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Inleiding
Beste lezer,
Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel A. In dit deel van de schoolgids
geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denk daarbij aan de bereikbaarheid van
onze school, de schooltijden of de schoolvakanties.
In deel B van onze schoolgids geven wij achtergrondinformatie over onze school. Daarbij kunt u
denken aan de doelstellingen van onze school, de wijze van toelating en de manier waarop wij
opbrengstgericht werken.
In deel C vertellen wij over de kwaliteitsontwikkeling en de opbrengsten van onze school. Hierin
leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het opgestelde
ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Wij willen ‘eruit halen wat erin zit’. Wij geven daarom
antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’
en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’
U vindt de drie delen van onze schoolgids op onze website, www.dekapstok.nl. De informatie in onze
schoolgids is geldig voor schooljaar 2017-2018. Elk jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele
informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de
leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze
school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen!
Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking!
Namens het schoolteam,
Gerard Groeneweg, Sandy de Munck Mortier en Thyrza Hylkema

Datum vaststelling Attendiz:
Datum vaststelling Medezeggenschapsraad:

12 juli 2017
13 juli 2017
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Even voorstellen!
De Kapstok is één van de scholen van Attendiz (www.attendiz.nl). Attendiz verzorgt het (voortgezet)
speciaal onderwijs aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte in de regio Twente. De Kapstok
verzorgt de arbeidsgerichte leerroute (AGL) en wil leerlingen laten slagen in het vinden van een
passende plek op de arbeidsmarkt. De AGL is bedoeld voor leerlingen van ca. 12 tot maximaal 20
jaar. Om leerlingen naar een passende arbeidsplek te helpen heeft De Kapstok haar onderwijs
ingericht met, naast de leergebieden, veel aandacht voor algemene maatschappelijke voorbereiding
en persoonlijke vorming en voorbereiding op arbeid. Leren en oefenen in betekenisvolle, praktische
situaties is hiervoor de meest aangewezen weg.
De Kapstok heeft meerdere vestigingen in de regio. De hoofdlocatie is gevestigd aan de
Krabbenbosweg in Hengelo, hier bevindt zich de onder- en middenbouw. De bovenbouw is verdeeld
over verschillende locaties in Hengelo en Almelo.

Contactgegevens
Hoofdlocatie (onder- en middenbouw):
De Kapstok Krabbenbosweg
Krabbenbosweg 91

7555 ED Hengelo

074-2503890

Leerwerktrajecten (bovenbouw):
De Kapstok Autoclean
De Kapstok Erve Olde Meule
De Kapstok Tuindorp
De Kapstok Hassinkweg
De Kapstok MOTA

7554 TP Hengelo
7554 RL Hengelo
7555 CS Hengelo
7556 BS Hengelo
7602 PD Almelo

074-2595024
06-29289471
074-2912020
074-2470590
0546-633184

Onyxstraat 6
Olde Meulenweg 2
Tuindorpstraat 132
Hassinkweg 3
Plesmanweg 31

Het e-mailadres van De Kapstok is info.dekapstok@attendiz.nl.

Het traject
Het onderwijs bij De Kapstok is verdeeld in drie fasen, waarbij de onderwijstijd van de praktijkvakken
opbouwt en leerlingen langzamerhand toegeleid worden naar de gekozen praktijksector. De fasen
worden gekoppeld aan de opbouw in leerjaren van de AGL: de oriëntatiefase (onderbouw), de
branchegerichte fase (middenbouw) en de transitiefase (bovenbouw). Op de leerwerktrajecten
begeleiden wij jongeren naar een plek op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

Foto’s
Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in
de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden
geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een presentatie tijdens een
ouderavond. Voordat wij deze foto’s gebruiken, wordt om uw toestemming gevraagd. Dit gebeurt
aan het begin van het schooljaar.

3

Gymnastiek/ sport
Op alle locaties is aandacht voor gymnastiek/ sport. De afspraken hierover verschillen per leerjaar en
locatie. Leerlingen tot en met leerjaar 3 hebben 2 uur gymnastiek per week, in leerjaar 4 tot en met 6
1 uur. Leerlingen moeten gymkleding aan, maar douchen is niet verplicht.

Informatievoorziening ouders
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het
uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen
gezag heeft over zijn of haar kind), die dit belemmeren. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die
in het protocol “Informatievoorziening aan gescheiden ouders en de rol van een toehoorder” staan.
Dit protocol kunt u vinden op de website van Attendiz.

Medezeggenschapsraad (MR)
Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over
beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om
leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school. Op onze school bestaat de
MR uit de volgende ouders: Marion Dijkink - van der Veen en 1 vacature De medewerkers in onze
MR zijn: Jos Bulthuis, Frans Loohuis, Rob Kroeze, Ilon Hommels, Pim van den Bos, Michael Kruithof.
Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze
school? Meldt u zich dan bij Sandy de Munck Mortier of Jos Bulthuis. Wij zijn altijd op zoek naar
meedenkende ouders!

Nieuwsbrief
Minimaal twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van de school. Daarin wordt u op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per mail en u kunt deze
ook altijd terugvinden op onze website. De mentor van uw kind zal daarnaast vaker nieuwsberichten
mailen die specifiek voor uw zoon of dochter van toepassing zijn. Deze informatie is vaak
locatiegebonden.

Onderwijstijd
De belangrijkste taak van onze school is kwalitatief goed onderwijs geven. De overheid heeft
vastgesteld dat het aantal onderwijsuren in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ligt op 1000
klokuren per schooljaar. De Kapstok heeft het onderwijs zo ingericht dat wij aan deze norm voldoen.
De Kapstok besteedt veel aandacht aan het terugdringen van lesuitval en verzuim van leerlingen.
Bij uitval van leerkrachten lossen we dit waar mogelijk intern op, zodat de lessen volgens het
programma door kunnen gaan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de vervangingspool van
Attendiz.
Bij ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met de leerling en/of ouders. Bij aanhoudend
ongeoorloofd verzuim wordt daarnaast, bij leerlingen jonger dan 18 jaar, contact opgenomen met de
leerplicht.
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Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdragen kunnen wij activiteiten organiseren
voor onze leerlingen die niet door het Ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze
leerlingen bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen! De ouderbijdrage voor het
schooljaar 2017/2018 is vastgesteld op € 35,-.

Oudercontacten
Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder belangrijk. Op welke manier de contacten met
ouders verlopen is afhankelijk van de locatie.
Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste momenten in het schooljaar
ingepland. Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker besprekingen inplannen. Van alle formele
contactmomenten schrijven wij een verslag, waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt
bewaard in het leerlingdossier.
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Schooltijden
Onze schooltijden zijn per locatie weergegeven in onderstaande schema’s.
Locatie Krabbenbosweg:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur

Pauzes

Ochtendpauze: maandag t/m vrijdag 15 minuten
Middagpauze: maandag t/m vrijdag 15 minuten

Uren
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Weektotaal 26,5

Locatie Autoclean
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
08.30 – 14.45 uur
08.30 – 14.45 uur
08.30 – 14.45 uur
08.30 – 14.45 uur
08.30 – 13.00 uur

Pauzes

Maandag t/m vrijdag: 9.50-10.05
Maandag t/m vrijdag: 11.25-11.40
Maandag t/m donderdag: 13.00-13.15

Uren
5,5
5,5
5,5
5,5
4
Weektotaal 26

Locatie Erve Olde Meule
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
08.45 – 14.45 uur
08.45 – 14.45 uur
08.45 – 13.15 uur
08.45 – 14.45 uur
08.45 – 15.45 uur

Pauzes

Maandag t/m vrijdag: 10.45-11.00
Maandag t/m vrijdag: 12.45-13.00

Uren
5,5
5,5
4
5,5
5.5
Weektotaal 26
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Locatie Tuindorp horeca
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden dagdienst
08.45 – 14.30 uur
08.45 – 14.30 uur
08.45 – 14.30 uur
08.45 – 14.30 uur
08.45 – 14.30 uur

Pauzes

10.30-10.45
12.30-12.45

Schooltijden avonddienst
14.45- 20.30
14.45- 20.30
14.45- 20.30
14.45- 20.30
14.45- 20.30
Weektotaal
Variabel: 2 keer een kwartier

Uren
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
26.25

Locatie Tuindorp zorg
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
9.00 – 14.45 uur
9.00 – 14.45 uur
9.00 – 14.45 uur
9.00 – 14.45 uur
9.00 – 14.45 uur

Pauzes

Maandag t/m vrijdag: 10.45-11.00
Maandag t/m vrijdag: 12.45-13.00

Uren
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
Weektotaal 26.25

Locatie Hassinkweg
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Schooltijden
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur
08.25 – 14.15 uur

Pauzes

Maandag t/m vrijdag: 9.50-10.05
Maandag t/m vrijdag: 11.25-11.40

Uren
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
Weektotaal 26,5
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Locatie Mota:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Pauzes

Schooltijden
08.45 – 15.00 uur
08.45 – 15.00 uur
08.45 – 13.00 uur
08.45 – 15.00 uur
08.45 – 15.00 uur

Uren
5,6
5,6
3,8
5,6
5,6
Weektotaal 26,2
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.15-10.25
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 11.55-12.15
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.40-13.50
Woensdag: 10.15-10.25 en 11.35-11.50

Schoolvakanties en andere vrije dagen
Het schoolvakantierooster van schooljaar 2017/2018 is hieronder weergegeven:
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Datum
23-10-2017 t/m 27-10-2017
25-12-2017 t/m 05-01-2018
26-02-2018 t/m 02-03-2018
30-03-2018
02-04-2018
27-04-2018
30-04-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
23-07-2018 t/m 31-08-2018

Naast bovenstaande schoolvakanties, plannen wij jaarlijks een aantal studiedagen in voor de
medewerkers van onze school. Deze data maken wij aan het begin van het nieuwe schooljaar
bekend. Tot slot houden wij altijd uren over die ingezet kunnen worden voor mogelijke calamiteiten.
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Ziekte van de leerling, wat te doen?
Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meldt dit dan ’s ochtends, bij voorkeur voor 9.00
uur. Ons telefoonnummer is per locatie te vinden op bladzijde 4 bij de contactgegevens. Omgekeerd
kan het ook voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van mening zijn
dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet berekend op de opvang van zieke
kinderen. Wanneer wij u verzoeken uw kind thuis te houden of op te halen, is dat om twee redenen:
1. Het welbevinden van uw kind. Een kind dat vanwege de ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld
hoge koorts, de lessen niet kan volgen heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht.
Wij denken dat uw kind dan het beste in zijn eigen omgeving kan worden opgevangen.
2. De gezondheid van andere kinderen. Bij enkele besmettelijke ziekten, die ernstig kunnen
verlopen, mag uw kind niet naar school komen. Het risico op besmetting voor onze andere
leerlingen en onze medewerkers is dan te groot. In deze situatie verzoeken wij u om uw kind
thuis te houden, nadat wij hierover hebben overlegd met de GGD.
In deel B van onze schoolgids staan wij uitgebreider stil bij de maatregelen die wij nemen om verzuim
te voorkomen of te beperken, evenals het verzuimbeleid dat wij hanteren.

Tot slot
Wilt u meer lezen over onze school? Lees dan verder in Deel B en C van onze schoolgids. U vindt
deze, samen met nog veel meer informatie, op onze website!
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