achter, afval in de prullenbak 

 
Leerpleinregels  
• Op het leerplein werk ik aan opdrachten die opgegeven zijn door de vakdocenten. 
• Op het leerplein werk ik stil en rustig 
• Ik meld me af als ik de computer niet meer gebruik 
• Op het leerplein eet en drink ik niet 

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. 

http://www.meldcode.nl/
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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 voldoen aan wet- en 
regelgeving waarin staat dat er ook op het schoolterrein niet meer mag worden gerookt. Graag betrekken 
we ouders hierbij. 

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 medicatiegebruik door 
leerlingen vindt u in het protocol medicatiegebruik leerlingen. U kunt dit protocol opvragen bij de locatie 
die uw kind bezoekt en doornemen met de mentor. Ook zijn de meest gebruikte protocollen te vinden op de 
internetpagina van Kristallis. 

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. 
• Onze deskundigheid voortdurend op peil willen houden met betrekking tot de aanpak van sociaal-

emotionele problemen, waaronder het pestgedrag. 
Onze aanpak van pesten hebben we beschreven in een protocol als onderdeel van ons veiligheidsplan. 

Persoonsgegevens en het leerlingendossier  

De gegevens die ouders/verzorgers aan de locatie verstrekken en de resultaten van testen en toetsen van de 
leerlingen gebruiken de medewerkers van de locatie voor de volgende doeleinden: 

Schooladministratie  

De school is verplicht een leerlingenadministratie 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. 
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Leerlingendossier  

De resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. In het leerlingendossier 
bewaren we de volgende verslagen: 
• De toelaatbaarheidsverklaring inclusief aangeleverde rapportages en overdracht van de school van 

herkomst. 
• Ontheffingsaanvragen (indien van toepassing). 
• Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en bijbehorende evaluatieverslagen. 
• Verslagen van Commissie voor de Begeleiding/Adviescommissie Leerlingenzorg/ leerlingenbesprekingen.  
• Aantekeningen van contacten met ouders/verzorgers. 
• Voortgangsverslagen en verslagen van (halfjaarlijkse) onderzoeken. 
 
Deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens uit het dossier 
zijn uiteraard vertrouwelijk en verstrekken we niet aan derden, zonder uw schriftelijke toestemming. De 
medewerkers van de locatie die uw kind bezoekt, de directie Onderwijs, de inspectie van het onderwijs en 
de medewerkers van het Servicecentrum Onderwijs hebben toegang tot het dossier van uw kind.  
Als ouders/verzorgers heeft u het recht het dossier van uw kind in te zien. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de locatieleider van de locatie die uw kind bezoekt. 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. We bewaren het dossier gedurende de wettelijke termijn nadat uw kind van 
school is gegaan. Vervolgens vernietigen we het. De regels aangaande het omgaan met leerlinggegevens zijn 
vastgelegd in het protocol dossierbeheer, dat is op te vragen bij de locatieleider van de locatie die uw kind 
bezoekt. 
Ook Kristallis kiest er in toenemende mate voor om gegevens digitaal te beheren. Dit geldt ook voor 
genoemde dossiergegevens en andere relevante data met betrekking tot het onderwijstraject van onze 
leerlingen. We gebruiken hiertoe het leerling volg- en administratiesysteem SOM/Parnassys.  

Doorgeven van wijziging van gegevens  

Voor goede en tijdige communicatie met 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, verzoeken wij u dit door te geven aan de leerlingenadministratie. 
Dit kan telefonisch of via e-mail: leerlingadministratie@kristallis.nl. 

Telefoongebruik 

De locaties van Kristallis zijn op schooldagen 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. 

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 internetgebruik. 

mailto:leerlingadministratie@kristallis.nl
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Schoolarts 

Sinds begin 2013 is Pauline Steens als jeugdarts vanuit de GGD werkzaam voor onze school. Zij wordt 
ondersteund door een verpleegkundige. 

Schoolgids 

Het bestuur van Stichting Kristallis stelt de inhoud van de schoolgids vast en legt deze ter instemming aan 
de medezeggenschapsraad voor. Daarna is de schoolgids te vinden op de website van de school. 
Ouders/verzorgers ontvangen een gedrukte samenvatting van de schoolgids. 

Contactmogelijkheden en contactmomenten 

Afdelingen van Kristallis zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 16.00 uur.  
De locatieleiding maakt contactmomenten voor ouders/verzorgers tijdig en schriftelijk bekend. De jaarlijkse 
open dag voor de verschillende locaties zal nog nader worden vastgesteld. Al onze medewerkers zijn dan 
aanwezig en beschikbaar voor een gesprek, informatie of rondleiding. 

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon  

Klachten over de dagelijkse gang van zaken op onze school handelen we normaal gesproken af in onderling 
overleg tussen ouders, leerlingen, medewerkers en locatieleiding. We staan daarbij open voor suggesties en 
ook kritiek van ouders en leerlingen. Bij verschillen van inzicht kiezen we voor de dialoog vanuit onze 
verantwoordelijkheden voor de leerlingen en de daarbij voor ons geldende kaders. Het 
Samenwerkingsverband VO-VSO-Nijmegen heeft hierbij een handige onderlegger gepubliceerd op hun site 
(“Een goed gesprek voorkomt erger”). We verwijzen hier via onderstaande link graag naar. 
https://samenwerkingsverbandvo.nl/ouders/klachten-en-geschillen/  
 
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, zoals de wet voorschrijft, een klachtenregeling opgesteld. Op onze website is de actuele 
versie van de klachtenregeling te vinden. 

Contactpersonen per locatie en externe vertrouwenspersoon 

Om de klachtenregeling zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen, heeft elke afdeling van Kristallis een 
interne contactpersoon. 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. De 
externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor geheel Kristallis. Zij is verbonden aan de GGD Nijmegen. 
  

https://samenwerkingsverbandvo.nl/ouders/klachten-en-geschillen/
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Interne contactpersonen bij klachten per afdeling 
Park Neerbosch L. Irving 088 - 7795700 
Extern vertrouwenspersoon   
 Vanuit de GGD zitten twee 

artsen en twee 
verpleegkundigen in een 
team van externe 
vertrouwenspersonen. In 
principe koppelt de GGD 
geen namen aan de functie 
van externe 
vertrouwenspersoon. 
 
Mocht er zich een situatie 
voordoen waarvoor Kristallis 
(ook ouders en leerlingen) 
een vertrouwenspersoon wil 
inschakelen, dan wordt er 
contact opgenomen met de 
GGD.  
Zij zorgen ervoor dat er 
spoedig wordt gebeld door 
een van onze vier 
vertrouwenspersonen. 
 

088 - 1447330 

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 
T: 070-386 16 97 F: 070-302 08 36 E: info@gcbo.nl W: 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 
 
 
 
 
 

mailto:info@gcbo.nl
http://www.gcbo.nl/
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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 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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9. Ouders, verzorgers en het onderwijs 

Het belang van betrokkenheid  

Voor Kristallis Onderwijs zijn ouders en verzorgers een belangrijke partner. Een goede en productieve 
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 schoolloopbaan van elke leerling betrekken we ouders op diverse manieren bij het onderwijs. 
Zo voeren we met alle ouders een uitgebreid intakegesprek en zijn er periodieke besprekingen over het 
ontwikkelingsperspectiefplan en de voortgang. Daarnaast geven we algemene informatie op de website en in 
nieuwsbrieven.  
 
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. 
 
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 (participeren) 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 uitvoering van het 
beleid binnen de school. De medezeggenschapsraden hebben daarvoor het recht gekregen op informatie en 
het recht om te adviseren over beleidszaken.  
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie geledingen: een personeelsgeleding, een oudergeleding en 
een leerlingengeleding. Iedere geleding heeft eigen rechten en gezamenlijk rechten. Deze rechten zijn 
onder andere vastgelegd 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 vertegenwoordigers van het personeel en zes 
vertegenwoordigers van de ouders en leerlingen. U kunt contact opnemen met MR van Kristallis door te 
mailen naar: mr@kristallis.nl.  
 
  

mailto:mr@kristallis.nl
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Park Neerbosch heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van 
leerlingen uit verschillende klassen . De leerlingenraad vormt een brug tussen de leerlingen en de 
schoolleiding. Met de leerlingenraad vergroten wij de betrokkenheid van de leerlingen bij de school. 
Daardoor kan het raadplegen van de leerlingenraad door de schoolleiding bijdragen aan verbetering van 
het onderwijs en het schoolklimaat. In een leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door hun eigen 
groep. Het zijn leerlingen die graag namens hun medeleerlingen zaken willen bespreken die belangrijk zijn 
voor alle leerlingen op school. Dat doen zij in vergaderingen van de leerlingenraad.  De leerlingraad wordt 
begeleid door een van de docenten. 

Privacy, foto’s en films 
We gebruiken af en toe ook beeldmateriaal (foto’s en video’s) in onze activiteiten. Opnames/foto’s kunnen 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes, 
lessen of eventueel voor gebruik in de schoolgids. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien 
zijn.  

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal 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 Kristallis.  
Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal 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 (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. We gebruiken de methodiek zowel bij vragen rondom 
leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. De school kan een beroep doen op een 
gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB’er), die korte video-opnamen maakt in de klas en 
deze vervolgens met de leerkracht nabespreekt. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het 
geval is, hanteert de SVIB’er een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet 
voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die we in de klas maken, onder het 
beheer van de SVIB’er. We tonen ze alleen na uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen aan anderen. 
 
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 om toestemming. Kristallis gebruikt 
hiervoor een toestemmingsformulier. Tijdens de kennismaking, of bij een andere gelegenheid, kan u worden 
gevraagd dit formulier te ondertekenen. U bent hiertoe natuurlijk niet verplicht. 
 
Foto- en beeldmateriaal wordt volgens de richtlijnen in de privacywetgeving bewaard. 
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Veiligheid en maatregelen 

Veiligheid van medewerkers en leerlingen is een belangrijk uitgangspunt. Wij hanteren daarom het 
Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. 
We hebben een voorziening voor het geval dat een leerling tijdelijk moeite heeft de les te volgen. Streven 
hierbij is altijd een spoedige terugkeer in de klas. We hebben de bijbehorende procedure vastgelegd in het 
protocol Verzuim & Maatregelen, onderdeel van het veiligheidsplan. 
Bij ernstiger zaken geldt het volgende: 
 
Regels rondom schorsen (voortgezet) speciaal onderwijs 
De mogelijkheid om leerlingen te schorsen, is vastgelegd in de Wet op de Expertisecentra. Bij het schorsen 
van een leerling toetst de inspectie of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt en controleert de 
volgende punten: 
• Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 5 dagen 

schorsen. 
• Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en 

handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt. 
• Het bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met 

opgave van redenen in kennis. De schorsing dient via ISD gemeld te worden. 
• Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de eventueel daaraan 

voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen 
de school onderwijs aan te bieden. 

 
Regels rondom verwijdering (voortgezet) speciaal onderwijs 
Voor het verwijderen van een leerling van een school voor speciaal onderwijs (so) of voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) gelden regels. Hieronder een toelichting: 
• Voordat wordt besloten tot verwijdering, hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de ouders en 

neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier.  
• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief moet de aard 

van de verwijdering duidelijk worden verwoord en met redenen worden omkleed. 
• Het bestuur informeert de Inspectie van het Onderwijs over de voorgenomen verwijdering. 
• Binnen zes weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk 

hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.  
• Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas beslissen: 

a. Na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen. 
b. Nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking hebbende adviezen 
of rapporten. 
c. De ouders opnieuw zijn gehoord. 

• Voor leerlingen van (voormalig) cluster 3 en 4 geldt dat de definitieve verwijdering van een leerplichtige 
leerling niet eerder plaatsvindt dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere 
school bereid is de leerling toe te laten.  

 
Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van een 
leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke Geschillencommissie Toelating en Verwijdering.  
Kristallis spant zich natuurlijk in om te voorkomen dat bovenstaande procedures moeten worden ingezet. De 
professionele relatie tussen docenten en leerlingen is hierbij een belangrijke factor. De aanwezigheid van 
een adequate opvangmogelijkheid in school helpt om tijdig te kunnen de-escaleren. 
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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 medezeggenschapsraad. 
Daarin zijn ook ouders vertegenwoordigd. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

39 van 47 

10. Financiën 

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 activiteiten financieel te 
ondersteunen verzoeken wij de ouders om vrijwillig in de kosten bij te dragen. In samenspraak met de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad stellen we elk schooljaar het bedrag vast. Voor het schooljaar 
2021-2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 60,-. Aan het begin van het schooljaar vragen we aan de 
ouders of zij deze vrijwillige bijdrage aan de school willen overmaken. Jaarlijks leggen we een 
verantwoording van de besteding van deze gelden voor aan de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad. Zoals gezegd gaat het hier nadrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. We sluiten dan 
ook zeker geen leerlingen uit van activiteiten op basis van het niet betalen van de gevraagde bijdrage. 
NB: Park Neerbosch zoekt, zoals al gezegd, 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 
locatieleiding. 
 
Leerlingenvervoer 
Voor leerlingen in het speciaal onderwijs is een vervoersvergoeding mogelijk. De ouders of verzorgers 
kunnen een aanvraag indienen bij het bureau Leerlingenvervoer van de gemeente waar de leerling 
ingeschreven staat. We maken u erop attent dat dergelijke vergoedingsregelingen na de invoering van 
Passend Onderwijs aan verandering onderhevig zijn. We verwijzen u voor actuele informatie naar de 
gemeentelijke informatiebronnen (bijvoorbeeld de gemeentelijke website of stadskantoor). 

Kluisjes 

Wij bieden leerlingen de gelegenheid om binnen Kristallis vanaf aanvang van het schooljaar een locker te 
gebruiken. Leerlingen krijgen op de afdelingen informatie over de mogelijkheid om een kluisje te gebruiken. 

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 leermiddelen graag ter beschikking aan de leerlingen en 
verwachten dat zij zorgvuldig 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, stagewerkzaamheden en op weg van- of naar schoolactiviteiten. De 
polisvoorwaarden zijn opvraagbaar bij de locatieleider. 
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Ouders betalen een vrijwillige bijdrage. 
Daarvan worden extra activiteiten betaald. 
Het is mogelijk om leerlingenvervoer naar school te regelen. 
Dit moeten de ouders aanvragen bij de gemeente. 
De school zorgt voor boeken en leermiddelen. 
Er is een ongevallenverzekering voor alle leerlingen afgesloten. 
Is een leerling bij een incident op school betrokken? 
Dan kan de leerling worden geschorst. 
 

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 opvraagbaar bij de leiding van de locatie. 

Werven van fondsen 

Om extra activiteiten binnen de school mogelijk te maken zoekt Kristallis naar aanvullende financiële 
middelen. De afgelopen jaren werden onder meer subsidies verleend door de gemeente Nijmegen en door 
de Europese Unie. We staan open voor fondsenwerving. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoren geen invloed 
mogen uitoefenen op inhoud of vorm van het onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

41 van 47 

11. Aanmelding, plaatsing en uitschrijving 

Jongeren van 12 t/m 19 jaar kunnen voor onze school worden aangemeld. Het is mogelijk om in een lopend 
schooljaar aan te melden. Dat kan alleen als de situatie van de leerling zo’n aanmelding noodzakelijk 
maakt. 

De aanmeldprocedure 

Een leerling kan door ouders/verzorgers worden aangemeld als de huidige school verwijst naar het 
voortgezet speciaal onderwijs of op initiatief van de ouders/verzorgers. 
Om te kunnen aanmelden, zal er eerst contact moeten worden opgenomen met de intakefunctionaris van 
onze school. De intakefunctionaris zal op basis van uw informatie een afweging maken of Kristallis de 
passende ondersteuning kan bieden of dat een andere vorm van onderwijs beter passend is. 
Als, op basis van de informatie van ouders, ingeschat wordt dat Kristallis de leerling mogelijk zal kunnen 
plaatsen, dan zal de aanmeldprocedure gestart worden. Dat betekent dat een aanmeldpakket toegestuurd 
wordt. Een aanmelding bij Kristallis komt tot stand als het aanmeldformulier (volledig ondertekend), 
voorzien van de gevraagde noodzakelijke documentatie bij de administratie wordt ontvangen. Op basis van 
deze aanmelding zal Kristallis binnen zes weken kunnen beslissen over de toelating van de leerling. Deze 
periode kan eenmaal worden verlengd met vier weken.  
Om op onze school geplaatst te kunnen worden is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het 
samenwerkingsverband noodzakelijk. De ingestuurde documentatie moet het mogelijk maken om een 
onderbouwde aanvraag van een TLV te kunnen doen.  
Het samenwerkingsverband beslist of de TLV wordt afgegeven. Deze verklaring geldt tenminste voor de duur 
van één schooljaar. Daarna zal opnieuw aangetoond moeten worden dat een plaatsing op Kristallis 
noodzakelijk is. 

Ondersteuning voor ouders 

De Centrale Intake van Kristallis ondersteunt en adviseert ouders. Voor actuele gegevens kunt u de website 
raadplegen. Een afspraak met de Centrale Intake is tussen 09.00 en 16.00 uur te maken via 088-7795920. U 
kunt ook mailen naar intake@kristallis.nl.  

Geen toelaatbaarheidsverklaring nodig 

Jongeren die worden opgenomen bij de Jongerenkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis zijn automatisch 
toelaatbaar op onze school. Zij hebben geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Plaatsing op het 
Hunnerberg College verloopt in samenhang met JJI De Hunnerberg. Het initiatief voor plaatsing ligt bij de 
JJI. Een TLV is ook hier niet nodig. 
 
Plaatsing 
Wanneer een leerling al een TLV heeft en dus plaatsbaar is, bestudeert de intakefunctionaris het 
leerlingdossier en informatie van de school van herkomst. Op basis van deze informatie adviseert de 
intakefunctionaris de Commissie voor de Begeleiding (CVB) ten aanzien van plaatsing in een voor de leerling 
best passende leerroute en leerjaar.  
  

mailto:intake@kristallis.nl
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Wilt u uw kind aanmelden? 
Dat kan een paar weken voor de start van het schooljaar. 
Aanmelden kan ook tijdens het schooljaar. 
Maar alleen als het dringend is. 
Alle leerlingen van Kristallis hebben een eigen dossier. 
De school gaat zorgvuldig om met privacy. 
 

De CvB van de betreffende locatie stelt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op aan de hand van de 
beschikbare gegevens. Wanneer het één en ander duidelijk is (TLV aanwezig en afdeling en klas geregeld), 
nodigt de school u uit voor een rondleiding en een kennismaking. De teamleider of een lid van de CvB 
verzorgt de rondleiding. 

Uitschrijving 

Zodra de termijn van de toelaatbaarheidsverklaring aan het eind van het lopende schooljaar verstrijkt, zal 
voor de leerling de vraag aan de orde zijn of langer verblijf op Kristallis nog noodzakelijk is. Hiertoe wordt 
het opgestelde plan (OPP) geëvalueerd. Als ander (regulier) onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding 
een goed vervolg is, neemt Kristallis contact op met de ouders. Wanneer zij met het voorstel instemmen, 
start het traject dat erop gericht is de leerling elders in te schrijven. De nieuwe plaatsende school zal op 
basis van de ondersteuningsbehoefte en zorgplicht passend onderwijs verstrekken. 
 
Mocht blijken dat de leerling gebaat is bij voortzetting van de plaatsing bij Kristallis, dan vraagt Kristallis 
opnieuw een TLV aan bij het samenwerkingsverband. Kristallis zal dan moeten aantonen dat de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling verlengde plaatsing bij Kristallis noodzakelijk maakt. Het 
samenwerkingsverband neemt hierover een besluit. 
Het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor leerlingen tot en met 19 jaar. Aan het einde van het 
schooljaar waarin de leerling 19 jaar is geworden, moet hij of zij worden uitgeschreven. Het onderwijs 
wordt daarmee beëindigd. Als de school van mening is dat de leerling binnen een jaar het eindexamen kan 
behalen, kunnen we ontheffing aanvragen bij de inspectie. De inspectie kan vervolgens ontheffing van 
maximaal één jaar verstrekken. 

Dossiervorming 

Van elke ingeschreven leerling stellen we een dossier samen. Op deze dossiers zijn regels van de 
privacywetgeving van toepassing. Dossiers van leerlingen die gedurende langere of kortere tijd bij ons op 
school zijn geweest, bewaren we tot vijf jaar na het verlaten van de school. Zie ook website 
www.mijnprivacy.nl voor meer informatie over privacywetgeving. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mijnprivacy.nl/
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Aanmeldprocedure in beeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Leerling zit op PO 
SBO SO  

Ouders willen 
aanmelden of 

huidige school wil 
verwijzen 

Centrale Intake vraagt TLV aan bij SWV  

Indien de screening aanleiding geeft tot aanvraag TLV stuurt de centrale intake 
formulieren waarmee ouders kunnen aanmelden. Ouders verstrekken (met behulp van 
huidige school) de gevraagde informatie voor een compleet dossier en aantoonbare 
ondersteuningsbehoefte 

Aanmelding VSO  
 

Ouders bellen 
voor een mogelijke 

aanmelding 
 

Leerling zit op VO  

Ouders bellen 
voor een mogelijke 

aanmelding 
 
 

Centrale Intake 
088-7795920 

intake@kristallis.nl 
advies en/of screening vóór de 

aanmelding 
 

Geen toekenning 
TLV door SWV 

Toekenning TLV 
door SWV 

Leerling is al in bezit van 
TLV 

Plaatsing in passende klas Kristallis door de Commissie voor 
de Begeleiding. 

Kristallis overlegt met ouders en 
onderzoekt welke school passend 

is voor de leerling 

mailto:intake@kristallis.nl
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12. Adressen 

Bestuur Stichting Kristallis 
Postbus 98 
2215 ZH Voorhout 
Telefoon:  0252 43 40 00  
 
Centrale Intake 
T: 088 – 779 59 20 
E: intake@kristallis.nl 
 
Locatie Aventurijn       
Hatertseweg 400       
6533 GV NIJMEGEN        
T: 088 – 779 59 20 
E: verzuimaventurijn@kristallis.nl 
E: welkom@kristallis.nl  
 
Locatie Park Neerbosch      
Scherpenkampweg 20       
6545 AL NIJMEGEN 
T: 088 – 779 57 00 
E: verzuimpnb@kristallis.nl 
E: infoparkneerbosch@kristallis.nl 
 
Locatie Hunnerbergcollege       
Berg en Dalseweg 287      
6522 CH NIJMEGEN       
T: 088 – 074 16 00      
 
Medezeggenschapsraad 
Postbus 98 
2215 ZH Voorhout 
Telefoon:  0252 43 40 00  
E: mr@kristallis.nl 
 
Samenwerkingsverband VO 
Postadres: Postbus 1082 
6501 BB NIJMEGEN 
Bezoekadres: Streekweg 20 te NIJMEGEN 
T: 024 – 355 10 97 
E: info@samenwerkingsverbandvo.nl  
W: www.samenwerkingsverbandvo.nl   
 
 

mailto:intake@kristallis.nl
mailto:verzuimaventurijn@kristallis.nl
mailto:welkom@kristallis.nl
mailto:verzuimpnb@kristallis.nl
mailto:mr@kristallis.nl
mailto:info@samenwerkingsverbandvo.nl
http://www.samenwerkingsverbandvo.nl/
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13. Samenwerking met externe partners 

• Andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs 

• De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) 

• Dr. Leo Kannerhuis 

• Entrea 

• Gemeenten 

• Iriszorg 

• Jeugdreclassering 

• Jeugdzorg 

• JJI Hunnerberg 

• Jobstap 

• Leerplicht 

• MEE 

• Pluryn  

• Politie 

• PO-raad 

• Pro Persona / InZicht 

• Raad van de Kinderbescherming 

• ROC Leigraaf 

• ROC Nijmegen 

• ROC Rijn IJssel 

• Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  

• Sectorraad >>GO (voor gespecialiseerd onderwijs) 

• SWV PO Nijmegen 

• SWV VO Nijmegen 

• UWV 

• Veilig Thuis 
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14. Afkortingenlijst 

BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg 

CvB Commissie voor de Begeleiding 

IB-er Intern Begeleider 

IVIO Instituut Voor Individuele Ontwikkeling 

JJI  Justitiële Jeugd Inrichting 

KHB Digitaal kwaliteitshandboek 

LLA  Leer- Leefvoorziening voor jongeren met ASS 

Mbo  Middelbaar Beroeps Onderwijs 

MR  Medezeggenschapsraad 

MT Managementteam 

OPP  Ontwikkelingsperspectiefplan 

PM  Pedagogisch Medewerker 

SMW  Schoolmaatschappelijk Werk 

So Speciaal onderwijs 

SOP  Schoolondersteuningsprofiel 

SWV  Samenwerkingsverband 

TL Theoretische Leerweg 

TLV Toelaatbaarheidsverklaring 

TVO Tevredenheidsonderzoek 

Vso  Voortgezet speciaal onderwijs 

WMS  Wet Medezeggenschap op Scholen 

 

 



Voortgezet Speciaal Onderwijswww.kristallis.nl

Contact

Kristallis
Locatie Park Neerbosch 

Scherpenkampweg 20
6545 AL Nijmegen
Telefoon: 088 - 779 57 00 
E-mail: infoparkneerbosch@kristallis.nl 
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