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Kalender
2022-2023

Beste ouders en leerlingen van de Auris
Hildernisseschool,
In deze kalender staan de geplande activiteiten op school en de vakanties en
vrije dagen. Ook vindt u in de kalender informatie over onze school. Voor
sommige zaken verwijzen wij naar onze website: www.hildernisseschool.nl
Op onze website leest u hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs beschermen. En
ook wat onze resultaten zijn. U vindt er meer over onder andere:

• Onze tevredenheidsonderzoeken
• De veiligheidsmonitor
• Uitstroom- en bestendiging-cijfers
• Professionalisering

Kijk op onze website voor meer informatie (www.hildernisseschool.nl/onzeschool/kwaliteit).
Op onze website staat ook de algemene schoolgids. Deze algemene schoolgids
geldt voor alle scholen van Auris. In deze schoolgids staat:

• Informatie over Auris
• Informatie over het speciaal onderwijs
• Afspraken die voor alle Auris-scholen gelijk zijn.
We hebben weer zin in een nieuw schooljaar. We kijken uit naar een gezellig
schooljaar waarin we samen weer heel veel leren en plezier gaan maken!
Het team van de Auris Hildernisseschool.
Contactgegevens
Auris Hildernisseschool
Pinasplein 4
3028 XW Rotterdam
T (010) 413 56 51
E hildernisseschool@auris.nl
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Onze school
De Auris Hildernisseschool is een school voor leerlingen van 4 tot 13 jaar. Wij
verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met
bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij
bedoelt. Leerlingen met een intensief arrangement en hun ouders zijn welkom
op onze school.
Binnen de Auris Hildernisseschool staat de leerling centraal. Wij zien de leerling
als een uniek en sociaal mens, met eigen karaktereigenschappen, kwaliteiten,
mogelijkheden en beperkingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte
van de leerling. Taal en taalontwikkeling staan centraal in alle lessen. Wij bieden
een veilig pedagogische leerklimaat, waarin de leerling niet bang moet zijn om
fouten te maken. Communicatie, respect en collegialiteit zijn belangrijke
begrippen bij ons.

Gastvrij welkom
Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op de Auris
Hildernisseschool. Ook ouders zijn welkom. De school organiseert veel
activiteiten, zoals podiumoptredens rondom de Kinderboekenweek, Kerst en
projecten waarbij ouders in de school zijn. De coördinator ouderbetrokkenheid
organiseert samen met ouders activiteiten onder andere in de ouderkamer. Voor
ouders van nieuwe leerlingen organiseren wij kennismakingsochtenden en
rondleidingen.
Talenten benutten
De school is een professionele leeromgeving. Talenten van leerlingen en
professionals worden zoveel mogelijk benut. We leren van elkaar en met elkaar.
Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Thema's hangen
zichtbaar in de school. Talenten van leerlingen worden ingezet in activiteiten als
tutorlezen, spreekbeurten en debatteren.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten in ons onderwijs.

• Wij richten ons onderwijs op de ontwikkeling van de leerling.
• Wij laten leerlingen zien wat zij kunnen, wij geven hen het vertrouwen dat ze
het zelf kunnen en geven leerlingen het gevoel dat zij gewaardeerd worden.

• Leerlingen krijgen de ruimte om zelf initiatieven te ontwikkelen en om
•
•

leerervaringen op te doen. Wij zorgen er voor dat deze initiatieven aansluiten
op de leerdoelen.
Wij werken met leerlijnen.
Wij stemmen onze instructie en ondersteuning af op de onderwijsbehoefte
van de leerling.

Wilt u meer weten over onze school en onze werkwijze? Kijk op onze website
www.hildernisseschool.nl/onze-school/werkwijze.
Structuur
De school heeft een uitdagende leeromgeving. Het klassenmanagement in de
groepen en tijdens de logopedie zorgt voor een veilig leerklimaat. Om
duidelijkheid en voorspelbaarheid mogelijk te maken, werken wij met visuele
ondersteuning, time timer en dagritme.
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Uitdagend
De school is een open en transparante leeromgeving. We bieden de leerstof aan
op grond van doelen, uitdaging en motivatie. De doelen zijn gekoppeld aan
leerlijnen voor alle vakken. Wij houden hierbij rekening met de
onderwijsbehoefte van de leerlingen.
Totale communicatie
Totale communicatie is het meer bewust gebruikmaken van alle uitingsvormen
van communicatie en interactie. Op de Auris Hildernisseschool besteden wij de
hele dag door veel aandacht aan taal en communicatie. Dit doen wij bij allerlei
activiteiten. Wij maken gebruik van Denkkracht en Totale Communicatie. De
school maakt gebruik van hulpmiddelen om de communicatie met de leerling tot
stand te brengen, te handhaven en te optimaliseren. Onder deze hulpmiddelen
valt het gebruik van praten, luisteren, gebaren, klankgebaren, mimiek, kijken/
gelaatgerichtheid, lichaamstaal, schrijven, picto's en lezen.
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Visie
Op de Auris Hildernisseschool hebben we een visie:
De Auris Hildernisseschool biedt veiligheid om onszelf te kunnen en durven
zijn, leert ons om verantwoordelijke mensen te zijn en om vertrouwen te
hebben in onszelf en elkaar.

Vertrouwen
Vertrouwen betekent voor leerling, medewerker en ouder dat we geloven in
vallen en opstaan. We mogen fouten maken. We vertrouwen erop dat we een
eigen mening mogen hebben. Omdat we elkaar vertrouwen kunnen we elkaars
sterke punten benoemen.

De Vreedzame School

De drie V’s staan voor veiligheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Veiligheid
Veiligheid betekent voor leerling, medewerker en ouder dat we ons op ons eigen
niveau ontwikkelen, en verschillen in niveau van elkaar accepteren. We dagen
leerlingen uit om zich te ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau. We zijn eerlijk
naar elkaar en we uiten onze mening op de juiste manier. We willen onze mening
zo verwoorden dat we de veiligheid van een ander niet aantasten.

In het schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het programma van De
Vreedzame School. In schooljaar 2022-2023 ronden we de trainingen af en gaan
we aan de slag met leerlingmediatoren. De leerlingen gaan bemiddelen bij
conflicten,op school en op het schoolplein.
Wij hebben met elkaar de taak om onze kinderen voor te bereiden op de
maatschappij, waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes,
maar ook sociale vaardigheden. Met het programma van De Vreedzame School
leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan, op een
democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren
aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en binnen de school. Dit
bevordert niet alleen het plezier waarmee kinderen naar school gaan, maar zorgt
ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden, Daarnaast belangrijk
voor de ontwikkeling van democratisch burgerschap.
De uitgangspunten van De Vreedzame School sluiten naadloos aan bij onze
visie: veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid voor leerling, medewerker
en ouders.
Het programma van De Vreedzame school bestaat uit 6 blokken.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijke betekent voor leerling, medewerker en ouder dat we elkaar
stimuleren om het beste uit onszelf te halen. We zijn verantwoordelijk voor ons
eigen gedrag en we houden rekening met de ander. We zijn verantwoordelijk om
elkaar te helpen, mits de ander dat ook wil.
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• Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
• Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
• Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
• Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
• Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
• Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
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Lestijden
Dag

Tijden

Maandag

08.45 - 15.00 uur

Dinsdag

08.45 - 15.00 uur

Woensdag

08.45 - 12.30 uur

Donderdag

08.45 - 15.00 uur

Vrijdag

08.45 - 15.00 uur

Studiedagen en overige vrije dagen
Een paar keer per jaar organiseren wij studiedagen voor onze medewerkers. Zo
blijven zij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Op die
manier kunnen zij uw kind zo goed mogelijk lesgeven. Ook plannen we een
aantal lesvrije dagen in. De school moet deze dagen vanuit de CAO PO verplicht
bieden aan zijn medewerkers. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, maar de
medewerkers niet. Op die dagen werken we aan de administratie of overleggen
we met elkaar over ons onderwijs.

Pauzes
Uw kind is op deze dagen vrij van school:
05-10-2022
06-12-2022
27-01-2023
30-01-2023
19-05-2023
07-07-2023 vanaf 12.30 uur

Tijden
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 10.30 uur
10.30 - 10.45 uur
12.00 - 12.30 uur
12.45 - 13.15 uur

Vakantierooster en feestdagen
Feestdag/vakantie

Van - tot en met

Herfstvakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022 t/m 06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023 t/m 03-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Koningsdag

27-04-2023

Meivakantie

01-05-2023 t/m 05-05-2023

Hemelvaartsdag

18-05-2023

Pinksteren

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023 t/m 18-08-2023
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LET OP! Onderstaande dagen zijn vrije dagen voorafgaand aan de
meivakantie:
24-04-2023: alle leerlingen zijn vrij
25-04-2023: alle leerlingen zijn vrij
26-04-2023: alle leerlingen zijn vrij
27-04-2023: Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij
28-04-2023: alle leerlingen zijn vrij
LET OP! De leerlingen zijn deze week in mei/ juni vij:
29-05-2023: Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
30-05-2023: alle leerlingen zijn vrij
31-05-2023: alle leerlingen zijn vrij
01-06-2023: alle leerlingen zijn vrij
02-06-2023: alle leerlingen zijn vrij
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Ouderkamer
Op de Auris Hildernisseschool zien we oudertrokkenheid als educatief
partnerschap. Dit is een proces waarin alle betrokkenen er op uit zijn om elkaar
wederzijds te ondersteunen en waarin we proberen ieders bijdrage zoveel
mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het leren, de motivatie en de
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.
De Auris Hildernisseschool heeft een ouderkamer. Deze is speciaal ingericht
voor de contacten met de ouders.
Wij verzorgen taallessen voor ouders, EHBO cursus voor kinderen, cursus ICT
vaardigheden en ook themaochtenden.
Tijdens deze themaochtenden gaan we graag in gesprek met ouders over
uiteenlopende onderwerpen. Hiervoor hebben we input nodig van de ouders.
Vrijwillige ouderbijdrage
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is € 40,00. Dit bedrag wordt gebruikt voor
leuke activiteiten voor de leerlilngen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het
Kerstfeest, materiaal voor podiumoptreden, excursies en nog veel meer.
De bijdrage voor het schoolreisje is € 25,00.
Voor groep 7 en 8 is er ook een bijdrage voor het schoolkamp. Dit is € 70,00.
De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Ook de bijdrage voor het
schoolreisje en het schoolkamp valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Het niet
betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname
aan activiteiten. Voor de uitvoering van deze activiteiten is de school wel sterk
afhankelijk van de inkomsten van de vrijwillige bijdrage.
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Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

• Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante
•

diensten van Auris.
Er is een deelraad op regioniveau. In de deelraad zit een geleding van
personeel en ouders van verschillende locaties. Wij zijn nog op zoek naar
enthousiaste ouders die zitting willen nemen in de deelraad. Informatie kunt u
opvragen bij Gusta Timmer, voorzitter deelraad g.timmer@auris.nl .

Naast de formele medezeggenschapsorganen heeft elke locatie een
locatieraad. Meer informatie over de medezeggenschap van Auris vindt u op
auris.nl/medezeggenschap.
Locatieraad
De locatieraad bespreekt locatieaangelegenheden en adviseert de deelraad en
eventueel de MR. De onderwerpen die besproken worden in de Locatieraad
hebben direct te maken met ouders en leerlingen Dit wordt in overleg met de
coördinator ouderbetrokkenheid en de directie vormgegeven.
In een eerder stadium zijn leden geworven; hier kwam één kandidaat uit. Dit is te
weinig voor de oprichting. In schooljaar 2022-2023 wordt er opnieuw geworven.
U zult hierover een brief ontvangen.
Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die zitting willen nemen in de
Locatieraad van de Auris Hildernisseschool. Mocht u interesse hebben, dan kunt
u dit aangeven bij een van onze teamleiders.
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Klachten, meldcode en veiligheid
Klachten en vertrouwenspersoon
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in goed overleg
met elkaar bijgelegd. Soms is een meningsverschil zo groot, dat iemand een
klacht hierover wil indienen. Er is een klachtenregeling voor ouders, leerlingen en
medewerkers. Heeft u een klacht? Bespreek dit eerst met de persoon over wie
de klacht gaat. Heeft u een klacht over schoolzaken? Dan bespreekt u dit met de
teamleider of regiodirecteur. Misschien kunnen we de klacht dan verhelpen.
Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van
onze vertrouwenspersonen. Deze probeert opnieuw een oplossing te zoeken
samen met de mensen die ermee te maken hebben. De vertrouwenspersonen
van de Auris Hildernisseschool zijn Karen Lagerwerf en Brigitte Bultje. Wilt u een
van hen spreken, maak dan een telefonische afspraak. U kunt de
vertrouwenspersonen bereiken via telefoonnummer (010) 413 56 51. Meer
informatie over de klachtenregeling van Auris kunt u vinden op www.auris.nl/
klachtenregeling.
Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak (SISA)
Soms heeft het kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het
gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of
ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met
elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind de juiste ondersteuning en
begeleiding te bieden. De professionals die bij uw kind betrokken zijn, signaleren
daarom in SISA. Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of meerdere
professionals betrokken zijn bij uw kind. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat u
steeds hetzelfde verhaal moet vertellen.
De Auris Hildernisseschool is aangesloten bij SISA en zal een melding doen
wanneer dit nodig is. Dit gebeurt pas op het moment dat u op de hoogte bent
gebracht. SISA is goed beveiligd en voldoet aan de wet Autoriteit
Persoonsgegevens (AVG).
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Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld. Hiervoor hebben we een model gebruikt van Ministeries van VWS, OCW
en Veiligheid & Justitie. In de meldcode staat wat een leraar/professional moet
doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
EHBO en BHV
Ongelukjes kunnen gebeuren, zeker waar leerlingen spelen en sporten. Meestal
is het voldoende om de wond schoon te maken en een pleister te plakken. Dit
doen de EHBO’ers/BHV’ers bij ons op school. Denken wij dat uw kind naar de
(huis)arts moet? Dan bellen wij u en hopen dat u snel kunt komen. In extreme
gevallen brengt de EHBO’er/BHV’er uw kind naar de huisartsenpost of eerste
hulp. Bij de start van uw kind op onze school krijgt u een formulier voor
belangrijke medische zaken. Hierop geeft u medische zaken aan die voor ons
belangrijk zijn. Ook geeft u telefoonnummers waarop we u altijd kunnen
bereiken. Verandert er iets? Geef dit aan ons door. U bent hier zelf
verantwoordelijk voor.
Minimaal vier keer per jaar houden we een brandoefening op de school. Hier zijn
de leerlingen ook bij aanwezig. We oefenen met elkaar hoe we de klas verlaten,
de gang doorlopen en het pand verlaten.
De BHV’ers en EHBO’ers op de Auris Hildernisseschool zijn: Margreet van Maurik:
BHV en EHBO, Godelieve Cappendijk: BHV en EHBO, Michelle Holst: BHV en EHBO,
Myriam Verlind: BHV en EHBO, Cora Jansen: BHV, Carla van Dam: BHV en EHBO,
Tessa Steketee: BHV en EHBO, Timo Sevriens: EHBO, Rinaldo Derksen: EHBO,
Laura Nies EHBO, Amy de Boer: EHBO, Nikita Jongeboer: EHBO, Sharen Griep:
EHBO en Eva ter Haar.
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Vervolg klachten, meldcode en veiligheid

Afspraken en regels

Veiligheidsbeleid
Auris wil leerlingen graag voorbereiden, zodat zij zo goed mogelijk meedoen in
de maatschappij. Het is belangrijk dat deze voorbereiding gebeurt op een plek
waar leerlingen zich veilig voelen. En dat dit gebeurt op een plek waar ze
uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Natuurlijk afgestemd op de
onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen wij bijvoorbeeld door structuur aan te
brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de
schoolregels. We houden de sociale veiligheid in de gaten door het
cliëntervaringsonderzoek en de Scol. We doen het cliëntervaringsonderzoek bij
ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol is het monitoringssysteem voor
sociale vaardigheden en veiligheid. Dit geldt in de klas, in de school en op het
schoolplein.

Op school zijn dagelijks veel verschillende medewerkers en leerlingen aanwezig.
Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn
afspraken en regels nodig. De volgende afspraken en regels vindt u op onze
website (www.hildernisseschool.nl/ onze-school/afspraken-en-regels).

Veiligheidscoördinator en antipestcoördinator
Met de inwerkingtreding van de Wet Sociale Veiligheid op scholen, is de Auris
Hildernisseschool verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen en
medewerkers. In de wet staat:

• Dat de school het sociaal veiligheidsbeleid moet uitvoeren.
• Dat de school een aanspreekpunt heeft waar leerlingen en ouders pesten

•

kunnen melden en het pestprotocol coördineert. Wanneer het pesten
aanhoudt kunnen leerlingen, maar ook ouders terecht bij het aanspreekpunt.
Het aanspreekpunt vangt de gepeste leerling en wanneer nodig de ouders op.
Samen wordt de situatie in kaart gebracht en wordt er gekeken welke
oplossingen er zijn om de pestsituatie op te losen.
Dat de beleving van veiligheid en welzijn van de leerlingen gevolgd moet
worden. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief
beeld is van de situatie op school (Bron: Rijksoverheid).

Op de Auris Hildernisseschool is het aanspreekpunt veiligheidscoördinator
Michelle Holst. De pestcoördinator is Nasra Nasir. Wanneer er zaken spelen, kunt
u bij hen terecht.

Hildernisseschool
SPECIAAL ONDERWIJS

• Algemene regels
• Ziekmelding
• Verlof aanvragen
• Omgang leerplicht
• Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen
• Sociale veiligheid en pestprotocol
• Protocol omgaan met agressie
• Protocollen: doucheprotocol, medicatieprotocol en Internetprotocol
• Ongevallen en medische gegevens
• Verzekeringen en aansprakelijkheid
• Stagiaires
• Rookbeleid
• Schorsing of verwijdering
• Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
• Regeling bij lesuitval

februari 2023
MA

DI

30

31

WO
1

DO
2

VR
3

ZA

ZO

4

5

Einde Nationale
Voorleesdagen

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

OPP via SchouderCom

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Oudergesprekken

27

28

1

2

3

4

5

Voorjaarsvakantie: alle
leerlingen zijn vrij

Voorjaarsvakantie: alle
leerlingen zijn vrij

Hildernisseschool
SPECIAAL ONDERWIJS

Verlof aanvragen, ziek- en afmelden
Verlof
De leerplichtwet geeft aan dat de directeur van de school beperkte
mogelijkheden heeft om verlof te geven buiten de schoolvakanties. Dit geldt ook
voor de teamleider van de school namens de directeur. Een verlofaanvraag moet
u schriftelijk aanvragen. Stuur het aanvraagformulier naar de directeur/
teamleider. Dit kunt u alleen doen met een geldige reden.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de school. Is uw kind niet
aanwezig zonder geldige reden of toestemming? De school is verplicht om dit te
melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente als ongeoorloofd
schoolverzuim.
Ziek- en afmelden
Is de leerling door ziekte afwezig, dan dient u dit uitsluitend telefonisch te melden
vóór 08.45 uur. Komt de leerling door doktersbezoek te laat op school, licht de
school hier dan van tevoren over in. Dit kan schriftelijk, via SchouderCom of
telefonisch bij de administratie van de school. Zonder bericht van de ouder gaan
wij uit van ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht dit te melden bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont.
Uitval lessen
Als een medewerker ziek is of om een andere reden geen les kan geven, dan
wordt er gezocht naar vervanging. Het kan voorkomen dat er geen vervanging
beschikbaar is. In dat geval wordt er gezocht naar een passende oplossing. We
proberen altijd de lessen door te laten gaan. U wordt via de leerkracht of
teamleider op de hoogte gebracht via SchouderCom.
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Ouderbetrokkenheid
Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Daarom blijven wij graag met u in
gesprek en werken wij graag met u samen om uw kind het beste uit zichzelf te
laten halen. Als u weet wat uw kind leert op school en op welke manier, dan kunt
u ook thuis oefenen. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en leert het
gemakkelijker.
Wij betrekken u op allerlei manieren bij ons onderwijs.
We moeten het immers samen doen!

• Aan het begin van het schooljaar zult u een uitnodiging ontvangen van de

•
•
•
•
•

•

•

leerkracht en logopedist voor een startgesprek. Hierbij vragen wij u om ons te
informeren over uw kind. In het startgesprek maken we afspraken hoe we
gedurende het schooljaar contact met elkaar hebben.
U zult ook dit schooljaar weer een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen
van een logopedieles van uw kind. Na deze kijkles worden de logopedische
doelen besproken die zijn opgesteld.
Wij bespreken het ontwikkelingsperspectief van uw kind met u en uw kind aan
het einde van het schooljaar en stellen deze eventueel bij.
De Commissie van Leerlingzorg nodigt u uit voor een gesprek over uw kind als
er zorgen zijn of als er een specifieke hulpvraag is.
We streven naar 100% opkomst bij de oudergesprekken. Inmiddels weten we
dat dit ook heel goed kan via ZOOM.
Wij bieden een ruim aanbod aan cursussen op het gebied van
taalontwikkelingsstoornissen (TOS), autisme (ASS) en gebaren (Nederlands
met Gebaren). Dit aanbod zet Auris in om u te helpen om uw kind beter te
kunnen ondersteunen.
Bij diverse bijeenkomsten (sint- en kerstfeest, (kunst)projecten, ESV
afscheidsfilm en dergelijke) werken ouders samen met het schoolteam en
verzorgen zij oudersessies in onze ouderkamer. Op deze manier ervaren onze
leerlingen een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders zijn in
de gelegenheid om elkaar hier te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Wij informeren u op verschillende manieren (website, nieuwsbrief,
SchouderCom, schoolkalender, oudergesprekken, informatiebijeenkomsten,
individuele afspraken enzovoort).
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Tas vol Taalpret
Met de Tas vol Taalpret kunt u thuis met uw kind aan het werk om de
taalontwikkeling te stimuleren.
De Tas vol Taalpret is voor de leerlingen van de groepen 1 en 2.
De Tas vol Taalpret bevat materialen rondom een thema. In de tas zit een
voorleesboek, een informatief boek en een werkboek met kleurplaat, praatplaat
en tips om thuis te werken aan taal.
Tas lekker Lezen
De Tas lekker Lezen voor de groepen 3,4 en 5 wordt gedigitaliseerd. We houden u
op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op onze website www.hildernisseschool.nl staan instructiefilmpjes waarin
uitgelegd wordt hoe het 'tassensysteem' werkt.
Digitaal huiswerk
In de midden- en bovenbouw werken we met een digitaal huiswerksysteem in de
vorm van Gynzy, Basispoort en Junior Einstein.
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Contactmomenten tussen ouders en school
Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen
de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende
contactmomenten. Hieronder vindt u een overzicht.
Contact over de resultaten van uw kind
De school organiseert drie keer per jaar een moment om de vorderingen van uw
kind te bespreken

• U heeft aan het einde van vorig schooljaar het ontwikkelingsperspectief van
•
•

•

uw kind al ontvangen. Dit plan is ook al met u besproken.
In de laatste drie weken van de maand september zullen de leerkrachten en
logopedisten u uitnodigen voor een individueel gesprek om over uw kind te
komen vertellen, het startgesprek.
Halverwege en aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een
rapport. Aan de hand van dit rapport, de CITO-resultaten en de evaluatie van
het ontwikkelingsperspectief kunt u met de leerkracht en andere
medewerkers van de school de vorderingen van uw kind bespreken.
Aan het einde van het schooljaar, na de laatste toetsperiode, is er een
evaluatiebespreking met de Commissie van Leerlingzorg (CvL) en ouders. In
de CvL zitten de leerkracht, onderwijsassistent, logopedist, intern begeleider,
schoolpsycholoog en teamleider. Tijdens deze CvL wordt de evaluatie van het
afgelopen schooljaar en het ontwikkelingsperspectief voor het nieuwe
schooljaar met u en uw kind besproken.

Kennismakingsmiddag
Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsmiddag in elke groep.
Ouders zijn dan welkom in de groep om kennis te maken met de leerkracht,
onderwijsassistent en logopedist. Tijdens deze middag zorgen zij samen met de
leerlingen voor een gezamenlijk programma, waarbij informatie gegeven wordt
over het nieuwe schooljaar.

Hildernisseschool
SPECIAAL ONDERWIJS

Nieuwjaarsreceptie
Aansluitend aan de kennismakingsmiddag in september is er een
'nieuwjaarsreceptie' voor alle ouders, leerlingen en medewerkers om het nieuwe
schooljaar met elkaar in te luiden.
Nieuwsbrieven
Wij houden u graag op de hoogte over activiteiten en ontwikkelingen binnen de
school. Dit doen wij middels nieuwsbrieven die met de leerlingen meegegeven
worden. Deze nieuwsbrieven zijn ook op onze website in te zien.
SchouderCom
SchouderCom is het communicatiemiddel tussen school en ouders. Via
SchouderCom ontvangt u brieven en mededelingen die uw kind betreffen. Aan
ouders van nieuwe leerlingen wordt gevraagd om hun mailadres door te geven.
Ouders zonder mailadres krijgen de brieven en mededelingen via de post of via
de leerling.
Ouderthemabijeenkomsten
De ouder themabijeenkomsten worden georganiseerd door de ambulante
behandeling in gezinnen van Auris. Ouders kunnen met elkaar in contact komen
en elkaar informeren. Zij ontvangen via de school een uitnodiging. De
themabijeenkomsten worden jaarlijks georganiseerd.
Eindschoolverlaters
Ouders van eindschoolverlaters krijgen in het begin van het schooljaar
uitgebreide informatie over de procedure naar het vervolgonderwijs.
Podiumoptreden door de leerlingen
Omgeveer drie keer per jaar verzorgen alle groepen podiumoptreden. De ouders
(opa's, oma's, buurvrouw, vrienden etc.) zijn van harte welkom en ontvangen
hiervoor een uitnodiging.
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Schoolreis groepen 3 t/m
8

1

2

Praktische informatie
Op onze website (www.hildernisseschool.nl/onze-school/praktische-informatie)
vindt u praktische informatie over de volgende onderwerpen:

• Lestijden, vrije dagen en contactmomenten met ouders
• Vervoer - aanvragen en vergoeding, taxipaspoort en problemen
• Vrijwillige ouderbijdrage
• Bereikbaarheid van ouders
• Leerling dossier
• Lichamelijke opvoeding en gymkleding
• Mobieltjes
• Overblijven
• Schoolfotograaf
• Luizencontrole
• Schoolreis en schoolkamp
• Verjaardagen
• Ontruimingsplannen en bedrijfshulpverlening
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Overgang naar voortgezet onderwijs
Tijdens de kennismaking aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders
informatie over een overgang naar het voorgezet (speciaal) onderwijs. De
school verzamelt zoveel mogelijk gegevens over de vorderingen van de leerling.
Dit doet zij in de eerste helft van het schooljaar waarin een leerling 12 jaar wordt.
De Commissie van Leerlingzorg (CvL) van de Auris Hildernisseschool beoordeelt
de vorderingen en stelt een advies op. Dit advies bespreekt de school met de
ouders en de leerling. De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs ontvangt
alle informatie die nodig is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Ouders geven hier schriftelijk toestemming voor.
Op onze website staat hoeveel leerlingen jaarlijks onze school verlaten en waar
zij naar toe gaan (www.hildernisseschool.nl/onze-school/kwaliteit)

Onze medewerkers

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt
u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan via SchouderCom
of telefonisch voor en na schooltijd via nummer 010 413 56 51.
Leerlingraad groepen 6/7/8.
Professionals werkzaam op de Auris Hildernisseschool

• Leerkrachten
• Vakleerkrachten bewegingsonderwijs
• Onderwijsassistenten
• Logopedisten
• Intern begeleiders
• Schoolpsycholoog
• Orthopedagoog
• Schoolarts
• Schoolmaatschappelijk werker
• Regiodirecteur
• Teamleiders
• Administratief medewerkers
• Conciërge
• Veiligheidscoördinator/Pestcoördinator
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Evaluatie schooljaar 2021-2022
Ieder schooljaar kijken we terug op onze schoolresultaten van het voorgaande
jaar en formuleren wij nieuwe doelstellingen op gebied van ontwikkeling.
Wij delen onze evaluaties en ambities hieronder met u.
Ambitie tussentijdse uitstroom van leerlingen op Auris Hildernisseschool
Alle leerlingen op onze school voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria voor
cluster 2 en hebben een intensief arrangement toegewezen gekregen. De
instroom van onze leerlingen is het grootst in de groepen 1 en 2. Onze leerlingen
kunnen echter ook in andere groepen instromen. Op de Auris Hildernisseschool
blijven de meeste leerlingen maar een paar jaar.
Ons doel is om zoveel mogelijk leerlingen uit te laten stromen naar regulier
onderwijs, al dan niet met begeleiding van onze ambulante dienstverlening. Dit
laatste hangt af of de betreffende leerling aan de toelaatbaarheidscriteria
voldoet.
Hierbij geven wij u informatie over hoe onze leerlingen tussentijds zijn
uitgestroomd. Dit betreft de uitstroom van schooljaar 2020-2021.
Schooljaar

2020-2021

Aantal

52

Percentage
regulier
leerlingen
54%

Percentage
sbo

38%

Percentage
so

2%

Naast de 52 leerlingen, zijn er 3 leerlingen verhuisd naar het buitenland. Die
uitstroom is voor ons onbekend, dit is 6%. Wij stellen ons als norm om bij de
leerlingen die tussentijds uitstromen minimaal 60% uit te laten stromen naar een
vorm van regulier onderwijs (regulier + SBO). Deze norm in dit schooljaar ruim
gehaald (92%).
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Ambitie voorspelling uitstroomperspectief op Auris Hildernisseschool
Het uitstroomperspectief is opgenomen in het OntwikkelingsPerspectief Plan
(OPP). In het OPP staat onder andere beschreven op welk niveau uw kind les
krijgt, wat de gestelde doelen zijn en op welk niveau de school denkt dat uw kind
de Auris Hildernisseschool zal verlaten. Vanaf groep 6 wordt die voorspelling
steeds betrouwbaarder.
Wij hebben als school de ambitie geformuleerd dat minimaal 90% van de
leerlingen in groep 8 op hetzelfde niveau onderwijs krijgt als dat wij hadden
voorspeld in groep 6. In groep 6 doen wij een voorspelling welk vervolgonderwijs
uw kind na onze school kan volgen, dit is het uitstroomperspectief.
We streven ernaar dat van de eindschoolverlaters er minimaal 50% naar een
VMBO doorstromen. Hierbij geven we u informatie over hoe onze
eindschoolverlaters zijn uitgestroomd en of ze uitgestroomd zijn volgens ons
uitstroomadvies dat in groep 6 is afgegeven.
Uitstroom na groep 8
2019-2020

Aantal:

Volgens advies in groep
6:

VSO Arbeid/Praktijkonderwijs

4

4

VSO VMBO bbl+ kbl

2

2

Praktijkonderwijs

4

2+2 onder niveau

VMBO (bbl + kbl met/zonder

2

1+1 onder niveau

12

9+3 75%

LWOO)

We hebben de norm gesteld dat minstens 50% van onze eindschoolverlaters
naar een vorm van vmbo gaat. In het schooljaar 2020 - 2021 zijn 4 van de 12
leerlingen (33%) naar een vorm van vmbo gegaan. Dit kan deels verklaard
worden door de hoge ambitie die deels doordat leerlingenen met een VMBO
advies eerder tussentijds uitstromen. Van alle ESV leerlingen is 75%
uitgestroomd volgens het advies zoals gegeven is in groep 6. Dit blijft onder onze
ambitie van minimaal 90%, maar wordt ook veroorzaakt door onze hoge
ambities.
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Evaluatie schooljaar 2020-2021 (vervolg)
Ambitie voorspelling uitstroomperspectief op Auris Hildernisseschool
Na uitstroom van onze leerlingen informeren wij bij de ontvangende scholen in
het tweede schooljaar of de leerling daar nog steeds dezelfde vorm van
onderwijs volgt. Dit noemen wij bestendiging.
Bestendiging schoolverlaters 2019-2020
2019-2020

Aantal:

55

Aantal
leerlingen in
het 2e jaar
nog op
dezelfde
uitstroom
bestemming

Aantal
leerlingen
in het 2e jaar
niet op
dezelfde
uitstroom
bestemming

Percentage

52 +2 onbekend

1

98%

bestendigd

We streven naar een norm van minimaal 90%. In schooljaar 2019-2020 zijn in
totaal 55 leerlingen uitgestroomd. Bij navraag in het tweede schooljaar kunnen
we constateren dat 52 leerlingen nog op dezelfde onderwijsbestemming zitten. 1
Leerling is in het eerste jaar doorgestroomd naar een SBO school (dit was ook
het advies van onze school). 2 Leerlingen zijn verhuisd. Dit wordt als bestendigd
geteld.
De ambitie is ruim gehaald!
Ambities voor de sociaal emotionele ontwikkeling Auris Hildernisseschool
Op school volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen
met de SCOL.
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De SCOL kent drie aandachtsvelden te weten sociale competentie, welbevinden
en sociale veiligheid. De norm die de SCOL stelt voor regulier onderwijs is dat een
leerling een totale score behaald van minimaal 75%.
In het voorjaar van 2021 heeft 38% van de leerlingen de norm gehaald, 15 % zit er
net onder. Daarmee halen we zeker de norm van 75% niet. We zagen het jaar
ervoor ook al een lage score. Dit is nu het 2e jaar dat we een afwijking zien op de
score die we ervoor steeds hebben gezien. Een mogelijke verklaring is de
lockdown periode. Dit heeft zeker een grote invloed gehad op de sociaal
emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben onze leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis meer tijd nodig voor de ontwikkeling. Binnen de
leerlingbesprekingen nemen we dit ontwikkelingsaspect mee, naast de
cognitieve ontwikkeling.
We houden de ambitie dat in het voorjaar van 2022 de leerlingen een totaal
score behalen van minimaal 75%. Op onze website vindt u meer informatie
hierover bij Toetsen en testen.
Ambities voor tevredenheid Auris Hildernisseschool
Om het jaar nemen we een cliëntervaringsonderzoek af onder ouders, leerlingen
en medewerkers waarbij we onderzoeken hoe de verschillende doelgroepen
aankijken tegen het onderwijs, de begeleiding, de veiligheid, de
ouderbetrokkenheid, de communicatie, de procedures en het
ontwikkelingsperspectief. Dit onderzoek is in 2021 bij alle benoemde
doelgroepen afgenomen.
Hieronder ziet u de laatste tevredenheidcijfers uit 2021
Welk rapporcijfer
kent u toe aan de
school?

Medewerkers

Ouders

Leerlingen
groepen 5-8

7,6

8,4

8,8

Terugblik schooljaar 2021-2022

Wij zullen voor oktober 2022 weer opnieuw een aanvraag doen voor de
Excellente School. De uitslag hiervan zal in januari 2023 zijn.

Ouderbetrokkenheid
De nieuwjaarsreceptie is gelukkig wel weer doorgegaan. We hebben met alle
leerlingen en ouders geproost op het nieuwe schooljaar tijdens de
kennismakingsbijeenkomst. Natuurlijk mocht het kleine taartje voor al onze
leerlingen en ouders niet ontbreken. We kijkenen er naar uit om u in schooljaar
2022-2023 weer te mogen begroeten op school voor de
kennismakingsbijeenkomst en de nieuwjaarsreceptie.

De Vreedzame School en visie Auris Hildernisseschool
We zijn nu in het 2e jaar van De Vreedzame School. Onze visie past helemaal in
de lijn van De Vreedzame School.
U kunt daar meer over lezen in deze kalender bij de maand oktober. De
Vreedzame School is duidelijk aanwezig in de school.

Leerlingbetrokkenheid
De leerlingenraad is weer flink actief geweest. Er is een leerlingenraad voor de
groepen 3,4 en 5 en een voor de groepen 6,7 en 8. We vergaderen ongeveer 6 x
per jaar. Alle leerlingen van de leerlingenraad zijn goed herkenbaar gemaakt
middels foto's op een eigen 'muur' in de school. Er werd door de leerlingen goed
meegedacht over diverse onderwerpen zoals terugkijken op het thuisonderwijjs,
het organiseren van buitenspelmateriaal, aanschaffen van spiegels in de
kleedkamers.
Kwaliteitszorg
Op de school is in januari 2022 een Audit afgenomen. Hiermee kunnen we meten
in hoeverre we voldoen aan het onderzoekskader van de inspectie. De school
heeft enkel voldoendes behaald, daarnaast zijn wij trots op 5 punten die met
goed beoordeeld zijn: Aanbod, pedagogisch- didactisch handelen,
schoolklimaat, visie, ambities en doelen en uitvoering van kwaliteitscultuur. In
het najaar 2022 vindt er een onderzoek naar de beoordeling goed plaats.
Excellente school 2018-2021
De Auris Hildernisseschool heeft het predicaat Excellente School 2018-2021
ontvangen op ouderbetrokkenheid. De jury is van oordeel dat de Auris
Hildernisseschool het predicaat Excellente School 2018 voor speciaal onderwijs
toekomt. De jury is onder de indruk van het heldere excellentieprofiel waarbij
opvalt dat er vanaf 2015 een duidelijke ontwikkelingslijn ligt vanuit voorgaande
excellentieprofielen, van de 1-zorgroute en het professionaliseringsbeleid naar
de ouderbetrokkenheid.

Hildernisseschool
SPECIAAL ONDERWIJS

Thinking for Learning en Project Based Learning
Afgelopen schooljaar is Thinking for Learning level 2 afgerond. De school werkt al
6 jaar aan de 21e eeuwse vaardigheden en zet tools in van Thinking for Learning
(T4L).
Project gericht onderwijs (PBL) biedt veel ruimte aan de metacognitie
(executieve functies). Daarnaast is het belangrijk dat samenwerkend leren een
gestructureerde aanpak kent.
KunstPakt
KunstPakt is een meerjarig stimuleringsprogramma (Fonds voor
Cultuurparticipatie en Gemeente Rotterdam) dat ruimte biedt aan scholen om
cultuuronderwijs een vaste plek te geven binnen het onderwijs.
Het doel is om dans, muziek en drama in te zetten voor de taal- (didactische),
motorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling van onze TOS-leerlingen van de
groepen 1 tot en met 8.
Daarnaast ontdekken we ook nog talenten (dans, muziek drama), leren
presenteren (optreden) en professionalisering leerkrachten (door aanwezigheid
tijdens de lessen).
Alle leerlingen hebben een lessencyclus van 10 lessen gekregen van
vakdocenten van Free to Move (dans) en de SKVR (drama en muziek). De laatste
les is een afsluiting waarbij de ouders aanwezig mogen zijn.
De presentatieles van dans (januari 2022) heeft plaatsgevonden in de tijd van de
coronabeperkingen en zodoende is er een opname gemaakt van de presentatie.
Alle ouders hebben die ontvangen via SchouderCom.

Doorontwikkeling 2022-2023 Auris Hildernisseschool
Tas lekker Lezen
De Tas lekker Lezen voor de groepen 3,4 en 5 zal dit schooljaar een verdere
doorontwikkeling ondergaan. Gedurende het schooljaar zal een werkgroep zich
bezig houden met een vernieuwd digitaal concept van de Tas lekker Lezen.
21e eeuwse vaardigheden
Er zal verder gewerkt gaan worden met Project Based Learning (PBL) waarbij er
diverse vakgebieden gecombineerd gaan worden in een thema. De
vaardigheden van T4L worden hierin natuurlijk meegenomen. Er is een
coordinator aangesteld die de medewerkers ondersteunt bij Thinking for
Learning en Project Based Learning.
De Vreedzame School
De studiedagen voor teamleden worden ingezet voor de laatste fase van De
Vreedzame School. Wij zulen gaan werken met leerlingmediatoren, waarbij de
leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid
om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het
schoolplein. Eenmaal opgeleid is er elke dag een tweetal mediatoren die ‘dienst
hebben’. Tijdens de pauzes zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere
kinderen. Zij zullen zichtbaar zijn door een gekleurd hesje of jack. Ook gedurende
de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.
Wij nemen u middels de nieuwsbrief graag mee in deze ontwikkeling!
Ouderkamer
Dit schooljaar zal er veel aandacht zijn voor activiteiten voor de ouderkamer. Er is
een coordinator ouderbetrokkenheid aangesteld U kunt een uitnodiging
verwachten waarin wij u vragen om mee te praten en te denken over
ontwikkelingen en beleid in de school.
Verder blijven we inzetten op de ouderbetrokkenheid en het gelijkwaardige
partnerschap bij de ontwikkeling van uw kind.
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