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Augustus is voor veel leerlingen een spannende 
maand. Voor het eerst naar het voortgezet on-
derwijs, een ander gebouw, vaak verder van huis, 
onbekende leraren, andere lessen, andere vakken, 
kortom: heel veel nieuwe dingen. Dat is best iets 
om naar uit te kijken. 
Maar het is niet alleen voor de leerlingen span-
nend, maar ook voor de ouders. Gaan ze het leuk 
vinden? Gaan ze de vriendjes en vriendinnetjes 
van de oude school missen? En voor de leraren 
is het net zo spannend. Een nieuwe klas, nieuwe 
leerlingen, andere klassen… Wordt het weer zo´n 
leuk schooljaar?
Maar de leerlingen die al heel wat jaartjes bij ons 
op school zitten, vinden zij het jammer dat de 

vakantie voorbij is of zijn ze blij dat ze weer naar 
school en de stageplek kunnen? Ik denk vast dat 
laatste!
Nu heeft iedereen altijd veel vragen over school 
en het nieuwe schooljaar. Deze gids is er om deze 
vragen te beantwoorden. De schoolgids biedt veel 
informatie over de school. Over hoe wij werken, 
maar ook de schooltijden, vakanties, telefoon-
nummers etc. Bewaar deze gids daarom goed. Zijn 
er toch nog vragen? U kunt ons altijd bellen of 
mailen. We zullen uw vragen zo goed mogelijk 
proberen te beantwoorden. 
Eén ding in het bijzonder wil ik graag uit ons pro-
gramma halen. Dit jaar gaan we in de leerjaren 1 
t/m 4 een nieuwe methode aanbieden: ‘Leefstijl’. 
Leefstijl is een programma dat gaat over gezond 
leven, over hoe je mensen aanspreekt, hoe je ver-
telt of je iets wel of niet leuk vindt, over pesten, 
maar ook over verdrietig of verliefd zijn. Dus over 
zaken van alledag. Dat vind ík heel spannend. Ui-
teraard hebben we heel goed voorbereid wat we 
gaan doen, maar toch blijft het spannend.
Samenwerking met de ouders blijven wij heel be-
langrijk vinden. Uw mening telt. Daarom wil ik u 
vragen niet te schrikken als ik u een keer bel. Ik 
vind het namelijk belangrijk te weten hoe u over 
verschillende zaken binnen de school denkt. Dat 
zal ik u dan vragen en uiteraard kunt u mij ook 
altijd bellen.

Al met al wordt het een spannend nieuw school-
jaar. Ik wens iedereen dan ook een heel bijzonder 
jaar toe op weg naar een schitterende toekomst 
voor al onze leerlingen.

Antoon de Jong
(locatiedirecteur).

a.dejong@symbion-vo.nl
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ROOSTER

Lestijden
De eerste bel gaat om 8.25 uur. De leerlingen 
beginnen om 8.30 bij hun mentor. Van 14.40 
tot 15.00 uur is er voor steeds andere leerlingen 
mentorcontact ingepland. Voor leerlingen in 
de bovenbouw kan deze mentortijd ook op een 
ander moment van de lesdag(en) zijn. De leerling 
die staat ingepland, is verplicht aanwezig te zijn.

Dagrooster
1e uur: 08.30 - 08.50 uur (mentortijd)
2e uur: 08.50 - 09.40 uur 
3e uur: 09.40 - 10.30 uur
Pauze: 10.30 - 10.45 uur 
4e uur: 10.45 - 11.35 uur 
5e uur: 11.35 - 12.25 uur 
Pauze: 12.25 - 12.50 uur
6e uur: 12.50 - 13.40 uur 
7e uur: 13.40 - 14.30 uur 
8e uur: 14.30 - 14.40 uur (mentortijd)
9e uur: 14.40 – 15.00 uur (individuele coaching)

Ziekmelding
Indien een leerling ziek is, moeten ouders dit ‘s 
ochtends tussen 7.45 en 8.30 uur melden via tel.
nr. (0316) 583 880. Ouders moeten leerlingen 
die stage lopen, ook zelf bij het stageadres ziek 
melden. Als de leerling weer beter is, levert hij 
of zij het groene ‘meldingsformulier terugkeer 
absentie’ in bij de conciërge.

Vakantierooster
Herfstvakantie
14 oktober t/m 22 oktober 2017
Studiedag*
23 oktober 2017
Kerstvakantie 
23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
10 februari t/m 18 februari 2018
Studiedag*
6 maart 2018
Pasen
30 maart t/m 2 april 2018
Studiedag*
3 april 2018
Meivakantie
27 april t/m 13 mei 2018
Tweede pinksterdag
21 mei 2018
Lesvrije dagen**
2 t/m 6 juli 2018
Zomervakantie
7 juli t/m 19 augustus 2018

* Naast deze studiedagen wordt in de loop van het 

schooljaar nog een aantal studiedagen ingepland. 

** Deze week zijn er geen lessen, maar moeten de 

leerlingen wel beschikbaar zijn. Hoge Witteveld 2
6942 RD Didam
Telefoon: (0316) 583880
E-mail: info@symbion-vo.nl
Website: www.symbion-vo.nl
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Leren in de 
echte wereld
Het belangrijkste doel van het onderwijs van 
Symbion is ervoor zorgen dat zo veel moge-
lijk leerlingen de school verlaten met een 
betaalde baan. Bijvoorbeeld in branches als 
de detailhandel, de techniek, zorg en welzijn 
of de groenvoorziening. Om de leerlingen voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt leren ze niet 
alleen allerlei praktische vaardigheden, maar 
ook hoe het eraan toe gaat in een bedrijf. 
Stages zijn dan ook een uiterst belangrijk 
onderdeel van het onderwijs van Symbion. Dit 
noemen wij ‘Leren in de echte wereld’.

Algemeen
Symbion is er voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar. 
Het onderwijs is zeer praktijkgericht. Dat geldt 
voor de vakken die worden gegeven en voor de 
vaardigheden die worden aangeleerd. Dat bete-
kent onder andere zelfstandig, maar ook in een 
team kunnen werken en verantwoordelijkheid 
voelen én nemen. Dergelijke vaardigheden zijn in 
een betaalde baan onmisbaar.

Kleinschalig 
Het onderwijs bij Symbion is kleinschalig. De 
school is klein en de groepen zijn klein. Iedere 
klas heeft een eigen mentor, die de meeste les-

HET ONDERWIJS

sen verzorgt. Daardoor ontstaat een hechte band. 
Voor de praktijkvakken zijn er praktijkdocenten. 
Tijdens praktijkvakken wordt de klas gesplitst in 
groepen. Alle medewerkers van Symbion zijn zeer 
betrokken bij de school. De leerlingen kunnen 
rekenen op veel persoonlijke aandacht en onder-
steuning. Ze voelen zich snel thuis bij Symbion 
en ze worden gekend. De docenten werken samen 
met een team van specialisten (zie pagina 9).

Aantal leerlingen  2014-2015   2015-2016   2016-2017

Leerjaar 1                    47               39              36

Totaal                   227              246            228

Digitaal onderwijs groeit
Regelmatig werkt (een deel van) een klas met 
laptops. Deze worden door de school beschikbaar 
gesteld. Er komt steeds meer software op de markt 
die geschikt is voor onze leerlingen. Door indivi-
dueel op de laptop te werken kunnen leerlingen 
bepaalde onderdelen van het curriculum op hun 
eigen tempo leren. De betere leerlingen krijgen 
ook moeilijkere opdrachten, bijvoorbeeld bij reke-
nen. Leerlingen zijn erg gemotiveerd om met de 
laptop te leren.
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Vakken op vmbo-niveau 
Sommige leerlingen ontwikkelen zich in de klei-
ne klassen op Symbion heel snel. De mentoren 
van klas 1 en 2 beoordelen daarom na dat jaar of 
doorstroom naar het vmbo mogelijk is. Ook zijn er 
leerlingen die één of twee vakken op vmbo-niveau 
kunnen doen. Voor die leerlingen is met het Lie-
mers College afgesproken dat zij daar mee kunnen 
doen aan het eindexamen van dat vak, als ze daar 
interesse in hebben. Het Liemers College geeft, 
als de leerling slaagt voor het vak, een getuig-
schrift van de school af.

Nederlandse taal stimuleren
Symbion heeft een kleine schoolbibliotheek. Re-
gelmatig zoekt een klas samen met de mentor 
nieuwe leesboeken uit. Daarnaast bezoeken we 
regelmatig de bibliotheek in Didam. Zo willen we 
het lezen en dus de taalontwikkeling van de leer-
lingen stimuleren.

Leerlijn sociale vaardigheden
In de leerjaren 1 t/m 4 werken wij twee uur per 
week met de methode Leefstijl. Dit is een pro-
gramma dat leerlingen helpt hun sociaal-emoti-
onele vaardigheden te ontwikkelen. Ook komen 
mediawijsheid, gezondheidsvaardigheden en bur-
gerschap aan bod. Kortom, basisvaardigheden die 
nodig zijn om goed te kunnen functioneren op 
school, stage, thuis en later als volwassene in de 
maatschappij. De leerjaren 5 en 6 zijn met name 
gericht op de stage en arbeid. Zij werken één uur 

per week met de methode Strux. Meer informatie 
staat op de website.

Leren én meer...
Symbion wil dat de leerling na afl oop betaald 
werk heeft (of in een enkel geval doorstroomt 
naar het mbo). Dat is niet het enige doel. We 
willen ook dat leerlingen sociaal vaardig worden. 
Daarmee bedoelen we dat ze kunnen samenwer-
ken, weerbaar zijn, zelf keuzes maken en respect 
hebben voor elkaar. Ze leren ook hoe ze later zelf-
standig een huishouden kunnen voeren. Bijzonder 
is het vak ‘sport, recreatie en vrije tijd’ (SRV). Bij 
SRV kiezen de leerlingen een activiteit die ze dan 
een aantal vrijdagmiddagen gaan doen. Voorbeel-
den zijn mountainbiken, bowlen, sieraden maken, 
skaten en darten.

Midden in de samenleving
Symbion wil zo veel mogelijk leerlingen ‘klaar-
stomen’ voor de arbeidsmarkt. Om dit succesvol 
te kunnen doen, moet de school midden in de 
samenleving staan. Symbion onderhoudt dan ook 
nauwe contacten met een groot aantal bedrijven 
en instellingen. Ook maken we deel uit van di-
verse netwerken. Symbion is een bekende naam 
in de Liemers.

Onderwijskwaliteit
Symbion werkt met drie uitstroomprofi elen, die 
op grond van leervermogen, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en sociale omgeving worden be-

Meike Wensink (leerling): 
“Mijn vorige school, De 
Schilderspoort, zei dat ik op 

Symbion moest gaan kijken. We 
zijn naar de open dag geweest.        

Die was heel leuk. Ze lieten alles heel goed zien 
en je kreeg een rondleiding. Dat doen andere 
scholen niet. Ik voelde me meteen thuis. Ik doe 
de ProPlus-route. Het gaat goed, maar ik denk 
niet dat ik naar vmbo-bb wil. Ze leggen hier 
goed uit en ik zou de praktijkvakken niet willen 
missen.” 
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paald. Op basis hiervan volgt de leerling een leer-
lijn op didactisch gebied. Dat biedt de docent de 
mogelijkheid om meer maatwerk per leerling te 
bieden. Binnen de klas wordt soms in subgroepen 
en soms individueel per vak op het eigen niveau 
gewerkt. Daarnaast wordt in de hogere klassen 
gekeken of het voor een leerling wenselijk is dat 
hij meer theorielessen of meer stage krijgt. Zo 
kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen op 
hun niveau. Meer informatie over de onderwijs-
kwaliteit van Symbion staat op de website www.
scholenopdekaart.nl, die te vinden is via www.
symbion-vo.nl.

HET ONDERWIJS

Marcel Worm (magazijnma-
nager Vink Kunststoffen): “We 
werken al enige jaren samen 
met Symbion. Eerst kwa-

men leerlingen alleen kijken, 
maar dit schooljaar hebben we een 

echte stagiair: Jeroen Assink. We zien het als 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
om mensen met een iets grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Door de 
stage kunnen we elkaar eerst goed leren kennen. 
Jeroen gaat in juli fulltime bij ons aan de slag. 
Hij blij, wij blij. Een schoolvoorbeeld van een 
win-winsituatie.”

Wat doen ze nu?
Ouders vragen vaak wat hun kind kan worden na 
de opleiding bij Symbion. Het onderstaande lijstje 
geeft een indruk van waar Symbion-leerlingen te-
rechtkomen. Tussen haakjes staat het jaar dat zij 
van school gingen.

• Jimmy Menting (2016): 
logistiek medewerker bij Visser Duiven B.V.
• Damy Elbers (2016): 
horecamedewerker bij De Bourgondiër in Beek.
• Mike van Mierle (2016): 
medewerker bij Intratuin in Duiven.
• Melissa Bos (2016): 
medewerker bij Lunchroom Hermoza in Arnhem.
• Jordey Eskes (2015): 
assistent-schilder bij Rosendaal Schilderwerken 
in Beek.
• Youri Vleeming (2015): assistent-schilder bij 
Van Dam Schilderwerken in Duiven.
• Anne Kruitwagen (2015): 
medewerker bij Bakker Bart in Zevenaar.
• Raoul Mulder (2015): 
logistiek medewerker bij Dachser in Zevenaar.

Uitstroom

Uitstroomgegevens  2015-2016  2014-2015  2013-2014  2012-2013 
Werk   40%    40%    38%    36% 
Vervolgopleiding   32%    30%    37%    36%
Overig/verhuisd   28%    30%    25%    28%
Totaal    100%    100%    100%    100%
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DE OPLEIDING

Gericht werken 
aan je toekomst
Symbion heeft zes leerjaren. Praktijkvakken, 
stages en branche gerichte opleidingen wor-
den steeds belangrijker. De leerlingen werken 
daarnaast in het arbeidstrainingscentrum aan 
hun vaardigheden. Voor leerlingen die het ook 
leuk vinden om uit boeken te leren, is er de 
ProPlus-leerroute.

Leerjaar 1 en 2
De leerlingen in leerjaar 1 komen van een school 
voor (speciaal) basisonderwijs. De vaardigheden 
die ze daar hebben geleerd, worden in leerjaar 
1 verder ontwikkeld. De mentor geeft de meeste 
lessen, maar in principe staat ook iedere dag een 
praktijkles op het rooster. Dan wordt de klas in 
groepen verdeeld. 
De lessentabel bestaat uit acht algemene vakken: 
lezen, taal, rekenen, Engels, informatica, sport, 
wereldoriëntatie en sociale vaardigheden. De 
praktijkvakken zijn onder andere: schilderen, ver-
zorging, houtbewerken, koken, techniek/metaal, 
tuinonderhoud, schoolmagazijn en detailhandel. 
Verder hebben de leerlingen ‘sport, recreatie en 
vrije tijd’ (SRV) en stagevoorbereiding.
In leerjaar 2 lopen de leerlingen stage binnen 
Symbion. Ze voeren dan zelfstandig werkopdrach-
ten uit in de huishoudelijke dienst van de school. 

Zo leren ze vaardigheden die ze later nodig heb-
ben als ze op zichzelf gaan wonen. Ook leren de 
leerlingen tijdens deze interne stage samen te 
werken met andere leerlingen.

Leerjaar 3 en 4
In leerjaar 3 worden dezelfde algemene vakken 
gegeven als in leerjaar 1 en 2, maar de leerlin-
gen kiezen de praktijkvakken die passen bij hun 
interesses en mogelijke beroepsrichting. SRV en 
stagevoorbereiding blijven tot en met leerjaar 4 
op het rooster staan. 
In leerjaar 3 gaan de leerlingen buiten de school 
op stage. Onder begeleiding van een docent ma-

ken ze kennis met allerlei bedrijven in de regio. 
In leerjaar 4 gaan ze zelfstandig op stage. Er zijn 
diverse stages, zodat de leerlingen hun persoon-
lijke voorkeuren en mogelijkheden ontdekken. In 
leerjaar 4 kunnen de leerlingen beginnen aan één 
van de branchegerichte opleidingen die Symbion 
aanbiedt (zie overzicht opleidingen, pagina 6). 
Daar hoort een certifi caat bij. Dit vergroot de kans 
op werk. Om zo’n opleiding te mogen volgen, is 
een positief advies van de mentor en de praktijk-
docent nodig. 
Symbion werkt samen met Produs (een school 
voor praktijkonderwijs in Arnhem). Als Symbion 
een bepaalde opleiding niet heeft en Produs wel, 
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DE OPLEIDING

dan kan de leerling die opleiding eventueel bij 
Produs volgen. Ook als er te weinig aanmeldingen 
zijn voor een bepaalde opleiding kan worden uit-
geweken naar Produs.

Leerjaar 5 en 6
Leerlingen in leerjaar 5 en 6 zijn 16 jaar of ouder. 
Ze lopen vanaf leerjaar 5 minimaal twee dagen 
per week stage. Daarom hebben ze op school min-
der praktijkvakken. Het vakkenpakket wordt zo 
veel mogelijk afgestemd op de beroepsrichting 
die de leerling heeft gekozen. De stage kan een 
‘plaatsingsstage’ worden. Dan probeert de school 
de leerling, wanneer de leerling 18 jaar wordt, via 
de stage aan een baan te helpen. Als dat tijdens 
het schooljaar lukt, kan de leerling direct aan de 
slag.

ProPlus-leerroute 
Voor leerlingen die het aankunnen en het óók leuk 
vinden is er ProPlus. In deze leerroute worden veel 
dezelfde vakken gegeven als in vmbo-bb (Neder-
lands, wiskunde, Engels, mens en maatschappij, 
biologie en verzorging). Vaak worden ook dezelfde 
boeken gebruikt en er is veel aandacht voor lezen 
en schrijven. Na leerjaar 1 en 2 wordt bekeken of 
leerlingen die de ProPlus-leerroute volgen alsnog 
kunnen instromen in het vmbo. 
ProPlus is hard werken. De leerlingen hebben 
huiswerk en maken regelmatig toetsen. In de eer-
ste drie leerjaren volgen ze ook alle praktijkvak-
ken (zoals techniek, koken en groen). Leerlingen 
die voor ProPlus in aanmerking willen komen, 
moeten echt gemotiveerd zijn, een goede werk-
houding hebben en behoorlijk kunnen rekenen en 
begrijpend lezen. Een positief advies van de leer-
kracht van groep 8 van de basisschool is vereist.

Opleidingen Symbion
Sector zorg
• Schoonmaken traditioneel
• Schoonmaken met microvezelmaterialen

Sector horeca
• Werken in de keuken
• Keukenassistent (KAS)
• Bedieningsassistent (BAS)

Sector detailhandel
• Beheren van het schoolmagazijn
• Medewerker aan de ontvangstbalie
• Werken in de winkel
• Medewerker in de logistiek
• Heftruckopleiding

Sector techniek
• Machinaal houtbewerken
• Werken in de metaalnijverheid
• MAG-lassen
• Werken in het schildersbedrijf
• B-VCA (Basis veiligheidsopleiding)

Sector groen
• Werken in het groen
• Werken met kleine machines in het groen
• Werken met de kettingzaag/bosmaaier
• Trekkertheorie

Als Symbion een bepaalde opleiding niet heeft 
en Produs wel, dan kan de leerling die opleiding 

Justin Milder (leerling): “Ik 
doe voor het derde jaar de 
ProPlus-route. Dan gebruik je 

vmbo-boeken, maar met meer 
uitleg en in een kleinere klas. 

Ik wil graag naar het vmbo, dat heb ik in het 
coachinggesprek ook gezegd. Alleen is mijn 
rekenen nog niet goed genoeg. Daar werk ik 
hard aan. Ik krijg ook veel hulp, dus het gaat al 
beter. Na Symbion hoop ik een mbo-opleiding 
automonteur te doen. Daarom loop ik stage bij 
een autobedrijf.”
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eventueel bij Produs volgen. Het gaat om de vol-
gende opleidingen:

Sector zorg
• Woonhulp
Sector techniek
• Installatie- en constructietechniek

Arbeidstraining
Symbion vindt het belangrijk dat leerlingen leren 
hoe het reilt en zeilt in een echt bedrijf. Daarvoor 
hebben we een arbeidstrainingscentrum (ATC), 
waar leerlingen vanaf leerjaar 1 arbeidsvaardighe-
den oefenen. In het ATC wordt de dagelijkse prak-
tijk in een bedrijf zo goed mogelijk nagebootst 
aan de hand van inpak- en montagewerkzaamhe-
den voor bedrijven in de regio.

Jobcoaching
Symbion vindt het belangrijk dat leerlingen die 
werk vinden dit werk ook behouden. Daarom is er 
‘jobcoaching’. Dit betekent dat de begeleiding van 
de leerlingen nadat zij Symbion hebben verlaten 
doorgaat op hun nieuwe werkplek. De jobcoach 
zorgt ervoor dat de leerling wegwijs wordt ge-
maakt in het bedrijf. Daarna houdt de jobcoach 
de vinger aan de pols door regelmatig langs te 
komen. Jobcoaching duurt maximaal drie jaar. De 
stagebegeleider van de leerling vraagt de jobcoa-
ching aan als een leerling dat nodig heeft. Ook 
kan hij bij de gemeente waar de leerling woont 
andere ondersteunende maatregelen aanvragen.

Frank Lucassen (be-
drijfsleider houthandel De 
Graafschap): “Tjard doet het 
inderdaad goed. In het begin 

moest hij wennen, maar als je 
zulke jongens vertrouwen geeft, 

komt het altijd goed. We doen dit al jaren. We 
zijn ook een erkend leerbedrijf. Ik heb graag 
leerlingen van Symbion, want ze willen graag en 
ze werken hard. Je merkt dat ze de stage leuk 
vinden. De samenwerking met Symbion is goed. 
Als er iets is, kun je bellen en wordt meteen 
actie ondernomen.”

Tjard Veenhuijsen (leer-
ling): “Ik heb samen met 
de school een stagebedrijf 

gezocht. Dat is houthandel De 
Graafschap in Didam geworden. Ik 

heb namelijk de richting logistiek gekozen. Daar 
past dit precies bij. Je moet orderpicken, laden 
en lossen en allerlei andere karweitjes doen. Ik 
heb twee stagedagen per week, maar geen dag is 
hetzelfde. Het gaat hartstikke goed. Ze hebben 
me zelfs gevraagd om op zaterdag en in de va-
kanties te komen werken. Dat ga ik zeker doen.”
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Maatwerk 
is hét motto
Maatwerk is hét motto van Symbion. Dat geldt 
zeker ook voor de ondersteuning, waarop 
leerlingen kunnen rekenen in de jaren dat zij 
bij Symbion werken aan hun toekomst. Die 
ondersteuning wordt in de eerste plaats gebo-
den door de mentor en de overige docenten. 
Maar de school heeft ook diverse specialisten 
in dienst. Zij dragen ieder vanuit hun eigen 
deskundigheid bij aan de leerprestaties en de 
sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Mentor
Voor de leerlingen en ouders is de mentor het 
eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. De 
mentor kan ook zelf het initiatief nemen, bijvoor-
beeld als hij vermoedt dat een leerling problemen 
heeft (op school of thuis). Als de mentor vindt dat 
specialistische hulp nodig is, kan hij het onder-
steuningsteam inschakelen.

Eigen ontwikkelingsplan/competenties
Leerlingen krijgen bij Symbion onderwijs op maat 
en intensieve begeleiding. Iedere leerling heeft 
hiervoor een ontwikkelingsperspectief (OPP). 
Daarin staat onder andere aan welke leerdoelen 
de leerling gaat werken. Deze leerdoelen worden 
mede bepaald door de nog verder te ontwikkelen 

ONDERSTEUNING

competenties van de leerling (vaardigheden die 
de leerling nodig heeft om het schoolwerk goed 
te kunnen doen en als een goede werknemer en 
een zelfstandig individu in de maatschappij te 
kunnen functioneren). Deze competenties worden 
twee keer per jaar gemeten door alle betrokken 
docenten en weergegeven in de competentielijst 
van de leerling. Aan het begin van het schooljaar 
schrijft de mentor in overleg met iedere leerling 
een individueel ontwikkelingsplan (IOP). 
In het eerste leerjaar is het IOP mede gebaseerd 
op de informatie van de basisschool. Daarna wordt 
voortgeborduurd op het IOP van het leerjaar er-
voor. De leerling heeft zelf ook een belangrijke 

inbreng. In het IOP staan de afspraken die tijdens 
de coachingsgesprekken gemaakt zijn. Zowel het 
OPP, IOP als de competentielijst wordt met de ou-
ders en de leerling besproken. Deelname aan deze 
gesprekken is verplicht, want Symbion vindt het 
van groot belang dat de ouders achter de leerdoe-
len van hun kind staan.

Coaching
De mentor voert regelmatig een individueel coa-
chingsgesprek met zijn leerlingen. Deze gesprek-
ken worden aan het eind van de schooldag inge-
pland. Het is voor de leerling verplicht aanwezig 
te zijn op het moment dat hij/zij is ingepland. De 
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rode draad in het gesprek is: wat wil je leren en 
wat is daarvoor nodig? Daarbij horen ook afspra-
ken of de leerling huiswerk mee krijgt. 

Ondersteuningsteam
De mentor en de docenten kunnen ondersteuning 
vragen van een team van specialisten. Het onder-
steuningsteam van Symbion bestaat uit de onder-
steuningscoördinatoren, de psycholoog, orthope-
dagoog, de schoolmaatschappelijk werker en de 
stagecoördinator. Zij kunnen binnen de school 
een beroep doen op de expertise van de logope-
dist, de remedial teacher, de vertrouwenspersoon, 
de SOVA-trainer, de jeugdarts of de ambulant be-
geleider. Indien nodig worden ook specialisten 
van buiten de school ingeschakeld.

Trainingen
Symbion verzorgt korte trainingen in groepsver-
band op het gebied van sociale vaardigheden. 
Leerlingen en ouders kunnen bij de mentor aange-
ven als ze hier interesse in hebben, maar het komt 
ook veelvuldig voor dat de mentor het initiatief 
neemt.

Passend onderwijs
Passend Onderwijs betekent dat scholen in een re-
gio er samen voor zorgen dat er voor iedere leer-
ling een passende plek op een school is. Het doel 
is dat geen leerling meer thuis zit en dat minder 
gebruik wordt gemaakt van scholen voor speciaal 
onderwijs. Als een leerling extra ondersteuning 

op school nodig heeft (bijvoorbeeld in verband 
met leermoeilijkheden of schoolangst), dan heeft 
Symbion de verplichting om die te bieden (zorg-
plicht). Als blijkt dat Symbion die ondersteuning 
niet kan geven, dan zoeken wij samen met de ou-
ders een andere school.
Voor Symbion betekent dit dat er hard aan wordt 
gewerkt om extra kennis te verwerven in het be-
geleiden van leerlingen die een bijzondere aan-
pak nodig hebben. In het ondersteuningsplan van 
de school (zie de website, bij Begeleiding) staat 
beschreven welke extra ondersteuning Symbion 
kan bieden. Soms moet de school een toelaat-

baarheidsverklaring aanvragen, omdat de leerling 
alleen in het speciaal onderwijs de ondersteuning 
kan krijgen die nodig is. Dat wordt dan aange-
vraagd bij het Loket Passend Onderwijs van het 
Samenwerkingsverband. 
Info: steunpuntpassendonderwijs.nl.

Zorgadviesteam
Symbion werkt met een zorgadviesteam (ZAT). 
Hierin zitten - naast de leden van het eigen on-
dersteuningsteam - de leerplichtambtenaar, de 
schoolarts, iemand van het sociaal wijkteam en 
andere externe deskundigen. Met dit team worden 
leerlingen besproken waarover de school zich zor-
gen maakt. De externe deskundigen geven advie-
zen over de aanpak van deze leerlingen. De school 
vraagt voor de bespreking altijd vooraf toestem-
ming van de ouders en nodigt hen erbij uit. 

Verwijsindex
Als medewerkers van Symbion zich ernstige zor-
gen maken over de ontwikkeling of de veiligheid 
van een leerling, kan de ondersteuningscoördina-
tor de leerling na intern overleg melden bij de 
Verwijsindex Achterhoek. Andere instanties kun-
nen dat zien en contact met elkaar opnemen als 
ze zich over dezelfde leerling zorgen maken. Hier-
door kan de hulpverlening sneller en beter worden 
afgestemd. Symbion informeert de ouders voordat 
het kind wordt aangemeld. 
Info: www.verwijsindexachterhoek.nl.
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OUDERBETROKKENHEID

We doen het
samen
Bij Symbion is het motto voor de samenwer-
king met ouders: ‘We doen het samen’. Dat 
betekent ook dat we van ouders een zeer 
actieve inbreng verwachten. Ouders kennen 
hun kind beter dan wie ook en juist het thuis-
front heeft grote invloed op de motivatie van 
leerlingen.

Intensief contact
‘We doen het samen’ is alleen mogelijk als de 
school en de ouders intensief contact onderhou-
den. Dat is in eerste instantie de taak van de 
mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt 
voor de ouders en hij houdt ook zowel de school-
prestaties als de sociale ontwikkeling van ‘zijn’ 
leerlingen nauwlettend in de gaten. In het begin 
van het schooljaar komt de mentor op huisbezoek 
bij alle nieuwe leerlingen. Tijdens het huisbezoek 
wordt het functioneren van de leerling op school 
en thuis uitgebreid besproken. 

Tweerichtingsverkeer
Ouders kunnen natuurlijk altijd ook zelf contact 
opnemen met de mentor als ze zaken met betrek-
king tot hun kind willen bespreken. Wij verwach-
ten van ouders dat ze ons op de hoogte houden 
van zaken die van invloed kunnen zijn op het 

functioneren van hun kind op school. Als u uit-
voeriger met de mentor wilt spreken, stellen we 
het op prijs als u een afspraak maakt. Tijdens de 
lesuren mag de mentor niet gestoord worden in de 
klas. Uit onderzoek is gebleken dat schoolpresta-
ties verbeteren als ouders hun kind stimuleren om 
te leren en belangstelling hebben voor de school-
prestaties. Hiermee kunt u dus bijdragen aan het 
succes van uw kind op onze school.

Ouders maken de school beter
De inzet van ouders voor de school wordt altijd 
gewaardeerd door het team. Ouders kunnen lid 
worden van de medezeggenschapsraad (MR, zie 
pagina 12), maar er zijn veel andere manieren 
waarop u mee kunt werken. Ouders kunnen actief 

mee zoeken naar stageplekken voor onze leerlin-
gen, een bedrijfsbezoek op hun werk voor onze 
leerlingen organiseren, op school over het bedrijf 
of de sector waarin ze werken iets komen vertel-
len, aanbieden een workshop te geven op school 
in een activiteit waar ze goed in zijn, enzovoort. 
Als u iets te bieden heeft dat ons onderwijs inte-
ressanter of beter maakt: laat het ons weten via 
info@symbion-vo.nl.

Nieuwsbrief
De school informeert ouders met regelmaat over 
activiteiten en ontwikkelingen op de school via 
een digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt meestal 
rond de schoolvakanties. De nieuwsbrief staat ook 
op de website van de school: www.symbion-vo.nl.

Lizzy Bodd (ouder): “De ba-
sisschool stelde Symbion voor. 
We zijn gaan kijken en wisten 
meteen ‘dit is het’. Er heerst 

rust en vriendelijkheid. Het 
gesprek op Symbion ging hartstikke 

goed. Er was persoonlijke aandacht voor Indy. 
Omdat hij op de grens van praktijkonderwijs en 
vmbo-bb zit, hebben we gekozen voor ProPlus. 
Indy’s mentor is echt een geweldige leraar. Hij is 
duidelijk en hij geeft leerlingen het gevoel dat 
ze er mogen zijn. Het zelfvertrouwen van Indy is 
enorm gegroeid.”
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Sanne Mennings (leerling): 
“Ik vind de praktijkvakken 
het leukst en dan vooral 

detailhandel en koken. Ik wil 
later kassière in een supermarkt 

worden, dus detailhandel is belangrijk voor 
mij. Tijdens die lessen leer je echt een vak. Ik 
sta in het keukentje op school. We verkopen 
onder andere hotdogs en tosti’s en ik mag kassa 
draaien. Ik ga meestal graag naar school, maar 
niet iedere dag.”

Dani Koershuis (leerling): 
“Ik woon in Duiven, dus ik was 

liever naar het Candea College 
gegaan. Helaas had ik de test net 

niet gehaald. Maar het bevalt goed op Symbion. 
We fi etsen in een groepje van zes jongens en 
meiden. Onderweg klets je wat en dan ben je er 
zo. De leraren zijn aardig en soms streng, maar 
daar is dan wel een reden voor. Als er een akke-
fi etje is, grijpen ze meteen in. Ik geef Symbion 
een 9. Ik zou niet weten wat ze beter moeten 
doen.”

ACTIVITEITEN

Symbion is een 
actieve school
We organiseren veel voor de leerlingen. 
Meestal is er wel een duidelijke relatie met 
het lesprogramma. Tijdens excursies zien de 
leerlingen in het echt wat tijdens de lessen is 
behandeld. 

Sport, recreatie en vrije tijd 
Het vak ‘Sport, recreatie en vrije tijd’ (SRV) heeft 
als doel kennismaken met een groot aanbod van 
activiteiten die leerlingen in hun vrije tijd kun-
nen doen. Bij SRV zijn de leerlingen iedere vrij-
dagmiddag bezig met een bepaalde activiteit. Dit 
kan variëren van mountainbiken tot sieraden ma-
ken en van bowlen tot darten. Het doel is dat de 
leerlingen sociale vaardigheden verwerven, zoals 
samenwerken, weerbaarheid, keuzes maken en el-
kaar respecteren.

Excursies
Symbion-leerlingen gaan nooit ‘zomaar’ of on-
voorbereid op excursie. We willen dat er een re-
latie is met de lessen en dat ze vooraf al het een 
en ander van het reisdoel afweten. Dat maakt het 
nog interessanter om het een keer in het echt 
te zien. Zo gaat leerjaar 2 bijvoorbeeld ieder jaar 
naar Amsterdam en brengt daar onder andere een 
bezoek aan het Rijksmuseum.

En verder...
Het activiteitenprogramma is ieder jaar verschil-
lend. De afgelopen jaren waren er bijvoorbeeld 
kerst- en voorjaarsmarkten (voor goede doelen) 
en schoolfeesten. Het schooljaar werd afgesloten 
met een leuke activiteit. En van de uitreiking van 
certifi caten wordt altijd een feestelijke gebeurte-
nis gemaakt.
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Betrokken
professionals
Bij Symbion werken niet alleen leraren, 
maar nog veel meer medewerkers. Ze hebben 
allemaal een eigen taak of specialisme. Het 
team van Symbion wordt op deze pagina’s 
voorgesteld. De medewerkers zijn persoonlijk 
bereikbaar per e-mail.

Medewerkers
Het onderwijs van Symbion wordt verzorgd door 
de mentor en de praktijkdocenten. Daarnaast heb-
ben de leerlingen regelmatig te maken met onder 
anderen de conciërge, stagebegeleiders en de ad-
ministratie. Het contact met het ondersteunings-
team (zie pagina 9) verschilt per leerling. De da-
gelijkse leiding van Symbion is in handen van de 
locatiedirecteur, die wordt ondersteund door een 
teamcoördinator, een stagecoördinator en twee 
ondersteuningscoördinatoren. Deze medewerkers 
sturen het team aan.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zowel 
personeelsleden als ouders. De MR overlegt met 
de directie over onder meer het personeelsbeleid 
en de voorzieningen op school. Ook kan de MR 
de directie ongevraagd advies geven over allerlei 
zaken. De medezeggenschapsraad van Symbion 

is tevens onderdeel van de gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad (GMR) van alle Qua-
draam-scholen. De GMR overlegt met het bestuur. 
De contactpersoon van de MR is Gerard Wilden-
beest. Hij is te bereiken via g.wildenbeest@sym-
bion-vo.nl.

Leerlingenraad
Symbion vindt ook de mening van de leerlingen 
erg belangrijk. Daarom is er een leerlingenraad, 
die regelmatig overlegt met de directie. Iedere 
klas heeft een vertegenwoordiger in de leerlin-
genraad. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de 
inrichting van de aula en het schoolplein, de bui-
tenschoolse activiteiten en de schoolregels.

ORGANISATIE EN MEDEWERKERS
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Schoolbestuur
Symbion maakt deel uit van Quadraam. Tot deze 
stichting behoren nog twaalf scholen voor voort-
gezet onderwijs in de Liemers, Arnhem en de Over-
betuwe. Binnen Quadraam vormt Symbion samen 
met Produs een ‘strategische eenheid’ onder lei-
ding van de directeur praktijkscholen Quadraam.

Saturnus 5
6922 LX Duiven
Telefoon 026 - 320 88 00
E-mail bestuur@quadraam.nl
Website: www.quadraam.nl

College van Bestuur
Mw. E. Diender-van Dijk MCM 
(voorzitter) 
Drs. ir. M.A. Mittelmeijer RI (lid).

Raad van Toezicht
Drs. F.W. Mutsaers (voorzitter).

Directeur praktijkscholen
Mw. drs. A. van ‘t Sant 
(a.vantsant@quadraam.nl).

V.l.n.r. Jessica van den Engel, Joyce te Poele, Niek Frijstein, 

Erik Reukers, Inge Schrijver, Hennie Horst, Niels Goossens, 

Marlou Eysten, Karin Schepers, Hellen IJsselstijn, Ellen 

Teunissen, Mark Lazeroms, Diana te Lintelo, Ron Hermsen, 

Han Eysten, Antoon de Jong, Ilse Thiele, Saskia Ubbink, 

Alex Knipscheer, Daan Bootsma, Mark Schepers, Suzan de 

Groot, Gerard Wildenbeest en Paul Holterman.



Gert-Jan Andela (docent, stagebegeleider), 
g.andela@symbion-vo.nl
Daan Bootsma (docent), 
d.bootsma@symbion-vo.nl
Peter Breedveld (teamcoördinator, docent, an-
ti-pestcoördinator), p.breedveld@symbion-vo.nl
Nancy Cornelissen (docent), 
n.cornelissen@symbion-vo.nl
Alex Driessen (assistent administratie), 
a.driessen@symbion-vo.nl
Helma Elshof (administratie), 
h.elshof@symbion-vo.nl
Jessica van den Engel (docent), 
j.engel@symbion-vo.nl
Han Eysten (docent), 
h.eysten@symbion-vo.nl
Marlou Eysten (docent), 
m.eysten@symbion-vo.nl
Niek Frijstein (docent),
n.frijstein@symbion-vo.nl
Melissa Glasbergen (docent), m.glasbergen@
symbion-vo.nl
Niels Goossens (docent, stagebegeleider),
n.goossens@symbion-vo.nl
Suzan de Groot (ontwikkelingspsycholoog), 
s.groot@symbion-vo.nl
Baukje Hendriksen (maatschappelijk werker), 
b.hendriksen@symbion-vo.nl

Ron Hermsen (docent, schoolcontactpersoon, 
hoofd BHV), r.hermsen@symbion-vo.nl
Paul Holterman (docent), 
p.holterman@symbion-vo.nl
Hennie Horst (docent), 
h.horst@symbion-vo.nl
Hellen IJsselstijn (docent), 
h.ijsselstijn@symbion-vo.nl
Antoon de Jong (locatiedirecteur), 
a.dejong@symbion-vo.nl
Marleen Kerkhof (docent), 
m.kerkhof@symbion-vo.nl
Alex Knipscheer (docent, stagebegeleider), 
a.knipscheer@symbion-vo.nl
Mark Lazeroms (docent),
m.lazeroms@symbion-vo.nl
Diana te Lintelo (docent, stagebegeleider), 
d.lintelo@symbion-vo.nl
Josette Menting (managementassistent), 
j.menting@symbion-vo.nl
Joyce te Poele (docent, stagebegeleider), 
j.poele@symbion-vo.nl
Erik Reukers (leerwerkcoach ATC, heftruck-
opleider), e.reukers@symbion-vo.nl
Margriet Roorda (administratie), m.roorda@
symbion-vo.nl
Karin Schepers (AB’er), 
k.schepers@symbion-vo.nl

Mark Schepers (docent, stagebegeleider), 
m.schepers@symbion-vo.nl
Inge Schrijver (docent, schoolcontactpersoon), 
i.schrijver@symbion-vo.nl
Tanja Steins (logopedist, remedial teacher), 
t.steins@symbion-vo.nl
Ellen Teunissen (docent, ondersteunings-
coördinator leerjaar 1, 2, 3 en 4), 
e.teunissen@symbion-vo.nl
Ilse Thiele (ondersteuningscoördinator leerjaar 
5 en 6), i.thiele@symbion-vo.nl
Saskia Ubbink (docent), 
s.ubbink@symbion-vo.nl
Marjon Wagener (docent), 
m.wagener@symbion-vo.nl
Gerard Wildenbeest (stagecoördinator, docent, 
voorzitter MR), g.wildenbeest@symbion-vo.nl
Freddy te Winkel (absentenadministratie), 
f.winkel@symbion-vo.nl
René de Wolf (docent, ICT-innovator), 
r.wolf@symbion-vo.nl
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PRAKTISCHE ZAKEN

Goed om te weten...

In dit hoofdstuk komen een aantal praktische 
zaken aan bod. Het is niet mogelijk om volle-
dig te zijn. Voor vragen over onderwerpen die 
niet in deze gids behandeld worden, verwijzen 
wij graag door naar www.symbion-vo.nl of de 
schooladministratie: (0316) 58 38 80.

Aanmelding
De basisschool stelt medio februari een advies op 
voor het vervolgonderwijs. Dit advies bespreekt 
de basisschool met de ouders. Dit is volgens de 
regelgeving in het onderwijs een leidend advies. 
Na dit adviesgesprek kunt u contact opnemen 
met Symbion (Peter Breedveld) om uw kind aan 
te melden. Symbion vraagt vervolgens alle beno-
digde documenten op bij de basisschool en loopt 
samen met u de aanmelding door. Binnen zes we-
ken na aanmelding krijgt u van Symbion te horen 
of uw kind wordt toegelaten.

Kluisje
Symbion is niet aansprakelijk voor verlies of be-
schadiging van eigendommen van de leerlingen. 
Daarom adviseren we geld en waardevolle spullen 
thuis te laten of deze veilig op te bergen. Hier-
voor kunnen leerlingen een kluisje huren. De kos-
ten zijn 10 euro per jaar als borg. De borg wordt 
aan het einde van het schooljaar terugbetaald, 
behalve als het kluisje kapot of de sleutel kwijt is.

Verlof aanvragen
Ouders kunnen verlof aanvragen met een formu-
lier, dat bij de mentor en de administratie ver-
krijgbaar is. De directie beoordeelt de aanvraag 
op basis van de criteria in de Leerplichtwet. Bij 
afwijzing kunnen ouders bezwaar maken. Dit moet 
binnen zes weken. 
• Een leerling krijgt verlof voor een verhuizing 
van het gezin, een huwelijk van een familielid, de 
viering van een ambtsjubileum (25, 40, 50 jaar) 
en de viering van een huwelijksjubileum (121/2, 
25, 40, 50 of 60 jaar) van familieleden.
• Een leerling krijgt één dag verlof voor plichten 

die voortvloeien uit godsdienst of levensovertui-
ging. Dit verlof moet minimaal twee dagen van 
tevoren worden aangevraagd.
• Een leerling krijgt maximaal één keer per 
schooljaar vakantieverlof als het beroep van een 
van de ouders het onmogelijk maakt om in de 
schoolvakantie op vakantie te gaan. Dit verlof 
moet minimaal acht weken van tevoren worden 
aangevraagd. Bij die aanvraag moet een werkge-
versverklaring zitten.
• Verlof is niet mogelijk in de eerste tien dagen 
na de zomervakantie én voor kermissen en schut-
tersfeesten.
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Schoolverzuim
Leerlingen zijn wettelijk verplicht iedere dag op 
school te zijn of naar hun stageadres te gaan. De 
school moet dat controleren. Bij spijbelen worden 
zowel de ouders als de leerplichtambtenaar ge-
waarschuwd. Het volledige verzuimprotocol staat 
op de website (bij Praktische zaken, onder het 
kopje ziekmelding).

Fotogebruik
Bij schoolactiviteiten kunnen foto’s/fi lmpjes wor-
den gemaakt voor plaatsing op de website van 
de school en/of voor gebruik in andere uitingen 
van de school (brochures, deze schoolgids etc.). 
Ouders die bezwaar hebben tegen plaatsing van 
foto’s waar hun kind op staat, kunnen dat bij de 
administratie melden. Zonder schriftelijk bericht 
gaan wij ervan uit dat beeldmateriaal van leer-
lingen en medewerkers in publicaties en op de 
website gebruikt kan worden.

Klachten
Wij vragen ouders die een klacht hebben deze 
eerst te bespreken met de mentor. Als dat niet tot 
een oplossing leidt, kunnen zij zich wenden tot de 
directie van de school (Antoon de Jong). Ouders 
kunnen ook een beroep doen op de klachtenrege-
ling van Quadraam. Deze staat op www.quadraam.
nl of kan telefonisch worden aangevraagd: 026 
– 32 08 860. Ouders kunnen bovendien contact 
opnemen met de externe vertrouwenspersoon 
van Quadraam (Sonja Tettero). Zij is bereikbaar 

op telefoonnummer 06 - 2467 6470 of via e-mail: 
sonja@vertrouwenszaken.nl.
Verder is er een landelijke klachtencommissie. 
Deze commissie is te bereiken via Postbus 85191, 
3508 AD Utrecht, telefoon 030 - 28 09 590 of 
info@onderwijsgeschillen.nl. Het ‘meldpunt ver-
trouwensinspecteurs’ houdt zich bezig met klach-
ten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 
ernstig psychisch of fysiek geweld en discrimina-
tie. Het meldpunt is tijdens kantooruren bereik-
baar via telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal 
tarief).

Sjuul van Hal (ouder): “We 
hebben de open dag bezocht 
en die was echt top. Je zag 
gelijk het verschil met andere 

scholen. Symbion is kleinscha-
lig en overzichtelijk en ze richten 

zich op het kind in plaats van op de ouders. Je 
ziet dat er echt een team aan het werk is. Ik had 
gelijk een goed gevoel. Jop gelukkig ook, dus we 
hoefden hem niet te motiveren. Het gaat ontzet-
tend goed. Jop vertelt thuis niet veel, maar hij 
is ontspannen en we weten dat hij graag naar 
school gaat.”

PRAKTISCHE ZAKEN
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Een fi jne en
veilige school
Symbion vindt het belangrijk dat iedereen 
zich thuis voelt op school. Daarom zorgen we 
voor een prettige en veilige sfeer, met respect 
voor elkaar en elkaars spullen. De meeste 
leerlingen gaan graag naar school. Dat is be-
langrijk, want een leerling die lekker in zijn 
vel zit, presteert beter. Regels dragen bij aan 
een goede sfeer op school. 

‘Drie-uurtje’
Elke dag komt het team na de lessen kort bij el-
kaar om bijzonderheden van de dag te bespreken. 
Als er kleine incidenten in de school zijn geweest, 
of er zorgen zijn over een leerling, wordt op dat 
moment besproken wie in gesprek gaat met de 
leerling en eventueel met de ouders.

Gouden regels
Om een goede sfeer te realiseren, heeft Symbion 
vijf ‘gouden regels’. Deze gelden voor iedereen.

1. Wij respecteren elkaar.
2. Wij zijn zuinig op eigen en andermans spullen.
3. Wij houden ons aan schoolregels en afspraken.
4. Wij vechten, pesten en schelden niet.
5. Wij praten problemen altijd uit.

REGELS EN AFSPRAKEN

Overige afspraken
Aan het begin van het schooljaar neemt de men-
tor alle regels en afspraken met de klas door. De 
onderstaande afspraken gelden altijd.

• Leerlingen blijven in de pauzes op het school-
plein. Alleen leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 mo-
gen in de tweede pauze het plein verlaten.
• Symbion is een rookvrije school. Er mag dus 
door niemand op het terrein gerookt worden.
• Gebruik en bezit van alcohol en drugs is in en 
in de directe omgeving van de school verboden.
• In sommige praktijklessen moeten de leerlingen 
werk- en veiligheidskleding dragen.

• Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen 
leerlingen een sportbroek, een Symbion-gymshirt 
(indien deze niet schoon is een wit shirt) en 
sportschoenen. Buitenschoenen zijn verboden in 
de gymzaal. Na afl oop kunnen de leerlingen dou-
chen (handdoek meenemen). Leerlingen die niet 
kunnen meedoen aan deze les moeten een briefje 
van de ouders of huisarts meenemen.
• Het dragen van hoofdbedekking is binnen de 
school alleen op religieuze gronden toegestaan.
• Tijdens de lessen mogen leerlingen de mobie-
le telefoon niet bij zich houden tenzij de docent 
toestemming heeft gegeven om ermee te werken. 
Zij kunnen de telefoon opbergen in de telefoontas 
die in ieder lokaal hangt of in hun kluisje leggen.
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Alle regels en afspraken zijn vastgelegd in proto-
collen. Daarin staat ook hoe de school handelt bij 
overtreding van de regels en wanneer een vertrou-
wenspersoon, de GGD, de leerplichtambtenaar of 
iemand anders van buiten moet worden ingescha-
keld. Symbion heeft twee schoolcontactpersonen. 
Dit zijn Ron Hermsen (r.hermsen@symbion-vo.nl) 
en Inge Schrijver (i.schrijver@symbion-vo.nl).

Social media
Symbion heeft een aantal regels over het gebruik 
van social media (Facebook, WhatsApp etc.):

1. De schoolregels gelden ook op social media.

2. Pesten, beledigen en bedreigen zijn verboden.
3. Je bent verantwoordelijk voor wat je zelf 
schrijft of plaatst en voor wat je retweet of for-
ward.
4. Je mag alleen informatie van of over anderen 
verspreiden als je daarvoor toestemming hebt.
5. Je mag geen berichten plaatsen die leerlingen, 
medewerkers of de school kunnen schaden.
6. De school treedt op bij klachten over een uiting 
op social media die betrekking heeft op de school 
en/of bij overtreding van deze afspraken.

Kortom: wat in het echte leven niet mag, mag 
online ook niet.

Sander Rosendaal (Rosen-
daal Schilderwerken): “Wij 
werken al enkele jaren samen 
met Symbion. We zoeken jong 

schildertalent, want veel van 
onze eigen medewerkers zijn al wat 

ouder. We laten stagiaires alles proberen, van 
glas zetten tot en met schilderen en diverse 
spuitwerkzaamheden. We zitten ze niet achter de 
vodden aan. Ik zeg altijd: ‘Jongens, eerst goed 
kijken, de rest komt later wel’. Het werkt goed, 
want we hebben inmiddels twee oud-stagiaires 
van Symbion in vaste dienst.”

SaSS
dddadadd
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FINANCIËN

Naar school gaan
kost geld
Naar school gaan kost geld. De meeste kosten 
worden door de overheid betaald, maar niet 
allemaal. Dit betekent dat ook van de ouders 
een bijdrage wordt gevraagd. Soms springen 
de overheid of andere fondsen bij. 

Ouderbijdrage
Voor de boeken en veel andere leermiddelen ont-
vangt Symbion een vergoeding van het ministerie 
van Onderwijs. Dat geldt niet voor de school-
feesten, het eindfeest en de diverse sport- en 
spelactiviteiten. Hiervoor wordt een vrijwillige 
ouderbijdrage gevraagd van 85 euro. Omdat het 
om een vrijwillige bijdrage gaat, nemen ook leer-
lingen voor wie niet is betaald deel aan deze ac-
tiviteiten.
Voor het schoolkamp, de schoolreis of de acti-
viteitendagen aan het eind van het schooljaar 
wordt een bijdrage gevraagd. Leerlingen krijgen 
een alternatief programma aangeboden als ouders 
deze kosten niet betalen of als ze geen toestem-
ming geven voor deelname van hun kind. Als ou-
ders hun kind willen laten deelnemen, maar de 
kosten niet kunnen betalen, kunnen ze contact 
opnemen met Stichting Leergeld. Voor leerlingen 
is het vaak erg belangrijk dat zij aan alle activi-
teiten kunnen meedoen.

Verplichte kosten
De leerlingen zijn verplicht bij de gymlessen 
sportkleding te dragen (gymschoenen, sportbroek 
en Symbion shirt). Noodzakelijke kleding voor de 
EBS in het derde jaar regelt de school. Vanaf het 
moment dat de leerlingen op individuele stage 
gaan, moeten zij zelf een aantal zaken regelen 
en/of aanschaffen. Dit verschilt per stageadres. 

Dat kan bijvoorbeeld gaan om:

• bewijs van goed gedrag;
• veiligheidsschoenen;
• stofjas of overall;
• reiskosten;
• bepaalde gereedschappen.
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WA-verzekering
Wij adviseren ouders met klem om voor hun kind 
een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) 
af te sluiten, tenzij het kind al is meeverzekerd 
op de WA-polis van het gezin. Deze verzekering is 
nodig om de fi nanciële gevolgen op te vangen van 
schade die tijdens schooltijd of op het stageadres 
kan ontstaan.

Schoolloket
Symbion werkt met het digitale betalingssysteem 
Schoolloket. Daarmee kunnen via iDEAL direct be-
talingen worden gedaan. U ontvangt een e-mail 
met een link, waarmee u een account op School-
loket kunt activeren. Schoolloket is voorzien van 
wachtwoordbeveiliging. Betalen via Schoolloket 
wordt aanbevolen, maar is niet verplicht.

Bijdrage studiekosten
Voor kinderen tot 18 jaar ontvangen ouders kin-
derbijslag. Daarna verstrekt DUO (Dienst Uitvoe-
ring Onderwijs) een inkomensafhankelijke bij-
drage in de studiekosten. DUO is bereikbaar op 
telefoonnummer (050) 599 77 55 of via www.duo.
nl. Veel gemeenten hebben fi nanciële regelingen 
voor inwoners met een laag inkomen. Ouders kun-
nen hierover contact opnemen met de gemeente 
waar zij wonen. De gemeenten Duiven en Wester-
voort doen mee aan de ‘Gelre Pas’. Houders van 
deze kaart krijgen een jaarlijkse vergoeding voor 
de (vrijwillige) ouderbijdrage en de kosten van 
eendaagse schoolreisjes.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld De Liemers is er voor gezin-
nen in de gemeenten Duiven, Montferland, Rijn-
waarden, Westervoort en Zevenaar met een laag 
inkomen en schoolgaande kinderen. De stichting 
betaalt mee aan bijvoorbeeld een schoolkamp, de 
aanschaf van een fi ets (en soms een computer) 
of contributies en lidmaatschappen. Info: www.
leergelddeliemers.nl of (0316) 76 40 00.

Ouderspreekuur
Iedere eerste dinsdag van de maand wordt een 
ouderspreekuur gehouden, waar ouders met vra-
gen over het kindgebonden budget en andere za-
ken met betrekking tot hun kind terechtkunnen.

Sponsoring
Soms wil Symbion voor de leerlingen activitei-
ten organiseren of spullen aanschaffen die niet 
uit het schoolbudget betaald kunnen worden. We 
vragen dan weleens om sponsoring. Dat betekent 
dat een bedrijf, gemeente, stichting of instelling 
Symbion geld of producten geeft. Dat kan een di-
gitaal schoolbord zijn, maar ook het ijsje tijdens 
een schoolreis. Symbion heeft over sponsoring 
een aantal afspraken gemaakt. Die houden in het 
kort in dat sponsoring ten goede moet komen aan 
de school, dat leerlingen geen (fi nanciële) risi-
co’s mogen lopen en dat de goede naam van de 
school niet in het geding mag worden gebracht. 
De regels staan uitgebreid op www.symbion-vo.nl.
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Uitgave: Symbion (juni 2017).
Productie, eindredactie en vormgeving: 
De Reus’ Communicatie & Publiciteit. 
Fotografi e: VVBvanbree Fotografi e en anderen. 
Drukwerk: De Bondt grafi media communicatie.

Voor de vlotte leesbaarheid van deze informa-
tiegids gebruiken we overwegend de mannelijke 
vorm van voornaam- en verwijswoorden. 
Met ‘ouders’ worden ook voogden en verzorgers 
bedoeld. Aan deze schoolgids kunnen geen 
rechten worden ontleend.



1. Onderwijs op maat
De klassen zijn klein en leerlingen hebben zoveel 
mogelijk te maken met dezelfde docenten. De 
leeromgeving is veilig en kent structuur en regel-
maat. Knelpunten worden snel ontdekt, waardoor 
er weinig spijbelgedrag en schooluitval is.

2. ProPlus
ProPlus is een aparte leerroute, waarin dezelfde 
theorievakken worden gegeven als in vmbo-bb. 
Leerlingen die deze leerroute volgen, vinden het 
leuk om uit boeken te leren en krijgen huiswerk 
mee. 

3. Van stage naar werk
Stages zijn een belangrijk onderdeel van het 
onderwijs op Symbion. De stagebegeleiding is 
zeer intensief. In het tweede leerjaar beginnen 
de leerlingen op school met interne stage. Vanaf 
het derde leerjaar gaan de leerlingen één dag per 
week op stage bij allerlei bedrijven en instellin-
gen om te ontdekken wat ze leuk vinden en waar 
ze goed in zijn. De stages worden geleidelijk 
uitgebreid. Vaak vinden leerlingen uiteindelijk 
een baan bij een bedrijf waar ze stage hebben 
gelopen.

4. Extra opleidingen
Om leerlingen nog beter voor te bereiden op de 
arbeidsmarkt biedt Symbion naast de normale 
lesprogramma’s ook branchegerichte opleidingen 
aan. Voorbeelden hiervan zijn: groenonderhoud, 
trekkerrijbewijs, schilderen en detailhandel. De 
leerlingen krijgen daarvoor een certifi caat. Werk-
gevers vinden dat belangrijk, omdat ze daaraan 
kunnen zien wat de leerlingen al kunnen.

5. Jobcoaching
Via de stages stromen de meeste leerlingen 
direct door naar de arbeidsmarkt. Ze verlaten 
Symbion dus met een baan. Om ervoor te zorgen 
dat ze die baan ook houden, kunnen ze op de 
werkplek begeleid worden door een jobcoach.

DE SYMBIONMETHODE IN ‘T KORT




