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Welkom   
 
Dit is de schoolgids van Limes Praktijkonderwijs. In deze schoolgids vindt u praktische 
en inhoudelijke informatie over ons onderwijs. Naast de visie en missie op ons 
onderwijs kunt u ook informatie over bijvoorbeeld lestijden, verzuimbeleid, 
vakantiedata en dergelijke vinden. 
 
Naast de informatie in deze schoolgids verwijs ik u voor actuele informatie naar onze 
website www.limes-katwijk.nl. Heeft u vragen die in deze gids of op de website niet 
worden beantwoord, neemt u dan gerust contact op met de mentor van uw zoon of 
dochter, deze helpt u graag verder.  
 
Wij wensen u en onze leerlingen een succesvol schooljaar toe! 
 
Schoolleiding Limes Praktijkonderwijs 
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1. De school en haar 
uitgangspunten 
 
 
Limes Praktijkonderwijs  
 
Het onderwijs op Limes Praktijkonderwijs is gericht op arbeidstoeleiding en zelfredzaamheid. 
Hierbij wordt per leerling gekeken naar de persoonlijke kwaliteiten en het 
toekomstperspectief. Het bieden van passende ondersteuning en het werken aan het 
behalen van de ontwikkelingsdoelen staan hierbij centraal. Wij doen dit zodat de leerling zich 
aan het eind van de opleiding heeft ontwikkeld tot een zelfstandig functionerende 
jongvolwassene met een baan binnen de eigen mogelijkheden.  
 
Dit willen doen wij door: 
 
Praktijkgericht onderwijs 
Limes Praktijkonderwijs biedt realistisch praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt er goed 
gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt binnen de regio waar onze leerlingen wonen. 
Projectonderwijs speelt een grote rol en we maken optimaal gebruik van digitale 
hulpmiddelen en vaardigheden.  
 
De leerlingen krijgen elk schooljaar minimaal drie projecten. Deze sluiten aan bij de 21e-
eeuwse vaardigheden die leerlingen voorbereiden op de huidige maatschappij waarbij 
gebruik gemaakt wordt van devices en ICT. De projecten zijn realistisch en sluiten aan bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Ze zijn gericht op werken, wonen, vrije tijd en 
burgerschap.  
 
Toeleiding naar arbeid 
Limes Praktijkonderwijs leidt de leerlingen op naar kansrijke banen. Wij hebben goede 
samenwerkingen met diverse partners zowel in het bedrijfsleven als bij instellingen. De 
leerlingen worden tijdens de stages zowel door stagebegeleiders van school als vanuit het 
stagebedrijf, intensief begeleid. De verschillende projecten op Limes Praktijkonderwijs zijn 
ook gericht op het voorbereiden op en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. 
 
Goede en persoonlijke begeleiding  
Op Limes Praktijkonderwijs houden wij rekening met iedere leerling afzonderlijk. Hierbij staat 
de persoonlijke aandacht voor de leerling en maatwerk centraal. De docenten begeleiden de 
leerlingen in het probleemoplossend denken en plannen zodat de leerlingen zich kunnen 
ontwikkelen tot zelfstandig functionerende jongvolwassenen. 
 
De leerling heeft een mentor die lesgeeft in alle theoretische vakken (de zogeheten AVO 
vakken); hierdoor hebben de leerlingen wekelijks veel contactmomenten met de mentor en 
kan deze uw zoon of dochter uitstekend begeleiden.  
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De mentor is belangrijk om uw kind het gevoel te geven dat hij of zij in een veilige en 
positieve omgeving kan leren. Uiteraard doen we dit alles in nauwe samenspraak met u als 
ouders; we hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen: een mooie toekomst voor uw 
zoon/dochter.  
 
De mentoren en docenten ondersteunen de leerlingen naar onderwijsbehoeften. Voor 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het ondersteuningsteam in de vorm 
van de coördinator onderwijsondersteuning, de dyslexiecoach of schoolmaatschappelijk werk 
ingeschakeld worden. In hoofdstuk 7 kunt u meer lezen over de begeleiding en 
ondersteuningsmogelijkheden op Limes Praktijkonderwijs. 
 
Goed om te weten 
 
Op Limes Praktijkonderwijs krijgen de leerlingen onderwijs in klaslokalen, praktijkruimtes en 
op leerpleinen. Zelfredzaamheid en toeleiding naar arbeid zijn hierbij de sleutelwoorden. Om 
dit te realiseren staat ook het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden centraal 
in ons lesprogramma.  
 
Kleinschalig  
We bieden de sfeer van een kleine, persoonlijke school. Dit biedt de leerlingen een veilige 
omgeving waarin ze kunnen groeien. 
 
Up to date technologie 
In alle lokalen hangen Smart tv’s Wij maken bij bijna alle vakken gebruik van een digitale 
leeromgeving. Iedere leerling werkt op een device.  
 
Leuke activiteiten  
Op Limes Praktijkonderwijs is er ook ruimte voor leuke activiteiten. Voor nieuwe leerlingen is 
er een kennismakingskamp. Voor de andere jaren worden er ook diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals schoolreizen en uitjes naar pretparken. Ook worden er elk jaar 2 
schoolfeesten georganiseerd.  
 
Christelijke identiteit  
Limes Praktijkonderwijs is een protestants christelijke school. Het christelijk karakter van de 
school komt naar voren in onze dagopeningen, de vieringen van de christelijke feesten en in 
de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Vanuit onze christelijke achtergrond 
respecteren wij andere religies en overtuigingen en staan wij open voor leerlingen met 
andere geloofsovertuigingen.  
 
Veiligheid  
Onze leerlingen ervaren dat ze ertoe doen, dat ze erbij horen. De onderlinge betrokkenheid 
op school is groot. Een veilige schoolomgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de 
ontwikkeling van uw kind. Limes Praktijkonderwijs stelt alles in het werk om het veilige 
klimaat in de school te waarborgen en te bevorderen. We werken op Limes Praktijkonderwijs 
met een pestprotocol en een anti-pestcoördinator. De leerlingen kunnen altijd terecht bij de 
anti-pestcoördinator.  
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Door het intensieve contact met de mentor is er een vast aanspreekpunt. Dit geeft de 
leerlingen het besef dat ze gehoord worden. De leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 blijven in de 
pauzes op het schoolterrein. 
 
Schoolregels  
 
Wij vinden het belangrijk dat we met alle leerlingen en medewerkers zorgdragen voor het 
naleven en het borgen van de afspraken binnen de school. Daarom zijn er verschillende 
afspraken opgesteld. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze afspraken met de 
leerlingen: 
 
Op Limes… 
- respecteren we elkaar; 
- zijn we op tijd; 
- komen we onze afspraken na; 
- gaan we netjes met onze spullen om; 
- en als er iets mis gaat, herstellen we dat met elkaar. 
 
Tijdens de lessen is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. Voor de start van de 
les legt elke leerling zijn mobiele telefoon in een kluisje in het lokaal waar de leerling op dat 
moment les heeft. Als de les is afgelopen, mogen de leerlingen de mobiele telefoons weer 
meenemen. In de pauzes mogen de leerlingen wel gebruik maken van hun mobiele telefoon. 
 
Voor wie is praktijkonderwijs? 
 
Om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs, is het noodzakelijk dat de leerling 
voldoet aan de landelijke criteria die opgesteld zijn door het ministerie van OC&W en moet 
er een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs zijn afgegeven. Bij de aanmelding wordt 
gekeken of de ondersteuningsmogelijkheden van onze school aansluiten bij de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling. 
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2. Het onderwijs 
 
Elke les is binnen elk vakgebied zo opgebouwd dat de leerling zo zelfstandig mogelijk kan 
werken. Wij maken in ons lesaanbod een scheiding tussen theorie- en praktijkvakken.  
De verhouding tussen theorie en praktijkvakken is als volgt: 
 

Klas Praktijk Theorie Stage 
1 50% (12 lessen) 50% (12 lessen)  
2 50% (12 lessen) 50% (12 lessen)  
3 55% (12 lessen) 45% (10 lessen)         1 dag 
4 37,5%  ( 6 lessen) 62,5% (10 lessen)         2 dagen 
5 34%  ( 4 lessen) 66%  ( 8 lessen)         3 dagen 

 
 
Hierbij houden we de volgende twee doelen voor ogen:  
1. Zelfredzaamheid: de leerling is weerbaar en functioneert zo zelfstandig mogelijk in de 

maatschappij. Tijdens de lessen en/of stages staat altijd de ontwikkeling van de leerling 
centraal.  

2. Arbeidstoeleiding: de leerling is in staat om via een scholings- en stagetraject een 
passende arbeidsplaats te verwerven en te behouden.  

 
Praktijkvakken en uitstroomrichtingen  
 
Praktijkvakken in leerjaar 1 en 2  
Op Limes Praktijkonderwijs worden in het eerste en tweede jaar de volgende praktijkvakken 
aangeboden:  
- Techniek 
- Groen 
- Drama   
- Verzorging 
- Culturele en kunstzinnige vorming (ckv) 
- Lichamelijke opvoeding 
Aan het eind van leerjaar 2 kiest de leerling twee praktijkvakken voor leerjaar 3.  
 
Praktijkvakken in leerjaar 3  
In leerjaar 3 worden er vier praktijkvakken aangeboden.  
- Techniek 
- Groen 
- Horeca  
- Mens & dienstverlening (voorbereiding op de uitstroomrichtingen verkoop & retail en 

zorg & welzijn) 
Naast deze keuzevakken krijgen de leerlingen de praktijkvakken lichamelijke opvoeding, 
presentatievaardigheden en vrijetijdsbesteding. 
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Uitstroomrichtingen in leerjaar 4 en 5 
Op Limes Praktijkonderwijs kunnen de leerlingen eind leerjaar 3 kiezen uit 5 
uitstroomrichtingen voor klas 4 en 5. Zo kan de leerling kiezen wat het beste bij hem/haar 
past. 
 
De 5 uitstroomrichtingen zijn: 
- Techniek 
- Groen 
- Horeca 
- Zorg & welzijn  
- Verkoop & retail 
 
Theorievakken 
 
De mentor geeft les in de algemeen vormende vakken. Dit zijn de theorievakken Nederlands, 
Engels, rekenen, wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde. In leerjaar 1 en 2 komt de 
sociaal-emotionele vorming aan bod door de lessen: Mijn SoVa, Mijn WeVa, Mijn Werk 
(sociale vaardigheden met betrekking tot stage en werk) en Rots- en Watertraining. In 
leerjaar 3, 4 en 5 worden de theorievakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap 
gegeven. Ook worden in deze leerjaren de vakken Mijn SoVa, Mijn WeVa en Mijn Werk 
gegeven als voorbereiding op stage en werk. De theorievakken worden zowel afzonderlijk als 
in projectvorm aangeboden. 
 
Stage 
 
Een belangrijk onderdeel binnen het lesprogramma op Limes Praktijkonderwijs is de stage. In 
het derde jaar gaan de leerlingen op snuffelstage. Dit gebeurt in kleine groepen onder 
begeleiding van een docent. De leerlingen maken kennis met verschillende beroepssectoren 
en maken van de snuffelstage een stageverslag.  
 
In de tweede helft van het derde jaar gaan de leerlingen op oriënterende individuele stage. 
Dit is een stage binnen een beroepssector (bijvoorbeeld bouw, huishouding, horeca, winkel 
en groensector), waarbij specifieke vaardigheden kunnen worden opgedaan. Het doel van 
deze stage is het ontwikkelen van een goede werkhouding en het in kaart brengen van de 
kwaliteiten en capaciteiten van de leerling. 
 
In leerjaar 4 en 5 lopen de leerlingen 2 en 3 dagen stage. Ook tijdens deze stages worden de 
leerlingen begeleid door zowel de stagebegeleiders van school als door de praktijkopleiders 
vanuit het bedrijf. De leerlingen lopen stage in de beroepssector die aansluit bij het 
praktijkvak van het uitstroomprofiel. 
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Borisaanpak 
 
Op Limes Praktijkonderwijs werken we met de Boris aanpak. De leerlingen lopen langere tijd 
stage bij zo veel mogelijk erkende Borisleerbedrijven. Vanuit school en het leerbedrijf leiden 
we leerlingen op voor bepaalde werkprocessen (werknemersvaardigheden) op mbo-niveau. 
Als een leerling bepaalde werkprocessen beheerst, kan de leerling Boris praktijkverklaringen 
behalen om dit aan te tonen. De Boris praktijkverklaring is een branche erkend bewijs van 
wat ze allemaal leren op hun stage. Dus alles wat zij beheersen in de praktijk maar zonder 
de theorie. De Boris praktijkverklaringen zijn belangrijk voor de motivatie van de leerlingen. 
 
Met de Boris praktijkverklaringen breiden de leerlingen hun cv en kansen op de arbeidsmarkt 
uit. Met de praktijkverklaringen kunnen leerlingen aantonen dat zij werken op mbo- niveau. 
Het doel van de Boris aanpak is om de leerlingen op te leiden op de werkvloer, waarna de 
stagiair een baan krijgt voor werk naar vermogen. Dit gaat om assisterende, ondersteunende 
en producerende taken. Na een stageperiode kan het zijn dat de stage omgezet wordt naar 
een arbeidscontract.   
 
Branchecursussen 
 
In de bovenbouw (klas 4 en 5) hebben de leerlingen de mogelijkheid om branchegerichte 
cursussen te volgen. Deze cursussen vergroten de kans op een baan. De cursussen worden 
aangeboden op het gebied van FOOD (productkennis in de keuken), barista-training, SWB 
(veiligheid), schoonmaak, kassa-training, bosmaaien, autotheorie en vorkheftruck rijden. 
 
Het onderwijsaanbod en de ontwikkelingsactiviteiten van deze branchecursussen worden 
mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds. Dankzij deze 
bijdragen zijn wij in staat onze arbeidstoeleidingstrajecten te optimaliseren waardoor 
leerlingen nog beter voorbereid kunnen worden op de arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
 
Masterklassen 
 
Buiten de reguliere lessen bieden we op Limes Praktijkonderwijs masterklassen aan op het 
gebied van vrijetijdsbesteding. De lessen zijn na de reguliere lessen en starten om 13.15 uur. 
Om de lessen te bekostigen, wordt er een bijdrage van ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. 
Omdat we dit schooljaar gelden ontvangen vanuit het NPO (Nationaal Plan Onderwijs), 
kunnen we in schooljaar 2022/23 de masterklassen voor de helft van de prijs aanbieden. 
 
Masterklas sport 
Voor leerlingen van klas 1, 2 en 3 met sportief talent zijn er masterklassen sport. Het 
basisprogramma is gelijk aan dat van de andere klassen, maar de leerlingen hebben nog 
eens 2 uur extra sport per week na schooltijd.  
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Tijdens de masterklas sport maakt uw kind kennis met verschillende leuke sportclinics in en 
buiten de gymzaal. Voorbeelden zijn surfen, mountainbiken, judo, longboarden en klimmen.  
 
Na aanmelding voor de masterklas sport volgt een intakemiddag, waarop de gymdocenten 
kijken welke leerlingen geschikt zijn voor de masterklas sport.  
 
De kosten voor de masterklas sport zijn normaal € 140,- per schooljaar. Dit schooljaar wordt 
er voor de masterklas sport dus € 70,- in rekening wordt gebracht. Van dit bedrag worden de 
buitenschoolse activiteiten betaald. De lessen worden veelal door professionele trainers of 
instructeurs gegeven.  
 
Overige masterklassen  
Wij bieden ook masterklassen voor de creatieve leerlingen. Hierbij kunt u denken aan 
masterklassen theater, muziek en kunst. Voor dit schooljaar zullen we voor deze 
masterklassen €10,- in rekening brengen. 
 
Voor de leerlingen vanaf 16 jaar (klas 4 en 5) bieden we de masterklas autotheorieles aan in 
samenwerking met een rijschool. De leerlingen krijgen het auto theorieboek, een licentie met 
proefexamens en het hele schooljaar lessen. Ook gaan de leerlingen 3 keer per jaar een ‘echt’ 
proefexamen te doen op de locatie van de rijschool. Voor dit schooljaar kunnen we deze 
masterklas voor slechts € 150,- aanbieden vanwege de NPO gelden. 
 
Beoordeling 
 
In het praktijkonderwijs volgt elke leerling zijn of haar eigen leerroute. Deze leerroute komt in 
nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Wij vinden het belangrijk dat school, 
ouders en leerling samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling.  
 
Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, gebruiken we drie middelen:  
1. Rapport 
2. Ontwikkel Perspectiefplan (OPP)  
3. Individueel Ontwikkelplan (IOP) 
 
Rapport 
Driemaal per jaar wordt het rapport uitgereikt tijdens een voortgangsgesprek. Het rapport is 
een evaluatie van de ontwikkeling van de leerling binnen alle vakken.  
 
Ontwikkel Perspectiefplan (OPP) 
Het eerste OPP wordt opgesteld aan de hand van de gegevens van de basisschool, de 
informatie en inbreng van u als ouders en van uw zoon of dochter. In het OPP worden o.a. 
het uitstroomniveau, de uitstroombestemming, de bevorderende/belemmerende factoren en 
de onderwijsondersteuningsbehoeften beschreven.  
Tijdens de leerlingbesprekingen wordt het OPP geëvalueerd en bijgesteld. Eén keer per jaar 
wordt het OPP met ouders en leerling besproken tijdens het laatste voortgangsgesprek. 
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Individueel Ontwikkelplan (IOP) 
Het IOP bevat de doelen waaraan gewerkt wordt. Deze doelen worden elke zes weken door 
de mentor in overleg met de leerling opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld tijdens een IOP-
gesprek. De mentor coacht de leerling om de doelen te behalen.  
 
Overgangsnormen 
Gedurende het schooljaar verzamelen de leerlingen bewijsstukken voor hun examenportfolio, 
zoals toets resultaten, stageverslagen en werkstukken. Als het examenportfolio compleet is 
en er voldoende uren zijn gemaakt voor de stages, gaan de leerlingen door naar het 
volgende leerjaar. 
 
Als de examenportfolio niet helemaal in orde is, kunnen leerlingen onder voorbehoud 
overgaan.  Zij krijgen de mogelijkheid om hun examenportfolio alsnog aan te vullen en in 
orde te maken. 
 
In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen een extra schooljaar op Limes Praktijkonderwijs 
volgen. Hiervoor wordt in nauw overleg met de ouders en de mentor door de school een 
aanvraag ingediend bij het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Een speciale 
commissie binnen dit samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en neemt hierover een 
besluit. 
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Doorstroom en voortijdig schoolverlaten 
 
Leerlingen uit het praktijkonderwijs hebben een vrijstelling van de kwalificatieplicht. Er zijn 
daarom op Limes Praktijkonderwijs geen leerlingen die vallen onder VSV ('Vroegtijdig 
schoolverlaters')  
 

 Totaal* Bevorderd** Bijzonderheden Geen 
diploma 

Leerjaar 1   37 37  nvt 
Leerjaar 2   44 44  nvt 
Leerjaar 3   41 40 1 verhuisd nvt 
Leerjaar 4   44 44  

 
 

Leerjaar 5   35 n.v.t. 1 leerling doubleert vanwege 
medische oorzaak. 

3 

Leerjaar 6 1 n.v.t.   
Totaal: 202    

 
*totaal aantal leerlingen schooljaar 2021-2022 
**bevorderd naar volgend schooljaar, diploma behaald of uitgestroomd naar werk 
 
 
De uitstroomcijfers van de afgelopen jaren waren:  
 

Schooljaar Doorleren Arbeid Arbeid en Leren 
2016-2017 34% 31% 27% 
2017-2018 36% 38% 18% 
2019-2020 48% 25% 27% 
2020-2021 45% 23% 32% 
2021-2022 37% 34% 29% 
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3. Lestijden en  
lessentabellen 
 
 
Lesuitval 
 
Op Limes Praktijkonderwijs hebben de leerlingen geen tussenuren. Bij afwezigheid nemen 
collega-docenten de lessen waar. Lesuitval voorkomen we zo veel mogelijk. In principe 
plannen we de lessen tussen 09.20 uur en 15.00 uur. 
 
Lestijden 
 
2e uur 09.20 - 10.10 uur 
3e uur 10.10 - 11.00 uur 
Pauze 11.00 - 11.20 uur 
4e uur 11.20 - 12.10 uur 
5e uur 12.10 - 13.00 uur 
Pauze 13.00 - 13.20 uur 
6e uur 13.20 - 14.10 uur 
7e uur 14.10 - 15.00 uur 
 
De roosterwijzigingen worden weergegeven in SOM. 
 
Lessentabel  
 
Leerjaar 1 en 2 
Vakken Lesuren 
Techniek 2 
Verzorging 4 
Groen 2 
CKV 2 
AVO 13 
Lichamelijke opvoeding 2 
Drama 1 
Rots en Water 1 
SOVA en WEVA 1 
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Leerjaar 3 
Vakken Lesuren 
Techniek* 4 
Horeca* 4 
Groen* 4 
Mens en Dienstverlening* 4 
AVO 10 
Lichamelijke opvoeding 2 
Stage 100 
PREVA (Presentatievaardigheden) 1 
VTB (vrijetijdsbesteding) 1 

 
Leerjaar 4 en 5 
Vakken Lesuren 
Techniek** 4 
Zorg en Welzijn** 4 
Groen** 4 
Verkoop en Retail** 4 
Horeca** 4 
AVO 10 
Lichamelijke Opvoeding, drama en CKV circuitvorm 
Stage 1075 

 
*Leerling kiest 2 van de 4 praktijkvakken  
**Leerling kiest 1 van de 5 praktijkvakken 
 
CKV = culturele kunstzinnige vorming  
AVO = algemeen vormende vakken 
SOVA = sociale vaardigheden 
WEVA = werknemersvaardigheden 
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4. Dagelijkse praktijk 
 
 
Gebouw en faciliteiten 
De school is uitgerust met uitstekende voorzieningen en is goed toegankelijk voor 
mindervaliden. Er wordt gebruik gemaakt van de modernste technologie. De lokalen zijn 
voorzien van smart tv’s. 
 
Limes Praktijkonderwijs heeft een eigen (brom)fietsenstalling. De leerlingen mogen alleen in 
de fietsenstalling om hun (brom)fiets neer te zetten of op te halen. De school aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid t.a.v. de door de leerling gestalde (brom)fiets.  
 
In de kantine zijn tegen kostprijs dranken en etenswaren te koop. Hierbij wordt uitgegaan 
van het landelijk geldende concept ‘’de gezonde school’’. Er kan zowel met een pinpas als 
met contant geld betaald worden.  
 
Garderobe 
Voor het opbergen van buitenkleding, schooltassen en bromfietshelmen zijn rekken 
beschikbaar bij de ingang. Het meenemen van een helm en buitenkleding in de lokalen is 
niet toegestaan. 
 
Wij adviseren leerlingen om geen geld of andere waardevolle dingen in de garderobe achter 
te laten. Ook voor de garderobe geldt dat de school geen enkele aansprakelijkheid kan 
aanvaarden t.a.v. zoekgeraakte of beschadigde kleding e.d. 
 
Rookvrij schoolterrein 
Vanaf 2020 hebben alle scholen een rookvrij schoolterrein. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Onze school is dus rookvrij. Dit geldt voor 
iedereen: leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 
 
Lockers 
Uit het oogpunt van veiligheid heeft iedere leerling de beschikking over een eigen locker. De 
lockers zijn gratis. Er wordt wel een eenmalige borg van € 5,- gevraagd voor de sleutel.  
 
Devices (iPads, tablets of laptops)  
De leerlingen van Limes Praktijkonderwijs moeten een iPad of een ander device hebben waar 
zij op school mee mogen werken. Als u ervoor kiest een iPad aan te schaffen kunt u dat doen 
via onze school. Stichting Andreas College heeft een contract afgesloten met een bedrijf dat 
de inkoop en aflevering regelt. De kosten van de iPad zijn € 350,-. 
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Om de kans op schade te beperken, raden wij aan om een beschermhoes aan te schaffen. 
Deze wordt door het bedrijf aangeboden voor €39,95. De totaalkosten voor de iPad en de 
beschermhoes bedragen in totaal €390,-. 
 
Dit bedrag kan in één keer worden betaald of verdeeld over 36 maanden. Na deze 36 
maanden is de iPad eigendom van de leerling. Het bedrijf biedt tevens de mogelijkheid om 
een verzekering tegen schade af te sluiten. Ouders worden over de aankoop van de iPad per 
brief geïnformeerd. 
 
Benodigdheden 
Schoolboeken worden door de school in bruikleen verstrekt en aan het eind van het 
schooljaar weer ingenomen. Eventuele beschadigingen/vermissingen worden in rekening 
gebracht.  
 
Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt de leerling een lijst met 
schoolbenodigdheden (bijvoorbeeld agenda, rekenmachine, potloden). Deze materialen 
moet de leerling zelf aanschaffen. Dit geldt ook voor de materialen die de leerling nodig 
heeft tijdens de praktijkvakken en de gymles. 
 
 
 
 
  



 16 

5. Bijzondere activiteiten 
 
De bijzondere activiteiten op Limes Praktijkonderwijs zijn gericht op 
zelfredzaamheid. Leerlingen leren hierdoor hun belevingswereld te verbreden 
en maken kennis met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Zij 
vergroten hierdoor ook hun inzicht in eigen mogelijkheden en interesses.  
 
 
Activiteiten buiten de school 
 
Voor alle nieuwe leerlingen start het schooljaar met een kennismakingskamp. De overige 
klassen starten het schooljaar met diverse introductie activiteiten. Elk schooljaar zijn er ook  
twee schoolfeesten. Wij stellen het op prijs dat leerlingen aan deze activiteiten deelnemen 
omdat we merken dat dit de onderlinge band tussen de leerlingen versterkt en de sociale 
ontwikkeling bevordert. 
 
Praktijkscholenvoetbal  
 
Limes Praktijkonderwijs doet mee aan het landelijk voetbaltoernooi van praktijkscholen in 
Nederland.  
 
Excursies 
 
Gedurende het schooljaar vinden in het kader van ons projectonderwijs diverse excursies 
plaats zoals een bezoek aan de tweede kamer, het Rijksmuseum en een rondvaarttocht door 
Amsterdam.  
 
Masterklassen 
 
Buiten de reguliere lestijd om bieden wij extra activiteiten aan in de vorm van masterklassen. 
Voor aankomend schooljaar staan de masterklassen sport, muziek, theater, autotheorie en 
kunst gepland. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden aan het begin van het schooljaar. 
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6. Contactmomenten tussen 
ouders en school 
 
Voor een goede samenwerking tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en de school 
is een goed onderling contact van groot belang.  
 
Persoonlijke kennismakingsgesprekken 
 
Limes Praktijkonderwijs vindt de individuele benadering van elke leerling erg belangrijk. Als 
uw kind definitief op onze school is aangenomen, wordt u samen met uw kind uitgenodigd 
voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Dat doen wij nog voordat het schooljaar begint. 
We zijn ons ervan bewust dat de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs 
een belangrijk moment is in het leven van uw kind. We willen uw kind een succesvolle en 
veilige start op onze school geven. Na de kennismakingsgesprekken is er voor de leerlingen 
ook een kennismakingsmiddag. Tijdens deze middag maakt uw kind kennis met klasgenoten, 
de mentor en de praktijkdocenten. 
 
Contact 
 
Uiteraard bent u als ouder van harte welkom als u wilt praten over uw kind. Er kan zowel 
telefonisch als via de mail een afspraak gemaakt worden via de mentor. Hij of zij is de 
aangewezen persoon om als eerste contact mee op te nemen.  
 
Naast deze individuele contacten biedt de school de volgende contactmomenten:  
Informatieavonden  
Aan het begin van elk schooljaar organiseren wij per leerjaar een informatieavond waarop u 
geïnformeerd wordt over het onderwijsaanbod op Limes Praktijkonderwijs en maakt u kennis 
met de mentor van uw kind. Voor ouders van leerlingen in leerjaar twee is er een 
informatieavond over de keuzevakken en de stage in klas 3. Voor de ouders van de leerlingen 
uit klas drie is er een informatieavond over de uitstroomkeuze en het stagetraject in klas vier 
en vijf.  
 
Voortgangsgesprekken 
Driemaal per jaar is er een gesprek tussen ouder(s)/verzorger(s), leerling en mentor. Ook kunt 
u voorafgaand aan dit gesprek aangeven of u andere docenten of medewerkers wenst te 
spreken over de voortgang van uw kind. 
 
Thema-avond 
De school organiseert eenmaal per jaar een avond voor alle ouder(s)/verzorger(s) over een 
inspirerend sociaal-maatschappelijk onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn online veiligheid en 
het omgaan met groepsdruk. Het thema zal in diezelfde week ook aan bod komen in het 
lesprogramma van uw kind. 
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SOMtoday en inzage in resultaten 
SOMtoday is het elektronische leerlingvolgsysteem voor leerlingen, docenten en ouders. In 
SOMtoday kunnen leerlingen met elkaar samenwerken, lesmateriaal bekijken, digitaal werk 
inleveren en berichten sturen. Ouders en leerlingen kunnen met een wachtwoord inloggen in 
SOMtoday. Daar hebben zij inzage in o.a. behaalde cijferresultaten, huiswerkopdrachten en 
absentie. U kunt als ouder dus op elk gewenst moment op hoogte zijn van de vorderingen 
van uw zoon/dochter.  
 
Brieven, mail of telefonisch contact 
Op Limes Praktijkonderwijs onderhouden we graag intensief contact met ouders/verzorgers. 
Dit gebeurt per mail, per brief of telefonisch. Het eerste aanspreekpunt voor ouders is altijd 
de mentor van uw zoon of dochter.  
 
Nieuwsbrief 
Wij geven voor iedere vakantie een nieuwsbrief uit voor ouders. Naast belangrijke 
inhoudelijke informatie vindt u in de nieuwsbrief verslagen over projecten, thema’s en 
excursies en worden achtergronden van onderwijs en school besproken. De nieuwsbrief 
wordt via mail aan u verzonden. De nieuwsbrief wordt sinds afgelopen schooljaar ook in een 
filmpje gezet in de vorm van een nieuwsuitzending. Ouders/verzorgers krijgen hiervan de link 
gemaild voor elke vakantie. 
 
Website, Facebook en Instagram 
Op onze website (www.limes-katwijk.nl) is meer informatie te vinden over allerhande (actuele) 
zaken. Via Facebook (www.facebook.com/Limes-Praktijkonderwijs) en Instagram 
(www.instagram.com/limespraktijkonderwijs) wordt u ook op de hoogte gehouden van 
allerlei activiteiten die we op Limes Praktijkonderwijs organiseren. Leuk als u ons volgt. 
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7. Onderwijsondersteuning 
 
 
Op Limes Praktijkonderwijs besteden wij veel aandacht aan de begeleiding en 
ondersteuning van de leerlingen.  
 
Onze ondersteuning concentreert zich op: 
- de sociaal-emotionele communicatie vaardigheden van de leerling, zowel individueel als 

groepsgewijs; 
- de begeleiding van de klas als geheel; 
- de individuele ondersteuning bij het aanleren van de verschillende didactische- en 

werknemersvaardigheden. 
 
De ontwikkeling van leerlingen wordt besproken, gevolgd en bijgehouden met behulp van 
een digitaal leerlingvolgsysteem en hun OPP en IOP. 
 
Algemene begeleiding 
 
Mentor 
Limes Praktijkonderwijs werkt met mentoren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de 
begeleiding van de leerling. Een mentor geeft, zoveel mogelijk, alle theorievakken aan de 
klas. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en 
collega’s. 
 
Leerlingbespreking 
Meerdere malen per jaar bespreekt de mentor met de coördinator onderwijsondersteuning 
en de schoolmaatschappelijk werker de leerlingen. Indien gewenst vanuit 
ouder(s)/verzorger(s) of school zijn praktijkdocenten, coördinator arbeidstoeleiding, NT2 
docent of de dyslexiespecialist daarbij aanwezig. De didactische mogelijkheden, de sociaal-
emotionele- en communicatieve vaardigheden, het gedrag, de stage, aanwezigheid en het 
onderwijs-ontwikkelperspectief komen aan bod. Ontwikkelpunten en afspraken worden 
vastgelegd in het OPP. Waarborging van de doorlopende onderwijsondersteuning gebeurt 
door goede overdracht. 
 
De coördinator onderwijsondersteuning en de schoolmaatschappelijk werkende hebben 
maandelijks overleg met de praktijkdocenten over specifieke ondersteuningsbehoeften van 
de leerlingen.  
 
Extra onderwijsondersteuningsmogelijkheden 
Limes Praktijkonderwijs biedt extra onderwijsondersteuningsmogelijkheden op de volgende 
gebieden: SOVA, maatschappelijk werk, remedial teaching en dyslexie. Voor leerlingen 
waarvan Nederlands niet de eerste taal is bieden wij ook extra ondersteuning (NT2). 
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De docenten, leerlingen en ouders kunnen het onderwijsondersteuningsteam inschakelen bij 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele en communicatieve 
vaardigheden, het leren, het gedrag en opgroei- en opvoedingsvragen. De coördinator 
onderwijsondersteuning is hierbij het eerste aanspreekpunt. Tevens coördineert hij de 
eventuele externe ondersteuning, JGT, GGZ en GGD.  
 
Dyslexiebeleid 
Limes Praktijkonderwijs heeft als basis voor haar dyslexiebeleid het dyslexieprotocol 
Voortgezet Onderwijs. Doel van het dyslexiebeleid is te komen tot een zo goed mogelijke en 
effectieve begeleiding van de leerling met dyslexie. Deze leerlingen werken met een 
dyslexiepas, waar de gewenste maatregelen op staan. 
 
Coördinator onderwijsondersteuning 
Bij sociaal-emotionele, communicatieve, leer- of gedragsproblemen kunnen de docenten, de 
leerlingen en de ouders de coördinator onderwijsondersteuning inschakelen. Deze 
coördinator zorgt voor de afstemming van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en 
de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Ook coördineert hij de gewenste activiteiten 
binnen onze school en, indien nodig, naar externen.  
 
Sociaal Veiligheidsbeleid 
Limes praktijkonderwijs vindt het essentieel dat de veiligheid van leerlingen en docenten 
zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Veiligheid is de basis van een pedagogisch didactisch 
klimaat dat door alle lagen van de school gedragen wordt. Veiligheid betekent dat je jezelf 
mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt in het onderwijs. Er wordt en 
antipestprotocol gehanteerd. 
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Op onze school werken we met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is 
een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de 
meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens hun 
werk geconfronteerd worden met situaties of vermoedens van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de 
regio Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria. 
 
Medicijnprotocol  
Op onze school wordt gewerkt met een medisch protocol. Dit houdt in dat het personeel van 
Limes Praktijkonderwijs alleen medicatie verstrekt aan leerlingen als dit met 
ouder(s)/verzorger(s) is afgesproken. Op onze website staat meer informatie en kunt u het 
medisch protocol vinden.  
 
Jeugd- en Gezinsteams (JGT) 
Twee dagen per week is er een medewerker vanuit het JGT werkzaam op school. Voor alle 
vragen over opvoeden en opgroeien kunt u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
Jeugd- en Gezinsteams (JGT) kunnen ingeschakeld worden voor specialistische jeugdhulp. 
Ouders en jongeren kunnen via de website of telefoon contact opnemen met het CJG en JGT. 
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Het contact kan ook worden gelegd via de huisarts of via onze coördinator onderwijs-
ondersteuning. 
 
Jeugdarts 
Alle leerlingen in het eerste en in het derde leerjaar krijgen een uitnodiging van de 
jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek dat op school plaatsvindt. Tijdens dit onderzoek 
mogen jongeren ook vragen stellen aan de jeugdarts die ook CJG-medewerker is 
(bijvoorbeeld over gewicht en gezondheid). Ook ouders kunnen terecht met eventuele 
vragen. 
 
Vertrouwenspersonen 
Voor problemen van vertrouwelijke aard kunnen de leerlingen terecht bij één van de twee 
vertrouwenspersonen. Dit zijn dhr. L. Van der Hoeven en mevr. M. Simpson. De 
vertrouwenspersoon hoort aan, geeft advies en zoekt - als de leerling dat wil - samen met de 
leerling naar een oplossing.  
 
Naast een interne vertrouwenspersoon heeft Limes Praktijkonderwijs ook externe 
vertrouwenspersonen via Centrum Vertrouwenspersonen Plus:  
Lilian Vermeulen en Arnoud Kok  
E info@cvp-plus.nl  
T 070 260 00 32  
www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl  
 
Maatwerk 
 
Maatwerktrajecten 
Op Limes Praktijkonderwijs hebben wij diverse maatwerktrajecten. We kijken bij elke leerling 
welke onderwijsbehoefte het beste bij de leerling past. Dat kan variëren van het volgen van 
extra lessen van een bepaald vak tot aan onderwijs op locatie. 
Naast het maat aangeboden onderwijs binnen de reguliere klassen hebben we nog twee 
specifieke maatwerktrajecten die hieronder worden beschreven. 
  
Maatwerkklas 
Voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs met specifieke onderwijsbehoeftes is er een 
maatwerkklas. In deze klas is extra aandacht voor structuur en extra ondersteuning op 
sociaal-emotioneel gebied. Het is een kleine klas met een vast lokaal en een vaste mentor die 
aanwezig is bij alle lessen. Ook is er een vaste medewerker vanuit het wijkteam gekoppeld 
aan deze klas.  
Het doel van de klas is dat de leerlingen uiterlijk in leerjaar 3 doorstromen naar een reguliere 
klas op Limes Praktijkonderwijs. 
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PRO-VMBO klas 
Voor leerlingen met praktijkonderwijs advies die potentie hebben om na 1 jaar (max. 2 jaar) 
door te stromen naar het VMBO, hebben wij een PRO-VMBO klas. Door een goede 
samenwerking tussen Limes Praktijkonderwijs en Vakcollege Rijnmond wordt er voor 
gezorgd dat leerlingen die het VMBO aankunnen, succesvol doorstromen naar het VMBO. 
Leerlingen in deze klas krijgen les uit methodes van het VMBO (Vakcollege Rijnmond) en 
kunnen, als ze daar klaar voor zijn, ook enkele lessen volgen op Vakcollege Rijnmond tot ze 
klaar zijn voor de overstap.  
  
Nazorg  
 
Nazorg wordt geboden aan alle leerlingen die van school gaan. Oud-leerlingen kunnen 2 jaar 
nadat ze van school zijn een beroep doen op de school als ze tegen problemen aanlopen 
waarbij de school mogelijk een oplossing kan bieden. Ook monitoren wij onze oud-leerlingen 
tot twee jaar nadat ze van school zijn gegaan. 
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8. Vakanties  
 
 
Schooljaar 2022-2023 
 

Herfstvakantie 

22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 

24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 

25 februari 2023 t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag 

7 april 2023 

2e Paasdag 

10 april 2023 

Meivakantie 

22 april 2023 t/m 7 mei 2023 

Hemelvaartsdag 

18 mei 2023 en 19 mei 2023 

2e pinksterdag 

29 mei 2023 

Zomervakantie                                                                                                                                       

8 juli 2023 t/m 20 augustus 2023 
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Studiedagen 
Een aantal dagen per jaar hebben we op Limes Praktijkonderwijs ‘studiedagen’. Op deze 
dagen hebben onze medewerkers een studiedag en hebben de leerlingen een roostervrije 
dag. Deze dag kan voor leerlingen ook worden gebruikt om iets in te halen of in te leveren. 
 
 
De studiedagen voor schooljaar 2022-2023 zijn: 
maandag 31 oktober 2022 
maandag 09 januari 2023 
maandag 06 maart 2023 
maandag 08 mei 2023 
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9. Medezeggenschap en 
overleg 
 
 
Ouderraad  
De ouderraad (OR) is een overlegorgaan van en door, ouders van leerlingen. Zij heeft als doel 
de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers te bevorderen. De raad functioneert 
als gesprekspartner voor de schoolleiding over aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie 
van het onderwijs. De ouderraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Wilt u contact 
met de ouderraad, of lijkt het u leuk deel te nemen aan de ouderraad, dan kunt u mailen naar 
info@limes-katwijk.nl.  
 
Medezeggenschapsraad  
De leden van de medezeggenschapsraad (MR) van Limes Praktijkonderwijs telt vijf leden. 
Deze leden vertegenwoordigen de ouders, de leerlingen, het onderwijzend personeel en het 
onderwijsondersteunend personeel. De MR is de formele gesprekspartner van de 
schoolleiding over het te voeren beleid. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes 
keer per schooljaar. Op deze vergaderingen worden de voorstellen van de schoolleiding 
besproken maar wordt ook nagedacht over onderwerpen die de MR zelf inbrengt. De MR is 
bereikbaar via MR@limes-katwijk.nl.  
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt, met de directeur-
bestuurder van de Stichting Andreas College, vooral onderwerpen die voor alle scholen die 
onder de stichting vallen, gelden. De GMR bestaat uit twaalf leden waarvan de helft behoort 
tot het personeel. De andere zes leden zijn afkomstig uit de oudergeleding. Limes 
Praktijkonderwijs wordt hierin vertegenwoordigd door een docent en een ouder. 
 
Leerlingenraad 
Aan het begin van een schooljaar wordt er uit elke klas een klassenvertegenwoordiger 
gekozen. Deze vertegenwoordigt de klas in de leerlingenraad. Deze raad komt minimaal drie 
keer per schooljaar bij elkaar. Onder leiding van één van onze adjunct-directeuren bespreken 
de leerlingen onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.  
 
Social media 
Limes Praktijkonderwijs is actief op Facebook (www.facebook.com/Limes-Praktijkonderwijs) 
en Instagram (www.instagram.com/limespraktijkonderwijs). Via deze social media wordt u op 
de hoogte gehouden van allerlei activiteiten die leerlingen van Limes Praktijkonderwijs 
meemaken. We vinden het erg leuk als u ons daar volgt! 
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10. Verzuimbeleid 
 
 
 
Ziekte 
Ziekteverzuim van een leerling moet vóór 08.30 uur op dezelfde dag aan de school worden 
doorgegeven aan de telefooncentrale via telefoonnummers 071 402 99 90 of 071 406 10 80 
of via het ouderportaal van SOM. Is een leerling langer dan drie dagen ziek, dan verwachten 
wij dat u uw kind de vierde dag opnieuw ziekmeldt. Als een leerling ongeoorloofd afwezig is, 
wordt dit genoteerd in SOMtoday. De gemiste lessen worden op een later moment door de 
leerling ingehaald.  
 
Verzuim  
Verlof binnen de schooltijden kunt u uitsluitend bij de schoolleiding aanvragen. Deze  
beoordeelt of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden. 
Als een leerling voor het eind van de schooldag de school, om welke reden dan ook, moet 
verlaten, dan meldt deze dat bij de mentor of bij diens afwezigheid bij de adjunct-directeur. 
 
Te laat  
Als een leerling te laat is, moet hij/zij zich melden bij conciërge. Hier vindt de registratie 
plaats. De leerling meldt zich de eerste volgende lesdag 45 minuten voor de start van 
zijn/haar eerste les.  
 
- Vier keer te laat 

Bij vier keer te laat krijgt de leerling een waarschuwing en informeert de mentor de 
ouders (telefonisch of per mail). 

- Acht keer te laat 
Bij acht keer te laat belt de mentor de ouders. Ook wordt er een waarschuwingsbrief 
verzonden, waarin vermeld staat dat wij bij twaalf keer te laat, de verplichting hebben dit 
te melden bij de leerplichtambtenaar.  

- Twaalf keer te laat 
Bij twaalf keer te laat wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. U 
ontvangt hiervan ook een brief thuisgestuurd. De leerplichtambtenaar zal u en uw zoon 
of dochter per brief uitnodigen voor een gesprek. Uit dit gesprek kunnen consequenties 
voortvloeien zoals een proces verbaal of het inschakelen van Bureau HALT.  
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Niet toelaatbaar gedrag 
Als een leerling grensoverschrijdend gedrag laat zien tijdens de les, kan een docent de 
leerling verwijderen uit de les. De docent registreert dit in SOMtoday. Vlak voordat de les is 
afgelopen, gaat de leerling terug naar de betreffende docent om het probleem op lossen en 
spreekt af wanneer hij/zij het lesuur inhaalt.  
 
Verbaal of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie worden op Limes 
Praktijkonderwijs niet getolereerd en leiden tot interne of externe schorsing. Bij excessief 
gedrag of ernstig wangedrag kan de schoolleiding overgaan tot een meerdaagse schorsing. 
Na de schorsing vindt er een herstelgesprek plaats met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). 
De leerling haalt de gemiste lessen op een later moment in. Voor verdere informatie over het 
verzuimbeleid en het schorsings-en verwijderingsbeleid verwijzen we naar de website van 
Limes Praktijkonderwijs (www.limes-katwijk.nl). 
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11. Financiële zaken en 
verzekeringen 
 
 
Schoolkosten 
 
Lesmateriaal (Kosten voor rekening school) 
Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, waaronder:  
• leerboeken  
• werkboeken  
• project boeken en tabellenboeken  
• examentrainingen en examenbundels 
• eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s en licenties van digitaal 
lesmateriaal 
 
Persoonsgebonden materiaal (Kosten voor rekening van de ouders) 
Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan 
een jaar mee gaat, waaronder:  
• agenda  
• rekenmachine  
• schrift, pennen en dergelijke  
• sportkleding  
 
Aanschaf iPad (Kosten voor rekening van de ouders) 
Het gaat hierbij om de aanschaf van een iPad voor de leerlingen van de 1e klas, de iPad kan 
in 1 termijn of 36 termijnen worden aangeschaft via een externe partij. 
 
Vrijwillige ouderbijdragen 
 
Het gaat hierbij om extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, 
georganiseerd door school. Hierbij kunt u denken aan:  
• excursies  
• introductiekamp  
• kerstviering  
 
Ouders kunnen niet verplicht worden de vrijwillige bijdrage te voldoen. Leerlingen mogen 
hierdoor niet worden uitgesloten van deelname en een alternatief aangeboden worden. De 
school heeft de vrijwillige ouderbijdrage nodig om de extra activiteiten doorgang te kunnen 
laten vinden. Bij onvoldoende betalende deelnemers houdt de school zich het recht voor de 
activiteit te kunnen annuleren. 
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Instemming medezeggenschapsraad  
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het 
schoolkostenbeleid en de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Betaling van de kosten 
Eind september ontvangt u een e-mail via Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij 
ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.  
 
Voor bepaalde reizen, excursies of activiteiten die via inschrijving gaan, ontvangt u later in 
het schooljaar een aparte mail. Voor een volledig overzicht van de schoolkosten en een 
toelichting hiervan, verwijzen wij u naar de website. 
 
Verzekeringen 
Limes Praktijkonderwijs heeft een basispakket Aansprakelijkheids-, een Ongevallen-, en een 
Groepsreisverzekering afgesloten. Bij schoolongevallen is de hoogte van het bedrag dat 
uiteindelijk wordt uitgekeerd afhankelijk van de omstandigheden.  
 
Wij hebben alles gedaan wat naar redelijkheid in het vermogen van de school ligt om risico’s 
te voorkomen, te verkleinen of te verminderen. Diefstal wordt niet gedekt door onze 
verzekering. 
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12. Overige info 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
Het verzorgen van goed onderwijs vinden wij belangrijk. Wij leggen enerzijds een goede 
basis voor voldoende kennis en anderzijds vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen 
ontdekken wie zij zijn en dat zij persoonlijk kunnen groeien. 
 
Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg vinden wij belangrijk en is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
school, maar iedereen ( personeel, leerlingen en ouders) wordt bij het bewaken van de 
kwaliteit betrokken. Dit betekent dat we wij ons continu verbeteren en hierover 
communiceren met onze leerlingen, ouders en omgeving. Op deze wijze willen wij een 
stevige bijdrage leveren aan een succesvolle toekomst van onze leerlingen, bieden wij een 
solide werkplek aan ons personeel en zijn wij in dialoog met onze omgeving. 
 
De speerpunten in het jaarplan van Limes Praktijkonderwijs voor dit schooljaar zijn: 

• Praktisch- en projectonderwijs 
• Aanpassen van de uitstroomprofielen op de vraag van de arbeidsmarkt 
• Vrijetijdsbesteding 
• Wereldburgerschap 
• Onderwijs op maat 

 
Klachtencommissie 
Op Limes Praktijkonderwijs is een klachtenregeling van toepassing. Deze klachtenregeling 
geldt alleen als men met een klacht nergens anders terecht kan. Veruit de meeste geschillen 
over de dagelijkse gang van zaken op school zullen, in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Maar er 
kunnen zich andere situaties voordoen waarin geen overeenstemming wordt bereikt. 
 
Klachten kunnen gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van 
strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie en geweld. Voor alle duidelijkheid: klachten over de gang van zaken bij 
het examen zijn hiervan uitgesloten. Daarvoor geldt een apart reglement.  
De klachtenregeling kan opgevraagd worden bij de administratie. Limes Praktijkonderwijs is 
aangesloten bij de klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. 
 
Contact:  
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs,  
Postbus 394, 3440 AJ Woerden  
T: 070 386 16 97  
E: info@gcbo.nl  
W: www.gcbo.nl     
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Samenwerkingsverband 
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek  
(www.swvduinenbollenstreek.nl). In dit samenwerkingsverband werken scholen samen om 
voor alle leerlingen in de regio het best mogelijke onderwijs en passende ondersteuning op 
school te organiseren. 

Schoolondersteuningsprofiel 
Alle scholen in het samenwerkingsverband werken met het Schoolondersteuningsprofiel 
V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hierin staat het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van iedere 
school beschreven. Om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden onze school zelf, of 
met behulp van anderen biedt, kunt u ons schoolondersteuningsprofiel bekijken op: 
(swvduinenbollenstreek.schoolprofielen.nl/)  

Loket Passend Onderwijs 
Het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij 
vragen over passend onderwijs voor leerlingen. Scholen kunnen het Loket inschakelen voor 
vragen en advies omtrent ondersteuning op school en overgangen voor leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben.  
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13. Contact 
 
 
Directeur-bestuurder Stichting Andreas College 
Dhr. K. Kloet (interim) 
T: 071 401 31 28 
E: K.Kloet@andreascollege.nl   
 
Schoolleiding Limes Praktijkonderwijs  
Telefoon: 071 - 402 99 90 
   
Adjunct-directeuren: 
 
Onderbouw  
Dhr. M. Koole 
E: m.koole@limes-katwijk.nl  
 

 
 
Bovenbouw 
Mevr. S. Schaap   
E: s.schaap@limes-katwijk.nl 

Coördinatoren arbeidstoeleiding: 
Mevr. H van der Bent 
E: h.vanderbent@limes-katwijk.nl  
Mevr. K. van der Zon 
E: k.vanderzon@limes-katwijk.nl 
 
Dyslexiespecialist: 
Mevr. S. Dorrepaal 
E: s.dorrepaal@limes-katwijk.nl  
 
Anti-pest coördinator 
Dhr. M. Slegtenhorst 
E: m.slegtenhorst@limes-katwijk.nl   
 
Coördinator onderwijsondersteuning: 
Dhr. M. Slegtenhorst 
E: m.slegtenhorst@limes-katwijk.nl  
 
Maatschappelijk werkster: 
Mevr. M. Simpson 
E: m.simpson@limes-katwijk.nl 

Vertrouwenspersonen: 
Intern 
Meisjes: 
Mevr. M. Simpson 
E: m.simpson@limes-katwijk.nl  
 
Jongens:  
Dhr. L. van der Hoeven 
E: l.vanderhoeven@limes-katwijk.nl 
 
Extern  
Centrum Vertrouwenspersonen Plus  
Lilian Vermeulen en Arnoud Kok  
E:  info@cvp-plus.nl  
T: 070 260 00 32  
www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl  
 

 
  Met alle functionarissen kunt u via de administratie een afspraak maken.  
T: 071 402 99 90.  
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Limes Praktijkonderwijs  
 
Louise de Colignylaan 5 
2224 VT Katwijk  
 
T: 071 - 402 99 90 
E:  info@limes-katwijk.nl 
W: www.limes-katwijk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limes Praktijkonderwijs is onderdeel  
van Stichting Andreas College  


