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Voorwoord 

Trots en toegerust presenteren wij ons in deze schoolgids als havo/vwo school voor 

leerlingen met autisme. Onze passie is om onze leerlingen een volwaardig diploma 

te laten halen voor toegang tot HBO of Universiteit. Natuurlijk betekent dit dat we 

hier bepaalde spelregels aan verbinden. In deze gids delen we die met u. Onze 

leerlingen zijn vooral gebaat bij duidelijkheid. U en wij als school moeten die 

duidelijkheid verschaffen. De mentor is hierbij de spil, leerlingen betrekken wij bij 

alle gesprekken. Stap voor stap leren ze dan om verantwoordelijkheid te dragen 

en autonoom te worden in hun keuzes.  

 

We starten met het doorvoeren van een aantal veranderingen en een 

nevenstroom. Hiermee voldoen we beter aan een passend aanbod. 

 

Als team werken we er hard aan om onze leerlingen een basis te bieden waar ze 

kansen pakken en talenten kunnen ontwikkelen. Ons uitgangspunt daarbij is altijd 

dat de leerling het voor 100% goed wil doen, elke dag opnieuw. De basis van ons 

handelen zijn de beginselen van Geef me de 5. 

 

Namens het bevoegd gezag, 

 

Henk Hylkema 

directeur 
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1. Waar Elan College voor staat 

 De Richting 

Het Elan College is een school, waar alle kinderen welkom zijn zonder onderscheid 

te maken in levensbeschouwelijke en/of culturele achtergrond. 

 Onze missie 

Het Elan College wil jongeren met een diagnose in het autismespectrum toerusten 

voor de toekomst. We zetten ons in en zoeken naar optimaal passende vormen 

van onderwijs. Het doel is leerlingen voor te bereiden op een voor hen zo 

volwaardig mogelijk functioneren in de maatschappij en toe te leiden naar 

vervolgonderwijs. De acceptatie van en het leren omgaan met autisme heeft een 

speciale plaats binnen het onderwijsprogramma. Geef me de 5 is hierin leidend. 

 Onze visie 

Elan College is een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis 

(verder ASS). Wij streven naar een prikkelarme, veilige en voorspelbare 

leeromgeving, waarbij we er vanuit gaan dat kinderen het altijd 100% goed willen 

doen. We zoeken naar wat de onderwijsbehoeften zijn van leerlingen. De methode 

“Geef me de 5” is hierin leidend. De methodiek leert mentoren om de manier van 

denken van iemand met ASS te begrijpen en op hem af te stemmen. Hierdoor 

wordt het voor de leerling duidelijk en voorspelbaar en ontstaat er rust.  

 

Wij bieden onderwijs op havo en vwo niveau (in samenwerking met IVIO@School) 

met als doel staatsexamen en doorstroming naar vervolgonderwijs.  

 Stichting Elan 

Elan College is onderdeel van Stichting Elan. Stichting ELAN bestaat uit acht 

scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (SO/VSO) en speciaal 

basisonderwijs (SBO) in de regio Gooi en Omstreken. Alle acht scholen willen het 

verschil maken voor kinderen voor wie het verschil nog niet gemaakt is. Op Elan 

bundelen we daarvoor onze krachten. Hier weten onze 250 professionals elkaar te 

vinden, delen zij hun kennis en de nieuwste inzichten. Om zo nóg beter te worden, 

ieder kind een goede onderwijsplek te geven en het regulier onderwijs (PO, VO en 

MBO) te ondersteunen. Daar gaan wij voor! Meer informatie vindt u op 

www.stichtingelan.nl 

  

http://www.stichtingelan.nl/
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 Kwaliteitsbeleid 

In het beleid van Stichting Elan staat beschreven welke stichting brede 

uitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren zijn geformuleerd. In het 

school(jaar)plan van het Elan College is de nadere uitwerking van het beleid op 

schoolniveau te vinden, evenals de concreet te realiseren doelen. Om de kwaliteit 

van het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie te kunnen meten en 

verbeteren worden tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Daarnaast evalueren 

we ons eigen onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De uitkomsten van deze 

evaluaties leiden waar nodig tot aanpassingen.  

 

Per schooljaar wordt in samenspraak met de MR een jaarplan vastgesteld. Vanuit 

het jaarplan wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering binnen de school. 
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2. Aanmelding en toelating 

 Samenwerkingsverbanden 

Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk 

samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bepaalt of 

een leerling toegelaten mag worden op een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs en geeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Bij welk 

samenwerkingsverband een TLV wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats 

en/of de standplaats van de school waar uw zoon of dochter is ingeschreven. In 

onze regio is het samenwerkingsverband Qinas. Leerlingen binnen deze regio 

hebben tot 1 juni voorrang bij plaatsing voor het komende schooljaar. 

 Aanmelding 

Uw zoon of dochter heeft al een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

Als u al beschikt over een TLV speciaal onderwijs, kunt u contact met ons opnemen 

om uw zoon of dochter aan te melden. 

 

Uw zoon of dochter heeft nog geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 

Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de school waar uw zoon of dochter 

is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Als het 

samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of 

dochter aanmelden op het Elan College. Als het samenwerkingsverband géén 

toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft 

ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere 

passende school. 

 

Instroommomenten zijn aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie. 

 Toelating 

Elan College is een plek voor leerlingen die: 

 een diagnose ASS hebben; 

 havo / vwo advies vanuit basisonderwijs hebben; 

 een TLV met minimaal 1 jaar geldigheid hebben; 

 kunnen functioneren in een klas van ca. 15 leerlingen. 

 

De inschrijving bestaat verder uit een intakegesprek en dossieranalyse. De 

uiteindelijke plaatsing van een leerling wordt beoordeeld binnen de Commissie 

van Begeleiding (CVB). 
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3. Leerlingenzorg 

 Geef me de 5 

Geef me de 5 is een individuele begeleidingsmethode die antwoord geeft op de 

vraag hoe om te gaan met iemand met autisme. Deze methode is in 2018 

wetenschappelijk onderbouwd. Het denken en het gedrag van mensen met 

autisme zijn het gevolg van de informatieverwerkingsproblematiek. Uitgangspunt 

van Geef me de 5 is dat iemand met autisme het 100% goed wil doen. 

  

De methode is leidend in het pedagogisch handelen binnen de hele school. Deze 

wordt niet individueel, maar klasgericht toegepast. Alle medewerkers worden 

hierin geschoold. 

 

Meer informatie is te vinden op de website. 

 Uitgangspunt is duidelijkheid! 

Het Elan College heeft een basisfundament. Het basisfundament is een document 

waarin beschreven staat hoe wij werken en wat de regels en afspraken binnen de 

school zijn. Het is belangrijk dat wij allemaal hetzelfde doen en zeggen. Het 

basisfundament helpt ons hierbij.  

 

Wij bieden een prikkelarme, veilige en voorspelbare leeromgeving. Leerlingen 

worden ingedeeld in jaarklassen. Iedere groep heeft een eigen vast lokaal. Iedere 

leerling heeft een eigen vaste werkplek. Aan ieder lokaal is een rustruimte 

gekoppeld.  

 

Wij werken met vaste klassen van ongeveer 15 leerlingen met één, of in het geval 

van een duobaan, twee mentoren. Alle lokalen zijn gelijk ingedeeld volgens het 

basisfundament.  

 

Twee keer per dag hebben de leerlingen pauze. In deze tijd is er gelegenheid tot 

eten en drinken. De mentoren houden toezicht in de pauzes. Wanneer het nodig 

is, worden de activiteiten in de pauze vooraf gepland. Aan het einde van de dag 

vindt een klassikale afsluiting plaats. De dag kan worden doorgesproken en 

eventuele bijzonderheden voor de volgende dag worden gemeld of 

doorgenomen. 

 

De sportlessen worden door een vakleerkracht aan de hele groep gegeven. 

Sportlessen zijn een verplicht onderdeel van Elan College. Het dragen van 

sportkleding (sportschoenen met witte zolen) is verplicht. 

  

http://www.geefmede5.nl/
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 Visie op zorg en zorgstructuur  

Elan College kent 3 zorgniveau’s: 

 

 

 Zorgniveau 1: alle leerlingen in de jaarklassen. 

 Zorgniveau 2: alle leerlingen in de nevenstroom. De nevenstroom is voor 

leerlingen die wachten op behandeling / in behandeling zijn of niet volledig 

belastbaar zijn. Deze leerlingen draaien niet mee in de systematiek van 

jaarklassen. De duur van de nevenstroom is maximaal 1 jaar met het doel 

terugkeer naar zorgniveau 1. Wanneer dit niet mogelijk is, gaan leerlingen naar 

zorgniveau 3.  

 Zorgniveau 3: dit is de Commissie van Begeleiding. Er wordt gezocht naar 

behandeling of een andere vorm van onderwijs. 

 

Bij alle leerlingen die het eerste jaar starten op Elan College wordt binnen een 

schooljaar bekeken of de onderwijsbehoeften van de leerlingen passend is binnen 

Elan College. 

 

Zorgniveau 1 en 2 worden ondersteund door Geef me de 5. Wanneer de 

begeleidingsvorm niet meer passend is voor de leerling is behandeling 

voorliggend, dit is zorgniveau 3.  

 Ontwikkelingsperspectief (OP) 

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de mentor en 

schoolpsycholoog en wordt goedgekeurd door de Commissie van Begeleiding. 

In het ontwikkelingsperspectief staan: de beginsituatie, stimulerende en 

belemmerende factoren, de onderwijsbehoeften en het verwachte 

uitstroomniveau. 

 

Tijdens het eerste voortgangsgesprek met de leerling, ouders en mentor, wordt het 

OP doorgenomen en getekend voor gezien. Aan het einde van het schooljaar 

wordt het OP geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 Opbrengst- en handelingsgericht werken 

Wij werken opbrengst- en handelingsgericht.  

 

Maandelijks wordt met de leerling de voortgang in kaart gebracht. Dit doen we 

door middel van een maandevaluatie. Hiermee krijgen de ouders maandelijks 

inzicht in de opbrengsten en resultaten. Vanuit IVIO@school werken we met een 

cyclus van 10 onderwijsmaanden en zijn er dus 10 evaluatiemomenten met de 

leerling in een jaar.  

De voortgang wordt binnen de school op leerling-, groeps- en schoolniveau 

besproken en gemonitord. 
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 Commissie van Begeleiding  

De Commissie van Begeleiding (CvB) heeft verschillende taken: 

 Vaststellen ontwikkelingsperspectief (OP); 

 eoordelen of nieuwe leerlingen plaatsbaar zijn; 

 zorgwekkend verzuim vaststellen en bespreken; 

 beoordelen overgang leerlingen; 

 wanneer zorg/behandeling voorliggend is en niet meer passend is in een 

mentorgroep of nevenstroom (zorgniveau 3); 

 beoordelen na plaatsingsjaar of de school in de onderwijsbehoefte van de 

leerling kan voorzien; 

 vaststellen dat de school handelingsverlegen is. 

 

De Commissie van Begeleiding bestaat uit: 

 Directeur; 

 maatschappelijk werker; 

 psycholoog; 

 jeugdarts; 

 leerplicht ambtenaar. 

 Klimaat 

Binnen ons pedagogisch klimaat moeten de leerlingen weten dat zij gewaardeerd 

worden. Zij leren vertrouwen te stellen in een ander, zodat de ander kan bijdragen 

aan de ontwikkeling. Onze leerlingen moeten geloven in eigen kennen en kunnen, 

zodat zij zichzelf actief kunnen ontwikkelen.  

 

In het begin zijn de meeste leerlingen persoonsafhankelijk. Via herkenbare 

structuren (structuurafhankelijk) proberen wij hen zo zelfstandig mogelijk te laten 

worden. 

 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen. Een duidelijke en vooral 

voor iedereen herkenbare structuur en een sfeer van vertrouwen zijn daarbij erg 

belangrijk.  
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We hanteren op school vier schoolregels, waarmee we de basisveiligheid 

waarborgen. 

 

 

 

 

Doen wat de mentor zegt  Handen en voeten blijven bij je lijf 

   

 

 

 

Vriendelijk praten  Alle spullen blijven heel 
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4. Onderwijsaanbod 

 IVIO@School 

Het didactisch aanbod wordt in samenwerking met IVIO@school verzorgd. 

Vakdocenten zijn op afstand (via internet) verantwoordelijk voor het onderwijs. De 

schoolvakken worden gevolgd met behulp van lesmateriaal van IVIO@school. 

 

 
 

 

 Schoolboeken 

De leerlingen krijgen hun lesmappen, lesboeken en werkboeken via een 

medewerker van IVIO uitgereikt. De uitreiking gebeurt op school in de startweek. 

De boeken die de leerling meekrijgt zijn in bruikleen. Aan het eind van het 

schooljaar levert de leerling de bruikleenboeken in bij de school. Bij schade en 

verlies van de boeken worden de kosten in rekening gebracht. 
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 Vakken per leerjaar 

In onderstaande tabel staan per leerjaar de vakken aangegven. 

 

HAVO/VWO               Vakken 

Leerjaar 1 Nederlands 

Engels 

Frans 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde 

Wiskunde  

Biologie 

Leerjaar 2 Nederlands 

Engels 

Frans 

Duits 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde 

Economie 

Wiskunde  

Biologie 

Natuur-/Scheikunde 

Leerjaar 3 Nederlands  

Engels  

Frans 

Duits 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde  

Economie 

Wiskunde  

Biologie 

Natuur-/Scheikunde 

Profielkeuze (eind leerjaar 3) 
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Op het Elan College is er keuze uit de volgende profielen na leerjaar 3:  

 Economie en Maatschappij  

 Cultuur en Maatschappij 

 Natuur en Techniek  

 Natuur en Gezondheid  

 

HAVO staatsexamen profielen 

 
 Natuur en 

techniek 

 

Natuur en 

gezondheid 

Economie en 

maatschappij 

Cultuur en 

Maatschappij 

Gemeenschappelijk 

deel 

Engels 

Nederlands 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Profielwerkstuk 

 

Engels 

Nederlands 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Profielwerkstuk 

Engels 

Nederlands 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Profielwerkstuk 

Engels 

Nederlands 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Profielwerkstuk 

Profielvakken verplicht Wiskunde B 

Natuurkunde 

Scheikunde 

 

Wiskunde A of B 

Biologie 

Scheikunde 

Wiskunde A of B 

Economie 

Geschiedenis 

Geschiedenis 

Frans of Duits 

Profielkeuzevak Biologie Aardrijkskunde of 

Natuurkunde 

Aardrijkskunde Cultuurprofielvak 

Frans of Duits 

Maatschap.profiel

vak 

Aardrijkskunde of 

Economie 

 

Keuze-examenvak 

 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 
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VWO staatsexamen profielen 

 
 Natuur en 

techniek 

 

Natuur en 

gezondheid 

Economie en 

maatschappij 

Cultuur en 

Maatschappij 

Gemeenschappelijk 

deel 

Engels 

Nederlands 

Duits of Frans 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Algemene 

Profielwerkstuk 

 

Engels 

Nederlands 

Duits of Frans 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Algemene  

Profielwerkstuk 

 

Engels 

Nederlands 

Duits of Frans 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Algemene  

Profielwerkstuk 

 

Engels 

Nederlands 

Duits of Frans 

Maatschappijleer 

Rekenen 

Algemene  

Profielwerkstuk 

 

Profielvakken verplicht Wiskunde B 

Natuurkunde 

Scheikunde 

 

Wiskunde A of B 

Biologie 

Scheikunde 

Wiskunde A of B 

Economie 

Geschiedenis 

Wiskunde A of B 

Geschiedenis 

 

Profielkeuzevak Biologie Aardrijkskunde of 

Natuurkunde 

Aardrijkskunde of 

Frans of Duits 

Cultuur-profielvak 

Frans of Duits 

Maatschappij-

profielvak 

Aardrijkskunde of 

Economie 

 

Keuze-examenvak 

 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

Ieder nog niet in 

het profiel 

gekozen of 

verplicht vak 

 

 Huiswerk 

Elke dag worden er lessen gegeven. Wanneer deze lessen niet zijn afgerond, is dit 

huiswerk. Ook het voorbereiden voor toetsen en het maken van inleveropdrachten 

zijn huiswerk. 

 Overgangsnormering  

Elan College heeft voor ieder jaar specifieke overgangsnormen. Deze is op te 

vragen bij de school. Elk jaar bespreekt de mentor met de leerlingen wat de eisen 

voor het behalen van het leerjaar zijn. 

 

Binnen Elan College kun je maximaal 6 jaar over het behalen van een havo 

diploma doen en 7 jaar over het vwo diploma.  

 

Doel van Elan College is vervolgonderwijs. Wanneer een diploma niet meer 

mogelijk is, is het behalen van een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo het doel. 

Hiermee kan de leerling doorstromen naar MBO 3/4.  
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 Rapporten 

Twee keer per jaar (medio februari en juni) wordt er een rapport uitgereikt aan 

leerlingen. Ouders ontvangen een afschrift per mail. 

 Voortgangsgesprekken 

Drie keer per jaar wordt met leerling, ouders en mentor de voortgang besproken. 

Het eerste voortgangsgesprek vindt plaats na toestmaand 1. Hierin wordt ook het 

OP besproken en ondertekend voor gezien. Het tweede gesprek vindt plaats in 

januari en het derde in mei.   

 Diplomering 

Leerlingen die in de eindexamenklas zitten, leggen staatsexamens af. Meer 

informatie hierover is te vinden op:  

https://duo.nl/particulier/staatsexamens/index.jsp 

 

Aan het einde van leerjaar havo 4 of vwo 5, wordt in het derde voortgangsgesprek 

besproken met leerling, ouders en mentor of examen kan worden gedaan in 1 of 

2 jaar.  

 Uitstroomgegevens 

Schooljaar 2015-2016 

 

Beschrijving Aantal Percentage 

Leerlingen 9 100 

Uitstroom 2 22 

 
Beschrijving Aantal Percentage obv totaal 

aantal leerlingen 

Reguliere VO   

Andere VSO school 1 11 

Particuliere school 1 11 

mbo   

hbo   

Universitair   

Deelcertificaten 

(geen totaal 

diploma) 

  

Arbeid   

Dagbesteding   

Overig   

 
Behaalde resultaten: nvt 

  
  

https://duo.nl/particulier/staatsexamens/index.jsp
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Schooljaar 2016-2017  

 

Beschrijving Aantal Percentage 

Leerlingen 70 100 

Uitstroom 6 9 

 
Beschrijving Aantal Percentage obv totaal 

aantal leerlingen 

Reguliere VO 3 4 

Andere VSO school 2 3 

Particuliere school 1 1 

mbo   

hbo   

Universitair   

Deelcertificaten 

(geen totaal 

diploma) 

  

Arbeid   

Dagbesteding   

Overig   

 
Behaalde resultaten: nvt 

 
Schooljaar 2017-2018 

 

Beschrijving Aantal Percentage 

Leerlingen 92 100 

Uitstroom 17 18 

 
Beschrijving Aantal Percentage obv totaal 

aantal leerlingen 

Reguliere VO 5 5 

Andere VSO school 5 5 

Particuliere school   

VAVO 2 2 

mbo 2 2 

hbo   

Universitair   

Deelcertificaten 

(geen totaal 

diploma) 

  

Arbeid   

Dagbesteding 1 1 

Overig 2 2 
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Eindresultaten Aantal in nummers Aantal in percentage 

Volledig havo diploma   

Behaalde certifcaten 7/8 88 

Volledig vwo diploma   

Behaalde vwo certificaten 1/1 100 

 
Schooljaar 2019-2020 

 

Beschrijving Aantal Percentage 

Leerlingen 133 100 

Uitstroom 33 25 

 
Beschrijving Aantal Percentage obv totaal 

aantal leerlingen 

Reguliere VO 4 3 

Andere VSO (mavo) 

school 

6 5 

Particuliere school 5 4 

VAVO 3 2 

mbo 8 6 

hbo 3 2 

Universitair 1 1 

Deelcertificaten 

(geen totaal 

diploma) 

1 1 

Overig 2 2 

 

Eindresultaten Aantal in nummers Aantal in percentage 

Volledig havo diploma 3 100 

Behaalde certifcaten 22/27 81 

Volledig vwo diploma 1 100 

Behaalde vwo certificaten 6/6 100 

 Laptop 

Om IVIO onderwijs goed te kunnen volgen, heeft iedere leerling een laptop nodig. 

Hierin zijn 2 opties:  

 U schaft zelf een laptop aan (office 365 compatible). 

 Via Rentcompany BV bieden wij ouders de mogelijkheid om een goede laptop 

te kopen of te huren (huurkoop). De laptop is tijdens de schoolloopbaan 

verzekerd. Mocht de laptop gemaakt moeten te worden, dan krijgt de leerling 

de beschikking over een leenlaptop. Zie voor meer informatie 

https://rentcompany.nl/ 

https://rentcompany.nl/
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 Dyslexie 

Leerlingen met een diagnose dyslexie faciliteren we door het gebruik maken van 

dyslexiesoftware genaamd Kurzweil. Indien er vermoedens zijn m.b.t. dyslexie wordt 

er screening gedaan en doorverwezen naar gespecialiseerde praktijken. 

 Samenwerking Youké 

Indien er tijdens school zorg nodig, wordt deze zorgvraag alleen opgepakt door 

Youké (dus geen andere zorgaanbieders). De mentor en Youké werken nauw 

samen. De schoolmaatschappelijk werker kan meer informatie verstrekken over 

o.a. deze samenwerking en indicaties. 

 Activiteitenprogramma 

Binnen Elan College zijn er verschillende verplichte activiteiten. Daarbij wordt het 

onderscheid gemaakt tussen schoolbrede activiteiten en leerjaar afhankelijk.  

 

Schoolbreed: 

 startweek 

 schaatsen rond sinterklaas 

 filmtheater in december 

 kerstlunch 

 afsluitingsweek 

 

De leerjaarafhankelijk activiteiten zijn gebaseerd op de volgende thema's: 

 introductiedag 

 project 

 excursie 

 kunst en cultuur  

 eindfeest 

 

De invulling van deze thema’s kunnen per leerjaar in nuance verschillen. De 

activiteiten worden opgenomen in de jaarkalender. 

 Groepen 

In schooljaar 2019-2020 hebben we de volgende groepen: 

 1 H/V 

 2 H/V a 

 2 H/V b 

 3 H 

 4 H 

 3/4/5 vwo 

 5 H / 6 vwo 

 Nevenstroom  
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5. Ouder(s)/verzorger(s) 

 Contact met ouders 

De mentor is de spil in het contact tussen u, de school en uw zoon of dochter. De 

contactmomenten zijn: 

 Informatieavond: in de startweek wordt een informatieavond per klas gepland. 

 Eerste voortgangsgesprek: dit gesprek wordt ingepland na eerste 

maandevaluatie (incl. OP). 

 Tweede voortgangsgesprek in januari. 

 Derde voortgangsgesprek: in mei. 

   

De structurele mailmomenten vanuit de mentor zijn: 

 weekbericht (doorgaans op vrijdag); 

 evaluatie toetsmaand met behaalde resultaten; 

 twee keer het rapport. 

 Wat verwachten we van ouders/verzorgers? 

Ouders zijn essentieel om de schoolcarrière tot een succes te laten leiden. De 

omgeving van thuis is anders dan het het klimaat op school. De werkwijze vanuit 

Geef me de 5 en het werken met IVIO zijn belangrijk om als positief te bestempelen. 

Hierbij concrete voorbeelden wat we bedoelen met een positieve houding van 

ouders over de school. Ouders: 

 Hebben een positieve, respectvolle basishouding.  

 Stimuleren het kind om hard te werken.  

 Benadrukken het belang van school. 

 Zeggen dat kind zich aan de schoolregels moet houden. 

 Bespreken het als ze het oneens zijn met de school, zonder hun kind hiermee te 

belasten. 

 Geven regelmatig complimenten. 

 Accepteren dat school een ander soort pedagogische omgeving is dan thuis 

en dat het personeel van school leidend is in schoolbeleid. 

 Monitoren en ondersteunen bij het huiswerk van de leerling.  

 De Medezeggenschapsraad 

De M.R. is gekozen door stemming en bestaat uit ouders en personeelsleden van 

de school. De M.R. houdt zich in tegenstelling tot de Ouderraad in hoofdzaak bezig 

met taken als:  

 De formele organisatie op school.  

 Het aannemen van personeel. Dit door zitting te nemen in de 

sollicitatiecommissie.  

 Het financieel beheer. Meedenken over de begroting van de school.  

 Mede opstellen van de schoolgids en het schoolplan.  
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De M.R. is gebonden aan wettelijke richtlijnen en moet als zodanig handelen. Dit 

doet ze in nauwe samenwerking met de Ouderraad. De M.R. bestaat uit:  

 2 ouderleden  

 2 personeelsleden  

 

Oudergeleding:  

- Johan Timmerman  

- Marjolein Groot-Koerkamp  

 

Personeelsgeleding:  

- Eva van de Heuvel  

- Femke de Moor  

 

Heeft u een onderwerp dat u graag besproken zou zien, vertel het ons! U kunt ons 

mailen via:  mr@elan-breeduit.nl. 

 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

De GMR bestaat uit 4 medewerkers van Stichting Elan en 4 ouders van leerlingen 

van Stichting Elan. De GMR heeft een stichtingsbelang en staat in direct contact 

met het CvB van Stichting. 

 Ouderraad  

Op het Elan College is een groep ouders actief in de ouderraad. De raad bestaat 

uit ouders van de verschillende klassen. Een aantal keer per schooljaar, gemiddeld 

één keer per twee maanden, voeren zij samen overleg over allerlei zaken die van 

belang kunnen zijn voor leerlingen, ouders en het team. U kunt de ouderraad 

mailen via ouderraad@elan-breeduit.nl 

 Ouderbijdrage 

Elk jaar vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage (de ouderbijdrage) om 

schoolbrede verplichte activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen te 

kunnen bekostigen. In overleg met de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-

2020 vastgesteld. De kosten voor uitstapjes of excursies zijn niet bij dit bedrag 

inbegrepen. U krijgt hierover apart bericht. Mochten deze kosten bezwaarlijk zijn 

dan kunt u dit aangeven en zoeken we met u naar een passende oplossing. 
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 Informeren gescheiden ouders  

We zijn verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over 

alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals 

rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide ouders 

het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan 

verstrekken we deze informatie aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Is er 

sprake van co-ouderschap, dan verstrekken we de informatie aan de ouder van 

wie de adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling bij de school 

vermeld zijn. In beide gevallen gaan we ervan uit dat de ouder aan wie de 

informatie wordt verstrekt, alle informatie doorgeeft aan de andere ouder. Indien 

dit niet het geval is, kunt u ons verzoeken beide ouders te informeren. Indien één 

van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan informeren we in principe de ouder 

met het ouderlijk gezag. Op grond van de wet zijn we verplicht om ook de ouder 

die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Dit zullen we 

doen, tenzij het belang van de leerling zich tegen het verschaffen van de 

informatie verzet of uit een rechtelijk vonnis blijkt dat we hiertoe niet verplicht zijn. 

 

Informeren ouders van leerlingen ouder dan 18 jaar: 

Wettelijk is de leerling die 18 jaar of ouder is ons aanspreekpunt. In overleg nemen 

we de ouders mee bij deze informatieverstrekking. Ook voor een leerling van 18+ 

gelden de regels zoals die voor alle leerlingen gelden.  

 Het schoolmaatschappelijk werk  

Dit wordt op het Elan College verzorgd door Mw. Eveline van der Heijden. Zij is via 

school te bereiken. Ook kunt u haar mailen: e.vanderheijden@stichtingelan.nl. 

 

Haar aandachtsgebieden: 

 Contactpersoon jeugdhulpverlening Youké 

 Uitstroom vervolgonderwijs 

 Verzuimcoördinator 

 Helpen bij aanvraag ondersteuning gemeente 
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6. Praktische informatie 

 Schooltijden  

Op Elan College gaan alle leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.30 

uur naar school. 

Het Elan College heeft iedere dag 15 minuten ochtendpauze en 30 minuten 

middagpauze. Leerlingen mogen (vanaf de tweede klas), wanneer er 

toestemming is van de ouders, zonder begeleiding naar buiten. Tevens kunnen zij 

in de centrale hal pauze houden. Er is daar altijd begeleiding aanwezig. 

Vanaf 8.15 uur zijn de mentoren in de klas en zijn de leerlingen in de klas welkom. 

 Vakanties & studiedagen  

Ieder jaar wordt er een schoolkalender aan de ouders uitgereikt. Hier staan alle 

bijzondere activiteiten op. De vakantie- en studiedagen staan hier vermeld.  

 Verlof buiten de schoolvakanties  

U kunt voor gewichtige omstandigheden verlof aanvragen voor uw zoon of 

dochter. Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, ernstig zieke 

familieleden of een begrafenis. Het aanvraagformulier kunt u krijgen via de 

leerkracht. Toestemming kan alleen verleend worden door de directeur. 

 Vakantieverlof  

We mogen per leerling één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor 

maximaal 10 dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met 

een beroep waarbij het onmogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op 

vakantie te gaan (bijvoorbeeld beroepen in de agrarische sector, het toerisme en 

de horeca). U moet dit 8 weken van te voren hebben aangevraagd en 

aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever. 

Extra verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De wet wil 

voorkomen dat leerlingen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting 

bij de rest van de groep missen. Extra verlof dient altijd te worden aangevraagd bij 

de schoolleiding. Als u voor uw zoon of dochter meer dan 10 extra verlofdagen per 

jaar aanvraagt, beslist de leerplichtambtenaar van uw gemeente. 

 Ziek melden  

Als uw zoon of dochter niet naar school kan, door ziekte, dan stelt u de school hier 

voor 8.30 uur telefonisch (035 - 8001010) van op de hoogte. We willen verzuim zo 

veel mogelijk voorkomen. We gaan er daarom vanuit dat u dokters- en 

tandartsafspraken, waar mogelijk, buiten schooltijd plant. Wij werken bij 

(zorgwekkend) ziekteverzuim met de methodiek M@ZZL. Meer informatie via: 

https://www.ncj.nl/mazl/wat-is-mazl/ 

 

 

https://www.ncj.nl/mazl/wat-is-mazl/
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 Verzuim 

Ouders en leerlingen zijn verantwoordelijk voor dagelijkse schoolgang aan de 

school waar zij staan ingeschreven. Elan College is verplicht de aan- en 

afwezigheid van leerlingen bij te houden. Indien het ongeoorloofd verzuim is, wordt 

dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze procedure verloopt via de 

schoolmaatschappelijk werker, tevens verzuimcoördinator.  

 

Een leerling behoort om 8.30 uur in de klas te zijn. Te laat komen is ongeoorloofd 

verzuim. Wij werken met een ‘op tijd kom’ protocol. 

 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Om sneller en adequater in te grijpen bij vermoedens van kindermishandeling zijn 

scholen vanaf 2013 wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren. Wij werken 

volgens het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor de 

inhoud zie:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-

geweld/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-

geweld-en-kindermishandeling  

 Telefoon gebruik  

We hebben op school de volgende afspraken over mobiele telefoons:  

 Tijdens schooltijden zijn mobiele telefoons ingeleverd, m.u.v. de pauzes.  

 Foto’s, filmpjes en geluidsopnames maken van medeleerlingen en personeel is 

niet toegestaan.  

 Vervoer  

Wanneer uw zoon of dochter niet op eigen gelegenheid naar school kan reizen, is 

het in sommige gevallen mogelijk bij uw gemeente aangepast vervoer aan te 

vragen. Ook zelfstandig reizende leerlingen krijgen in bepaalde gevallen een 

vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtenaar 

leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs op het gemeentehuis in uw 

woonplaats. Wanneer uw zoon of dochter een dag niet naar school gaat, vergeet 

u dan niet dit vóór 7.45 uur door te geven aan de betreffende taxicentrale. U 

informeert de taxicentrale ook wanneer het vervoer weer hervat wordt. 

 Gebruik laptop  

De laptop wordt alleen gebruikt voor schoolwerk.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/09/basismodel-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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 Kluisjes  

Leerlingen van het Elan College worden in de gelegenheid gesteld om een kluisje 

te huren. De kosten zijn € 15,- borg. Wanneer de leerling van school gaat en de 

kluissleutel wordt ingeleverd, wordt de borg terugbetaald. 

 Vervoer 

Wanneer uw zoon of dochter niet op eigen gelegenheid naar school kan reizen, is 

het in sommige gevallen mogelijk bij uw gemeente aangepast vervoer aan te 

vragen. Ook zelfstandig reizende leerlingen krijgen in bepaalde gevallen een 

vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtenaar 

leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs op het gemeentehuis in uw 

woonplaats. Wanneer uw zoon of dochter een dag niet naar school gaat, vergeet 

dan niet om dit vóór 7.45 uur door te geven aan de betreffende taxicentrale. U 

informeert de taxicentrale ook wanneer het vervoer weer nodig is. 

 Vervanging  

Bij ziekte of afwezigheid van de mentor, kunnen er verschillende maatregelen 

worden genomen: 

 De leerlingen werken thuis. Wanneer leerlingen niet naar huis kunnen, zoeken 

wij samen met de ouders naar een passende oplossing.  

 De leerlingen worden verdeeld over andere groepen. 

 Stagiaires 

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de 

gelegenheid te stellen om werkervaringen op te doen. Vanuit de verschillende 

opleidingen krijgen wij regelmatig verzoeken. Wij beoordelen of dit binnen de 

school past en of de aanwezigheid van stagiaires een positieve bijdrage levert 

voor zowel de stagiaire als de school.  

 Medicijngebruik 

Leerling en ouders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele toediening van 

medicijnen op school. Wij voeren geen BIG-geregistreerde handelingen uit bij 

leerlingen. 

 Alcohol-, drugs- en nicotinegebruik 

We zijn een rookvrije school voor leerlingen en personeel.  

 

Leerlingen mogen niet roken (tabak/e-sigaret), geen alcohol drinken en geen 

verdovende middelen gebruiken. 

 AVG 

Wij houden ons aan de gedragscode Stichting Elan. Deze is op te vragen via 

info@elan-breeduit.nl. 

mailto:info@elan-breeduit.nl
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 Foto’s voor publicatie 

Tijdens activiteiten in en rond de school worden regelmatig foto’s en soms filmpjes 

gemaakt. Een deel van dit beeldmateriaal wordt geplaatst op de schoolwebsite 

of in ander voorlichtingsmateriaal zoals de schoolgids.  

 

Op het inschrijfformulier maakt u kenbaar of u akkoord bent met het publiceren 

van beeldmateriaal voor deze doeleinden. 

 School Video Interactie Begeleiding 

Wij maken regelmatig video-opnamen in de klassen. Deze beelden zijn uitsluitend 

voor intern gebruik en hebben als doel professionalisering. 

 Klachtenregeling 

De schoolbesturen zijn sinds augustus 1998 verplicht een klachtenregeling vast te 

stellen en in te voeren. Volgens de vastgestelde wetgeving kunnen ouders en 

leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten 

daarvan van het bevoegd gezag of personeel.  

Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, 

waarmee de belangen van de betrokkenen worden gediend, maar ook het 

belang van de school (een veilig schoolklimaat).  

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens 

anders terecht kan en alle wegen bewandeld zijn om de klacht op te lossen.  

Als u een klacht heeft over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan 

van het bevoegd gezag of personeel van de school is de klachtenprocedure als 

volgt:  

 U probeert de klacht op te lossen met degene waar u een probleem mee 

heeft.  

 Als dit geen oplossing biedt, bespreekt u het probleem met de directie, die dit 

zal proberen op te lossen.  

 Op de school is een contactpersoon benoemd die problemen vertrouwelijk 

kan bespreken als het bijvoorbeeld persoonlijke zaken betreft.  

 Het bestuur van de school heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon 

benoemd. Hij kan een klacht via bemiddeling proberen op te lossen.  

 Als na deze stappen het nog niet is gelukt om uw probleem op te lossen kunt u 

uw klacht schriftelijk neerleggen bij de klachtencommissie. Dit is een 

onafhankelijke klachtencommissie waar het bestuur bij is aangesloten.  

 

Met klachten over seksueel misbruik en/of ernstig fysiek of psychisch geweld kan er 

ook rechtstreeks contact opgenomen worden met het centrale meldpunt 

vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113111 

 

Vertrouwenspersoon:  

De relatie van de vertrouwenspersoon tot het bestuur is geheel onafhankelijk.  

U kunt de naam van de vertrouwenspersoon opvragen bij mw. A. Fischer, 

directeur/bestuurder  
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Klachtencommissie: 

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs 

Postbus 694 

2270 AR Voorburg 

Telefoon: 070-3861697 

E-mail:  info@klachtencommissie.org 

Website:  www.klachtencommissie.org 

 Inspectie van het onderwijs  

E-mail:  Info@owinsp.nl  

Website: www.onderwijsinspectie.nl 

 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)  

 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 

fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111 (lokaal tarief). 

 Aansprakelijkheid  

De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en schade aan 

bezittingen van leerlingen. Dit geldt ook voor de inhoud van kluisjes, telefoons en 

MP3-spelers. Fietsen en brommers dienen van een goed slot te zijn voorzien en te 

worden geplaatst op de daarvoor bestemde plaatsen. Leerlingen dienen 

zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Als er sprake is van 

opzettelijke vernieling, worden de kosten in rekening gebracht bij de leerling of de 

ouders. 

 Verzekeringen  

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent 

dat leerlingen gedurende alle activiteiten in schoolverband, inclusief excursies en 

schoolreizen, zijn verzekerd voor ongevallen. Meer informatie over verzekeringen is 

te verkrijgen op de school. 

 Contactgegevens 

Elan College Bussum 

Lange Heul 149C   

1403 NH Bussum  

Telefoon:  035-8001010 

E-mail:  info@elan-breeduit.nl 

Website: www.elan-breeduit.nl 

 

Stichting Elan 

Hoflaan 10A 

1217 EA  Hilversum 

Telefoon: 035-6852847  

E-mail:  info@stichtingelan.nl 

Website: www.stichtingelan.nl 

mailto:info@klachtencommissie.org
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@elan-breeduit.nl
http://www.stichtingelan.nl/

