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hieronder beschreven.
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Voorwoord

Het Atrium is weer trots u een goed gedocumenteerde schoolgids aan te kunnen 
 bieden. Hierin treft u alle informatie aan die belangrijk is.

De schoolgids is alleen te downloaden van de website. 
Informatie over de school die regelmatig verandert zoals studiedagen en dergelijke 
kunt u vinden op de website, zo beschikt u altijd over de meest nieuwe informatie.
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1 Algemeen

De directie
De directeur van Het Atrium is de heer J. Molendijk

Adres
Het Atrium
Dr. J.W. Paltelaan 1 2712 RN Zoetermeer
Telefoon: (079) 3 512 512
E-mail: info@hetatrium-pro.nl
Internet: www.hetatrium-pro.nl 

Schoolnummer: 41512 
Brinnummer: 21KM
Rekening van de school: NL82 INGB 0007 2286 33 t.n.v. Het Atrium

Bestuur
Het Atrium maakt onderdeel uit van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs 
Zoetermeer (SSVOZ). Onder deze stichting vallen de drie openbare scholen voor 
voortgezet onderwijs in Zoetermeer: Het Stedelijk College, Het Picasso Lyceum en  
Het Atrium.
De voorzitter van het college van bestuur is de heer P.T.E Reenalda.

Bereikbaarheid
De school is gehuisvest aan de Dr. J.W. Paltelaan 1 in Zoetermeer, is centraal gelegen 
en goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

1
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2 Schoolontwikkeling 

Schoolplan
Het onderwijs binnen Het Atrium is volop in beweging. Het schoolteam werkt vanuit  
de uitgangspunten zoals die verwoord staan in het schoolplan 2016-2020.
Kernwoorden daarbij zijn ‘Samen je talenten ontwikkelen door onderwijs op maat’  
en ‘Diploma en werk’.
De school levert waar mogelijk onderwijs op maat aan de haar toevertrouwde 
 leerlingen en doet dit aan de hand van het schooleigen ‘3Z-principe’, waarbij het 
 ontwikkelingsproces van leerlingen is gericht op Zelfsturing op basis van een reëel 
Zelfbeeld en maximaal opgebouwd Zelfvertrouwen door geloof in de eigen 
mogelijkheden.

Om de ontwikkeling van de individuele leerling zo goed plaats te laten vinden, werken 
we met een Ontwikkelingsperspectief plan (OPP) en zetten we Handelingsgericht 
 werken in.

2
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Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)
In dit plan wordt vastgelegd wat wij, samen met de leerling en de ouders, denken dat 
de leerling op en na het Atrium kan bereiken. Dit kan zowel werk, een andere school 
of een combinatie van deze twee zijn. Dit plan wordt binnen 6 weken na de start van 
het schooljaar voor alle nieuwe leerlingen vastgesteld.

Handelingsgericht werken
Dit is een systematische manier van werken, waarbij dat wat we aanbieden afgestemd 
is op de behoeften van de leerlingen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Schoolroutes en uitstroomprofielen
Het Atrium werkt met vier uitstroomprofielen. Met deze profielen leggen we samen  
met de leerling vast hoe de toekomst van de leerling na het verlaten van Het Atrium 
vorm krijgt. 
• ARBEID en LEREN: Dit profiel krijgen leerlingen die na het afronden van hun 

opleiding op Het Atrium gaan werken en de mogelijkheid hebben om op het werk 
verder te leren. Ook stromen zij door naar het MBO om daar hun schoolloopbaan 
voort te zetten.

• ARBEID: Dit profiel krijgen leerlingen die gaan werken na het afsluiten van hun 
schoolloopbaan op Het Atrium.

• BESCHERMDE ARBEID: Dit profiel krijgen leerlingen die extra hulp nodig heb-
ben om het programma van Het Atrium te kunnen volgen. Deze leerlingen gaan na  
Het Atrium werken in overleg met de gemeente met bijvoorbeeld ondersteuning 
van een jobcoach.

• DAGBESTEDING: Leerlingen waarbij een passende werkplek gevonden wordt  
in overleg met de gemeente en bijvoorbeeld hun toekomst vinden in de 
dagbesteding.

Kennismaking
Ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind. 
In het begin van het schooljaar wordt een informatieavond belegd met informatie over 
de lesinhoud en de in te zetten begeleiding.

Individuele ontwikkelingsplannen (IOP)
Onze aanpak is gecentreerd rond het werken met een IOP. Dit laat duidelijk zien hoe 
een leerling zich ontwikkelt tijdens zijn schoolloopbaan. Maatwerk komt daarmee in  
de plaats van een vooraf vastgelegd leerprogramma.

2
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Coachings- en oudergesprekken
Elk schooljaar is er sprake van meerdere coachingsgesprekken en oudergesprekken. 
Hierin wordt het ontwikkelingsplan en het eventuele handelingsplan besproken en 
ondertekend. De coaching en begeleiding van de leerling zijn primair de verantwoor-
delijkheid van de leerkracht/mentor. De school verwacht dat alle ouders bij die 
 bespreking aanwezig zijn.

Onderwijs in fasen: Basisfase, Oriënterende fase, Uitstroomfase
Het Atrium kende een indeling met jaarklassen en een verdeling in onderbouw  
en bovenbouw. 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is sprake van drie fasen, te weten: 
1 Basisfase
2 Oriënterende fase
3 Uitstroomfase

Deze fasen worden elders in deze schoolgids in het hoofdstuk Schoolprogramma 
nader toegelicht.

Kwaliteitsbeleid
De kwaliteit van het onderwijs op Het Atrium wordt bewaakt door regelmatige evaluatie 
van alle processen volgens de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act).  
Het Atrium heeft een basisarrangement van de Onderwijsinspectie en voldoet daar-
mee aan de door het Ministerie van Onderwijs gestelde eisen.

2
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3 Schoolprogramma en onderwijs

De leerlingen
Het onderwijs op Het Atrium is erop gericht de kwaliteiten van de leerlingen te 
 versterken en ze te leren gebruiken. Benadrukt wordt wat de leerling goed kan  
en geoefend wordt op die gebieden waar ontwikkeling mogelijk is.

Missie en visie
Het Atrium heeft de opdracht leerlingen voor te bereiden op wonen, werken en 
 recreëren. In de benadering gaan we uit van de mogelijkheden van elke leerling. 
Uitgangspunt is dat leerlingen van Het Atrium het beste leren in de praktijk. Praktijk  
en theorie zijn aanvullend en helpen leerlingen na het verlaten van Het Atrium een 
waardevolle plek in de maatschappij te verwerven. Centraal bij het ontwikkelings-
proces van leerlingen staat het 3Z-principe (Zelfsturing, Zelfbeeld en Zelfvertrouwen). 
Leerlingen op Het Atrium bepalen hun denken en doen zo veel mogelijk zelf, alleen 
dan kunnen zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, voor anderen en hun 
omgeving.

3
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De missie van Het Atrium luidt:

Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs. De school  
leidt leerlingen toe naar diploma/certificaat, verder onderwijs 
en/of werk. Uitgangspunt bij Het Atrium is het motto ‘Samen  
je talenten ontwikkelen’. Hierbij wordt gedoeld op de talenten 
van alle betrokkenen.

In de visie op onderwijs van Het Atrium staat beschreven hoe het onderwijs vorm 
gegeven wordt. De beschreven uitgangspunten zijn de kwaliteitscriteria waaraan  
het onderwijs getoetst wordt.
1. Een veilige leeromgeving daagt leerlingen en medewerkers uit hun talenten, 

kwaliteiten en vaardigheden te ontdekken en om te zetten in prestaties.
2. Een innovatieve leeromgeving creëert een klimaat waarin leerlingen en 

 medewerkers verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren en actief werken aan  
het ontwikkelen van hun talenten.

3. Het motto Iedereen is uniek zorgt ervoor dat iedereen persoonlijke aandacht  
krijgt en erkend wordt in eigen kwaliteiten.

4. De school onderscheidt zich doordat we het lef hebben gezicht te tonen en 
voorop te lopen. De school is innovatief en benut voortdurend nieuwe mogelijk-
heden om het onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren.

5. Eén en één = drie, want het geheel is meer dan de som der delen. De school 
werkt voortdurend aan een hechte relatie tussen ouders/verzorgers, leerlingen, 
school en de maatschappij in brede zin. De school staat midden in de samenleving 
en legt continue de verbinding met haar omgeving. In relatie met de partners 
benutten we elkaars mogelijkheden en inspireren en versterken wij elkaar. 

6. Centraal in de benadering van het onderwijs staat het 3Z-principe, waarbij het 
 ontwikkelingsproces van leerlingen is gericht op Zelfsturing (en zelfredzaamheid) 
op basis van een reëel Zelfbeeld en een maximaal opgebouwd Zelfvertrouwen 
gebaseerd op geloof in de eigen mogelijkheden.

Het schoolklimaat
Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die bij de begeleiding extra zorg nodig 
hebben. Dat betekent dat binnen de school sprake is van een veilige en vertrouwde 
leer- en leefomgeving.
Leerlingen worden geaccepteerd in de school en in de groep en worden in staat 
gesteld hun eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Prestaties worden beoordeeld naar 
inspanning en niet vergeleken met die van medeleerlingen. Het schoolklimaat biedt  
de leerlingen veiligheid en houvast. Dit betekent dat er sprake is van duidelijke regels, 
structuur, acceptatie en begrip. 

3
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PrO diploma
Het PrO diploma, ontwikkeld door en voor het praktijkonderwijs, heeft de afgelopen 
jaren een definitieve plaats gekregen in het curriculum van Het Atrium. Schoolverlaters 
die aan strikte voorwaarden voldoen, kunnen dit PrO diploma behalen. Belangrijk 
 hierbij zijn het maken van een examendossier, volledige deelname aan het onderwijs-
programma en aantoonbare ontwikkeling doormaken. De leerlingen die in aanmerking 
komen voor het behalen van het diploma houden een eindgesprek met een examina-
tor van een van onze collega scholen. Tijdens dit gesprek kan de leerling aan de hand 
van zijn portfolio toelichten wat hij allemaal geleerd heeft op school. De uitreiking van 
het diploma vindt op de schoolverlatersavond plaats.

Gedurende de gehele schoolloopbaan werken de leerlingen aan hun portfolio 
 (basisfase en oriënterende fase) en aan hun examendossier (uitstroomfase). Beide 
documenten worden op school bewaard. Zij zijn op school in te zien door de ouders 
tijdens de ouderavonden. 

Maatschappelijke stage
In de onderbouw lopen alle leerlingen in de basisfase en de oriënterende fase 
 maatschappelijke stage. Door de mentor wordt u op de hoogte gehouden welke 
 activiteit wordt uitgevoerd. Meestal gebeurt dit buiten school.

IVIO examens
De school biedt de mogelijkheid deel te nemen aan het IVIO-examen voor de vakken 
Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde en sociale vaardigheden. De examens zijn 
facultatief en niet verplicht, maar bieden de leerling de mogelijkheid om onafhankelijk 
getoetst het behaalde niveau te tonen.

Lessentabel
Jaarlijks stelt de school de lessentabel vast. Deze vindt u op de website.

Pro-kansenklas
In deze klas worden leerlingen opgenomen die een ‘kans’ hebben om over te gaan 
naar het VMBO/BB (basis beroeps) met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs). 
Deze leerlingen hebben wel een PrO beschikking, maar worden kansrijk geacht om 
toch te kunnen functioneren op het VMBO/BB met LWOO. In de basisfase werken 
deze leerlingen hard aan het verkleinen van hun achterstanden op Nederlands en 
rekenen/wiskunde. Daarnaast wordt er gewerkt aan lesstof van het eerste jaar  
VMBO/BB. In het programma wordt veel tijd gestoken in extra verwerking van 
 relevante leerstof én er wordt gewerkt aan de vereiste werkhouding en inzet. 
 

3
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Na één jaar wordt er besloten door de mentor, in overleg met de afdeling zorg,  
welke leer lingen doorgaan naar het eerste leerjaar van het VMBO/BB met LWOO. De 
leerlingen die niet doorgaan vervolgen hun schoolloopbaan op Het Atrium.

Onderwijs in fasen: Basisfase, Oriënterende fase, Uitstroomfase
Het Atrium kende een indeling met jaarklassen en een verdeling in onderbouw en 
bovenbouw. 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is sprake van drie fasen:

1 Basisfase 
Dit is het eerste jaar dat de leerlingen op school zitten. De leerlingen maken 
 kennis met alle vakken. De praktijkvakken worden steeds door een halve groep 
gevolgd. De andere helft van de groep zit op hetzelfde moment bij de mentor voor 
de AVO-lessen. Hierdoor krijgen de leerlingen meer aandacht van de docenten  
en kan er beter ingezet worden op individuele begeleiding.
De basisfase kent ook een apart schakeljaar. Hierin zitten de leerlingen die kans 
maken om hun leerachterstanden op Nederlands en Rekenen dusdanig te 
 ver kleinen dat een overstap naar het VMBO/BB (VMBO basis beroepsgerichte 
 leerweg) met LWOO mogelijk is (Pro-kansenklas). De leerlingen starten met twee 
lesuren Arbeidsoriëntatie in het lokaal van Arbeidstraining. Aan het eind van  
de basisfase kiezen de leerlingen uit de vier hoofdrichtingen praktijk drie richtingen 
waarmee ze de Oriënterende fase ingaan. De hoofdrichtingen praktijk zijn:
• Dienstverlening (vanaf jaar 2 oriënterende fase: Handel en Economie)
• Techniek
• Zorg en Welzijn (Horeca)
• Plant en Dier (vanaf jaar 2 oriënterende fase Groen)

3
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2 Oriënterende fase
De oriënterende fase duurt in principe twee jaar. Het eerste jaar van deze fase 
gaan de leerlingen naast AVO-vakken aan de slag met drie praktijkvakken. Ze ont-
wikkelen zich verder op de basisvaardigheden die in de basisfase zijn opgedaan. 
De arbeidsoriëntatie wordt uitgebreid naar vier lesuren.
Aan het einde van het eerste jaar oriënterende fase kiezen de leerlingen twee 
hoofdrichtingen praktijk waarmee ze het tweede jaar van deze fase ingaan. Als 
een leerling voldoende beheersing van de basisvaardigheden heeft en in staat is 
om extern stage te gaan lopen, gaat de leerling het tweede deel van deze fase in. 
Indien er gerede twijfels zijn of een leerling het tweede deel van de fase in kan, 
wordt in overleg besloten de leerling nog een jaar het eerste deel van de fase te 
laten volgen.
In het tweede jaar van de oriënterende fase starten de leerlingen met externe 
stage gedurende één dag (8 klokuren) in de week. De stage wordt in ieder geval 
gevolgd in de richtingen die de leerling ook met de praktijkvakken volgt. De stage 
heeft een oriënterende vorm. Aan het einde van de oriënterende fase kiest een 
leerling één hoofdvak praktijk waarmee hij de uitstroomfase ingaat.

3 Uitstroomfase
De uitstroomfase duurt in principe twee jaar. De leerlingen volgen 6 uur cursus in 
hun praktijkvak en hebben daarnaast een aantal uren AVO. De leerlingen lopen 2, 
3 dagen of 4 dagen stage, al naar gelang de capaciteiten en vaardigheden van  
de leerling. 
Na de uitstroomfase verlaten de leerlingen de school waarbij ze uitstromen  
(via hun stage) richting werk.
De uitstroomfase kent ook een schakeljaar naar het MBO. De leerlingen die het 
profiel Arbeid en Leren hebben, volgen de speciale schakelklas (Entrée-opleiding) 
en stappen bij voldoende vaardigheden op AVO-vakken na een jaar over naar het 
MBO.

Leerlingen in de Uitstroomfase hebben de mogelijkheid branchegerichte certificaten te 
halen. Leerlingen die aan de eisen voldoen, wordt de mogelijkheid geboden aan IVIO-
examens mee te doen. Aan het eind van de schoolloopbaan reikt de school diploma’s 
praktijkonderwijs uit aan leerlingen die aan de criteria voldoen.

3



Informatiegids Het Atium - 2017-2018 16

voorw
oord

inhoud
1

3
5

7
2

4
6

8

Arbeidstraining
In het kader van arbeidsoriëntatie vindt vanaf de basisfase arbeidstraining plaats.  
In de werkplaats worden onder leiding van de docent Arbeidstraining en de mentor 
opdrachten uitgevoerd. Doel is het aanleren van arbeidsdiscipline, taakgerichtheid en 
het nemen van verantwoordelijkheid. De arbeidstraining is mede ter voorbereiding op 
de stages.

Stage
Praktijkervaring ter voorbereiding van hun latere beroepsloopbaan doen leerlingen  
op tijdens de stage. Het BPV-boek (beroeps praktijk vorming) is de schakel tussen  
de school en het stageadres. Hierin wordt de beoordeling van de stage en van de 
 ontwikkeling van de leerling bijgehouden. Het BPV-boek vormt het uitgangspunt bij  
de stagebesprekingen op school. Het BPV-boek moet daarom altijd ingevuld zijn en 
 tijdens de stagebespreking kunnen worden overlegd.
Voor sommige stages is beschermende kleding nodig. Veiligheidsschoenen kunnen 
tegen kostprijs via school worden aangeschaft.
De school kent verschillende vormen van stage die opeenvolgend worden doorlopen.
• De leerling begint aan stagevoorbereiding bij de Arbeidstraining (AT). Daar vindt  

de voorbereiding plaats van de stage en wordt dieper ingegaan op de voor de 
stage  vereiste vaardigheden. 

• Aansluitend start de oriënterende stage, een periode waarin de leerling de eigen 
mogelijkheden ontdekt en ervaart welke stage passend is bij de kwaliteiten en 
wensen van de leerling.

• De beroepsstage wordt aansluitend hierop gelopen. Een leerling kan dan laten 
zien over welke kwaliteiten beschikt worden, passend bij de door de leerling 
 gekozen sector.

• Ten slotte wordt veel tijd ingeruimd voor de uitstroomstage. In nauw overleg  
met de mentor wordt een bedrijf gezocht waar de leerling de eerste stappen op  
de arbeidsmarkt zet.

Het hiervoor vermelde stageprogramma is een richtlijn. In samenspraak met leerling 
en ouders wordt het meest optimale stagetraject voor elke leerling samengesteld. 
Zoveel mogelijk wordt gestreefd naar maatwerk.
Externe stages duren 8-24 uur per week, vertaald naar dagen betekent dit dat er 
sprake is van een tot drie dagen (in uitzonderlijke gevallen vier dagen) stage per 
week. 
Voor stageleerlingen is het aantal lesuren per week afhankelijk van de stage omvang.

3
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4 Zorg voor de leerlingen

De zorg voor de leerlingen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle 
 medewerkers. Uitgangspunt daarbij is het drie lijnen model.
De eerstelijnszorg is die van het onderwijs. Dit wordt verzorgd door de mentor en  
de vakleerkrachten. Zij zijn het aanspreekpunt en de eerstverantwoordelijken voor  
de leerlingen.
De tweede lijn is die van de afdeling zorg. Zorgmedewerkers zijn de zorgcoördinato-
ren, de orthopedagoog, de logopedist en de maatschappelijk deskundige. Indien er 
problemen ontstaan die de ontwikkeling van de leerlingen belemmeren, bieden zij 
ondersteuning aan bij de eerstelijnszorg.
De derdelijnszorg is deels buiten school, maar wordt ook verzorgd door de aan  
de school verbonden begeleiders onderwijs en zorg (BOZ). Ook het team extern 
 des kundigen (TED) en medewerkers van het ICOZ worden regelmatig geraadpleegd  
en ter ondersteuning ingezet.
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Ontwikkelingen en vorderingen
De ontwikkelingen en vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in het leer-
lingvolgsysteem (LVS). Centraal daarin staat de ontwikkeling van leerlingen. Gelet 
wordt niet alleen op de vorderingen bij de leervakken, maar de aandacht gaat ook  
uit naar de individuele (meer algemene) ontwikkelingsmogelijkheden. Bij dit proces 
betrekt de school de ouders/verzorgers zo goed mogelijk door drie maal per jaar 
oudergesprekken te organiseren.

De groepsbespreking
De mentor bespreekt met de betrokken leerkrachten en begeleiders enkele keren  
per jaar de ontwikkelingsplannen van de leerlingen in de groep. Beoordeeld wordt  
dan of het werken met de leerlingen en de te verwachten resultaten nog volgens het 
ontwikkelingsplan verlopen. Indien nodig wordt het ontwikkelingsplan bijgesteld of 
wordt besloten een leerling aan te melden voor de leerlingbespreking met het zorg-
team. Tevens wordt de aanwezigheid van de leerlingen besproken.
Bij signalering van problemen in de ontwikkeling of bij bovenmatig verzuim van  
de leerlingen, kunnen leerkrachten en zorgcoördinatoren een leerlingbespreking 
aanvragen.

De leerlingbespreking
Tijdens de leerlingbespreking worden individuele leerlingen besproken met het zorg-
team. Het betreft hier leerlingen die (mogelijk) extra zorg behoeven. Afspraken en 
acties die voortvloeien uit de leerlingbespreking worden vastgelegd in een handelings-
plan. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld en kunnen meedenken over de 
inhoud van het handelingsplan. Na de afgesproken tijd wordt het handelingsplan 
geëvalueerd samen met de ouders.

Taalbeleid
Binnen school krijgen taalverrijking en de instructietaal veel extra aandacht. In het 
kader van de taalverrijkingslessen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de actieve 
en functionele uitbreiding van de woordenschat bij leerlingen. Dat betekent dat leer-
lingen zoveel mogelijk woorden leren kennen en gebruiken naar aanleiding van de 
concrete lesprogramma’s. Dit geldt ook voor leerlingen die op basis van een andere 
culturele achtergrond een eventuele taalachterstand hebben.
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Dyslexie
Bij een aantal leerlingen zijn de lees- en spellingsproblemen mede het gevolg van  
een specifiek onvermogen op taalgebied. Op basis van een dyslexieverklaring kan  
in dergelijke gevallen het ontwikkelingsplan worden aangepast en kan een meer 
 individueel leertraject worden ingezet. De mentor en de logopedist zorgen in samen-
spraak voor de inrichting en uitvoering van deze individuele leertrajecten. Hierbij  
kan ook het programma Kurzweil worden ingezet. De mentor kan u hierover meer 
informatie verstrekken.

Time out
In voorkomende gevallen is het wenselijk dat een leerling de mogelijkheid voor een 
time out heeft. De leerling gaat hiervoor naar een aparte ruimte en wordt opgevangen 
door de time out functionaris. De leerling gaat na de time out weer zo snel mogelijk  
de groep in. Nabespreking vindt plaats met leerkracht, mentor en leerling. Meerdere 
time outs kunnen leiden tot extra aandacht vanuit de afdeling zorg.

Nazorg
De school heeft beleid rond nazorg ontwikkeld. Schoolverlaters worden ook na het 
verlaten van de school nog gevolgd en eventueel begeleid. Jaarlijks worden daarover 
duidelijke afspraken gemaakt tussen de school, de werkgevers en de schoolverlaters.
Ook de leerlingen die, op advies van de school, zijn overgestapt naar een ander 
schooltype (VMBO of ROC), worden gevolgd en zo nodig begeleid.

Zorg Actie Team (ZAT)
Het zorg actie team (ZAT) bestaat uit de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de consu-
lent van Mee, de schoolagent en medewerkers van bureau jeugdzorg. Zij worden 
onder andere geraadpleegd als er sprake is van complexe, soms school overstijgende 
problematiek.
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5 Huisregels

Een goede gang van zaken binnen de school kan alleen worden gegarandeerd als er 
ten aanzien van de omgang met elkaar en de verantwoordelijkheden ten opzichte van 
elkaar duidelijke afspraken bestaan. De huisregels bevatten daarom alle afspraken, 
zoals binnen de school overeengekomen zijn.
Daarnaast heeft de school het ‘Convenant De Veilige School’ ondertekend. Binnen dit 
convenant hebben alle partijen afspraken gemaakt ten behoeve van het voorkomen en 
bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig 
klimaat in en om de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs.

Zelf voor zorgen/zelf meenemen
Vanaf het begin van het schooljaar moet uw zoon/dochter een aantal zaken bij zich 
hebben. Zonder deze spullen kan er binnen de school niet optimaal worden gewerkt. 
Wilt u er daarom op toezien dat alles op tijd in orde is. De leerling wordt hierover 
 bijtijds geïnformeerd door de mentor. Een overzicht van de benodigdheden treft u  
aan op de website.

Veiligheid
Huisregels zijn belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van iedereen 
 binnen de school. Het gaat hier om zowel de sociale als de fysieke veiligheid. Bij 
 sociale veiligheid gaat het om de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Deze 
vorm van veiligheid wordt vooral bepaald door het veiligheidsgevoel van alle betrokke-
nen, de tevredenheid over het schoolklimaat, de waardering van het veiligheidsbeleid 
en het voorkomen van agressief gedrag en geweldsincidenten. Bij fysieke veiligheid 
gaat het om brandveiligheid, bouwtechnische veiligheid en toepassing van arboregels, 
zoals bijvoorbeeld het dragen van veiligheidskleding bij de praktijklessen.
De school is dag en nacht beveiligd tegen inbraak en vandalisme met een camera- 
systeem en een uitgebreid alarmsysteem.
Vanuit het oogpunt van het garanderen van een optimaal veiligheidsgevoel is het niet 
toegestaan zonder toestemming van de directie foto’s of filmopnamen in en rondom  
de school te maken en/of deze te publiceren.

Schooltijden
De schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om uiterlijk 15.30 uur.
Per klas en leerjaar kunnen er verschillende lestijden zijn. Uw kind krijgt van  
de  mentor het rooster met de van toepassing zijnde tijden.
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Pauzeregels
Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula, op het binnenplein of op het plein 
voor het schoolgebouw. Er is tijdens de pauzes toezicht. Tijdens de eerste schoolweek 
wordt aan de nieuwe leerlingen verteld waar ze wel en niet mogen komen en wat  
de regels zijn. Afspraken hierover worden aan het begin van elk schooljaar duidelijk 
herhaald.

Schoolkantine
In de aula is een eigen schoolkantine en de leerlingen kunnen er diverse eet- en 
 drankwaren kopen.

Schoolpasje
Het schoolpasje is een voor de school geldend identiteitsbewijs met pasfoto.  
Het schoolpasje moet altijd kunnen worden getoond tijdens schooltijd. Op het 
 schoolpasje staat een individuele foto, gemaakt door de schoolfotograaf.

Schoolfotograaf
De fotograaf komt in het begin van het schooljaar op school (zie jaarplanning op  
de website) om een individuele foto en een klassenfoto te maken. Voor een goed 
resultaat dient het aanbeveling kleurige kleding te dragen. Afname van deze foto’s is 
niet verplicht. De individuele foto wordt ook gebruikt voor de schoolpas. Het Atrium 
geeft voor de administratieve afhandeling de naam, klas en leerlingennummer van  
alle leerlingen door aan de fotograaf.
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Roken
In de school en op het binnenplein mag niet worden gerookt. Op het schoolplein  
wordt het roken gedoogd. Uiteraard kunnen wij uw zoon/dochter niet controleren op 
afspraken die thuis zijn gemaakt ten aanzien van het roken.

Mobiele telefoons
Het is de leerlingen van Het Atrium niet toegestaan tijdens de schooltijden/lessen 
 zonder toestemming mobiele telefoons te gebruiken. De mobiele telefoons dienen bij 
voorkeur voor de aanvang van de lessen opgeborgen te worden in de kluisjes van  
de leerlingen. Ze mogen er alleen bij beëindiging van de lessen en tijdens de pauzes 
uitgehaald worden. Uitzonderingen op deze regel worden door de mentor/leerkracht 
met de leerlingen besproken.

Kluisjes
Alle leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar een kluisje toegewezen 
waarin de persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen. De kluisjes worden 
gebruikt voor het veilig bewaren van privéspullen. De kluisjes zijn verplicht voor alle 
leerlingen en daarom zijn er geen kosten aan verbonden. Elke leerling betaalt € 10,00 
borg voor de sleutel. Bij verlies wordt een nieuwe sleutel bijgemaakt en betaalt de 
leerling opnieuw borg.
De sleutel moet elke dag op school aanwezig zijn, zodat een kluisje altijd gebruikt kan 
worden. Voor elke vakantie worden de kluisjes geleegd in verband met de hygiëne. 
Aan het eind van het schooljaar wordt de sleutel ingeleverd.
Aangezien de kluisjes eigendom van de school zijn en er alleen sprake is van bruik-
leen door de leerlingen, kunnen deze in bijzondere gevallen op verzoek van de 
 directie worden geopend. In overleg en bijzijn van de schoolagent worden de kluisjes 
regelmatig gecontroleerd op onrechtmatig gebruik.
We adviseren de leerlingen en ouders geen zeer waardevolle spullen op te bergen in 
de kluisjes, de school is niet aansprakelijk te stellen voor de inhoud van de kluisjes.

Omgangscode
De school kent een overzichtelijke en duidelijke omgangscode. Binnen de groepen 
wordt deze omgangscode regelmatig aan de orde gesteld:
• Heb respect voor jezelf en voor anderen
• Praat problemen uit voor je naar huis gaat
• Neem verantwoording voor je omgeving
• Houd je aan afspraken en regels
• Voorkom gevaarlijke situaties

5



Informatiegids Het Atium - 2017-2018 23

voorw
oord

inhoud
1

3
5

7
2

4
6

8

Kanjer
De medewerkers van Het Atrium zijn geschoold in de kanjeraanpak. Hier horen 
gedragsregels voor docenten en leerlingen bij om de sociale vaardigheden van  
de leerlingen te vergroten. We werken volgens de volgende kanjerafspraken:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand lacht uit
• Niemand is of blijft zielig
• Niemand speelt de baas

Vertrouwensleerlingen
Het Atrium kent het instituut van vertrouwensleerlingen. Dat zijn leerlingen die een 
degelijke opleiding hebben gekregen om te helpen onvolkomenheden in de dagelijkse 
omgang op te lossen. Vertrouwensleerlingen kunnen ook fungeren als buddy voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij worden begeleid door twee 
 coördinatoren vanuit school.

Te laat komen
Ouders dienen erop toe te zien dat hun kind op tijd op school komt. Zonder reden  
te laat komen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt 
gemeld bij de leerplichtambtenaar.
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Gele kaarten
Leidt het gedrag van leerlingen tot ernstige problemen, dan wordt een gele kaart 
uitgereikt.
Het uitreiken van gele kaarten is een belangrijk waarschuwings- en controlemiddel. 
Wordt aan een leerling een gele kaart uitgereikt, dan betekent dit dat er een ernstig 
probleem is geconstateerd. Daaraan wordt serieus aandacht besteed, de ouders 
 worden nauw bij een oplossing betrokken en het onhandelbare gedrag wordt voortaan 
nauwgezet in de gaten gehouden. De samenwerking tussen school en ouders is op  
dit punt belangrijk.

Een gele kaart betekent:
• binnen de school zijn er ernstige problemen met een leerling;
• er wordt serieus over gepraat, ook met de ouders;
• ouders en school proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen;
• bij meerdere gele kaarten kan een schorsing voor een of meerdere dagen het  

gevolg zijn;
• van de gele kaarten wordt dossier gehouden;
• herhaling kan leiden tot een langdurige schorsing of verwijdering van de school.

Schorsing en verwijdering
Schorsing betekent dat een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de 
school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders/verzorgers en eventuele andere 
betrokkenen over een verantwoorde voortgang.
Een schorsing leidend tot verwijdering komt aan de orde als er geen vertrouwen  
meer is in elkaars adviezen en handelen of als er geen oplossing meer gevonden  
kan  worden voor de problemen van de leerling binnen de school.

Melding bij ziekte of verzuim
Als een leerling te laat komt of de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dokters-
bezoek of andere redenen, dan hoort de school daar vroegtijdig over ingelicht te 
 worden. Dit moet zo mogelijk gebeuren vóór half negen, zodat de administratie de 
betreffende leerkracht kan inlichten voordat de lessen beginnen. Leerlingen die stage 
lopen moeten zelf, naast de melding op school, het stageadres inlichten in geval van 
een ziekte- of betermelding.
Op het moment dat de leerling weer op school komt, levert hij een briefje van thuis in 
bij de administratie, waarin staat aangeduid gedurende welke periode en waarom de 
leerling afwezig is geweest.
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Schoolverzuim
Scholen moeten ongeoorloofd schoolverzuim, langdurig en/of veelvuldig voorkomend 
ziekteverzuim, spijbelgedrag of het regelmatig te laat komen, melden aan de leer-
plichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan indien het gedrag niet stopt de spijbelaar 
doorsturen naar Halt. De Halt-jongeren voeren een taak- en/of leerstraf uit van 
 maximaal veertien uur. In de wet is bepaald dat een jongere vanaf 12 jaar mede-
verantwoordelijk is voor het verzuim. Zowel de leerling als diens ouders/verzorgers 
kunnen ook bestraft worden met een geldboete of een celstraf. Ernstige vormen  
van verzuim, waar onder ook langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, 
worden altijd besproken in het Zorgteam van de school.
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6 School en ouders

In dit hoofdstuk vind u allerlei informatie die van belang is voor het verzorgen van  
het onderwijs aan uw kind. Veel van deze informatie is ook te vinden op de website. 
Per onderdeel staat er steeds een verwijzing.

Kleding en gedragscode
Op Het Atrium geldt een kleding- en gedragscode. Naast een algemeen deel staan  
er ook specifieke afspraken in voor de verschillende vakken.

Medicijnen
Voor leerlingen die op school medicijnen dienen te gebruiken, wordt een medicijn-
protocol geschreven. Ouders zijn verplicht de school van eventuele wijzigingen op  
de hoogte te stellen. 

Stage
Bij vragen of problemen met betrekking tot stages verzoeken wij de ouders altijd 
 contact op te nemen met de mentor of stagebegeleider. De ouder neemt over de stage 
zelf nooit contact op met het stagebedrijf. Alleen ziekmeldingen dient u zelf door te 
geven. Informatie over stages kunt u tevens rechtstreeks krijgen bij de stagecoördina-
tor van school. Is een leerling op een stagedag verhinderd, dan meldt hij/zij dit zelf 
aan het stageadres én aan de school.
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OV Chipkaart
Het Atrium leidt de leerlingen op tot burger en daar hoort ook zelfstandig reizen bij. Wij 
besteden hier aandacht aan in het schoolprogramma en trainen dit door de leerlingen 
zelfstandig te laten reizen bij werkweken, excursies en uitstapjes. Een eigen OV 
Chipkaart is daarvoor essentieel.

Nieuwsbrief 
Regelmatig wordt u op de hoogte gehouden van en betrokken bij allerlei zaken die  
de school betreffen. Dit gebeurt vooral via de mentor. Vier keer per jaar (voor de 
vakanties) verschijnt een nieuwsbrief die u aantreft op de website. 

Privacy
De school hanteert een privacyreglement. Het volledige privacyreglement betreffende 
de vastlegging en het gebruik van leerlingengegevens ten behoeve van een optimale 
zorg en begeleiding is op verzoek ter inzage beschikbaar. Het treedt in werking op het 
moment dat de school leerlingen bespreekt met functionarissen van buiten de school.
Ouders wordt hiervoor eerst om toestemming gevraagd.

Beeldmateriaal van leerlingen
De school behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal dat tijdens de lessen is 
opgenomen, te publiceren op de website van de school of te gebruiken in algemeen 
voorlichtingsmateriaal over de school. Als bezwaren tegen publicatie van beeld-
materiaal kenbaar worden gemaakt aan de directie, treedt de school met betrokkenen 
in overleg.

Toelating en plaatsing
Leerlingen kunnen alleen tot het praktijkonderwijs worden toegelaten als zij voldoen 
aan de formele landelijk vastgestelde toelatingscriteria. 
Een leerling is toelaatbaar tot een school voor praktijkonderwijs indien er sprake is 
van:
• een IQ tussen minimaal 55 en maximaal 80;
• een leerachterstand van minimaal drie jaar, bij twee of meer leervakken  (inzichtelijk 

rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, niet zijnde de combinatie 
technisch lezen en spellen);

• een beoordeling van het onderwijskundig rapport van de toeleverende school door 
het ICOZ (Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer). Het ICOZ kan vervolgens 
een zogenaamde beschikking afgeven, waarmee een leerling toelaatbaar is voor 
het praktijkonderwijs. De definitieve plaatsing van een leerling op Het Atrium is  
de verantwoordelijkheid van de school zelf.
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Het Atrium hanteert een tweetal afspraken:
• alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer werken met een 

 gemeenschappelijk toelatingsdatum (aanmelden vóór 1 april 2017);
• tot deze datum geldt dat leerlingen uit Zoetermeer en leerlingen die in Zoetermeer 

(speciaal) basisonderwijs bezoeken bij plaatsing voorrang krijgen.

Verklaring i.v.m. schoolbezoek
Tijdens de dagelijkse schooltijden van uw zoon/dochter kunt u natuurlijk vertrouwen  
op het toezicht van het schoolteam. Bij de start van de schoolperiode vragen we 
ouders/verzorgers de ‘Verklaring i.v.m. schoolbezoek’ te ondertekenen, zodat we 
 precies weten wat we met elkaar hebben afgesproken met betrekking tot de gehele 
schoolperiode van uw zoon/dochter op Het Atrium.

Verlof buiten de schoolvakanties
Het kan door omstandigheden nodig zijn extra verlof aan te vragen. De directeur is 
bevoegd om in bijzondere omstandigheden extra verlof te verlenen. Aangezien de 
vakanties al lang van tevoren bekend zijn, wordt in de regel geen verlof verleend voor 
extra vakantiedagen. Wilt u desondanks toch in aanmerking komen voor vakantieverlof 
buiten de schoolvakanties, dan moet u tenminste een maand van tevoren een beargu-
menteerd schriftelijk verzoek indienen bij de school.
Betreft het een verzoek van meer dan tien schooldagen dan zal de school uw verzoek 
af moeten wijzen en zult u uw verzoek opnieuw in moeten dienen bij de leerplicht-
ambtenaar van uw gemeente. Formulieren daartoe kunt u via school verkrijgen.  
Verlof in de eerste twee weken van het schooljaar wordt niet verleend.
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Leermiddelen
Alle benodigde leermiddelen worden door de school aangeschaft. Schoolboeken zijn 
eigendom van de school. Uw zoon/dochter moet deze zelf meenemen naar school.

Ouderbijdragen
Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van buitenschoolse  
en buitenlesactiviteiten gevraagd. Deze bijdrage is € 25,00 per jaar. 

Aan het behalen van branchegerichte certificaten zijn kosten verbonden. Deze worden 
niet door de overheid vergoed en moeten door de ouders zelf betaald worden. Hierop 
zijn de volgende regels van toepassing:
• examendeelname is altijd op vrijwillige basis;
• examenkosten worden vooraf door de school bekend gemaakt;
• na betaling van de examenkosten kan de leerling deelnemen aan de cursus en  

het examen;
• leerlingen of hun ouders kunnen met school een betalingsregeling treffen om  

de examenkosten te voldoen;
• de school zal altijd een cursus selecteren op basis van kwaliteit versus kosten  

om de kosten beheersbaar te houden voor de ouders. 

De kosten van de IVIO-examens worden betaald door de ouders. In het examen-
reglement staat aangegeven wat de voorwaarden van deelname aan het examen zijn. 
Deelname aan deze examens is altijd vrijwillig.

Voor ouders die de verschillende bijdragen niet kunnen betalen is het mogelijk 
 financiële ondersteuning te verkrijgen vanuit gemeentelijke regelingen.
Met school kunt u indien noodzakelijk een betalingsregeling treffen.

Verzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen-
verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geldt tijdens 
schooltijden en tijdens het verblijf bij stage biedende organisaties. Het reizen tussen 
huis en school is niet verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
 uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de verzekering van 
betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (bijvoorbeeld een kapotte bril of 
fiets) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
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Wij attenderen u in dat verband op enkele aspecten, die vaak aanleiding zijn tot 
misverstanden:
• de school c.q. het bestuur, is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat 

 tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft  
pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.  
De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in 
haar rechtsplicht;

• het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige 
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. 
Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door  
de school vergoed;

• de school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leer-
lingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren  
of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor;

• het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere wettelijke aansprake-
lijkheidsverzekering hebben afgesloten;

• op momenten dat leerlingen zonder toezicht zijn, kan de school niet aansprakelijk 
worden gesteld in gevallen van (letsel)schade, al of niet opzettelijk veroorzaakt.

Breedte ondersteuning
Sinds de invoering van passend onderwijs hebben sommige leerlingen recht op extra 
ondersteuning voor het volgen van het onderwijs. Indien uw zoon of dochter hiervoor 
in aanmerking komt, wordt met u contact opgenomen.

Klachten
Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de directeur van de school, 
zodat naar een adequate oplossing van de klacht gezocht kan worden. Tevens heeft 
de school een klachtenregeling. De contactpersoon van de school kan u helpen bij  
het indienen van uw klacht.

6
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7 Vakanties en activiteiten

Van overheidswege is de zomervakantie in het voortgezet onderwijs vastgesteld op  
6 weken. Leerlingen krijgen naast de vakanties een aantal dagen vrij gedurende  
het jaar. Ook leerlingen die op de betreffende dag stage lopen zijn dan vrij.
Het vakantie- en vrije (mid)dagen rooster vindt u op de site.

Activiteiten buiten het normale lesprogramma
Activiteiten op het vlak van sportiviteit, cultuur, gezamenlijke beleving en zelfstandig-
heidstraining zijn onderdeel van het lesprogramma van school. Deze activiteiten zijn 
verplicht. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij aan alle activiteiten deelnemen.

7
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8 Nuttige contacten

Adres van de stichting
Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ)  
Dorpsstraat 10 
2712 AK Zoetermeer  
www.ssvoz.nl

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit zes personen: 
Vacature namens de ouders
Mevr. P. Akersboom namens de ouders
Mevr. M. Zeeman namens de ouders 
Dhr. J. Lafeber (voorzitter) namens het team 
Mevr. M. Govers namens het team
Mevr. W. van Zijl namens het team

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden  
op de website en in de nieuwsbrief aangekondigd.

8
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Adresgegevens
Medezeggenschapsraad van ‘Het Atrium’
t.a.v. de voorzitter  
Dr. J.W. Paltelaan 1  
2712 RN Zoetermeer

Inspectie van het onderwijs 
Email: info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, 
 extremisme e.d..
Telefoonnummer: 0900 111 31 11 (lokaal tarief).

Landelijke klachtencommissie
t.a.v. Secretariaat Mr. A.H. Westendorp  
Postbus 95572
2509 CN Den Haag

Schoolcontactpersoon
De school heeft een interne contactpersoon: mevrouw L. Hart.
Zij is te bereiken via het algemene nummer van de school (079) 3 512 512.

8
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Schoolgids 
2017-2018

Dr. J.W. Paltelaan 1
2712 RN Zoetermeer
Telefoon (079) 351 25 12
Fax (079) 351 74 18
www.hetatrium-pro.nl
info@hetatrium-pro.nl

Het Atrium (school voor praktijkonderwijs) is naast het Picasso Lyceum 
(gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo) en het Stedelijk College 
(vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en lwt) onderdeel van de Stichting 
Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ).
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