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De Brug, 
samen bouwen aan jouw toekomst



1. Praktijkonderwijs

De Brug is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school 
is gevestigd aan de Saenredamstraat 39 in Assendelft en is met het 
openbaar vervoer goed te bereiken. Praktijkschool De Brug valt onder 
de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet Onderwijs, Zaanstad. Het 
team van de school wil leerlingen die speciale zorg nodig hebben be-
geleiden naar een passende baan. We proberen ook leerlingen door te 
schakelen naar vakgerichte opleidingen, zoals ROC, SPOS, SPB.

Gebouw
De Brug beschikt over een prachtig schoolgebouw dat aan alle
moderne eisen voldoet.

De Brug kenmerkt zich door:
 • kleine groepen  
 • groepsmentoren
 • een duidelijk herkenbare structuur
 • kleinschaligheid
 • onderwijs op maat
 • veel praktijklessen

Toelaatbaarheid
Uw kind kan worden toegelaten tot De Brug als er sprake is van:
 • Een leerachterstand van drie jaar of meer in twee of meer
    vakken (waaronder in elk geval inzichtelijk rekenen en/of
    begrijpend lezen), technisch lezen en spellen.
 • Een IQ tussen minimaal 55 tot 80.
Leerlingen worden aangemeld vanuit het (speciaal) basis- en voort-
gezet onderwijs. De leden van het zorgteam onderzoeken de toelaat-
baarheid. De toeleverende school adviseert en verwijst. Een kennis-
makingsochtend en een gesprekje met de psycholoog maken deel uit 
van het toelatingsonderzoek. Soms heeft u een gesprek met de maat-
schappelijke deskundige. Ook kan het zijn dat uw kind nog wordt on-
derzocht door de jeugdarts. De meeste leerlingen komen uit de Zaan-
streek, maar er zijn ook leerlingen die uit Purmerend, Amsterdam, 
Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk of Oostzaan komen.
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2. Leerlingenzorg

Intern Ondersteuningsteam
Alle toegelaten leerlingen hebben een eigen hulpvraag. Voor uw kind 
wordt door de mentor een Individueel Ontwikkelings Plan  (IOP) ge-
maakt. Daarnaast wordt ook een OPP (ontwikkelperspectiefplan) op-
gesteld dat leidend zal zijn in de schoolloopbaan van uw kind op De 
Brug. Dit plan wordt steeds aangevuld en bijgesteld door de mentor 
en het zorgteam.
Het interne ondersteuningsteam bestaat uit de Coördinator Ondersteu-
ning en Begeleiding (COB), de schoolpsycholoog en de maatschappe-
lijke deskundige. 
Eén keer in de maand wordt het interne ondersteuningsteam aange-
vuld met externe deskundigen als de leerplichtambtenaar, leden van 
het jeugdteam en de jeugdarts. We spreken dan over het Extern Ad-
viesteam (EAT).  Als uw kind in dit team wordt besproken, vragen wij u 
vooraf eerst schriftelijk om toestemming.
U kunt ook zelf contact opnemen met de coördinator ondersteuning en 
begeleiding, Mw. C. Blok, als u denkt dat uw kind in aanmerking komt 
voor extra begeleiding. Deze begeleiding kan zich richten op een leer-
probleem, maar ook op sociaal-emotioneel gebied, zoals faalangst, 
onzekerheid, gedrag of versterking van de sociale vaardigheid.

Extra begeleiding
De Brug beschikt over een psycholoog, een maatschappelijke werker 
en een jeugdarts. Om in te spelen op de veranderingen die in het Pas-
send Onderwijs plaatsvinden hebben wij een Trajectgroep ingericht. 
Het algemene doel van de Trajectgroep is, leerlingen aanvullend op 
het reguliere onderwijsprogramma extra ondersteuning bieden, zodat 
zij zoveel mogelijk het reguliere programma van het Praktijkonderwijs 
op De Brug kunnen volgen.

Psycholoog
 • De psycholoog is mede verantwoordelijk voor de sociaal-  
    emotionele begeleiding van de leerlingen. De psycholoog is  
    er op de maandagen.
 • U kunt zelf ook contact opnemen met de psycholoog.

 Intern contactpersoon
 • Uw kind kan in voorkomende gevallen terugvallen op de   
       leerkrachten met de speciale  taak van contactpersoon: 
    Mw. K. Houthuijzen.   
   
Voorbeelden van hulpvragen van leerlingen:
 • aanrakingen die ze niet prettig vinden 
 • opmerkingen waardoor ze gekwetst worden 
 • uitnodigingen die ze niet willen
 • aandacht die ze zat zijn
 • “grappen” die geen grappen zijn
 • gebeurtenissen die ze niet kunnen vergeten 
 • u kunt ook zelf contact opnemen met de intern contact-  
    persoon

Maatschappelijke deskundige
De maatschappelijke deskundige voert, indien nodig, een gesprek met 
uw kind over de thuissituatie. U kunt ook een afspraak met haar ma-
ken. De maatschappelijke deskundige is op maandag en dinsdagoch-
tend aanwezig.

Leerlingvolgsysteem
In het leerlingvolgsysteem en het leerlingendossier worden persoon-
lijke gegevens systematisch verzameld om tot een planmatige bege-
leiding van uw kind te komen. Deze gegevens worden in een afgesloten 
ruimte bewaard. In school zijn afspraken gemaakt over het werken met 
een leerlingendossier en over de toegankelijkheid daarvan (privacy-
reglement). Gegevens worden pas aan derden verstrekt als dat ver-
plicht wordt door het Ministerie van Onderwijs. Aan hulpverlenings-
instanties en vervolgopleidingen worden de gegevens pas verstrekt als 
u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Groepsmentoren
De groepsmentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen en voor u. 
Tijdens de mentoruren kan de mentor ook extra aandacht aan uw kind 
besteden. Er kan bijvoorbeeld extra geoefend worden met de theorie. 
Of er vinden begeleidingsgesprekken plaats met uw zoon of dochter.
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3. Lesmateriaal

Het lesmateriaal is speciaal gericht op de toekomst van uw kind:
zo zelfstandig mogelijk een plek vinden in de maatschappij. Daarbij 
staan wonen, werken, vrije tijd en burgerschap centraal.
Er is veel aandacht voor het vergroten van de sociale vaardigheden. 
Deze vaardigheden vergroten de vorming van zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid. Bij de theorievakken duren de lessen 45 minuten. Ook bij 
deze vakken wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de praktijk. De prak-
tijkvakken worden aangeboden in blokuren van twee keer 45 minuten.

Portfolio
Tijdens zijn/haar schoolloopbaan stelt uw kind een portfolio samen. 
Het portfolio is een bewijzenmap met een overzicht van werkstukken 
en opdrachten die uw kind gemaakt heeft. Het portfolio is motiverend 
voor de leerling en geeft leerkrachten en ouders/verzorgers zicht op 
de vorderingen die de leerling maakt. Natuurlijk kan deze map ook 
gebruikt worden bij het volgen van stages bij bedrijven. Uiteindelijk kan 
het portfolio een belangrijke rol spelen bij het vinden van een baan.
Werkgevers kunnen hierdoor een  goede indruk krijgen van de moge-
lijkheden van de leerling. Het portfolio vervangt het rapport. Voor de 
spreekavond, die twee keer per jaar plaatsvindt, wordt het portfolio ter 
inzage mee naar huis gegeven.

Praktijkschooldiploma
Gedurende de schoolloopbaan van de leerling wordt een examendos-
sier opgebouwd en aan het eind afgesloten met een examengesprek, 
met als resultaat het behalen van het landelijk erkend PRO diploma.
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4. Organisatie

Op De Brug zijn 12 groepen. Elke groep heeft minimaal 1 mentor. De 
lessen worden verzorgd door vakdocenten.
De groepen zijn onderverdeeld in:
 • de onderbouw (6 groepen)
 • de bovenbouw (6 groepen)

De onderbouw
In de onderbouw hebben de leerlingen 31 lesuren. 
Het onderwijsaanbod richt zich hier op algemene-, praktische-, socia-
le-en communicatieve vaardigheden. Daarbij is veel aandacht voor de 
persoonlijke loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind. De scho-
ling richt zich op de persoonlijke interesses, capaciteiten en eigen in-
zet van uw zoon of dochter.

Vakkenpakket onderbouw leerjaar 1                                          

  Vakken
  
  
  Nederlands

  Rekenen

  Engels

  Gezondheidskunde

  Techniek

  Groen
 
  Koken

  CKV

lesuren

2

2

2

1

3

2

3

1

  Vakken
  
  
  SOVA

  Crea 

  LO 
  
  Muziek

  ICT

  IOP

  M&M 

  Totaal 

lesuren

2

2

4

2

1

2

2

31
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De bovenbouw heeft exclusief de stage 22 lesuren
Vakkenpakket voor de bovenbouw

lesuren

2

2

1

2

1

1
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8

1

29

stage-uren

Voor kerst 1 stagedag 
in de week

Na kerst 2 stagedagen 
in de week

lesuren

1

2

4

2

1

2

2
 
1

lesuren

2

2

2

1

3

2

3

1

  Vakken
  
  Nederlands

  Rekenen

  Engels

  Gezondheidskunde

  Techniek

  Groen 
 
  Koken

  CKV

  Vakken
  
  SOVA

  Crea 

  LO 
  
  Muziek

   ICT

   IOP

   M&M 
   
   LOB

Vakkenpakket onderbouw leerjaar  2    

  Vakken
  
  Nederlands

  Rekenen

  Engels

  LO

  IOP

  M&M

  Praktijk

   Stage

   LLB

  Totaal

lesuren

1

2

11

8

30

lesuren

2

2

1

2

1

  Vakken
  
  Nederlands

  Rekenen

  Engels

  LO

  ICT

  Vakken
  
  IOP

  M&M

  Diverse vaklessen

  (Groeps) stage

  Totaal

Vakkenpakket onderbouw leerjaar  3    

Daarnaast biedt onze school opleidingen voor:
   • Schoonmaak Groothuishouding
   • VCA (veiligheidscertificaat)
   • Winkelpraktijk
   • Groencertificaat
   • diverse Entree- opleidingen

Deze cursussen worden afgesloten met een examen en bij voldoende 
niveau ontvangt de cursist een erkend certificaat of diploma.

Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling uit 3 profielen.
Hierdoor wordt de leerling leerling in staat gesteld zich eerder te ont-
wikkelen binnen het vakgebied van zijn/haar keuze.

Deze profielen zijn:
1. Bouw,Metaal & Groen    Hout, Metaal & Groen 
2. Dienstverlening      Consumptief, Zorg &  Winkelpraktijk 
3. Zorg & Welzijn      Zorg, Consumptief & Groen 

totaal 31 uren
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Samenwerking met ROC
Uw kind kan bij voldoende geschiktheid als contractleerling een en-
tree-opleiding gaan volgen bij een ROC. Uw zoon of dochter blijft daar-
bij ingeschreven op De Brug en krijgt op onze school nog extra begelei-
ding. Hiermee wordt een geleidelijke overgang naar een ROC mogelijk 
gemaakt. 

Met de Kappersschool in Amsterdam wordt samengewerkt met een 
vooropleiding voor de kapperschool. Bij gebleken geschiktheid kunnen 
de leerlingen daarna doorstromen naar de gewone kappersopleiding.

Bedrijfsopleidingen
Leerlingen van de Brug kunnen bij voldoende blijken van geschiktheid
cursussen volgen bij diverse bedrijfsopleidingen voor onder andere:
 • Praktijkverklaring lassen
 • Veilig omgaan met Reachtruck en Vorkheftruck
 
Voor alle externe opleidingen vragen we vooraf een eigen bijdrage van 
100 euro per leerling!

Rapportage
Twee maal per jaar wordt het portfolio van uw kind besproken. 
Hiervoor worden kijk- en praatavonden georganiseerd, waar u de ge-
legenheid krijgt om met de mentor over de vorderingen te praten. Tus-
sentijds kan altijd contact worden opgenomen met zowel de mentor, 
de zorgcoördinator, als de directie.

De IOP gesprekken vinden plaats:
Met leerlingen   half september en eind februari
Met ouders + leerlingen  begin december en begin april
In deze gesprekken is het IOP en OPP leidend!
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5. Stappenplan stage

Een van de doelstellingen van onze school is de toeleiding van leerlin-
gen naar de arbeidsmarkt. Stage vormt hierin een belangrijke schakel, 
de laatste schakel tussen school en werk. 

Stage wordt opgedeeld in een voorbereidende-  en externe fase.
1.Voorbereidende fase 
Interne stage  
In het tweede leerjaar volgt elke leerling als aanloop op de groepssta-
ge de interne stage op school. De leerling verricht tijdens schooluren 
allerlei klusjes. Doel van deze stage is het vergroten/aanleren van een 
aantal competenties. Van iedere stage maakt de leerling een verslag, 
dat ook opgenomen wordt in het portfolio van de leerling. Leerlingen 
die de interne stage hebben gevolgd ontvangen een certificaat dat sa-
men met het verslag in het portfolio kan worden opgenomen.

Groepsstage  
In het derde jaar volgt elke leerling een groepsstage bij een aantal 
instellingen en het  ATC (Arbeids Training Centrum). Doel van deze 
groepsstage is deels oriënterend voor het gekozen profiel, deels om 
arbeidsvaardigheden te trainen en deels heeft deze stage een maat-
schappelijk karakter. Leerlingen die de groepsstage hebben gevolgd 
maken verslagen die in het portfolio worden opgenomen. Van de 
groepsstage wordt ook een verslag gemaakt door de begeleider. Het 
verslag wordt door de mentor met de leerling besproken. Deze stages 
leveren een schat aan informatie op die gebruikt wordt als voorberei-
ding op de externe stage.

2. De externe fase 
Tijdens de externe stage volgt de leerling een  individuele stage in een 
bedrijf of instelling. Hier zijn een drietal verschillende soorten stages  
te onderscheiden:
 • De snuffelstage als voorbereidende stage. Ervaring opdoen  
    t.a.v. beroepszaken als werktempo, omgaan met regels, 
    leiding en collega’s staat hier centraal. 
 • De arbeidsoriënterende stage welke is gericht op het 
    verwerven van een algemene werkhouding en het aanleren
     van vaardigheden die in bepaalde bedrijfstakken worden   
    gevraagd. 
 • De baangerichte stage, uiteindelijk gericht op het verwerven
     van een baan. Deze stage moet dus leiden tot plaatsing op
     de arbeidsmarkt. 
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6. Uitstroom

Doorstroomcijfers schooljaar 2018-2019   
 •18 leerlingen stromen uit naar MBO niveau 2 in diverse 
            richtingen   
 •11 leerlingen verlaten de school met een arbeidscontract,   
    eventueel in combinatie met een opleiding   
 • 23 leerlingen starten met een entree-opleiding, 
    zelfstandig of onder begeleiding van De Brug   

Behaalde diploma’s: 
 • 29 MBO 1 diploma’s in diverse richtingen 
 •  5 heftruckcerificaten 
 •  3 VCA diploma’s 
 •13 branchecertificaten Schoonmaken in de Groothuishouding 
 •  6 branchecertificaten Werken in de Winkel 
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7. Lestijden en afspraken

Lestijden
We starten elke dag om 08.30 uur. Uw zoon of dochter blijft tussen de 
middag op school. De lesdag eindigt om 15.30 uur. Het laatste lesuur 
is een begeleidingsuur waarvoor de mentor een afspraak maakt met 
uw kind. Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter ’s ochtends later 
begint of ’s middags eerder eindigt. Dat is afhankelijk van het lesroos-
ter per klas. 

Leermiddelen
De school schaft alle benodigde boeken aan.
Uw zoon of dochter moet zelf zorgen voor:
 • schrijfbenodigdheden en een agenda
 • eigen oordopjes bij gebruik van een laptop
 • voor de Bovenbouw de benodigde veiligheidskleding 
    afhankelijk van het profiel. 

De praktijklessen op Praktijkschool De Brug:
Vanaf leerjaar 3 wordt kleding voorgeschreven bij de praktijkvakken.

De gymlessen op Praktijkschool De Brug:
Op Praktijkschool de Brug worden de gymlessen zowel binnen als 
buiten gegeven. De lessen in de sportzaal vinden plaats in het sport-
centrum TRIAS te Krommenie. 
Hier is het volgende voor nodig: 
gymschoenen (non-marking zool, niet buiten gedragen) een sport-
broek en shirt. 

De lessen die buiten plaats vinden, worden gegeven op sportpark de 
Omzoom te Assendelft. 
Hier is het volgende voor nodig: 
sportschoenen (geen kicksen) een sportbroek en shirt.
De leerlingen fietsen zelfstandig naar beide locaties en zorgen dat ze 
op tijd aanwezig zijn. Dit betekent op de starttijd van hun lesuur gym. 
Alle leerlingen nemen in principe deel aan de lessen gymnastiek. Al-
leen als er een schriftelijke verklaring is van u over de oorzaak van het 
niet kunnen deelnemen aan de lessen kan hiervan worden afgewe-
ken. Als het om een langdurige periode gaat krijgt uw kind een andere 
taak. 
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Lunchpauze
Tussen de middag lunchen de leerlingen gezamenlijk in het lokaal bij 
hun mentor. Voor de lunch moeten de leerlingen zelf zorgen. Het ge-
bruik van kauwgom en snoepgoed is onder de lessen verboden.

Genotsmiddelen
Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan.

Mobiele telefoon
Mobiele telefoons worden opgeborgen in het eigen kluisje. Het kluisje 
is voor iedereen verplicht; de borgkosten zijn u 5,- Alleen in de pauzes 
mag de mobiele telefoon gebruikt worden. 

Regels en protocollen
Om het in de school goed te laten verlopen zijn er voor de leerlingen, 
ouders en medewerkers van de school gedragsregels en protocollen 
opgesteld. Op de website van de school vindt u informatie over o.a. ge-
vonden voorwerpen, kledingvoorschriften, gebruik internet en e-mail, 
informatie gescheiden ouders, rechten en plichten van leerlingen en is 
(indien beschikbaar) de volledige tekst van protocollen en reglementen 
te downloaden.

Afwezigheid
Wanneer een leerling door ziekte of andere onvoorziene omstandighe-
den (bezoek arts of tandarts) de school niet kan bezoeken moet u dit 
melden tussen 08.00 en 08.45 uur tel. 075 621 06 88. Als uw zoon of 
dochter onder schooltijd ziek naar huis gaat nemen wij contact met u 
op. Als u uw kind zonder geldige reden thuis houdt bent u strafbaar. 

Ook leerplichtige jongeren vanaf 12 jaar die zonder geldige reden niet 
naar school gaan, zijn strafbaar. U wordt als ouder dus direct op uw 
verantwoordelijkheid aangesproken. Wanneer u verzuim niet tegen-
houdt of zelfs min of meer in de hand werkt wordt opgetreden door:
 • maatschappelijk werk, in geval van onmacht 
 • Jeugdgezondheidszorg, in geval van dekken van verzuim
 • eventueel een proces-verbaal via de Leerplichtambtenaar,  
    in geval van onwil.

Melden van ongeoorloofd schoolverzuim
Ongeoorloofd schoolverzuim melden wij bij de leerplichtambtenaar. 
Op de website vindt uitgebreide informatie over schoolverzuim en te 
laat komen.

Verlaten van het schoolplein of het gebouw zonder toezicht
Wij hebben de regel dat leerlingen tijdens de schooluren zonder toe-
zicht buiten het schoolplein mogen zijn. Dit geldt voor alle pauzes. Bij 
klachten vanuit de omgeving van de school kan het echter voorkomen 
dat een leerling verplicht wordt op het plein te blijven. Op het school-
plein is toezicht. In de pauzes mogen de leerlingen niet op de fiets of 
bromfiets.

Pestprotocol
We hanteren het nationale onderwijsprotocol tegen pesten en hebben 
dit vertaald naar een eigen protocol. We proberen via samenwerking, 
duidelijke afspraken en maatregelen het probleem van het pestgedrag 
bij kinderen aan te pakken. (zie website)

Leerlingenstatuut
Voor een goede werksfeer zijn afspraken nodig. Daarvoor hebben we
op school het leerlingenstatuut. Dit wordt met de leerlingen in de klas 
besproken. De regels liggen op school voor ouders en leerlingen ter 
inzage.

Ouderparticipatie
Bent u als ouders bereid om tijd in de school te steken dan kunt u dit
doen door zich op te geven voor hulp bij diverse activiteiten zoals:
 • het rijden bij excursies en sportactiviteiten.
 • hulp bij bijzondere gebeurtenissen
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8. Inspraak

Leerlingenraad
In overleg met de mentoren worden leerlingen als de vertegenwoordi-
gers van de klassen gekozen voor de leerlingenraad. 
Onder  voorzitterschap van de PMR komt deze leerlingenraad vier maal 
per jaar bijeen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap wordt gevormd door 3 ouders en 3 leden van het 
personeel. 
Een afvaardiging van beide geledingen neemt plaats in de GMR, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van OVO Zaanstad.

9. Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is leidend in al onze keuzes. Of het nu
gaat om onderwijskundige vernieuwingen, om personeel, om financi-
en, om huisvesting of om nieuwe technologieën. Voor het meten van de 
kwaliteit van ons onderwijs gebruiken we onze eigen meetlat. Binnen 
OVO Zaanstad definiëren we gezamenlijk met onze collega’s onze kwa-
liteitscriteria: aan welke eisen willen we dat ons onderwijs voldoet;
welke resultaten streven we na? Daarbij verliezen we de kwaliteitsei-
sen van de Onderwijsinspectie niet uit het oog. Om de kwaliteit van ons 
onderwijs voortdurend kritisch te beschouwen, laten we ons inspire-
ren en beïnvloeden door ouders, door leerlingen, door medewerkers 
en door het bedrijfsleven en anders partners in de regio. We willen 
anderen nadrukkelijk betrekken bij ons kwaliteitszorgsysteem en ze 
ook laten zien wat we doen. Meer informatie over o.a. het opbrengs-
tenoordeel van de inspectie, het schoolplan, het project Vensters voor 
Verantwoording, het beleid Aanmelding en Inschrijving vindt u op de 
website van de school.



  maandag       dinsdag        woensdag    donderdag    vrijdag           zaterdag     zondag

  juli 2020

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

• Sportdag       
• Laatste 
   schooldag  

zomervakantie!!

tot en met 16 augustus



10. Vakanties en verlof

Herfstvakantie    19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie     21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie    15 februari t/m 23 februari 2020

Tweede Paasdag    13 april 2020

Meivakantie   22 april t/m 5 mei 2020

Hemelvaartsdag    21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag  1 juni 2020

Zomervakantie    4 juli t/m 16 augustus 2020

Verlof buiten de schoolvakanties
De school is voor verlofaanvragen gehouden aan het Verzuimprotocol 
van de Gemeente Zaanstad. Het is wettelijk niet toegestaan dat uw 
zoon of dochter buiten de vastgestelde schoolvakanties met vakan-
tie gaat. Er zijn alleen uitzonderingen als er sprake is van gewichtige 
omstandigheden. Op school is het daarvoor nodige aanvraagformulier 
verkrijgbaar. U vindt het Verzuimprotocol op de website van de school.

Studiedagen
In de loop van het schooljaar zullen er een aantal studiedagen en 
studie-middagen zijn. Dat betekent dat uw zoon of dochter dan 
roostervrij is. 
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11. Bijzondere activiteiten

Activiteiten
In de eerste week van het schooljaar organiseren wij allerlei activiteiten met 
als doel elkaar en de school te leren kennen voordat we starten met het 
normale lesrooster. Daarnaast zijn er ieder jaar verschillende sportieve ac-
tiviteiten. Zo gaan we met de bus naar de schaatsbaan  waar we altijd een 
heel plezierige middag hebben. Dan is er ook nog het zwemmen. Dat doen 
we met de hele school een paar keer per jaar. De sportdag is een jaarlijks 
terugkerend evenement. Er worden nog andere activiteiten georganiseerd, 
zoals een voetbaltoernooi of een basketbaltoernooi. Soms worden we ook 
uitgenodigd door andere scholen om mee te doen aan een toernooi. Leer-
lingen kunnen zich daar dan voor inschrijven.

Schoolreizen
Aan het eind van het schooljaar worden er schoolreizen georganiseerd. Uw 
zoon of dochter kan in overleg met de mentor kiezen uit diverse 
activiteiten. Daarvan ontvangt u apart een rekening.

12. De schoolregels

De gouden regels
 • We gaan vriendelijk met elkaar om.
     • We zijn rustig aan het werk.
   • We praten pas als we aan de beurt zijn.
En verder:
 • Je jas hang je aan de kapstok.
     • Je pet stop je in je tas of in je kluisje.
    • Je telefoon is uit en in je kluisje.
     • Je fiets staat op slot.
     • Laat geen geld of dingen van waarde in je jaszak zitten.
     • De leerkracht bepaalt wanneer je naar het toilet mag.
    • In je etui zitten alle dingen die je nodig hebt op school.
         • Je eet geen kauwgom onder de les.
     • Vergeet je geen gymspullen als je gym hebt.
     • Pesten wordt niet geaccepteerd.
     • Eten en drinken doe je in de pauze en niet onder de les.
     • Kom je te laat, haal dan eerst een briefje bij de conciërge.
         • Ben je ziek op een stagedag dan bel je naar je stage en 
    naar school



13. De mensen van De Brug

Dhr. M. Nuchelmans     Directeur 

Mw. E.S. Wolff-Hilversum   Afdelingsleider

Mw. I. Bakker     Stagebegeleiding

Mw. C. Blok     COB, MR

Dhr. S. Buning    Lichamelijke Opvoeding, MR
     
Dhr. B. Daemen   ICT-beheerder, Toezichthouder

Mw. S. Nieuwenhuis- van Dolder SOVA, ICT, M&M, 
     Leer-loopbaanbegeleiding                     

Mw. L. Dower-Bosma    Groen, AVO, VCA

Mw. D. Gans     Creatieve Vaardigheden, 
     Stagebegeleiding

Mw. J. Heerkens   Psycholoog

Dhr. J. Hendriks    VCA, ICT, Logistiek, CAD tekenen

Mw. L. van Hogen    Koken, Verzorging, Gezondheids- 
     kunde, Trajectbegeleiding

Dhr. B. Hoogvorst     Consumptieve Technieken

Mw. K. Houthuyzen    SOVA, Rekenen, ICT, LOB
     Intern Contactpersoon

Dhr. D. Huppen    Toezichthouder

Mw. O. de Jong   Onderwijs Assistent,
     Trajectbegeleiding

Dhr. L. Kleijne    Lichamelijke Opvoeding

Mw. E. van Kooi    Instructeur, Groepsstage

Mw. Y. van Leijden    Groen, Logistiek

Mw. A. Mimpen-van Kooi   Maatschappelijke deskundige

Mw. K. Moerland-Hoogerbrugge  Administratie, Privacy-officer 

Mw. E. van Oudenaarde   Winkelpraktijk, Schoonmaakles,
     Pestcoördinator

Mw. I. Steiner     Muziek

Dhr. B. van Viegen    Instructeur

Dhr. D. Visser     Techniek

Mw. S. Winter     ICT, Nederlands, SOVA
 
Mw. J. van Wonderen    ICT, Engels, Trajectbegeleiding,  
     SOVA, MR 

Mevr. D. Zwart    Instructeur



OVO Zaanstad

Praktijkschool de Brug is onderdeel van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad 
staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. We verbinden 
theorie met praktijk, we bieden onderwijs op maat en we willen dat 
onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo bereiden 
we onze leerlingen voor op hun plek in de maatschappij.
In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet 
onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. 
De 800 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs 
aan bijna 6300 leerlingen. Elke leerling uit de regio bieden we een pas-
sende plek.
De andere OVO-scholen zijn: Bertrand Russell College, Compaen 
VMBO, Saenredam College, Trias VMBO, Zaanlands Lyceum en 
Zuiderzee College. Kijk voor meer informatie over OVO Zaanstad op 
www.ovo-zaanstad.nl.

College van Bestuur
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad bestaat uit de heer 
Gerbrand de Lange (voorzitter) en mevrouw Betty van Nieuwenhuizen 
(lid). Het beleid van de organisatie formuleert het College van Bestuur 
samen met de schooldirecteuren. Elke vier weken komen zij bij elkaar 
om in gesprek te gaan over de manier waarop de scholen invulling 
geven aan dit beleid. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het on-
derwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen. Het College 
van Bestuur is bereikbaar via het service- en expertisecentrum (OVO 
Service):
 Postadres:  Postbus 451, 1500 EL Zaanstad   
 Telefoon: 075 640 15 48 
 E-mail:  info@ovo-zaanstad.nl
 Internet:  www.ovo-zaanstad.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van OVO Zaanstad. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het Colle-
ge van Bestuur en op het functioneren van de organisatie als geheel.
De Raad van Toezicht van OVO Zaanstad bestaat uit:
 • Dhr. Ruud Vreeman (voorzitter)
 • Mevr. Josette de Goede (lid remuneratiecommissie)
 • Dhr. Frank Tromp (lid auditcommissie)
 • Mevr. Marianne Heeremans (lid)
 • Dhr. Thierry van der Weide (lid)

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u als ouder (of uw kind) het niet eens bent met 
een beslissing of het handelen van het personeel van Praktijkschool 
de Brug. In dat geval raden we u aan om dat eerst met de betrokken 
medewerker te bespreken. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, 
kunt u een klacht indienen bij de directie van de school. Als de school-
directie de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een 
klacht indienen bij het College van Bestuur van OVO Zaanstad. De di-
rectie is verplicht om u te informeren over de procedure die u in dat 
geval moet volgen.
Nadat u eerst uw klacht heeft ingediend bij Praktijkschool de Brug 
en uw klacht daarna nog niet is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk 
sturen naar het College van Bestuur:
 OVO Zaanstad
 t.a.v. College van Bestuur
 Postbus 451
 1500 EL Zaandam
Het College van Bestuur van OVO Zaanstad kan de klacht ter advies 
voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van OVO Zaan-
stad. OVO Zaanstad is niet aangesloten bij een landelijke klachtencom-
missie. De volledige klachtenregeling kunt u downloaden op de web-
site van OVO Zaanstad, www.ovo-zaanstad.nl. 



Veiligheid
Dat onze leerlingen zich veilig voelen, zowel op school als daarbuiten, 
is een voorwaarde voor het leveren van goede schoolprestaties. Om 
de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben de Zaanse scholen voor 
voortgezet onderwijs en mbo afspraken gemaakt met de politie, bu-
reau Halt, de gemeente Zaanstad en het openbaar ministerie. Deze af-
spraken zijn vastgelegd in het convenant ‘Veiligheid in en om de school 
Zaanstad’. In het convenant zijn afspraken gemaakt over gewenst ge-
drag in de school, discriminatie en strafbare feiten. 
Als een leerling zich schuldig maakt aan bijvoorbeeld vandalisme, 
diefstal, geweld, discriminatie of het gebruik van verboden middelen, 
dan:
 • leggen wij het ongewenste gedrag vast
 • informeren wij de ouders
 • nemen wij disciplinaire maatregelen
 • maken wij afspraken over verdere begeleiding
 • doen we aangifte bij de politie
In bijzondere gevallen kan Praktijkschool de Brug, eventueel in sa-
menwerking met de politie, de kluisjes van de leerlingen openen. 
U kunt het convenant terugvinden op onze website. 
Op school maken wij voor de veiligheid gebruik van camera- en video-
beelden. Omdat we het camerasysteem integer willen gebruiken en 
de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers willen bescher-
men, hebben wij een protocol voor het gebruik van camera- en video-
beelden. Dit protocol is terug te vinden op onze website. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij willen graag aantrekkelijk en goed onderwijs bieden aan onze leer-
lingen. Voor ons betekent dat onder andere dat wij binnen en buiten 
de lessen extra activiteiten organiseren om het onderwijs voor uw kind 
beter en leuker te maken. Voorbeelden hiervan zijn buitenschoolse 
activiteiten, excursies, sport en spel en cursussen die gericht zijn op 
talenten ontdekken en ontwikkelen. Van de overheid krijgen wij niet 
genoeg geld om dit extra aanbod te betalen. Daarom vragen wij u een 
vrijwillige ouderbijdrage. 
Voor het komende schooljaar is de hoogte van de vrijwillige ouderbij-
drage:  h 55,-
 

 
U ontvangt een rekening voor de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is 
bedoeld voor:
 • Algemene kosten, zoals extra sportactiviteiten, mediatheek, 
    Sinterklaas- en kerstviering, reproductie en projecten
 • Activiteiten die de ouderraad organiseert
 • Kluisjeshuur 
 • Kunst- en cultuurbeleving, sport en spel en deelname aan
     cursussen
 • Extra lesmateriaal
 • Overige kosten, zoals sportkleding en gereedschappen
Uw kind is niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten. Als 
u besluit om de ouderbijdrage niet (volledig) te betalen, kunnen wij 
ook besluiten om uw kind niet deel te laten nemen. In beide geval-
len zorgen wij voor die uren van het lesrooster voor een alternatief 
programma. 

Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)
In het kader van passend onderwijs zijn alle scholen voor (speciaal) 
voortgezet onderwijs in Zaanstad aangesloten bij het Coöperatief 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek, oftewel 
het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). Deze scholen verschil-
len als het gaat om onderwijsaanbod en onderwijsvisie, maar werken 
nauw samen op het gebied van onderwijsondersteuning. Hiervoor zijn 
binnen het samenwerkingsverband op schoolniveau en bovenschools 
een aantal voorzieningen ingericht. Het SVZ is verantwoordelijk voor 
een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zo dicht moge-
lijk in de buurt van waar de leerling woont.
Mevrouw Esther de Boer is directeur-bestuurder van het SVZ en daar-
mee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van pas-
send onderwijs in de regio Zaanstreek. De algemene ledenvergadering 
houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken 
binnen het samenwerkingsverband.



Verzekeringen
Schoolaansprakelijkheidsverzekering
Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of tijdens evene-
menten in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan iemand 
anders of bijvoorbeeld het schoolgebouw of meubilair, dan is hij of zij 
daarvoor verzekerd. De verzekering heeft echter wel een aanvullend 
karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op 
andere lopende verzekeringen. Bij stages zijn de leerlingen alleen via 
school verzekerd als dit nadrukkelijk vermeld staat in de stageovereen-
komst. Er geldt een eigen risico van h 500,- per gebeurtenis. De school 
bepaalt of het eigen risico aan u als ouder wordt doorberekend. 
Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan zullen wij hem of 
haar, of anders u als ouder, aansprakelijk stellen voor de aangerichte 
schade. 

Ongevallenverzekering
Praktijkschool de Brug heeft voor de leerlingen en medewerkers een 
schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt ook dekking tij-
dens het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom. Bij 
letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot 
maximaal de volgende bedragen:
 h 12.500,-     bij overlijden
 h 50.000,-   als maximum bij blijvende invaliditeit
 h   2.500,-     voor geneeskundige behandeling
 h   5.000,-     voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering
Praktijkschool de Brug heeft een doorlopende reisverzekering afge-
sloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn mee-
verzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van 75 euro per 
aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen 
eigen risico. 
Voor vragen over de verzekeringen kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad 
(075 6401548). 

Ouders & Onderwijs
Als u als ouder behoefte heeft aan onafhankelijk advies over schoolge-
relateerde zaken, of als u bijvoorbeeld tips wilt over hoe u op een goede 
manier een gesprek met de school aan kunt gaan over uw vragen en 
zorgen, kunt u terecht bij Ouders & Onderwijs. Deze organisatie geeft 
gratis en onafhankelijk advies. Ouders & Onderwijs tel. 0800 5010 (op 
werkdagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur), vraag@oudersonderwijs.nl
www.oudersonderwijs.nl

 
Privacy 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor 
dat wij goed moeten zorgen voor de privacy en persoonlijke gegevens 
van u en uw kind. Op school hebben wij hier afspraken over gemaakt. 
Hoe gaan wij om met privacy?
Uitgebreide informatie over hoe onze school (en de andere scholen van 
OVO Zaanstad) omgaat met privacy leest u op www.ovo-zaanstad.nl/
privacy. U vindt hier ook een flyer met informatie over hoe wij omgaan 
met de privacy van onze leerlingen. U leest hier bijvoorbeeld wat uw 
rechten zijn, welke gegevens wij bewaren en hoe wij dit doen. Ook vindt 
u in de flyer een verwijzing naar ons vernieuwde privacyreglement. 

Privacy-officer
Onze school heeft een privacy-officer. Hij/zij is het aanspreekpunt voor 
alle vragen over privacy en zorgt ervoor dat wij alles doen wat nodig is 
om de privacy en de gegevens van uw kind te beschermen. 
Onze privacy-officer is mw. K.Moerland- Hoogerbrugge. U kunt haar 
bereiken via info@praktijkschooldebrug.nl of 075 621 06 88.

Klachten
Als u vindt dat wij de privacyregels niet goed hebben nageleefd, kunt 
u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van 
OVO Zaanstad. U kunt deze bereiken via 075 640 15 48 of 
fg@ovo-zaanstad.nl. 

Gebruik beeldmateriaal
De nieuwe wet schrijft voor dat wij eenmalig expliciet toestemming 
moeten vragen als wij foto’s waar uw kind op staat willen gebruiken 
voor bijvoorbeeld onze website of schoolgids. Als uw kind ouder is dan 
16 jaar, dan moet het zelf toestemming geven. Vanzelfsprekend kunt u 
de toestemming altijd weer intrekken.

Telefoonlijst
In veel klassen is er een telefoonlijst of WhatsApp-groep met de na-
men van de leerlingen en hun telefoonnummers. Dit is niet nodig om 
goed onderwijs te kunnen geven en daarom moeten wij u nu om toe-
stemming vragen als wij de naam en het telefoonnummer van uw kind 
willen delen met zijn/haar klasgenoten. 



Praktijkschool De Brug

Saenredamstraat 39   
1566 KL Assendelft  

Telefoon    075 621 06 88  
Intern begeleidingsteam  075 612 60 05 (09.00 – 10.00 uur)
Stageteam                         075 612 60 06 (08.30 – 10.45 uur)

info@praktijkschooldebrug.nl
www.praktijkschooldebrug.nl
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