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Geachte ouders, verzorgers, 
 
Hartelijk welkom op de Ericaschool! Voor u ligt de 
schoolwijzer voor het jaar 2022-2023. Bewaar dit boekje 
goed, er staat nuttige informatie in. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op: www.ericaschoolvlaardingen.nl  

Een nieuw schooljaar, een nieuw gezicht. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar ben ik benoemd tot directeur van 
de Ericaschool en ben ik samen met Pablo van der Valk, 
de adjunct-directeur, en het deskundige team, 
verantwoordelijk voor het geven van goed onderwijs aan 
uw kind.  

In dit voorwoord maak ik graag gebruik van de 
mogelijkheid om mezelf aan u voor te stellen. 

Mijn naam is Mogens Domela Nieuwenhuis. Mogens is een 
Deense naam en spreek je uit als Moons. Domela 
Nieuwenhuis is mijn achternaam. Ik ben 54 jaar, 
woonachtig in Zevenhuizen, en heb een dochter van 11 
jaar die dit jaar voor het eerst naar het voortgezet 
onderwijs gaat.  

Ik werk al meer dan 30 jaar in het (speciaal) onderwijs en 
ben nog steeds van mening dat werken in het onderwijs 
het mooiste is dat er bestaat. Ik ga dan ook elke dag met 
plezier naar mijn werk. Ik houd in mijn vrije tijd van 
reizen en heb al heel wat van de wereld gezien. Het liefst 
onvoorbereid, rugzak om, en dan maar afwachten welke 
avonturen ik ga beleven. Reizen is net als werken in het 
onderwijs, elke dag anders en nooit saai. 

Ik kijk uit naar de kennismaking met u en uw kind(eren) en 
hoop u in de loop van het jaar persoonlijk te kunnen 
spreken. Kunt u niet wachten? Maak dan gerust een 
afspraak, de koffie staat klaar! 

Mede namens het team wens ik u en de leerlingen een 
mooi schooljaar toe! 
 
Met een vriendelijke groet, 

Mogens Domela Nieuwenhuis  
Directeur  

Contactgegevens 
(V)SO Ericaschool 
Delftseveerweg 28/30 
3134 JJ Vlaardingen 

Telefoon: 010 – 434 71 86 
E-mail: ericaschool@wijzer.nu
Website: www.ericaschoolvlaardingen.nl 

Directeur: Dhr. M. Domela Nieuwenhuis
Adjunct-directeur: Dhr. P. van der Valk
Coördinator SO: Mevr. J. van der Zouwen 
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Onze school

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.

Op maat gesneden onderwijs
De Ericaschool is een regionale school voor Speciaal en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs aan zeer moeilijk lerende 
kinderen. Met intensieve begeleiding, in kleine groepen, 
bieden wij kinderen op maat gesneden onderwijs. Hierbij 
maken we gebruik van methodieken en leerlijnen die 
speciaal zijn ontwikkeld voor onze doelgroep. Wij bieden 
onderwijs aan kinderen tot hun twintigste jaar.

In het Speciaal Onderwijs (SO) leren wij de jonge kinderen 
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 (VSO) voorzien 
we in de uitstroomprofielen ‘dagbesteding beleving’, 
‘dagbesteding taakgericht en activerend’, ‘dagbesteding 
arbeidsmatig/beschut werk’ en ‘vrije arbeidssector/MBO’. 
De nadruk van het onderwijs ligt op zelfzorg, praktische 
vaardigheden en arbeidstoeleiding. Dit ter voorbereiding 
op een zo zelfstandig mogelijk bestaan na school. Wonen, 
werken en vrije tijd zijn belangrijke domeinen voor de 
lessen. In de groepen VSO3 en VSO4 worden er (groep)
stages gelopen om bij het schoolverlaten een soepele 
overgang naar een dagbesteding te realiseren. 

Met een betrokken en deskundig team begeleiden 
wij de kinderen stap voor stap gedurende hun hele 
schoolcarrière. Daarbij werken we opbrengstgericht en 
volgen we hun ontwikkeling op de voet. Dit doen we 
allemaal binnen een vertrouwde en gestructureerde 
omgeving. 

Kernwaarden
De Ericaschool is onderdeel van Stichting Wijzer in Opvang 
en Onderwijs. Deze stichting is een overkoepelende 
organisatie voor alle openbare basisscholen, het openbaar 
Speciaal (Basis)Onderwijs en Voortgezet Speciaal 
Onderwijs en (peuter)opvang in Vlaardingen en Maassluis. 

De kernwaarden van Wijzer in Opvang en Onderwijs zijn 
teruggebracht tot drie woorden: verbindend, ondernemend 
en oprecht. Deze kernwaarden vormen ook de basis van 
het onderwijs op onze school.  

• Verbindend - Wij maken ons sterk voor een 
maatschappij waarin participatie van alle mensen met 
een beperking vanzelfsprekend is.  

• Ondernemend - Alle beschikbare expertise staat in 
dienst van het kind. 

• Oprecht - Alle kinderen met een beperking hebben 
recht op een volwaardige plek in de maatschappij.

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

Gelijkwaardigheid, rekening houden met anderen, veilig 
voelen, gezien worden, trots zijn op wat je kunt, je 
mening mogen hebben, er mogen zijn en kansen krijgen 
zijn voor ons belangrijke begrippen. 
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Ouders/verzorgers/mogelijk toekomstige leerling 
zijn welkom voor een eerste gesprek en rondleiding 
op onze school. 

1. 

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

3. 

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

5. 

De Commissie van Begeleiding van de Ericaschool 
stelt een eerste ontwikkelingsperspectief (OPP) op 
met daarin de belangrijkste leerdoelen waarmee de 
nieuwe leerling van start gaat. De leerlijnen voor het 
ZMLK-onderwijs worden in kaart gebracht. 

6. 

Voor verderstrekkende vragen wordt vanuit de 
Commissie van Begeleiding zo nodig afgestemde hulp 
of ondersteuning georganiseerd. 

8.

De leerling verlaat de school (uiterlijk op de leeftijd 
van 20 jaar). Soms verlaat de leerling de Ericaschool 
al eerder om zijn of haar opleiding te vervolgen 
bij een andere vorm van onderwijs (Speciaal 
Basisonderwijs, Praktijkonderwijs, MBO). 

10.

Om toegelaten te kunnen worden tot de Ericaschool 
is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van 
het samenwerkingsverband primair onderwijs of 
voortgezet onderwijs. 

2. 

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

7. 

Verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring 
voor het vervolg van (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs wordt in samenspraak met de 
samenwerkingsverbanden en ouders gedaan. 

9. 

Toelating tot onze school
Volgens de Wet passend onderwijs zijn de 
samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het 
plaatsingsbeleid op scholen voor (Voortgezet) Speciaal 
Onderwijs.  

Voor toelating tot de Ericaschool heeft iedere leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het 
Samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis – Onderwijs dat Past (voor het SO) of het 
Samenwerkingsverband VO Nieuwe Waterweg Noord (voor 
het VSO). 

De toelaatbaarheidsverklaringen worden afgegeven op 
basis van het intelligentieniveau, didactische 
leerachterstanden, sociale competenties en 
gediagnostiseerde problematiek.  

De Ericaschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende 
Kinderen (ZMLK), voorheen cluster 3-onderwijs. Voor 
specifieke informatie over de toelatingsvoorwaarden kunt 
u contact opnemen met de directie van onze school. 

Onderwijsroute van een leerling
Leerlingen kunnen tot hun twintigste jaar speciaal onderwijs 
volgen op de Ericaschool. Zo kunnen zij zich optimaal 
voorbereiden op de overstap naar een passende plek in de 
maatschappij.

Hieronder hebben we de onderwijsroute van een leerling 
planmatig in kaart gebracht.

Er volgt een uitvoerig intakegesprek met de directie/
intern begeleider/orthopedagoog.

4. 
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Onze SO-afdeling
Het Speciaal Onderwijs (SO) is voor kinderen van 4 tot 13 
jaar. 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. Bij ons vinden kinderen de rust en het plezier 
om het maximale uit hun talenten en mogelijkheden te 
halen.

Net als op een reguliere basisschool werken wij aan vakken 
als rekenen en taal. Wij gebruiken methoden en leerlijnen 
die goed aansluiten bij de verschillende niveaus en 
behoeften van onze leerlingen. Daarbij besteden we veel 
aandacht aan zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. 

Wij werken opbrengstgericht 
In het jaarlijkse ontwikkelingsperspectief stellen wij 
heldere doelen op. Daar werken wij, in overleg met 
ouders, stapsgewijs naar toe. Aan de hand van ons 
leerlingvolgsysteem wordt iedere leerling nauwkeuring 
gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Ons netwerk van 
deskundigen zorgt ervoor dat alle leerlingen op de beste 
manier worden begeleid. 

Na het Speciaal Onderwijs kunnen leerlingen doorstromen 
naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs of het 
Praktijkonderwijs. Soms, afhankelijk van het niveau van 
een kind, is een tussentijdse overstap naar het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of terugplaatsing naar het regulier 
basisonderwijs mogelijk. 

Speciaal Onderwijs

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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Onze VSO-afdeling
 
Het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er voor 
leerlingen van 12 tot 20 jaar. Met ons Voortgezet Speciaal 
Onderwijs bereiden wij leerlingen voor op een zo 
zelfstandig mogelijk bestaan op het gebied van wonen, 
werken en vrije tijd. Dat doen we door middel van 
onderwijs op maat. Ons doel is dat iedere leerling bij het 
verlaten van de school met zelfvertrouwen en trots een 
mooie toekomst tegemoet gaat. 

In het jaarlijkse ontwikkelingsperspectief worden heldere 
doelen opgesteld en is het uitstroomprofiel opgenomen 
‘dagbesteding beleving’, ‘dagbesteding taakgericht en 
activerend’, ‘dagbesteding arbeidsmatig/beschut werk’ of 
‘vrije arbeidssector/MBO’. 

We dagen leerlingen uit
We werken opbrengstgericht en dagen leerlingen uit. Dit 
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 niveau. Het trainen van sociale vaardigheden 
loopt als een rode draad door hun schoolloopbaan. Dat 
varieert van leren om geduldig te zijn en respect te hebben 
voor elkaar tot het oefenen van een sollicitatiegesprek of 
spreekbeurt. 

Door middel van praktijkvakken doen leerlingen kennis 
en vaardigheden op die bijdragen aan zijn of haar 
zelfstandigheid. Ze volgen lessen in koken en catering, 
schoonmaken, arbeidstraining, groenvoorziening en 
algemene technieken. 

Leerlingen volgen de lessen op hun eigen niveau of in op 
de leerling afgestemde niveaugroepen. Met een eigen 
huishoudelijk-werklokaal, kas en moestuin, technieklokaal, 
professionele keuken en multimediaruimte biedt onze 
school alle faciliteiten die we voor dit praktische onderwijs 
nodig hebben. 

Twee keer per jaar kunnen leerlingen (deel)certificaten 
behalen op basis van getoonde vaardigheden. 

Voortgezet 
Speciaal Onderwijs

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, het MBO, beschut 
werken en dagcentra. 
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Stages
In het derde leerjaar van het VSO starten we met 
groepsstages. Ter voorbereiding volgen leerlingen de cursus 
‘Op weg naar werk’. Onder begeleiding van een leerkracht 
maken de leerlingen kennis met het werk in de sectoren 
schoonmaak, groenvoorziening, catering en detailhandel. 
Een veilige eerste kennismaking met werken. 

Individuele stages 
In het vierde leerjaar van het VSO gaan de leerlingen 
op individuele stages. Alle stageplaatsen worden met 
zorg gekozen. We zoeken stageplaatsen die aansluiten 
bij de kwaliteiten van de leerling. School maakt 
hierbij het onderscheid tussen oriënterende en reële 
plaatsingsstages. Natuurlijk kijken wij hierbij ook naar 
het toekomstperspectief van de mogelijke uitstroom na 
school. We bouwen de stageduur steeds een stukje uit. Zo 
verkleinen we de overgang tussen school en werk.  

Alle groepsstages worden intensief begeleid door onze 
leerkrachten. In het vierde leerjaar van het VSO is voor 
de stagebegeleiding een stagecoach vrijgeroosterd. 
De leerlingen worden met grote frequentie door deze 
stagecoach op hun stageplek bezocht.   

Uitstroom
Wanneer een leerling de leeftijd van 20 jaar bereikt, komt 
er een einde aan de schoolloopbaan op de Ericaschool. 
Als de leerling eerder klaar is om de stap naar een 
dagbesteding te maken, gaat hij/zij eerder van school.  

Leerlingen stromen uit naar beschermd werk, dagcentra 
en de arbeidsmarkt. Soms stromen leerlingen uit naar het 
praktijkonderwijs of het MBO. 

Nazorg
Wanneer de schoolloopbaan van de leerling ten einde is 
gekomen, stroomt de leerling uit naar een passende plek 
in de maatschappij. Het behouden van deze plek is van 
cruciaal belang, omdat de praktijk uitwijst dat een aantal 
oud-leerlingen bij uitval langdurig thuis komt te zitten. 
De Ericaschool heeft nadat leerlingen de school verlaten 
hebben in veel gevallen nog jaren contact met de leerlingen 
of de contactpersonen van de werk- leerbedrijven. Uitval 
van arbeid of dagbesteding kan vaak voorkomen worden 
door bemiddeling van de school. 

Leerlingen zijn na het verlaten van de Ericaschool altijd 
welkom voor een praatje of om advies te vragen.   
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Begeleiding op maat
 
Op de Ericaschool vinden we dat onderwijs zo passend 
mogelijk moet zijn, aansluitend op de onderwijs- en 
ondersteuningsbehoefte van uw kind. Regulier waar 
het kan, speciaal waar het moet. Naast de wijkgerichte 
aanpak van de samenwerkingsverbanden, voorziet onze 
school in een passend en speciaal onderwijsaanbod. 

Op de Ericaschool worden leerlingen geplaatst 
die zeer moeilijk lerend zijn. Daarnaast heeft de 
Ericaschool een actieve rol in het verzorgen van (pre-)
ambulante begeleiding van leerlingen op het (Speciaal) 
Basisonderwijs en Praktijkonderwijs. Dit doen we 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. 

Passend onderwijs 

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 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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Beleidsvoornemens 2022 - 2023
Ook tijdens het schooljaar 2021-2022 hebben we te maken 
gehad met aan corona gerelateerde beperkingen. Hoewel 
we hier als organisatie veel beter op waren voorbereid, 
heeft dit er toch voor gezorgd dat een aantal voornemens 
niet of niet volledig uitgewerkt konden worden. Hier zal 
in het schooljaar 2022-2023 extra aandacht en inzet voor 
zijn. Een aantal zaken heeft juist een hogere prioriteit 
gekregen, hieruit zijn nieuwe beleidsvoornemens 
gekomen. 
 
Het schooljaar 2022-2023 zal worden gebruikt om de 
organisatie van de Ericaschool in kaart te brengen en 
voorbereidingen te treffen voor het schrijven van het 
nieuwe schoolplan. Met de start van het schooljaar zal ook 
de nieuwe directeur zijn werkzaamheden opstarten. Een 
van de onderwerpen waar het team dit schooljaar mee 
aan de slag gaat, is het herformuleren van de missie en 
visie van de Ericaschool. 

Wijkgericht werken/thuisnabij onderwijs 
Onder regie van het samenwerkingsverband wordt er hard 
gewerkt aan de mogelijkheid om inclusiever onderwijs 
te bieden. In de regio Nieuwe Waterweg Noord wordt 
volop geëxperimenteerd. Ambulante begeleiders van de 
Ericaschool bieden hierbij hulp en expertise. De visie van 
de Ericaschool blijft ‘Regulier waar het kan, speciaal waar 
het moet’. 

Beleidsvoornemens
Speerpunten 
Vanuit het Strategisch beleidsplan van Stichting Wijzer in 
Opvang & Onderwijs en het schoolplan van de Ericaschool 
SO/VSO richten we ons op de volgende zaken: 

• Teamscholing: woordenschatontwikkeling en 
implementatie Logo 3000.

• Bijstelling ICT-onderwijsplan, inclusief scholing 
personeel.  

• De lessen seksuele vorming evalueren, uitbreiden en  
aanpassen. 

• Het verder ontwikkelen van coöperatief- en 
functioneel leren. 

• Structurele opzet van collegiale consultaties. 
• Keuze maken voor een nieuw zelfreflectie-instrument 

voor het personeel. 
• Ouderbetrokkenheid vergroten, communicatie 

verbeteren.
• Ontwikkelen praktijksectoren, arbeidstoeleiding. 
• Renovaties beide schoolpleinen met bijbehorende 

subsidie aanvragen. 
• Verbeteren zorgstructuur binnen het Nieuwe 

Waterweg Noord gebied.
• De gelden van het Nationaal Programma 

Onderwijsachterstanden worden grotendeels ingezet 
op het vergroten van het welbevinden van de 
leerlingen en het inhalen van de sociaal-emotionele 
achterstanden opgelopen door de coronaperiode.
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Veiligheid op school
Ieder kind is uniek en heeft vele talenten. Plezier in leren 
en een veilige omgeving staan op de Ericaschool centraal. 
Wij vinden dat het onze taak is ervoor te zorgen dat onze 
school een veilige school is. 

Voor leerlingen en medewerkers is de school een plek 
waar je je gehoord en gezien moet voelen en waar je 
jezelf mag zijn. Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd 
voelen. Het voorkomen van het gevoel van onveiligheid 
staat hierbij voorop! 

We besteden tijdens de lessen sociaal-emotionele 
ontwikkeling aandacht aan sociale veiligheid.

Wij staan altijd open voor een gesprek en overleg naar 
aanleiding van gedrag waardoor leerlingen/medewerkers 
zich onveilig voelen (o.a. pestgedrag, agressie, seksueel 
overschrijdend gedrag) en zullen handelend optreden bij 
constatering hiervan. 

Aanspreekpunten zijn: 
1.  Groepsleerkracht 
2.  Intern Contact Persoon (I.C.P.) 
     Coördinator van de SO-afdeling: 
     Mevr. J. van der Zouwen  
3.  Directie: Dhr. M. Domela Nieuwenhuis,  
     Dhr. P. van der Valk 

De Ericaschool beschikt over een Sociaal Veiligheidsplan. 
Een onderdeel van dit veiligheidsplan is het wettelijk 
verplichte pestprotocol. 

Jaarlijks bevragen wij de SO- en VSO-leerlingen op 
tevredenheid en sociale veiligheid. De uitkomsten 
en de hierop aangepaste handelingsplannen, dan wel 
verbeterpunten, worden met de ouders en inspectie 
gedeeld. 

Periodiek zetten wij ook onder ouders en personeelsleden 
tevredenheidsonderzoeken uit die gaan over de sociale 
veiligheid. 

Veiligheid
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Contact met ouders

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. 

Samen met u
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. 

Jaarlijks zijn er drie individuele besprekingen over de 
vorderingen van uw kind. Ook is er jaarlijks een ouder-
thema-avond.  

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd contact met ons 
opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Wij staan u 
graag te woord. 

Uw bereikbaarheid 
Wij vinden het erg belangrijk dat wij u altijd kunnen 
bereiken. Het is daarom van groot belang dat wij 
altijd de beschikking hebben over uw meest actuele 
contactgegevens. Als u een nieuw adres, e-mailadres of 
telefoonnummer krijgt, geeft u dit dan alstublieft meteen 
aan ons door. 

Inspraak
Op onze school hebben wij ervoor gekozen de 
medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) te 
combineren. Middels de MR/OR hebben ouders/verzorgers 
de mogelijkheid om mee te praten over allerlei zaken die 
binnen de school plaatsvinden.  

Voor meer en algemene informatie over de rolverdeling en 
inhoud kunt u altijd contact opnemen met de directie. 

Samenstelling MR/OR 
Ouders:  
• Mevr. Janssens 
• Mevr. M. van den Ouden
• Dhr. de Koning 
• Vacature 

Personeel: 
• Mevr. v. d. Lugt 
• Mevr. Valstar 
• Dhr. Robart 

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

Privacy (AVG) 
Per 25 mei 2018 is de Wet algemene verordening 
gegevensbescherming in werking getreden. Deze wet 
is erop gericht de privacy van een ieder beter te 
beschermen dan voorheen het geval was. 

Van toepassing is het Privacyreglement en IBP 
(Informatiebeveiliging en Privacy) beleid. Ook is een 
social-mediaprotocol en een protocol voor datalekken 
opgesteld. 

Bij inschrijving op onze school zullen wij uw toestemming 
vragen voor het gebruik 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 
eigengemaakte foto’s van andere leerlingen van school 
zonder toestemming van hun ouder(s)/verzorger(s) te 
plaatsen op eigen sociale media/internet! 

Wij wijzen u erop 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. 

Nadere informatie is te vinden op de website van onze 
school alsmede op de site van Wijzer in Opvang en 
Onderwijs.
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Leerlinggegevens

Uitstroom: 
• per 1 oktober 2019: 29 leerlingen 
• per 1 oktober 2020: 31 leerlingen
• per 1 oktober 2021: 38 leerlingen

Leerlingenaantal 
Hieronder vindt u het leerlingenaantal over de periode 
2019 – 2021. 

Uitstroomgegevens
Hieronder vindt u de uitstroomgegevens over de periode 
2019 – 2021. 

Het totale leerlingenaantal per 1 oktober: 
• 2019:  260 leerlingen 
• 2020:  265 leerlingen
• 2021:  256 leerlingen
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Uitstroombestemming ten opzichte van 
verwachte uitstroomniveau 

2221

Verwachte niveau 
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Algemene informatie
Algemene informatie van A tot Z
ESF 
Wij ontvangen een financiële bijdrage vanuit het Europees 
Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden 
ingezet op activiteiten die erop gericht zijn om de stap 
naar arbeid, dagbesteding en vervolgonderwijs optimaal 
te laten verlopen.

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

Klachtenprocedure
Schoolbesturen zijn verplicht een klachtenregeling 
vast te stellen en in te voeren. Volgens vastgestelde 
wetgeving 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 en Onderwijs: 
www.wijzer.nu. 

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. 

Kluisjes 
In het kader van de zelfstandigheidsbevordering hebben 
de leerlingen van VSO 3 en VSO 4 een eigen kluisje. Hierin 
bewaren zij hun waardevolle bezittingen alsmede hun 
lunchpakket. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor 
het gebruik van deze kluisjes. 

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

Ondersteuningsplan 
In het kader van de Wet passend onderwijs hebben 
wij een ondersteuningsplan opgesteld. U kunt dit 
ondersteuningsplan terugvinden op onze website. 

Ouderbijdrage 
Jaarlijks vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. 
Zoals de naam aangeeft is dit een ‘vrijwillige’ 
ouderbijdrage. Het niet kunnen of willen betalen van deze 
bijdrage heeft geen gevolgen voor de deelname van uw 
kind of pupil aan extra activiteiten en programma’s die 
buiten het verplichte lesprogramma vallen. De vrijwillige 
ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten, zoals 
schoolvieringen, sport- en zwembrevetdagen of culturele 
activiteiten. Jaarlijks gaan de SO- en VSO-leerlingen op 
eendaagse schoolreis. Dit zijn activiteiten die niet tot 
het gewone lesprogramma behoren en worden dus niet 
door het ministerie betaald. Voor beide afdelingen is de 
ouderbijdrage, inclusief de schoolreis, vastgesteld op  
25 euro. 

Overblijf 
Onze leerlingen blijven tussen de middag op school. 
Wij vragen u vriendelijk om brood, fruit en drinken aan 
uw kind mee te geven. Energie- en koolzuurhoudende 
dranken zijn in het kader van gezond gedrag verboden. 

Parro
Wij maken gebruik van de Parro-app. De Parro-app is 
een oudercontactapp. Door middel van deze app kunnen 
ouders en verzorgers op een veilige en vertrouwde manier 
contact hebben met de leerkracht van hun zoon, dochter 
of pupil. Tevens kan de leerkracht berichten en foto’s van 
de klas met u delen. Absentie doorgeven gaat niet via de 
app. Wij vragen u vriendelijk bij absentie de school te 
bellen.

Rookverbod 
De Ericaschool is een rookvrije school. In school en in 
de nabijheid van school is het voor leerlingen, ouders en 
personeel niet toegestaan om te roken. 
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Personele bezetting schooljaar 2022 - 2023
 Managementteam
Directeur Mogens Domela Nieuwenhuis Dagelijkse leiding

Adjunct-directeur Pablo van der Valk Dagelijkse leiding

Coördinator SO Jacqueline van der Zouwen

 Vakleerkrachten
Godsdienstleerkracht SO/VSO Carla van Ee - Ponse

Leerkracht islamitische  
godsdienst VSO 

vacature

Vakleerkracht gym SO Emma de Man

Vakleerkracht gym VSO Marvin Robart

 Ondersteunende functies

Conciërge Marco de Bok

Administratie Anita Ringelberg, Ingrid van Leeuwen

Logopedisten Siska de Reus, Marijke van Bennekom

Fysiotherapeute Anneloes de Zeeuw

Orthopedagogen Alexandra Werlich, Cynthia Devilee, Maaike Blankestijn

Intern begeleider SO Petra Bos, Jacqueline van der Zouwen

Intern begeleider VSO Jacqueline van der Zouwen, Nancy de Kok

Ambulant begeleider SO Petra Bos, Miriam de Jonge

Ambulant begeleider VSO Nancy de Kok

Leerkrachtondersteuner Manuela van Beijeren

Jeugdarts vacature

Gezinsspecialist Angelica Roovers

Stagecoach Loura van der Lugt

ICT ondersteuning Hakki Kaplan

Schooltijden 
Onze schooltijden zijn van 08.45 uur tot 15.15 uur. 
Op woensdag zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij. 
De leerlingen van de instroomgroep hebben op vrijdag 
geen les! 

Schoolvakanties 
Wijzer studiedag 
Herfstvakantie    
Kerstvakantie   
Voorjaarsvakantie   
Pasen (incl. Goede Vrijdag)  
Meivakantie (incl. Koningsdag)  
Hemelvaart 
Pinksteren 
Zomervakantie 

Elk jaar vieren moslims het Suikerfeest en het Offerfeest. 
De leerlingen voor wie dit van toepassing is, mogen 
hiervoor één dag vrij nemen. Dit kan alleen op verzoek 
van ouders. 

Sponsoring 
Onze school maakt geen gebruik van sponsorgelden. 

Studiedagen 
De studiedagen kunt u vinden op de schoolkalender. 

Tegemoetkoming studiekosten 
Voor leerlingen van achttien jaar en ouder bestaat de 
mogelijkheid een Tegemoetkoming studiekosten aan te 
vragen. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij DUO. 

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. U dient het vervoer zelf aan te 
vragen! Het vervoer binnen de gemeente Vlaardingen 
vindt plaats met de schoolbus onder begeleiding van 
personeel van onze school. 

Wajong-uitkering 
De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een 
ziekte of handicap hebben gekregen. Door deze ziekte of 
handicap zullen zij nooit (meer) kunnen werken.  

U dient zelf initiatief te nemen indien u denkt dat de 
geldende voorwaarden van de Wajong van toepassing 
zijn op uw kind/pupil. Het UWV kan een beoordeling 
arbeidsvermogen uitvoeren. 

Wijkteams 
Ouders en jongeren die informatie en/of ondersteuning 
nodig hebben op het gebied van wonen, opvoeden, 
welzijn, zorg, werk en inkomen kunnen 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 in diverse gemeenten. 

Onder ‘Adressen externe instanties’ (pagina 29) kunt u de 
diverse WOT’s binnen onze regio vinden. 

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

Wij nemen altijd contact met u op als uw kind of pupil 
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 dagen verlof dient u 
bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente aan te 
vragen. 
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Personele bezetting schooljaar 2022 - 2023
SO Dagen Leerkrachten Onderwijsassistent

Instroomgroep Ma t/m wo

Do

Vr

Anne van Woerkom

Anne van Woerkom

geen les

Debby de Graaff

Karin Alblas

SO 3 Ma t/m do

Vr

Arwen Suijker

Anne van Woerkom

Mirjam Boer

Karin Alblas

SO 4 Ma, di, do, vr

Wo

Disja Walsmit

Disja Walsmit

Meia Pellicaan 

Karin Alblas

SO 4/5 Ma

Di

Wo t/m vr

Laura Kroon

Laura Kroon

Marion Dumont

Nina v.d. Toorn

Brenda Oorebeek

Brenda Oorebeek

SO 5/6 Ma t/m wo, vr

Do

Wilma Warmoltz 

Wilma Warmoltz

Yolanda Soriano C.

Ryanne v.d. Eijkhoff

SO 6 Ma

Di

Wo t/m vr

Miranda Kramer

Esther Brouwer

Esther Brouwer

Karin Alblas

Karin Alblas

Hülya Demiryürek

SO 6/7 Ma t/m do

Vr

Saskia v.d. Broek

Miriam de Jonge 

Rosemarie Kok

Rosemarie Kok

SO 7/8 Ma, wo t/m vr

Di

Loes Mak

Loes Mak, Miranda Kramer

Quincy Klepke

Quincy Klepke

SO 8 Ma, wo

Di

Do

Vr

Miranda Flipse 

Miranda Flipse, Miranda Kramer

Miranda Flipse

Miranda Flipse

Wendy van Loenen

Wendy van Loenen

Nina v.d. Toorn

Personele bezetting schooljaar 2022 - 2023
VSO Dagen Leerkrachten Onderwijsassistent 

VSO 1A Ma t/m do

Vr

Tineke Valstar, Esme Kruithof

Tineke Valstar, Esme Kruithof

 

Nina v.d. Toorn

VSO 1B Ma, wo t/m vr

Di

Judith Joppe

Judith Joppe

Lenneke Bol

Maya Janssen

VSO 1C Ma, di

Wo

Do, vr

Hélène Havinga 

Hélène Havinga

Miranda Kramer 

Sabrina Pop

 

Sabrina Pop

VSO 2A Ma

Di

Wo 

Do, vr

Wim Blans 

Wim Blans  

Wim Blans

Wim Blans

Manuela van Beijeren, Wendy Bijl

Manuela van Beijeren

Wendy Bijl

VSO 2B Ma t/m wo 

Do

Vr

Jacqueline Gillet  

Dennis de Rouw

Jacqueline Gillet 

Lisette Steens

Lisette Steens, Manuela van Beijeren

Manuela van Beijeren

VSO 2C Ma, di

Wo

Do

Vr

Rob Meulstee

Rob Meulstee

Rob Meulstee, Dennis de Rouw

Rob Meulstee

Ryanne v.d. Eijkhoff

Nina v.d. Toorn

VSO 3A Ma

Di

Wo t/m vr

Kyra Hoogendijk 

Kyra Hoogendijk, Diana Maduro

Diana Maduro 

Maya Janssen

Maya Janssen

Maya Janssen

VSO 3B Ma t/m vr Ben Jongejan, Edgar Boon 

VSO 3C Ma, di, do, vr

Wo

Yvon van Broekhoven, Nese Kahveci-Anul

Yvon van Broekhoven

VSO 4A Ma t/m vr Wilma Bekkering

VSO 4B Ma, wo, vr

Di

Do

Dennis de Rouw, Loura v.d. Lugt 

Dennis de Rouw

(stagedag)

2827



©2022 de Kleine Ambassade, Schiedam 
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Wijzer in Opvang en Onderwijs
Burgemeester van Lierplein 77 
3134 ZB  Vlaardingen 
010 – 591 05 81 
College van Bestuur: vacature per 1 augustus 2022
www.wijzer.nu 

Extern vertrouwenspersoon Wijzer in Opvang & Onderwijs: 
Mevr. A Groen
Bereikbaar via het CED: 010 – 407 19 93 

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) 
www.centrumvoorjeugdengezin.nl 
088 – 201 00 00 

Burgemeester van Lierplein 5 
3134 ZB  Vlaardingen 

Noordvest 20 
3111 PH  Schiedam 

Vincent van Goghlaan 6 
3141 KS  Maassluis 

Wijkteams 
Wijkteams Vlaardingen 
www.wijkteamsvlaardingen.nl 
010 – 473 10 33 

Wijkondersteuningsteam (WOT) Schiedam 
www.wotschiedam.nl 
010 – 754 15 15 

Wijkteam Maassluis 
www.vraagraakmaassluis.nl 
010 – 593 15 00 

Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over het onderwijs via Informatie Rijksoverheid: 
tel.nr. 1400 

Voor meldingen en klachten kwaliteit onderwijs: Loket 
Onderwijsinspectie  088 – 669 60 60 

Voor meldingen die betrekking hebben op het gebied 
van sociale veiligheid zoals b.v. (digitaal) pesten, 
discriminatie en seksuele intimidatie kunt u terecht bij 
een vertrouwensinspecteur 0900 - 111 31 11.  

Leerlingenvervoer 
NOOT
Voor de leerlingen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis
0318 - 62 35 00

Trevvel 
Voor de leerlingen uit Rotterdam 
088 – 130 30 80 

Adressen externe instanties

3029



(V)SO Ericaschool  
Delftseveerweg 28/30 
3134 JJ Vlaardingen
010 - 434 71 86  
ericaschool@wijzer.nu
www.ericaschoolvlaardingen.nl

Vrij 
Sociaal

Mondig
Gezien

Zelfverzekerd
Veilig

Kansrijk

Trots
Gelijkwaardig


