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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hartelijk welkom op de Ericaschool! Voor u ligt de schoolgids 
voor het jaar 2018-2019. 

De Ericaschool is een openbare school waar kindvriendelijk-
heid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Ieder kind 
moet zich op onze school op zijn of haar gemak voelen en 
dus met plezier naar school gaan. Wij staan voor onderwijs-
kwaliteit en onderwijs op maat om uit het kind te halen wat 
erin zit.

In samenwerking met u bereidt ons professionele team de 
leerlingen voor op de toekomst. Ons einddoel is en blijft om 
iedere leerling zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren 
op het gebied van werken, wonen en vrije tijd. 

In deze schoolgids vindt u alle praktische informatie 
over de gang van zaken op de Ericaschool.  
Voor (meer) informatie kunt u ook terecht op  
www.ericaschoolvlaardingen.nl.

Ik wens u en onze leerlingen mede namens het team een  
mooi schooljaar!

Cor Timmers, directeur

Voor ieder kind 
de juiste plek!
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Wij zijn een school, bij ons wordt dus geleerd. Met 
intensieve begeleiding, in kleine groepen, bieden we 
kinderen op maat gesneden onderwijs. Hierbij maken we 
gebruik van methodieken en leerlijnen die speciaal zijn 
ontwikkeld voor onze doelgroep.

Met een betrokken en deskundig team begeleiden 
wij de leerlingen stap voor stap gedurende de hele 
schoolcarrière. Daarbij werken we opbrengstgericht 
en volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen 
op de voet. Alles gebeurt binnen een vertrouwde en 
gestructureerde omgeving. Dit zorgt ervoor dat kinderen 
zich veilig voelen en ze daardoor makkelijker net even 
dat stapje extra nemen. Zo halen we het maximale uit 
ieder kind.

SO & VSO
De school heeft twee afdelingen die samen één school 
vormen: het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO). 

De jongere kinderen van het Speciaal Onderwijs leren 
we al zo vroeg mogelijk zelfstandig te functioneren. Met 
kleine stapjes leren ze taal, rekenen en andere vakken 
van de basisschool. Allemaal op hun eigen tempo en 
niveau. We houden rekening met ieders mogelijkheden en 
kwaliteiten.

In het Voortgezet Speciaal Onderwijs ligt de nadruk 
op zelfzorg en praktische vaardigheden. Ook het 
voorbereiden op de arbeidsmarkt neemt een belangrijke 
plaats in. Door middel van stages en praktijkvakken 
stromen leerlingen goed voorbereid uit naar de 
arbeidsmarkt, Stroomopwaarts Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam (beschut werk) en dagcentra.

Kernwaarden
De Ericaschool is een onderdeel van Wijzer in Opvang &
Onderwijs. Deze stichting is de overkoepelende 
organisatie voor alle openbare basisscholen, het 
Openbaar Speciaal (basis)Onderwijs en Voortgezet 
Speciaal Onderwijs in Vlaardingen en Maassluis. Onze 
openbare identiteit, onze kindvriendelijkheid, ons 
innovatief vermogen, onze gastvrijheid en vooral onze 

Voor ieder kind de 
juiste plek

onderwijskwaliteit zijn in de komende jaren leidend voor 
onze stichting.  
Iedere leerling verdient goed onderwijs. Op school maken 
kinderen zich kennis en vaardigheden eigen, waar zij 
hun leven lang profijt van hebben. Onze school heeft 
de taak de voorwaarden hiervoor te creëren. Uiteraard 
zijn de leerkrachten cruciaal bij het uitdragen van de 
openbare identiteit in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Het personeel van de Ericaschool staat voor: 

• Volwaardig onderwijs: alle kinderen met een  
beperking hebben recht op een volwaardige plek in  
de samenleving. 

• Dienstbaar zijn: alle beschikbare expertise staat in 
dienst van het kind.  

• Participeren: wij maken ons sterk voor een 
maatschappij waarin participatie van alle mensen 
met een beperking vanzelfsprekend is.

Respectvol, met kwaliteit, plezier, grote betrokkenheid, 
deskundigheid en met een vanzelfsprekende gastvrijheid 
werkt het personeel van de Ericaschool om het maximale 
leerrendement uit iedere leerling te halen.

De Ericaschool is een regionale school voor Speciaal en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende 
kinderen. Hier vinden zij de beste onderwijsplek tot hun 
twintigste jaar. Samen met ouders en het team bereiden 
we ze voor op de toekomst. Ons doel: ieder kind zo 
zelfstandig mogelijk laten functioneren op het gebied van 
wonen, werken en vrije tijd.
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Eruit halen wat erin zit
 
In ons Speciaal Onderwijs zijn zeer moeilijk lerende 
kinderen volledig op hun plek. In een gestructureerde 
en vertrouwde omgeving krijgen zij op maat gesneden 
onderwijs. Hier vinden kinderen de rust en het plezier om 
het maximale uit hun talenten en mogelijkheden  
te halen.

De kracht van ons Speciaal Onderwijs? Structuur en 
persoonlijke aandacht. Dagen verlopen voorspelbaar en 
we visualiseren veel, onder andere met pictogrammen. 
Dat is duidelijk voor iedereen.

Net als op een reguliere basisschool werken we aan 
vakken als rekenen en taal. Daarvoor gebruiken we 
methoden en leerlijnen die goed aansluiten bij de 
verschillende niveaus en behoeften van onze leerlingen. 
Ook zelfredzaamheid en sociale vaardigheden krijgen 
veel aandacht. Dat begint met kleine dingen: rustig op je 
stoel zitten of je spullen opruimen na het spelen. Maar 
we leren kinderen ook praten over hoe zij zich voelen en 
naar anderen te luisteren. 

Speciaal Onderwijs Toekomst
Het SO is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Daarna 
kunnen kinderen doorstromen naar het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (ook op onze school) of het 
praktijkonderwijs. Afhankelijk van het niveau van een 
kind is soms een tussentijdse overstap naar het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of terugplaatsing naar regulier 
basisonderwijs mogelijk. 

Opbrengstgericht 
We werken opbrengstgericht. Dat betekent dat we niet 
alleen inspelen op wat een kind nu kan, maar ook op 
wat maximaal haalbaar is. We dagen leerlingen uit. Dat 
doen we door in het ontwikkelingsperspectief heldere 
doelen op te stellen. Daar werken we, in overleg met 
ouders, stapsgewijs naar toe. Aan de hand van ons 
leerlingvolgsysteem wordt ieder kind nauwkeurig 
gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Ons netwerk van 
deskundigen zorgt ervoor dat alle kinderen op de beste 
manier worden begeleid.

De jongere kinderen van het Speciaal Onderwijs (SO) 
leren we met kleine stapjes taal, rekenen en andere 
vakken van de basisschool. Allemaal op hun eigen tempo 
en niveau. We houden rekening met ieders mogelijkheden 
en kwaliteiten en leren de kinderen al zo vroeg mogelijk 
zelfstandig te functioneren. 
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Voortgezet Speciaal 
Onderwijs

Een mooie toekomst tegemoet
Met ons Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bereiden 
we leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk bestaan 
op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Dat doen 
we met onderwijs op maat, waarbinnen iedere leerling 
zich maximaal kan ontplooien. Leerlingen gaan met 
zelfvertrouwen en trots een mooie toekomst tegemoet.

In ons VSO vinden zeer moeilijk lerende leerlingen 
van 12 tot 20 jaar de beste plek. Zij krijgen les op 
hun eigen niveau, in kleine groepen en met intensieve 
ondersteuning. Zo werken we met iedere leerling toe 
naar het uitstroomprofiel dat het beste past bij zijn of 
haar mogelijkheden. Dat kan zijn: vervolgonderwijs, de 
(beschermde) arbeidsmarkt of dagbesteding.

Leren
We werken opbrengstgericht en dagen leerlingen uit. 
Dat doen we met leerlijnen en methoden die speciaal 
voor onze doelgroep zijn ontwikkeld. Leerlingen krijgen 
vakken als rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Toegespitst op hun eigen tempo en niveau. Ook sociale 
vaardigheden krijgen aandacht. Dat varieert van leren om 
geduld en respect voor elkaar te hebben, tot het oefenen 
van een sollicitatiegesprek of spreekbeurt.

Arbeidstoeleiding
Met praktijkvakken doen leerlingen kennis en 
vaardigheden op die bijdragen aan zijn of haar 
zelfstandigheid. Ze volgen lessen in koken en catering, 
schoonmaken, arbeidstraining (Zedemo), groenvoorziening 
en algemene technieken. Aansluitend starten we in 
groep 3, onder begeleiding van een leerkracht, met 
groepsstages: een veilige eerste kennismaking met 
werken. In groep 4 lopen leerlingen individuele stages. 

Alle stageplekken worden met zorg gekozen en sluiten 
aan bij de verschillende uitstroomprofielen. Voor iedere 
leerling vinden we de beste plek. Zo stroomt iedereen 
goed voorbereid uit naar de arbeidsmarkt, beschut  
werken of dagbesteding.

Ook in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) krijgen 
de leerlingen les op hun eigen niveau. Daarbij ligt de 
nadruk op zelfzorg en praktische vaardigheden. Met 
iedere leerling werken we toe naar het uitstroomprofiel 
dat het beste past bij zijn of haar mogelijkheden. Door 
middel van stages en praktijkvakken stromen leerlingen 
goed voorbereid uit naar de arbeidsmarkt, beschut 
werken en dagcentra.
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Op weg naar werk
 
Wij zetten alles op alles om alle leerlingen uit te laten 
stromen naar een zinvolle en passende dagbesteding. 
Geen enkele leerling komt thuis te zitten. Om de kinderen 
goed voor te bereiden, oefenen we volop. Op school en in 
de praktijk.

Stages zijn een belangrijk onderdeel van ons Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Leerlingen in de groepen 3 en 4 
maken kennis met verschillende werksituaties. Tijdens 
deze stages doen ze niet alleen praktische, maar ook 
sociale vaardigheden op. Zoals klanten helpen en omgaan 
met collega’s. Bovendien bevorderen de stages de 
integratie van onze leerlingen in de maatschappij. 

Wennen en oriënteren
Voorafgaand volgen leerlingen de cursus ‘Op weg 
naar werk’. In VSO 3 starten we met oriënterende 
groepsstages. Onder begeleiding van een leerkracht 
maken de leerlingen kennis met het werk in de sectoren: 
schoonmaak, groenvoorziening, catering of detailhandel.

Van stage naar baan
Voor iedere leerling zoeken we reële stages. Dat wil 
zeggen: stages die aansluiten bij de kwaliteiten en  
mogelijkheden van de leerling. Maar ook zoveel mogelijk 
stages met toekomstperspectief, zodat leerlingen  
er na school aan de slag kunnen. Dat kan zijn in de vrije 
arbeidssector, beschut werk of bij dagcentra. 
De individuele stage in groep 4 noemen we daarom 
plaatsingsstage. Deze duurt een jaar. We bouwen de 
stageduur steeds een stukje uit: eerst 1 dag, dan 2, later 
3. Zo verkleinen we de overgang tussen school  
en werk.

Alle stages worden intensief begeleid door onze 
docenten. Dat is wel zo veilig voor de leerlingen, maar 
ook prettig voor de praktijkbegeleiders. Met elkaar 
bereiden we alle leerlingen optimaal voor. Zo vindt aan 
het einde van de rit iedere leerling een eigen plek in de 
maatschappij.

Een eigen plek in de maatschappij
Op ons Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt druk  
geoefend met zelfzorg en praktische vaardigheden: 
dus koken, strijken, computeren, maar ook een band 
plakken en omgaan met de maaimachine. Op die manier 
stimuleren wij de zelfredzaamheid en bereiden we 
kinderen voor op een eigen plek in de maatschappij.

Ons doel is om iedere leerling, naar eigen vermogen, 
zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren op het 
gebied van wonen, werken en vrije tijd. Om de leerlingen 
hier het beste op voor te bereiden, volgen zij in het 
Voortgezet Speciaal Onderwijs behalve cognitieve 
vakken, verschillende praktijkvakken. Dat zijn trainingen 
op het gebied van schoonmaakwerk, huishoudelijk 
werk, catering/koken, algemene technieken en 
groenvoorziening.

Methoden 
Leerlingen volgen de lessen op hun eigen niveau of in 
op de leerling afgestemde niveaugroepen. De methodes 
zijn gedifferentieerd en worden elk jaar een stapje 
moeilijker. Met een eigen was- en strijkruimte, kas 
en moestuin, technieklokaal, professionele keuken en 
multimediaruimte biedt ons schoolgebouw alle faciliteiten 
die we voor dit praktijkonderwijs nodig hebben. Onze 
leerkrachten zorgen voor op maat gesneden, intensieve 
begeleiding. Zo halen we het maximale uit ieder kind.

Certificering
Twee keer per jaar kunnen leerlingen (deel)certificaten 
behalen. Hoewel deze niet officieel erkend zijn, is dit 
toch een spannend moment. Tijdens een net-echt examen 
laat de leerling zien dat hij of zij vaardigheden op een 
bepaald niveau beheerst en deze ook na school in de 
praktijk kan toepassen. Natuurlijk wordt dan ook een 
Erica-(deel)certificaat uitgereikt.
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Passend onderwijs
 
Met het in werking treden van de Wet passend onderwijs 
per 1 augustus 2014 zijn de samenwerkingsverbanden 
verantwoordelijk voor het plaatsingsbeleid op scholen 
voor Speciaal Onderwijs (zorgarrangementen). De 
toelaatbaarheidsverklaringen en de financiering worden 
door hen verzorgd.

Voor de Ericaschool geldt dat de leerlingen 
voor de SO-afdeling toegelaten worden door het 
Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis - Onderwijs dat past. De leerlingen 
voor de VSO-afdeling worden toegelaten door het 
Samenwerkingsverband VO Nieuwe Waterweg Noord. De 
contactgegevens van deze twee samenwerkingsverbanden 
kunt u vinden op pagina 30 van deze School Wijzer. 

Op de Ericaschool worden leerlingen geplaatst die zeer 
moeilijk lerend zijn. De Ericaschool heeft een actieve 
rol in het verzorgen van (pre)ambulante begeleiding 
van leerlingen op het (speciaal)basisonderwijs en 
het praktijkonderwijs. Dit gaat in opdracht van de 
samenwerkingsverbanden en op verzoek van de 
betreffende scholen en ouders. De ambulante begeleiding 
richt zich op de organisatie van de school, het team, de 
leerkracht en de leerling. Observeren, diagnosticeren en 
ondersteunen zijn onze werkzaamheden ten dienste van 
het reguliere onderwijs. 

Begeleiding

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Om uw 
kind de best mogelijke zorg te bieden, wordt zijn of 
haar ontwikkeling continu gevolgd. Op de Ericaschool 
worden cluster 3-leerlingen geplaatst die zeer moeilijk 
lerend zijn. Wij hebben daarnaast een actieve rol in 
het verzorgen van (pre)ambulante begeleiding van 
leerlingen op het (speciaal) basisonderwijs en het 
praktijkonderwijs. 
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Samen met u

2. Voor toelating tot de Ericaschool heeft iedere 
leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig van 
het samenwerkingsverband primair onderwijs of 
voortgezet onderwijs.

3. De gegevens van de leerling worden opgevraagd 
bij de school van herkomst. Indien nodig wordt 
er door de Ericaschool aanvullend psychologisch, 
pedagogisch en/of didactisch onderzoek gedaan.

5. De Commissie van Begeleiding van de Ericaschool 
stelt een eerste ontwikkelingsperspectief op, met 
daarin belangrijke informatie waarmee een nieuwe 
leerling van start gaat. De leerlijnen voor het ZMLK- 
onderwijs worden in kaart gebracht.

6. Elke week worden er groeps- en 
leerlingbesprekingen gehouden die richtinggevend 
zijn voor het werken in de klas.

7. Ouders of verzorgers worden met regelmaat op 
school uitgenodigd om de ontwikkeling van hun 
zoon of dochter te bespreken.

8. Voor verderstrekkende vragen wordt vanuit de 
Commissie van Begeleiding zo nodig afgestemde hulp 
of ondersteuning georganiseerd (orthopedagoog, 
psycholoog, interne begeleiders, logopediste, 
fysiotherapeut, directie en eventuele hulp van 
buiten de school zoals Stichting MEE, Centrum voor 
Consultatie en Expertise, wijkteams en Lucertis).

9. Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaringen 
voor het vervolg van Speciaal Onderwijs wordt in 
samenspraak met de samenwerkingsverbanden en 
ouders gedaan.

10. Soms verlaat een leerling tussentijds de 
Ericaschool om zijn of haar opleiding te vervolgen 
bij een andere vorm van onderwijs. In de 
basisschoolleeftijd is uitstroom naar het Speciaal 
Basisonderwijs soms mogelijk. (Pre)ambulante 
begeleiding wordt op verzoek en in samenwerking 
met scholen van het samenwerkingsverband 
verzorgd.

De onderwijsroute van een leerling planmatig in kaart gebracht
De Ericaschool begeleidt de leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan en zorgt voor aansluiting op het gebied 
van werk en/of dagbesteding. Daarnaast adviseren wij de 
leerlingen op het gebied van vrije tijd en/of wonen. 

De leerlingen kunnen tot hun twintigste jaar Speciaal 
Onderwijs volgen op de Ericaschool, om zich optimaal 
voor te bereiden op de overstap naar een passende plek 
in de maatschappij.

Op de Ericaschool kunnen kinderen zich maximaal 
ontplooien, met zelfvertrouwen, een goed gevoel van 
eigenwaarde en respect voor elkaar. Om het beste uit 
ieder kind te halen is een goede samenwerking heel 
belangrijk. Samen met ouders en het team bereiden we 
de kinderen optimaal voor op de toekomst. 

1. De ouders of verzorgers zijn welkom voor een 
eerste gesprek en rondleiding op onze school.

4.  De leerling en ouders of verzorgers brengen een 
bezoek aan de schoolarts en gezinsspecialist.

Er volgt een uitvoerig intakegesprek met de 
directie.

4a. 

4b. 

1413



Vrijwillige ouderbijdrage
Jaarlijks vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan 
activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma 
behoren en dus niet door het Ministerie worden betaald.
Denkt u hierbij aan:
• schoolvieringen;
• sport- en zwembrevetdagen;
• culturele activiteiten;
• museumbezoek, etc.

Zowel de SO- als de VSO-leerlingen gaan jaarlijks op 
eendaagse schoolreis. Voor beide afdelingen is de 
ouderbijdrage (dus inclusief de schoolreis) vastgesteld op 
50 euro.

Wijkteams 
Sinds januari 2015 kunnen jongeren en ouders 
die informatie en/of ondersteuning nodig hebben 
op het gebied van wonen, opvoeden, welzijn, 
zorg, werk en inkomen contact opnemen met een 
WijkOndersteuningsTeam (WOT). In een WOT werken 
deskundigen samen op het gebied van opvoeden, wonen, 
mantelzorg, werk, verslaving, schulden, eenzaamheid 
en huiselijk geweld. Als school werken wij nauw samen 
met het WOT uit diverse gemeenten. Informatie over uw 
wijkteam kunt u vinden op de website van de gemeente 
waar u woont.

Uw bereikbaarheid 
Wij vinden het erg belangrijk dat we u altijd 
kunnen bereiken. Het is daarom belangrijk dat 
we altijd de beschikking hebben over de meest 
actuele contactgegevens. Als u een nieuw adres of 
telefoonnummer krijgt (ook nieuwe 06-nummers), wilt u 
dit dan alstublieft meteen aan ons doorgeven?

Contact met ouders
Wij vinden een goed contact tussen school en thuis heel 
belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om u zoveel 
mogelijk te betrekken bij wat er op school gebeurt. 
Ouders of verzorgers worden regelmatig op school 
uitgenodigd om de voortgang van hun kind te bespreken. 

Contact en overleg tussen school en ouders  
of verzorgers 
Er is geen apart spreekuur op de Ericaschool, maar 
uiteraard zijn alle leden van het team altijd bereid u te 
woord te staan. U kunt hiervoor mondeling, telefonisch of 
schriftelijk een afspraak maken.
Verder is het contact tussen ouders of verzorgers en de 
school op de volgende wijze geregeld:
• Jaarlijks zijn er drie geplande individuele  

besprekingen over de vorderingen van uw kind.
• Jaarlijks zijn er drie ouder(thema)avonden.

Inspraak 
De ouders of verzorgers hebben binnen onze school de 
mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die 
binnen de school plaatsvinden. Deze inspraak vindt plaats 
door middel van de Medezeggenschapsraad (MR) en de 
Ouderraad (OR).

Ouderpanel
Jaarlijks wordt er een ouderpanel geformeerd (10 
ouders). Tweemaal per jaar worden schoolse zaken met 
deze groep besproken en geëvalueerd. 

Samenstelling ouderraad 
De ouderraad van de Ericaschool wordt geleid door de 
‘Stichting ouders van de Ericaschool’. De ouderraad 
bestaat uit:
Penningmeester: Mevr. Willemse
Leden:   Mevr. Zoutendijk
   Dhr. de Koning

Mevr. Willemse is uw contactpersoon en tevens 
penningmeester van de ouderraad. Als u zitting wilt 
nemen in de ouderraad kunt u zich bij haar aanmelden.

Samenstelling medezeggenschapsraad
Ouders:  Mevr. Willemse (lid)
  Mevr. Blijdorp (lid)
  Dhr. van Oorschot (lid)

Personeel:  Mevr. L.M. van der Lugt (voorzitter)
  Mevr. N. Kahveci-Anul (secretaris)
  Mevr. M. de Jonge (lid)

Voor meer, algemene, informatie over de rol van de  
medezeggenschapsraad en de ouderraad kunt u altijd 
contact opnemen met de directie.
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Beleidsvoornemens schooljaar 
2018-2019
Het personeel van de Ericaschool heeft in het 
schooljaar 2017-2018 hard gewerkt aan een nieuw 
leerlingvolgsysteem. Het Leerlijnen Administratie 
Registratie Systeem waar we jaren mee gewerkt hebben 
(L.A.R.S.) is vervangen door ParnasSys met als onderdeel 
daarvan ‘ZIEN’, waarmee de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van ieder kind in beeld wordt gebracht en 
in goede banen geleid kan worden. Het schooljaar 2018-
2019 is nog hard nodig om helemaal thuis te raken in het 
nieuwe systeem.

In de regio Nieuwe Waterweg Noord zijn besturen bezig 
om mogelijkheden te onderzoeken van inclusiever 
onderwijs. De Ericaschool zal samen met het 
samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ waar nodig 
onderwijsinstellingen van informatie voorzien betreffende 
de ZMLK-doelgroep (positionering van de Ericaschool). 
De pilot met het KDC en Trivium Lindenhof loopt dit 
schooljaar verder door (onderwijs-zorgarrangementen).

Het komende schooljaar werken we aan de volgende 
speerpunten:

• verdieping van ParnasSys en ‘ZIEN’;
• verbeteren van het kwaliteitsbeleid/onderbouwing 

van een breed kwaliteitsbeeld;
• werken met streefniveaus en standaarden;
• maken van een nieuw schoolplan;
• ontwikkeling van de seksuele voorlichting;
• bijstelling van de lessenurentabel.

Beleidsvoornemens

1817



Algemene informatie 

Schooltijden
Alle kinderen zitten van 08.45 uur tot 15.15 uur op school. 
Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit. 

Vakanties (SO en VSO)
Schooljaar 2018 - 2019

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie 
(incl. Paasweekend 
en Koningsdag) 

19 april t/m 5 mei 2019

Hemelvaartvakantie 30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren 8 t/m 10 juni 2019

Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019

Elk jaar vieren moslims het Suikerfeest en het Offerfeest. 
Deze leerlingen mogen hiervoor één dag vrij nemen, maar 
alleen op verzoek van de ouders. Eventuele studiedagen 
voor het team worden in de loop van het schooljaar 
bekendgemaakt.

Studiedagen
De studiedagen vindt u in de jaarkalender.
 
Vrije dagen SO 1
De allerjongste kinderen hebben op vrijdag geen les.

Praktische zaken
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Tegemoetkomingen en uitkeringen
Tegemoetkoming studiekosten 
Voor leerlingen van achttien jaar en ouder bestaat de 
mogelijkheid een tegemoetkoming studiekosten aan te 
vragen. Deze tegemoetkoming kunt u aanvragen bij DUO. 

Wajong-uitkering
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan, met 
als doel mensen met een ziekte of handicap die kunnen 
werken, sneller en gemakkelijker aan het werk te helpen. 
Dit heeft gevolgen voor de Wajong-uitkering.  
Alleen personen die op jonge leeftijd een ziekte of 
handicap hebben gekregen en daardoor nooit kunnen 
werken komen nog in aanmerking voor een Wajong- 
uitkering. Veel van onze leerlingen zullen niet meer 
in aanmerking komen voor de huidige Wajong. U dient 
zelf initiatief te nemen indien u denkt dat de huidige 
voorwaarden van toepassing zijn op uw kind/pupil. Het 
UWV kan een beoordeling arbeidsvermogen uitvoeren.
 
Ondersteuningsplan
In het kader van de Wet passend onderwijs hebben wij 
een ondersteuningsplan opgesteld. U kunt dit onder- 
steuningsplan terugvinden op onze website. 

Pesten
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op school 
veilig en geaccepteerd voelt. Pesten zal derhalve niet 
worden getolereerd. Wij staan altijd open voor een  
gesprek en overleg naar aanleiding van pestgedrag en 
zullen handelend optreden bij constatering hiervan. 
Voorop staat vanzelfsprekend het voorkomen van pesten. 
Aan dit belangrijke onderwerp besteden wij aandacht 
door middel van onze STIP-lessen. De volgende personen 
zijn het aanspreekpunt bij pestgedrag:
• De leerkacht van de groep;
• Coördinator van de SO-afdeling, Mevr. J v.d. Zouwen;
• Coördinator van de VSO-afdeling, dhr. P. van der Valk;
• De directie;
• Vertrouwenspersoon, mevr. W. Bekkering. 

Ziekte/verzuim leerling
Is uw kind ziek of kan hij/zij de school niet bezoeken 
om een andere reden (bijvoorbeeld door dokters- of 
tandartsbezoek), wilt u dit dan op de desbetreffende dag  
’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan ons melden?

Wij nemen altijd contact met u op als een leerling zonder 
kennisgeving afwezig is. Niet gemeld schoolverzuim moet 
door de directie worden doorgegeven aan de afdeling 
Leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling 
woont.
Indien uw kind ziek is op stagedagen vragen wij u 
vriendelijk behalve het stagebedrijf ook altijd de school 
te informeren.
Een verzoek om extra verlof (in geval van gewichtige 
omstandigheden) dient vooraf bij de directeur van 
de school te worden aangevraagd (artikel 13a van de 
Leerplichtwet 1969). Meer dan 10 schooldagen verlof 
dient u bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente 
aan te vragen.

Overblijf
Onze leerlingen blijven tussen de middag op school. Zij 
lunchen onder begeleiding van personeelsleden. Wij 
verzoeken u van thuis brood, fruit en drinken aan uw 
kind mee te geven. In verband met gezond gedrag zijn 
energiedranken verboden. Via Campina is het mogelijk 
schoolmelk te bestellen. Een bestelformulier hiervoor 
kunt u op school verkrijgen. 

Vervoer
Onze leerlingen reizen op verschillende manieren naar 
school. Sommigen komen op eigen gelegenheid, anderen 
maken gebruik van het officiële leerlingenvervoer en 
reizen per taxi of schoolbus. 
Het vervoer met de schoolbus of taxi wordt via de 
gemeente van uw eigen woonplaats geregeld. Een 
aanvraagformulier dient u bij de gemeente zelf aan 
te vragen. Het leerlingenvervoer binnen de gemeente 
Vlaardingen vindt plaats met de schoolbus, onder 
begeleiding van personeel van onze school.

Privacy (AVG)
25 mei 2018 is de Wet algemene verordening 
gegevensbescherming in werking getreden. Deze wet 
is erop gericht de privacy van een ieder verder te 
beschermen dan voorheen het geval was.
Het gehele team heeft een training bewustwording 
gedaan en is op de hoogte van de regels die gelden voor 
privacy. 
Van toepassing is het Privacyreglement en IBP 
(informatiebeveiliging en privacy) beleid. Hiernaast is een 
social media protocol en een protocol voor datalekken 
opgesteld. 

Bij inschrijving op onze school zullen wij u toestemming 
vragen voor het gebruik mogen maken van foto’s 
en beeldmateriaal voor alle uitingen van school en 
bestuur. Aan het begin van ieder schooljaar zullen wij 
u attenderen op uw recht om de wel/niet gegeven 
toestemming te wijzigen dan wel te herroepen.
Belangrijk voor u om te weten: het is niet toegestaan om 
eigen gemaakte foto’s van andere kinderen van school 
zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorgers(s) te 
plaatsen op eigen sociale media/internet!
Wij wijzen u er wel op dat mogelijke publicatie van foto’s 
in kranten en tijdschriften of film- of televisieopnamen 
van schoolactiviteiten met leerlingen van onze school 
daarop, onder de zogenaamde vrije nieuwsgaring valt.

U als ouder(s), verzorger(s) houden wij op de hoogte van 
de acties en afspraken die gemaakt zijn om goed voor uw 
privacy te zorgen. 

Nadere informatie is te vinden op de website onze school 
alsmede op de site van Stichting Wijzer.

Kledingvoorschriften
Verwijzend naar de leidraad van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Ericaschool 
een aantal kledingvoorschriften opgesteld. 
Kleding mag in geen enkele situatie gevaar opleveren 
voor de leerling zelf of voor anderen. Om die reden zijn 
hoofddoeken en sjaaltjes tijdens gymnastiek, kooklessen 
en andere praktische vakken niet toegestaan.
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Uitstroom:
• per 1 oktober 2015 24 leerlingen;
• per 1 oktober 2016 30 leerlingen;
• per 1 oktober 2017 24 leerlingen.

Leerlinggegevens

Uitstroomgegevens
Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de 
Ericaschool over de periode 2015 t/m 2017 grafisch 
weergegeven.

Klachtenprocedure
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling vast te 
stellen en in te voeren. Volgens vastgestelde wet- 
geving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen 
over gedragingen en beslissingen of over het nalaten 
daarvan door het bevoegd gezag of personeel. 
De klachtenprocedure van de Ericaschool vindt u op  
de website van Wijzer in Opvang & Onderwijs: 
www.wijzer.nu.

Rookverbod 
De Ericaschool is een rookvrije school. Het is tevens voor 
leerlingen, ouders en personeel niet toegestaan in de 
nabijheid van de school te roken.

Overige activiteiten
Op de Ericaschool worden zowel voor de SO-afdeling, 
als de VSO-afdeling veel activiteiten georganiseerd. In 
de jaarkalender kunt u al deze activiteiten terugvinden. 
Per groep wordt hier in het begin van het schooljaar een 
uitgebreide voorlichting over gegeven. Hierbij kunt u 
denken aan zwemonderwijs, diverse projecten,  
sportdagen, schoolreizen, enz.

Godsdienstonderwijs
Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om op 
vrijwillige basis godsdienstonderwijs te volgen.

Sponsoring
Onze school maakt geen gebruik van sponsorgelden.

Mobiele telefoons
Leerlingen mogen onder schooltijd geen gebruik maken 
van mobiele telefoons. Telefoons worden op school ter 
bewaring overgedragen aan de leerkracht.

aantal leerlingen >

Andere SO-school

Andere VSO-school

Basisonderwijs

Beschutte werkplek

Dagactiviteitencentra

Kinderdagcentrum

Praktijk onderwijs

Reguliere arbeidsmarkt

Buitenland (verhuizing)

MBO

Arbeidscentrum 

2015
2016
2017

7

2

2
4

5
10

5

3

3

4

1

1

1

1

2

2
1

2

2

3

4

8

1

2

2

Praktijk onderwijs
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Personele bezetting schooljaar 2018 - 2019

 Managementteam
Directeur Cor Timmers Dagelijkse leiding

Adjunct-directeur Gert-Jan van Aalten Dagelijkse leiding

Coördinator SO Jacqueline van der Zouwen

Coördinator VSO Pablo van der Valk

 Vakleerkrachten
Godsdienstleerkracht SO/VSO Carla van Ee - Ponse

Leerkracht islamitische  
godsdienst VSO 

vacature

 Ondersteunende functies
Conciërge Tineke v.d. Berg

Administratie Anita Ringelberg, Ingrid van Leeuwen

Logopedisten Siska de Reus, Marijke van Bennekom

Fysiotherapeute Anneloes de Zeeuw, Patricia Koedoot

Orthopedagogen Alexandra Werlich, Sylvia van Hemert

Psychologisch assistente Joke Adams

Intern begeleider SO Marja Plas / Jaqueline van der Zouwen

Intern begeleider VSO Martien Poot

Ambulant begeleider Marja Plas, Petra Bos

Schoolarts Kimberley Spong

Gezinsspecialist Maaike Wiersma

Stagebegeleider Loura van der Lugt

ICT ondersteuning Hakki Kaplan

Leerlingenaantal
Hieronder vindt u het leerlingenaantal van de Ericaschool 
over de periode 2015 t/m 2017 grafisch weergegeven.

Het totale leerlingenaantal per oktober van het jaar:
• 2015   225 leerlingen;
• 2016  221 leerlingen;
• 2017  237 leerlingen.
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Personele bezetting schooljaar 2018 - 2019
SO Dagen Leerkrachten Assistenten
Groep 1/2 Ma t/m do Wilma Bekkering Brenda Oorebeek

Groep 2/3 Ma t/m wo Marleen Roobol Debby de Graaff

Do en vr Petra Bos Meia Pellicaan

Groep 3/4 Ma t/m do Arwen Suijker, Disja Walsmit

Vr Disja Walsmit Hulya Demiryürek

Groep 4 Ma Janine Harent Yolanda Soriano C.

Di en wo Janine Harent, Kyra Hoogendijk

Do en vr Kyra Hoogendijk Yolanda Soriano C.

Groep 5 Ma en di Esther Brouwer Nina van der Toorn

Wo Esther Brouwer, Nancy de Kok

Do en vr Nancy de Kok Nina van der Toorn

Groep 6 Ma t/m vr Miranda de Bruijn Stephany van den Tol

Groep 7/8 Ma t/m vr Miriam de Jonge Lisa Versteeg

Groep 8 Ma t/m vr Miranda Flipse Rosemarie Kok

Personele bezetting schooljaar 2018 - 2019
VSO Dagen Leerkrachten Assistenten 
Groep 1A Ma en di Esme Kruithof, Meike Verkruisen

Wo Esme Kruithof, Bep Hoogendijk

Do en vr Meike Verkruisen, Bep Hoogendijk

Groep 1B Ma t/m wo Edgar Boon Marleen Snijder

Do Edgar Boon Madelon Boudesteijn

Vr Edgar Boon Marleen Snijder (1B/1C)

Groep 1C Ma Loes Mak Madelon Boudesteijn

Di Loes Mak, Wouter Douma (LIO) Madelon Boudesteijn

Wo en do Loes Mak, Wouter Douma (LIO)

Vr Loes Mak Marleen Snijder (1B/1C)

Groep 2A Ma t/m wo Wim Blans Ryanne van den Eikhoff

Do Wim Blans Hulya Demiryürek

Vr Wim Blans, Martien Poot

Groep 2B Ma Rob Meulstee

Di en wo Rob Meulstee Yolanda Soriano C.

Do Neşe Kahveci-Anul Anita Ringelberg

Vr Rob Meulstee

Groep 3A Ma en di Yvonne van Broekhoven, Ria Kruse Meia Pelicaan

Wo Yvonne van Broekhoven, Ria Kruse

Do Yvonne van Broekhoven, Ben Jongejan

Vr Yvonne van Broekhoven, Ria Kruse

Groep 3B Ma en di Joyce Kuijpers, Rianne Prins

Wo Joyce Kuijpers, Rianna Prins Laura Stammes

Do Pablo van der Valk, Rianne Prins Laura Stammes

Vr Joyce Kuijpers Laura Stammes

Groep 3C Ma t/m vr Arie van der Giessen, Frank van der Weide

Groep 4 Ma Ben Jongejan, Loura van der Lugt, Neşe Kahveci-Anul

Di Ben Jongejan, Neşe Kahveci-Anul Hulya Demiryürek

Wo Ben Jongejan, Loura van der Lugt, Neşe Kahveci-Anul Hulya Demiryürek

Vr Ben Jongejan, Loura van der Lugt, Neşe Kahveci-Anul
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Ericaschool
Delftseveerweg 28/30
3134 JJ Vlaardingen
010 – 434 71 86
info@ericazml.net
www.ericaschoolvlaardingen.nl
 
Directie: 
Dhr. C.J. Timmers - directeur
c.timmers@ericazml.net
Dhr. G.J. van Aalten – adjunct-directeur
g.j.van.aalten@ericazml.net

Wijzer in Opvang & Onderwijs
Postbus 515
3100 AM Schiedam
010 - 591 05 81
Voorzitter College van Bestuur: dhr. A. Brobbel
www.wijzer.nu

De vertrouwenspersoon van Stichting Wijzer is mevrouw 
L. Scheurkogel, bereikbaar via het CED via het 
telefoonnummer 010 – 407 15 99

Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen 
en Maassluis
‘Onderwijs dat past’ voor Primair Onderwijs  
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam
010 - 273 60 07
Directie: Mevr. M. van Kalmthout
www.onderwijsdatpast.info

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Nieuwe Waterweg Noord
Piersonstraat 31
3119 RG Schiedam
010 - 470 51 62
Directie: Mevr. K. van der Velden

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Burgemeester Van Lierplein 5
3134 ZB Vlaardingen
010 - 460 81 90

Noordvest 20
3111 PH Schiedam
010 - 444 46 22

Vincent van Goghlaan 6
3141 KS Maassluis
010 - 593 11 11

MR/OR
Penningmeester MR/OR 
Mevr. J. Willemse 
010 - 470 53 46 

Lucertis
088 - 358 88 88

MEE
MEE Vlaardingen
Via wijkteams Vlaardingen
010 - 473 10 33
www.wijkteamsvlaardingen.nl

Onderdeel van Delft Voor Elkaar
v Bleyswijkstraat 91
2613 RR Delft
015 - 760 02 00
www.delftvoorelkaar.nl 

MEE Rotterdam
Via wijkteams Rotterdam
www.rotterdam.nl
010 - 282 11 11

MEE Schiedam
Via wijkondersteuningsteam Schiedam
010 - 754 15 15
www.wotschiedam.nl

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs via Informatie Rijksoverheid 
tel. 1400 
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u 
contact opnemen met het meldpunt 
vertrouwensinspecteurs: 0900 - 1113 111 (lokaal tarief) 

Leerlingenvervoer
RMC Rdam
Voor de leerlingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
010 – 238 30 77

Trevvel
Voor de leerlingen uit Rotterdam
088 – 130 30 80

Handige adressen en telefoonnummers
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(V)SO Ericaschool  
Delftseveerweg 28/30 
3134 JJ Vlaardingen
010 - 434 71 86  
info@ericazml.net
www.ericaschoolvlaardingen.nl


