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Voorwoord
Welkom op onze school!
 
Deze schoolgids geeft informatie over school De Hilt.  U kunt de informatie van deze
gids ook vinden op de website: www.de-hilt.nl.
 
Het is op de eerste plaats bedoeld voor ouders en leerlingen.  Maar ook scholen,
instellingen en andere geïnteresseerden kunnen door het lezen van deze gids een
indruk krijgen van het onderwijs en de begeleiding op onze school. 
 
De medezeggenschapsraad (MR) van onze school heeft ingestemd met deze
schoolgids op 23 juni 2021
 
Vanwege de leesbaarheid schrijven wij in deze schoolgids ‘ouders’. Hier kan gelezen
worden: ouders/verzorgers. Ook spreken we over het kind in de hij-vorm, uiteraard
geldt hier dat ook ‘zij’ gelezen kan worden.
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Kennismaken met onze
school en onze stichting

1.1 Wie zijn wij?
Toen onze school in 1972 startte, was het aanvankelijk de bedoeling zo snel mogelijk
een nieuwbouw te plaatsen ergens in Helmond-Noord op een plaats, een heuvel, die
vroeger De Hilt heette, vandaar .......
Gelukkig kregen we een ander gebouw toegewezen, gelukkig, omdat we daarmee via
veel inspraak meer indelingsmogelijkheden kregen. 
Door de jaren heen hebben er een aantal verbouwingen plaatsgevonden. 
 
1.1.1 Orthopedagogisch 
Elk kind wordt begeleid, onderwezen zoals het bij hem/haar past, op zijn/haar niveau.
Er wordt eerst gekeken wat het kind wel of niet kan. Niet alleen met een vraag naar
het leren, maar vooral met vragen als:
* hoe leef ik in een groep
* hoe ben ik in de omgang met kinderen en volwassenen
* hoe ga ik om met afspraken, regels en gedragingen
* kan ik me beheersen
* in welke situatie mag ik best wel boos worden of huilen.
Vanuit dit standpunt proberen we elk kind te helpen. Soms doen we dat met het ene
kind anders dan met het andere. (Het kan dus gebeuren dat een kind thuis komt met
het verhaal: "Maar die jongen mocht het wel, ze zijn niet eerlijk".) Daarom zijn ook de
groepen niet groter dan ± 14 kinderen.
 
1.1.2 Onderwijsinstituut 
Op De Hilt worden dezelfde vakken gegeven, dezelfde methoden gebruikt als op de
basisschool en het voortgezet onderwijs. Je kunt er dus evenveel "leren".
We praten op onze school niet over klassen, maar over groepen.  Ieder jaar wordt
zorgvuldig bekeken in welke groep een kind het beste past. Naast de leeftijd speelt
daarbij de belevingswereld van het kind een grote rol. Allereerst is het van belang dat
een kind zich op z'n plaats voelt binnen de groep. Van daaruit zal het kind makkelijker
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contacten leggen met andere leerlingen en zal er meer aandacht kunnen worden
opgebracht voor de schoolvakken. 
 
1.1.3 S.O. en V.S.O. 
Deze twee afkortingen geven aan dat er op De Hilt zowel leerlingen zitten in de
basisschoolleeftijd (Speciaal Onderwijs) als leerlingen in de leeftijd van het voortgezet
onderwijs (Voortgezet Speciaal Onderwijs). 
Aangezien we één school zijn voor kinderen van 5 tot 18 jaar, gebeuren veel
activiteiten samen. De meeste schoolregels gelden dan ook voor alle leerlingen, jong
en oud.
Tevens wordt het onderwijs verzorgd aan kinderen op het medisch Kleuterdagverblijf
de Mikkel, Rivierensingel 750 in Helmond
 
 

1.2 Onze stichting
Onze school hoort bij de Aloysius Stichting.
 

Voor wie zijn wij er?
De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze
expertise in onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij hebben scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal
onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) en geven ook onderwijs in
justitiële instellingen.
 

Vanuit dezelfde waarden werken
Onze scholen bereiden leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de
samenleving. Ouders zijn daarbij onze partners en we werken nauw samen met
netwerkpartners in onder meer onderwijs, jeugdhulp en werkgevers. Onze scholen
zijn allemaal verschillend en bieden dát onderwijs dat hun leerlingen in hun regio
nodig hebben. Alle scholen werken wel vanuit dezelfde visie, missie, kernwaarden en
onderwijsvisie.
 

Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente, sociale en zelfbewuste
mensen, die actief kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom is ons onderwijs
gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
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Kwalificatie wil zeggen: leerlingen ontwikkelen bij ons de kennis, vaardigheden,
houding, normen en waarden die zij nodig hebben voor de voor hun best passende
plek in (vervolg)onderwijs, werk of dagbesteding. Het resultaat kan een diploma zijn,
maar bijvoorbeeld ook het leren van de juiste arbeidsvaardigheden. Iedere leerling
heeft eigen talenten die van waarde zijn voor onze samenleving.
 
Socialisatie wil zeggen: leerlingen leren omgaan met zichzelf en de ander in de
samenleving van nu en morgen. Wij maken tijd en ruimte voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Juist dat maakt ons speciaal.
Leren omgaan met de emoties, de gevoelens en het gedrag van jezelf en de ander:
voor veel van onze leerlingen is dat extra belangrijk. Zij kunnen zich bij ons sociaal
ontwikkelen in een veilige omgeving. Wij zorgen voor structuur, voorspelbaarheid en
rust en zijn een goed voorbeeld voor onze leerlingen door op het goede moment de
juiste dingen te doen, ook in hun ogen.
 
Persoonsvorming wil zeggen: leerlingen worden ‘mens’ op school. Zij ontdekken wie
zij zijn, waar zij goed in zijn, hoe zij hun talent kunnen inzetten voor hun ontwikkeling.
Zelfstandigheid, creativiteit, moreel besef en empathie spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoe sta je later als volwassene in het leven en neem je je verantwoordelijkheid
voor jezelf en de ander? Hoe leer je regie te nemen over je leven en de keuzes die je
maakt? Daar werken wij al aan, bijvoorbeeld door leerlingen mede-eigenaar te leren
zijn van hun leerproces en ontwikkeling.
 
Lees meer over onze organisatie en onderwijsvisie op aloysiusstichting.nl. Hier is ook-
ons jaarmagazine te vinden, waarin wij verslag doen over ons werk.
 

1.2.1 Onze visie … elke dag in praktijk
Wij werken vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun
ouders en onze netwerkpartners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”
 
Wij zetten ons elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het
gezien hun vaak complexe gedrag, leerstoornis en/of psychiatrische problemen
allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Wij gaan door waar anderen stoppen,
vinden betekenis in ons werk, doen ons werk met plezier, geven net dat onsje meer en

https://www.aloysiusstichting.nl
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vinden ieder kind de moeite waard om ons best voor te doen. Dit alles doen wij vanuit
onze gedeelde kernwaarden Kracht, Onvoorwaardelijkheid en Passie.
 

1.2.2 Onze missie … is voor hún toekomst
Wij zijn er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die onze expertise in
onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen
ontwikkelen. Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in
de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en
verdere omgeving. Wij werken daarvoor ook nauw samen met onze netwerkpartners
in onder meer onderwijs en jeugdhulp.
 
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht
onderwijsprogramma, dat is afgestemd op hun leefwereld. Dat doen wij in een
leeromgeving die optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.
Daarnaast ondersteunen wij (reguliere) scholen bij het vormgeven van passend
onderwijs in diverse samenwerkingsverbanden. Wij spreken ieders talent aan, kijken
vooral naar wat wél goed gaat en leren onze leerlingen om te gaan met zichzelf en
anderen.
 

1.2.3 Onze kernwaarden
Wij zetten onze kracht in voor onze leerlingen en spreken de kracht van kinderen en
jongeren aan. Wij zijn er onvoorwaardelijk voor de kinderen en jongeren die ons nodig
hebben en gaan door waar anderen stoppen. Dat vraagt om werken met passie, elke
dag opnieuw. Hoe verschillend onze scholen en onze medewerkers ook zijn: bij
Aloysius laten we onze gedeelde kernwaarden zien in ons handelen en maken dit
voelbaar voor leerlingen, ouders en netwerkpartners.
 

1.2.4 Onze onderwijsvisie
Onze visie, missie en kernwaarden zijn het fundament voor onze onderwijsvisie. Die
onderwijsvisie is de basis voor hoe wij werken. Wij bereiden leerlingen voor op een
betekenisvol bestaan als autonoom, uniek persoon die relaties kan aangaan, zijn
talenten ontplooit en die actief meedoet in onderwijs, werk en vrije tijd, in onze steeds
veranderende samenleving.
 
Lees onze volledige onderwijsvisie op www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie-
 

https://www.aloysiusstichting.nl/onderwijsvisie
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1.2.5 Onze koers en ons schoolplan
Met input van leerlingen, ouders, medewerkers, netwerkpartners, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de raad van toezicht is ons
strategisch meerjarenbeleid gemaakt: onze koers. Die heeft de titel: Sterk onderwijs
voor een betekenisvolle toekomst 2020-2024.
 
Hierin staat hoe wij permanent werken aan sterk onderwijs en aan de vier
koersthema’s: onderwijsconcept voor nu en later, cultuurgestuurd werken, educatief
partnerschap met ouders en samenwerking met netwerkpartners. Lees onze koers
op www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie. Op de website staat ook een animatie
over de koers.
 
In de stichtingskoers staan doelen waaraan alle scholen op hun eigen manier werken,
passend bij de leerlingen in hun regio. Op basis hiervan heeft ook onze school een
eigen schoolplan gemaakt voor vier jaar. Elk jaar maken wij vanuit dit schoolplan een
jaarplan met de geplande activiteiten voor dat jaar.
 
Zie ook 3.6.-
 

1.2.6 Onze organisatie
De Aloysius Stichting kent drie sectoren:
Noord en Gesloten Onderwijs: onze scholen in justitiële instellingen en-
jeugdzorginstellingen in Nederland en onze scholen in Noord-Holland
West: onze scholen in Zuid-Holland en de Haarlemmermeer en Uithoorn-
Zuid: onze scholen in Noord-Brabant en Limburg-
 
Directeuren en hun teams in elke sector zorgen voor goed onderwijs voor leerlingen.
Zij worden vanuit de sector en stichting ondersteund in hun werk op het gebied van
financiën en bedrijfsvoering, personeelsbeleid en communicatie en
onderwijskwaliteit.
Het college van bestuur leidt de stichting en ontwikkelt strategisch beleid voor de
organisatie. De raad van toezicht keurt de begroting, het jaarverslag en onze koers
goed. Door goed te kijken naar hoe dit beleid vertaald wordt in de praktijk, houdt de
raad toezicht op het reilen en zeilen binnen Aloysius.
Op school zijn medewerkers en ouders betrokken bij het schoolbeleid via de
medezeggenschapsraden. Ook op stichtingsniveau is medezeggenschap goed
geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

https://www.aloysiusstichting.nl/koers-en-ambitie
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Kijk voor meer informatie op www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap,-
contactgegevens staan ook achterin deze schoolgids.
 
 

1.3 Uw kind inschrijven/aanmelden: hoe werkt dat?
Met het inwerking treden van Passend Onderwijs is de cluster 4 indicatie komen te
vervallen. Het streven is om zoveel mogelijk kinderen op te vangen binnen het
regulier onderwijs. Is een school niet in staat om de ondersteuning te verlenen die
een kind nodig heeft dan kan het samenwerkingsverband Helmond-Peelland voor po
of vo besluiten dat er een Toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven. Met deze
verklaring is het kind toelaatbaar voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Vóór een (mogelijke) aanmelding vindt altijd eerst een orientatiegesprek plaats op
school met de directeur. Mocht u na dit gesprek tot daadwerkelijke aanmelding over
willen gaan dan kunt u uw kind digitaal laten registreren bij de Aloysius Stichting. Uw
kind komt dan op de centrale aanmeldlijst te staan waarbij u hebt aangegeven dat uw
voorkeur uitgaat naar plaatsing op De Hilt. Mocht de school geen
plaatsingsmogelijkheid hebben (we hebben plaats voor 225 leerlingen) dan wordt
gekeken of dit wel mogelijk is op een andere school van de Aloysius Stichting in de
regio.
Na plaatsing op De Hilt wordt binnen zes weken in overleg met u een
ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierbij wordt onder andere aangegeven wat het
verwachte uitstroomprofiel zal worden. Dat is gebaseerd op kermerken als
intelligentie, leervorderingen, motivatie maar hierbij wordt ook rekening gehouden
met belemmerende en bevorderende  factoren. Bijstelling van het
ontwikkelingsperspectief gebeurt altijd in overleg met ouders en leerlingen.

https://www.aloysiusstichting.nl/medezeggenschap
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Een veilige school voor
uw kind

2.1 Werken aan een ijzersterk pedagogisch klimaat
De Hilt is een speciale school voor kinderen met problemen in de omgang. Voordat
een kind op onze school wordt aangemeld is er al heel wat gebeurd. Het kind ervaart
dat de wijze waarop het reageert (gedrag) niet aansluit bij wat de omgeving verwacht.
Dit leidt tot spanningen en conflicten, het kind voelt zich steeds minder begrepen,
twijfelt aan zichzelf, wordt soms heel stil of opstandig. Op het moment dat ouders,
school en soms hulpverlenende instanties aangeven dat dit ten koste gaat van de
ontwikkeling van het kind, komt een school als De Hilt in beeld.

Onze school is namelijk gespecialiseerd in de aanpak en begeleiding van kinderen
met sociaal emotionele problemen. Deze problematiek staat centraal voor de school,
daarvoor wordt een speciale aanpak gehanteerd in een aangepaste omgeving. Vanuit
een zeer gestructureerde leer/leefomgeving, een eenduidige en consequente aanpak
en met warmte voor elk kind wordt er hard gewerkt aan de persoonlijkheids-
ontwikkeling van ieder kind. Dit betekent dat De Hilt accent legt op het leren omgaan
met elkaar en het bieden van onderwijs op het niveau van het kind.
 
Regels en afspraken vormen een belangrijk kader van waaruit gewerkt wordt. Het
geeft houvast voor kinderen en er kan optimaal gestreefd worden naar een plek waar
ieder zich veilig kan voelen en tot rust kan komen. Het geheel van regels en
afspraken, de wijze waarop leerlingen en leerkrachten met elkaar omgaan en de
sfeer waarin dat gebeurt, noemen we het pedagogisch klimaat.

De Hilt verschilt daarin echt van andere scholen. Vooral op het gebied van afspraken
en regels voert de school een consequent beleid. Dit betreft afspraken over de wijze
waarop we met elkaar omgaan, problemen oplossen, maar ook regels over
bijvoorbeeld het meebrengen van spulletjes naar school en de maaltijd tussen de
middag. Belangrijk hierbij is dat het voor kinderen (en uiteraard ouders) duidelijk
moet zijn wat er van hen wordt verwacht. Dat brengt rust voor de leerlingen.
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Ze hoeven zich niet waar te maken in de zin van nog meer, beter en groter willen zijn
dan een ander.

De Hilt is dus echt een speciale school met een speciale aanpak voor kinderen die dat
voor korte of langere tijd nodig hebben.
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2.2 Goed omgaan met elkaar
Een heel belangrijke voorwaarde voor een school als De Hilt om de kinderen te
kunnen onderwijzen en begeleiden is het bieden van een goed pedagogisch klimaat.
Binnen dit pedagogisch klimaat gaat het om aspecten als veiligheid, geborgenheid,
respect voor elkaar en elkaars spullen. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze
speciaal mogen zijn, dat er fouten mogen worden gemaakt, maar ook dat we hen
aanspreken op hun gedrag.
 
Om de eigenwaarde van een ieder te waarborgen willen we kunnen terugvallen op de
volgende uitgangspunten:
 
Kleding kan aanleiding zijn tot seksueel ongepast dan wel onaanvaardbaar gedrag of
opmerkingen van andere jongeren (o.a. topjes/hemdjes die te veel bloot laten
zien). We willen voorkomen dat leerlingen op een respectloze manier benaderd
worden of op een verkeerde manier aandacht krijgen.
Kleding, sieraden, petten of anderszins met verwijzing naar drugs zoals bijvoorbeeld
een wietblad roepen een sfeer van stoerdoenerij op, die we willen voorkomen.
 
Uitingen, in woord en gebaar die in het algemeen als discriminerend worden ervaren
zijn niet acceptabel. Hiermee bedoelen we bepaalde merkkleding als Lonsdale,
vlaggen op een jas, hakenkruizen in agenda of op tekenpapier enz. Een exacte
omschrijving is moeilijk te geven.
 
Zodra wij merken dat er een bepaalde sfeer wordt opgeroepen (bedoeld dan wel
onbedoeld) die ten koste gaat van nationaliteit, cultuur of religie van een ander dan
zullen wij hier direct afwijzend op reageren en dit ook verbieden.
 
Deze lijst is niet volledig, voor u en uw kind moet duidelijk zijn dat we onze tijd en
energie willen steken in de ontwikkeling en perspectief van uw kind. Bovengenoemde
punten werken daarin belemmerend en dragen niet bij tot een positief
opvoedingsklimaat. De ervaring leert dat we vrijwel altijd terug kunnen vallen op de
medewerking van de ouders.
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Een sociaal veilige school betekent dat
wij elke dag werken aan een voorspelbare en veilige leer/leefomgeving-
wij een actief beleid voeren tegen pesten-
wij werken op basis van een schoolveiligheidsplan (te vinden op de website van de-
school)
wij in tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen vragen naar veiligheidsbeleving en-
zo nodig verbeteringen doorvoeren
wij incidenten registreren– denk aan een val uit het klimrek op het schoolplein of een-
andere ‘ongelukkige’ gebeurtenis of melding van ongewenst gedrag
wij een coördinator sociale veiligheid hebben die aanspreekpunt is voor leerlingen,-
ouders en medewerkers
 

voorbereiding kerstviering
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2.3 Wij peilen elk jaar de veiligheidsbeleving: doe
mee!
Eén keer per jaar peilen wij bij uw kind en u de veiligheidsbeleving. Dat gebeurt via
vragen in de algemene peilingen. Met de uitkomsten kunnen wij onszelf weer verder
verbeteren en blijven werken aan een sociaal veilig klimaat. Wij vragen u dus om echt
mee te doen!
 
We bespreken de resultaten van die veiligheidspeiling in ons team en koppelen die
ook terug naar ouders en naar de Inspectie van het Onderwijs. Die houdt namelijk niet
alleen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, maar kijkt ook of wij de Wet sociale
veiligheid op scholen goed uitvoeren.
 
Naast de peilingen van de Aloysius Stichting heeft de school ook deelgenomen aan de
veiligheidsmonitor van het ministerie van onderwijs. Hierbij geeft 96% van de
leerlingen aan zich veilig te voelen op school. en 97% geeft aan zich niet gepest te
voelen.
 
Algemene tevredenheid                      
                             2019    2021
leerlingen              92%      89%
medewerkers        94%      99%  
ouders                   99%      99%
 
 
Bevlogenheid
                             2019     2021
Medewerkers        96%     93%
 
 
Toewijding
                             2019     2021
Medewerkers        95%      97%
(vanwege de schoolsluiting vanaf 16 maart is er in 2020 geen peiling geweest, wel over
het thuisonderwijs)
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2.4 Aanspreekpunt: de coördinator sociale veiligheid
Op onze school is Willemien van Hout (orthopedagoog) de coördinator sociale
veiligheid. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ‘pesten’ in de school en bewaakt ook
hoe wij als school ons anti-pestbeleid uitvoeren. Heeft iedereen voldoende aandacht
voor signalen van pesten? Houdt iedereen zich aan afspraken?
 
Ook als u een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen onze school, luistert de
coördinator sociale veiligheid naar u. Hij of zij brengt ook in kaart wat u hebt gedaan
om gehoor te vinden voor uw klacht. En naar uw ideeën voor oplossingen. U hoort
welke vervolgstappen mogelijk zijn.
 
De coördinator sociale veiligheid kan u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon, het college van bestuur van Aloysius of de klachtencommissie.
Vindt u het fijn dat de coördinator sociale veiligheid meegaat voor een eerste gesprek,
dan kan dat.
 
Onze coördinator sociale veiligheid zorgt er ook voor dat wij de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling zorgvuldig uitvoeren. Als school zijn wij verplicht om
vermoedens van huiselijk geweld te melden: onze medewerkers zijn allemaal
getraind in het tijdig oppikken van signalen en weten dus goed waar zij op moeten
letten. Vragen over dit onderwerp? Benader dan onze coördinator!
Contact opnemen met de coördinator sociale veiligheid kan via telefoon van school of
e-mailadres: willemien.vanhout@aloysiusstichting.nl
 
 

2.5 Vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen
kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen
wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven)-
psychisch en fysiek geweld-
discriminatie en radicalisering-
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Hoe neemt u contact op met de vertrouwensinspecteur?
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur)
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Meer weten?
Ga voor alle informatie naar de website van de Inspectie van het Onderwijs:
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
 
 

2.6 Download de folder sociale veiligheid
Wilt u meer weten over sociale veiligheid? Download dan de folder van onze website
www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid. In de folder
staat meer over wat te doen bij ongewenst gedrag zoals pesten of discriminatie, hoe u
een klacht kunt indienen en wat onze externe vertrouwenspersonen voor u kunnen
betekenen.
 
Zie ook achterin deze schoolgids de contactgegevens van de externe
vertrouwenspersonen en de onafhankelijke klachtencommissie.
 
 

2.7 Veilig omgaan met privacygegevens
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leerlingen, ouders en
medewerkers. Dit doen wij volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
 
Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen, werken wij nauw
samen met netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Vaak is het nodig
om gegevens met elkaar uit te wisselen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.
Bij inschrijving van uw kind op school, vult u hiervoor een toestemmingsformulier in
(u kunt uw toestemming overigens weer intrekken als u dat wilt). Wij delen en
ontvangen alleen die gegevens die écht nodig zijn om ons werk goed te kunnen doen.
 
Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan beslist u als ouders/verzorgers over de privacy van
uw kind. De wet gaat er daarbij vanuit dat de toestemming voor het uitwisselen van
gegevens van één ouder voldoende is. Zijn ouders gescheiden, dan vragen wij
standaard toestemming aan beide ouders.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
https://www.aloysiusstichting.nl/Home/Contact/Klachten-en-sociale-veiligheid
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Voor het gebruiken van beeldmateriaal van onze leerlingen vragen wij expliciet
toestemming. Meer informatie hierover staat op www.aloysiusstichting.nl/privacy.
 
 

2.8 Scholen op de kaart
Al onze scholen zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. U vindt hier per locatie
gegevens over onder andere leerlingaantallen, uitstroom, inspectiewaardering enz.
Deze gegevens worden automatisch door DUO in het systeem gezet, waar nodig heeft
de school deze info verder toegelicht. Voor vragen hierover kunt u altijd bij de
directeur terecht.

https://www.aloysiusstichting.nl/privacy
https://www.scholenopdekaart.nl/
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Hoe werken wij?

3.1 Ons onderwijs
3.1.1 MKD de Mikkel 
Kinderen die met een jeugdzorgindicatie zijn geplaatst op het medisch
kleuterdagverblijf De Mikkel hebben vanaf 4 jaar recht op onderwijs. Dit
onderwijsprogramma wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van De Hilt.
Uw kind komt in een groep van ongeveer 7 á 9 groepsgenootjes. In deze groep vindt
uw kind houvast in een veilige en voorspelbare omgeving. Er is een duidelijke en vaste
dagindeling die is afgestemd op de kinderen van de groep. De behandeling, het
onderwijs en de verzorging zijn in handen van twee groepsleidsters (pedagogisch
medewerker en leerkracht), mogelijk aangevuld met een stagiaire. Elke groep heeft
een eigen ruimte waarin allerlei voorzieningen aanwezig zijn die gericht zijn op het
stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.
 
Contact ouders / groep - contactschriftje
Het dagelijks contact tussen ouders en groep vindt plaats tijdens breng- en
haalmomenten en in de vorm van een contactschriftje. Ieder kind heeft een eigen
schriftje. Er kan van alles in staan: wat het kind thuis heeft gedaan, eventuele vragen
of berichten van ouders. ‘s Morgens wordt het schriftje van huis naar het MKD
meegenomen en ‘s middags geeft de groepsleiding het weer mee naar huis. De
groepsleiding schrijft er regelmatig in; wat het kind die dag gedaan heeft, hoe het kind
heeft gereageerd op bijzondere gebeurtenissen, hoe het zich die dag heeft gevoeld.
Bovendien kan de groepsleiding ook vragen hebben aan de ouders. Het is fijn als u
zelf ook regelmatig in het schriftje schrijft.
 
Onderwijsactiviteiten
In alle MKD groepen worden onderwijsactiviteiten gedaan in de groep zelf. Het
onderwijs wordt afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. De
kinderen vanaf 4 jaar, die onderwijsactiviteiten volgen binnen de groene, gele of de
blauwe groep, staan ingeschreven bij De Hilt. Dit is een school die valt binnen het
speciaal onderwijs. Deze inschrijving houdt in dat er een samenwerking is tussen het
MKD en een onderwijscoördinator van De Hilt, met als doel het onderwijs in de
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groepen te ondersteunen en samen met de ouders en het behandelteam de
mogelijkheden voor vervolgonderwijs te onderzoeken.
 
Methode Piramide
In alle groepen wordt gewerkt met de methode Piramide, waarbij, afhankelijk van de
groep, activiteiten worden geboden op het niveau van groep 1 of groep 2. Piramide is
een onderwijsprogramma waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden en
waarin spel centraal staat. Er wordt gewerkt in thema’s. U zult steeds geïnformeerd
worden over het actuele thema, zodat u er thuis ook met uw kind over kunt praten,
zingen en spelen. Er wordt in de klas aandacht besteed aan de verschillende
ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s uit Piramide. 
 
3.1.2. Het speciaal onderwijs (s.o.)
De so-afdeling bestaat uit 10 groepen in de leeftijd van 5  tot ± 13 jaar. Alle vakken van
het basisonderwijs komen in deze afdeling aan de orde. Speciaal wordt er aandacht
geschonken aan sociale redzaamheid, opheffen van faalangst, verminderen van
concentratiestoornissen, vergroten van bewustzijn, zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
Door middel van aparte lessen, zoals creatieve therapie, weeksluitingen, bivak en
themadagen, wordt gewerkt aan de sociaal emotionele ontwikkeling: hoe ga je om
met afspraken en teleurstellingen, driftbuien, verdriet, boosheid, enz. Structuur wordt
onder andere aangeboden door het hanteren van pictogrammen, duidelijke regels,
vast programma en nabijheid de vaste groepsleerkracht.
 
In het so werken de kinderen met methodes die ook op de basisschool worden
gebruikt. In de ochtenduren wordt van kwart voor negen tot half elf aan de vakken
rekenen en taal/spelling gewerkt.
In de meeste klassen is naast de groepsleerkracht een  klassenassistent of
stagiaire aanwezig om leerlingen extra te begeleiden. De ochtendpauze wordt in de
klas doorgebracht. Het accent in de ochtendpauze ligt vooral op het
samen leren spelen.
Na de ochtendpauze wordt veel aandacht besteed aan het technisch leren lezen, in
het hogere groepen aan begrijpend leren lezen en aan het schrijven. In de middag
komen andere vakken aan bod zoals wereldoriëntatie, Engels, creatieve therapie,
handvaardigheid en gymnastiek/zwemmen.
Ondersteuning van de leerlingen in het didactische aanbod wordt gerealiseerd door
het werken met het directe instructiemodel. Daarnaast wordt er gewerkt in drie
arrangementen namelijk intensief, basis en verdiept. Na groep 5 wordt in overleg met
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ouders het ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. We werken opbrengstgericht
en volgen de leerlingen met het 4D-model, waarbij uitgegaan wordt van de principes
data, duiden, doelen en doen.
De nadruk blijft liggen op het leren omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen in
allerlei situaties. In de klas worden daar afspraken over gemaakt, conflicten
uitgesproken en speciale programma's en activiteiten gehanteerd (zoals bijvoorbeeld
aparte lessen over seksualiteit en relaties, weeksluitingen, projecten, themadagen,
excursies en bivak).
 
3.1.3. Het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
In het vso zitten leerlingen in de leeftijd van 12  tot ± 18 jaar. Het vso biedt als het
onderwijsaanbod de VMBO Theoretische Leerweg (mavo). Voor een klein aantal
leerlingen betekent De Hilt eindonderwijs, andere leerlingen stromen door naar het
vo of mbo. Ook in het vso wordt opbrengstgericht gewerkt zoals in het so, namelijk
met het 4D-model waarbij uitgegaan wordt van de afstemming tussen data, duiden,
doelen en doen. Ondersteuning van de leerlingen in het didactische aanbod wordt
gerealiseerd door te werken met het directe instructiemodel. Daarnaast wordt er
gewerkt in drie arrangementen namelijk intensief, basis en verdiept. 
 
In het vso wordt gericht gewerkt aan de voorbereiding naar een overstap naar het
reguliere onderwijs (vo of mbo), de arbeidsmarkt of een combinatie van leren en
werken. De meeste leerlingen zitten in het Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. Dat
betekent dat  ze na de Hilt doorstromen naar het mbo. Dat kan middels het behalen
van certificaten en/of diploma's. We proberen altijd het maximaal haalbare resultaat
te realiseren. Voor de ene leerling betekent dit een volledig vmbo TL diploma, een
andere leerling verlaat de Hilt met vmbo BB, KB of TL certificaten in combinatie met
een branchecertificaat Keukenassistent (KAS). Uitstroom is mogelijk, afhankelijk van
behaalde resultaten en persoonlijke mogelijkheden, naar mbo niveau 2 tot en met 4
(BOL of BBL) of naar werk. Daarnaast is er binnen het Uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs uitgebreid aandacht voor de loopbaanontwikkeling, inclusief stage
en beroepenoriëntatie (LOB).
Voor leerlingen, die niet kunnen doorstromen naar het mbo creëren we zoveel
mogelijk verschillende situaties, waarin ze goed voorbereid worden op de
arbeidsmarkt. Voor elke leerling kunnen er andere keuzes gemaakt worden en wordt
een passend onderwijsaanbod gecreëerd. Dit aanbod wordt regelmatig met ouders en
leerling besproken en zo nodig aangepast.  
Er wordt gewerkt met methodes die ook in het reguliere vmbo gebruikt
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worden, ondersteund met digitaal lesmateriaal. De nadruk blijft liggen op het leren
omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen in allerlei situaties. In de klas worden
daar afspraken over gemaakt, conflicten uitgesproken en speciale programma's en
activiteiten gehanteerd (zoals bijvoorbeeld aparte lessen over seksualiteit en relaties,
weeksluitingen, projecten, themadagen, excursies en kamp).
 

voorbereiding op stage; de carrousel

 
 

3.2 Hoe betrekken wij leerlingen bij hun
ontwikkeling?
De vaste groepsleerkracht voert individuele gesprekjes met de leerling. De leerling
kan daar zelf ook om vragen of ouders kaarten dit aan. Daarnaast werken meerdere
volwassenen met de leerling en wordt indicenteel of structureel gesproken over
hun ontwikkeling, leerdoelen, OPP, wensen, frustraties, stage en (on)mogelijkheden. 
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weeksluiting vso

 
 

3.3 Ons aanbod
3.3.1. Aanbod voor s.o.
In het so zitten leerlingen van 4-5 jaar tot 12-13 jaar. Taal, spelling, rekenen, schrijven
en lezen gebeurt veeal in de eigen klassengroep. Vakken handvaardigheid/tekenen,
gym/zwemmen, wereldoriëntatie staan ook op het rooster en worden in de eigen
groep aangeboden. Accent ligt op het stimuleren van de sociaal emotionele
ontwikkeling, o.a. middels weekopening, weeksluiting, gezond gedrag, vieringen,
creatieve therapie en spelend leren.
De groepen zijn heterogeen samengesteld, dus er kunnen kinderen van 2 leerjaren in
één groep zitten. De aard van de problemen van de leerlingen kan heel divers zijn, te
denken valt aan autisme spectrum stoornis, ADHD en ODD. Maar ook wat betreft het
leerniveau kunnen de leerlingen erg van elkaar verschillen. Instroom vindt plaats aan
het begin van het schooljaar, maar kan ook tussentijds als er stoeltjes vrij zijn.
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In groep 7 van het so nemen leerlingen deel aan het verkeersexamen en aan Entree
toets of de NIO. In groep 8 nemen leerlingen deel aan de landelijke eindtoets van CITO
of Route 8.
 
3.3.2. Aanbod voor v.s.o.
Het onderwijsaanbod omvat verschillende leergebieden; Nederlands, wiskunde en
rekenen, Engels, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschijppijleer
en CKV, maatschappijkunde en bewegen en sport. Daarnaast is er een
leergebiedoverstijgend aanbod. Dit richt zich op het kunnen functioneren op de
gebieden leren, werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Dit onderwijsaanbod omvat
vier thema’s;
- Leren leren (studievaardigheden ontwikkelen en plannen)
- Leren taken uitvoeren (planmatig handelen en samenwerken)
- Leren functioneren in sociale situaties (gericht op eigen gevoelens en wensen en op
respectvol en verantwoordelijk omgaan met anderen)
- Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief (loopbaanontwikkeling,
beroepenoriëntatie, workshops vrije tijd, keuzes leren maken, stages).
 
De Hilt bereidt de leerlingen binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor om de
overstap te kunnen maken naar het vervolgonderwijs en verdere toekomst en doet dit
zo breed mogelijk. Het rugzakje wordt gevuld met die bagage, die een leerling nodig
heeft om te kunnen participeren in de maatschappij (leren, wonen, werken, vrije tijd
en als burger).
 
Daarvoor hebben we twee leerroutes:
vmbo TL leerjaar 1 t/m 5, alle leerlingen starten in de onderbouw met een volledig
vmbo TL programma. Als na leerjaar 2 blijkt dat een leerling niet alle vakken aan
kan, wordt het vakkenpakket aangepast met als doel certificaten op vmbo niveau te
behalen aangevuld met een branche certificaat KAS (keukenassistent).
Afhankelijk van motivatie, capaciteiten, individuele wensen en mogelijkheden kunnen
er binnen elke leerroute vakken toegevoegd worden, vakken vervallen en/of
combinaties van diverse leerroutes gemaakt worden. Om een en ander ook
daadwerkelijk te kunnen realiseren is een goede samenwerking met ouders
noodzakelijk.
 
De leerroutes worden uiteindelijk afgesloten met deelname aan staatsexamens. Dit
kan leiden tot een volledig vmbo TL diploma. Maar ook tot het behalen van vmbo TL,
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vmbo KB en/of BB certificaten voor één of meerdere vakken.
 
3.3.3. Vieringen en speciale activiteiten
 
3.3.3.1 Vieringen en speciale activiteiten 
School De Hilt is een leer/leef gemeenschap van kinderen en volwassenen, die samen
proberen op een prettige wijze hard te werken. Te werken aan lezen, taal en rekenen,
maar vooral te werken aan jezelf. Het grootste deel van de dag speelt zich af in de
klassengroep met één of soms twee leerkrachten. Een vaste leerkracht is de hele dag
aanwezig ter ondersteuning en begeleiding. Dit bevordert de sfeer van betrokkenheid,
herkenbaarheid en veiligheid. Toch moeten juist onze leerlingen leren in
verschillende situaties om te gaan met andere kinderen en andere volwassenen.
 
Ook met een groter wordende school probeert het team de activiteiten die passen
binnen de sociaal emotionele ontwikkeling doorgang te laten vinden. Deze vormen
van “ervaringsleren” passen in de visie van De Hilt met betrekking tot begeleiding van
de leerlingen. Om dit succesvol te laten verlopen is een grote mate aan inzet en
tijdsinvestering gedurende het schooljaar nodig. Jaarlijks is dit een speerpunt.
 
Een aantal momenten in de week en in het jaar besteden we daar speciaal aandacht
aan.
3.3.3.2 De weekopening 
Hier ontmoeten leerlingen en volwassenen elkaar weer na het weekend. Het is voor
iedereen een ontspannen begin van de week. De leerlingen van het s.o. komen bij
elkaar in de aula waar steeds een aantal onderwerpen aan bod komt. In het v.s.o. is
vanwege ruimtegebrek de weekopening verzet naar dinsdagochtend. Er is tijd en
gelegenheid om een praatje te maken, om te horen hoe het weekend is geweest en te
horen wat er deze week staat te gebeuren.
 
3.3.3.3 De weeksluiting 
Zoals we de week samen beginnen, zo eindigen we de week ook samen. Binnen de
S.O.- en V.S.O.-afdeling  sluiten we de week af met een weeksluiting. Het is een
groepsoverstijgende en groepsdoorbrekende activiteit waarbij de leerling samen met
andere kinderen en volwassenen een uur lang  bezig is met een spel, een quiz, een
sportactiviteit, toneel of uitstapje. Alle kinderen worden betrokken bij de weeksluiting.
Samen met de volwassenen moeten ze ervoor zorgen dat de weeksluiting goed
verloopt. De kinderen komen tijdens de activiteit in contact met andere leerlingen en
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volwassenen. Het is een soort  'proeftuin' waarbij de kinderen in een veilige omgeving
kunnen experimenteren met hun gedrag. Je leert om te winnen, maar ook om tegen
je verlies te kunnen. Je leert om samen met kinderen uit andere groepen een
opdracht tot een goed einde te brengen. Je leert om naar elkaar te luisteren en te
kijken, ook al duurt het soms lang. Ook leer je om iets te laten zien van jezelf en om
iets van anderen te accepteren. Je leert om tevreden te zijn met wat je hebt bereikt en
zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Omdat juist deze dingen heel belangrijk
zijn voor een betekenisvol leven, zijn onze weekopeningen en weeksluitingen zo
belangrijk. 
 
3.3.3.4 Festivals 
Op onze school doen we veel dingen samen, vooral ook leuke dingen. Daar is veel van
te leren. Feestvieren is op De Hilt een manier om te leren beter met elkaar om te
gaan, aandacht te hebben voor anderen, iets te doen voor iemand anders. We maken
er dan ook een hele gebeurtenis van als er wat te vieren valt. Ouders van nieuwe
leerlingen  worden steeds vooraf uitvoerig geïnformeerd over het doel en het verloop
van de voorbereiding voor zo’n activiteit. In de week voorafgaand aan een festival
worden de nieuwe ouders uitgenodigd op school voor een informatieavond. U bent dan
beter in de gelegenheid om thuis vragen te beantwoorden van de kinderen en ze voor
te bereiden.
Ieder schooljaar vindt op de vrijdag voor de herfstvakantie het HeGeWiePi festival
plaats. Teamleden treden deze dag op en de leerlingen worden daar bij betrokken.
Iedereen krijgt een rol daarin.
In de week voor het paasweekeinde vindt het Hiltfestival plaats. Alle kinderen kunnen
dan optreden met een lied of een stukje opvoeren dat ze hebben geoefend. Op
woensdag vinden de optredens plaats van het v.s.o., donderdag zijn de s.o. leerlingen
aan de beurt. Donderdagavond wordt dit herhaald voor ouders, broertjes en zusjes.
Altijd met zeer groot succes!
 
Van grote activiteiten en vieringen maken we foto’s die geplaatst worden in het
Fotoalbum op de website (www.de-hilt.nl). Dit is een afgeschermd album, ouders
ontvangen aan begin van het schooljaar een inlognaam en wachtwoord. Van andere
activiteiten als weeksluitingen, excursies, spreekbeurten worden soms foto's
gemaakt die te vinden zijn bij het onderdeel Nieuws op de website. Ook via twitter
(@schooldehilt) en facebook ( school de hilt) zijn er berichten te lezen over de school.
 
De website geeft ouders een mogelijkheid om op de hoogte te blijven van datgene wat
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leerlingen meemaken. Sommige ouders willen liever niet dat er een foto van hun kind
wordt getoond en dat kan ook voor de leerling zelf gelden. Met een groter wordende
school is het voor ons niet mogelijk om dit precies bij te houden. Mocht u een
bepaalde foto dus liever niet op de website zien dan kunt u dat aan ons doorgeven en
zullen wij zo snel mogelijk de foto verwijderen. Als school zijn we er wel trots op om
juist te laten zien welke positieve ervaringen onze leerlingen beleven door deze
sociaal emotionele ontwikkelingsactiviteiten.
 
3.3.3.5 Bivak en kamp 
Deze ervaring geldt zeker ook voor het bivak of het kamp in één van de laatste
schoolweken. Met z'n allen gaan we dan een aantal dagen naar een blokhut of
kampeerboerderij. Wekenlang leven we hier samen naar toe en elk jaar is het een
geweldige ervaring. De voorgaande jaren  heeft de s.o. afdeling in een
vakantieboerderij in Westelbeers  gelogeerd. De groepen van het v.s.o.. zijn naar een
groepsaccommodatie  in Gemert  geweest. De oudste groepen van het v.s.o. gaan niet
mee, zij gebruiken deze tijd voor de voorbereiding op het mondelinge examen.
 
3.3.3.6 Verjaardagen van leerlingen 
Als een leerling jarig is mag hij/zij trakteren. Omdat we liever geen snoep zien is er de
afspraak dat de leerling maximaal  € 3,50 meebrengt. Door de s.o.leerlingen wordt
voor dit bedrag een gezonde en lekkere traktatie gemaakt. De v.s.o. leerlingen
overleggen met de groepsleerkracht hoe dit bedrag het beste besteed kan worden
voor een traktatie. Behalve het trakteren wordt er in de klas natuurlijk iets bijzonders
gedaan.
 
 
 
 

3.4 Onderwijsopbrengsten
Wij verbeteren ons onderwijs op een planmatige manier. We noemen dat
opbrengstgericht onderwijs. Dit betekent dat we de leerlingen niet alleen heel goed
volgen, maar opbrengstgericht werken aan ambitieuze doelen. Het zogenoemde 4D-
model helpt ons daarbij.
 
De 4D’s staan voor data, duiden, doelen en doen. We verzamelen de resultaten van de
toetsen van onze leerlingen en bekijken die goed: wat kunnen wij nog anders of beter
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doen, of wat gaat al goed? We stellen daarna nieuwe doelen voor de volgende periode
en gaan weer aan de slag. Zo doorlopen we steeds deze verbetercyclus. Zo kunnen
leraren hun dagelijkse handelen goed afstemmen op de ambitie die we hebben voor
ons onderwijs. 
 
Vanuit de so-afdeling zijn er slechts enkele leerlingen die uitstromen naar het
regulier vervolgonderwijs. De meeste leerlingen stromen vanwege de ernst van de
problematiek uit naar een vso school. Dit kan zijn een vso met programma
vmbo AGL/BB (Korenaer), programma havo/vwo (Berkeschutse) of binnen De Hilt
naar de vso-afdeling met vmbo-TL programma. Samen met het
samenwerkingsverband Helmond-Peelland wordt kritisch bekeken welke
uitstroommogelijkheid voor elke leerling passend is.  
 
Alle vso leerlingen die de school verlaten, krijgen een portfolio mee. Dit portfolio
wordt zo goed mogelijk gevuld met alles wat behaald is of waaraan gewerkt is. Dit
betekent dat  leerlingen kunnen uitstromen met vmbo TL diploma of een verzameling
van certificaten. 
 
Aan de hand van het LOB progamma wordt gekeken per leerling waar de leerling
naar uitstroomt. Hierover hebben we regelmatig overleg met de leerling, ouders,
vervolgopleidingen, arbeidsdeskundige en gemeente. Met een goed gevuld
portfolio hebben de leerlingen meer kans op slagen binnen de vervolgopleiding en/of
binnen werk. Willemien van Hout, onze orthopedagoog, begeleidt dit proces. 
 
Uitstroomgegevens schooljaar 2020-2021:
 
Vanuit de SO-afdeling 
SO Antoon van Dijkschool 4
SO Lataste Horn 1
SO Vado college Boxtel 1
VSO De Korenaer Helmond 4 
VSO Korenaer Stevensbeek 2     
VSO De Hilt 12
VSO De Berkenschutse 2
VO Jan van Brabant 1
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Vanuit de VSO-afdeling
Niveau 1 MBO 1
Niveau 2 MBO 6
Niveau 3 MBO 4
Niveau 4 MBO 6
VSO Ortolaan 1
VO jan van Brabant 1
Dagbesteding 1
Beschutte werkplek 2
Reguliere arbeid 2
Ontheffing leerplicht 2
 
 

diploma-uitreiking
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Overzicht eindexamens

Opleiding +
niveau

Aantal
eindexamenkandi
daten

Aantal geslaagde
eindexamen-
kandidaten

Aantal geslaagde
eindexamen-kandidaten na
herkansing

Aantal gezakte
eindexamen-
kandidaten

Percentage
geslaagden

Vmbo BB 7 7   100

Vmbo TL 14 14   100

vso
getuigschrift

1     

 
 

3.5 Europees Sociaal fonds
De gemeente Helmond heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van
leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio
Helmond-De Peel. Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit
het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU.
Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of
vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende
stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra
begeleiding bij praktijklessen.
Analyse
Verder uit te werken door de school: voldoet dit aan verwachtingen? Wat maakt dat
eventuele veranderingen/afwijkingen zijn ontstaan? Is er een trendbreuk met
voorgaande jaren? E.d.
 
 

3.6 Na onze school
Wij doen er alles aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
volgende stap. Alle vso leerlingen die de school verlaten, krijgen een portfolio
mee. Dit portfolio wordt zo goed mogelijk gevuld met alles wat behaald is of waaraan
gewerkt is. Aan de hand van het LOB progamma wordt duidelijk waar de leerling naar
kan uitstromen. We werken hiervoor samen met o.a. ROC ter Aa, Summa, St Lucas,
De Rooi Pannen en Helicon. Hierover hebben we regelmatig overleg met de leerling,
ouders, doorstroomcoach, arbeidsdeskundige en RMC van de gemeente. Met een
goed gevuld portfolio hebben de leerlingen meer kans op slagen, binnen de
vervolgopleiding en/of binnen werk. Willemien van Hout, onze orthopedagoog,
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begeleidt dit proces. 
 
De leerlingen worden na hun overstap nog 2 jaar gevolgd. 95% van de leerlingen
hebben na De Hilt de juiste keuze gemaakt. Er zijn zelfs leerlingen die daarna
doorgestroomd zijn naar een hoger niveau binnen het mbo of na het behalen van het
mbo niveau 4 diploma doorgestroomd zijn naar het hbo.  
 
 

3.7 Wat hebben we bereikt en waar werken we aan?
Vanuit onze koers, schoolplan en jaarplan werken we aan verschillende doelen om
onze leerlingen betekenisvol onderwijs te bieden, voor een betekenisvolle toekomst. 
In schooljaar 2020/2021 hebben we gewerkt aan de volgende items en onderdelen:
 
Binnen LOB krijgen leerlingen de kans om in leerjaar 4 en 5 EHBO-certificaat te-
behalen en/of VCA. Het afgelopen jaar is hier ook met succes het Motivatiekompas
aan toegevoegd. De stagebegeleiders hebben daar een eigen bevoegdheid voor
behaald. Dit zijn nu een vaste onderdelen van het LOB programma, maar LOB blijft in
ontwikkeling.
Komend schooljaar moeten we een nieuwe methode kiezen voor het vak biologie. Dit-
is de methode Biologie voor jou van Malmberg geworden.
De digitaal aangeschafte methode voor Ak en Gs worden als passend ervaren en dus-
uitgebouwd naar het daaropvolgende leerjaar. Leerjaar 1 en 2 werken nu volgens deze
methode.
Zowel de methode Engels als de methode economie is in het VSO het afgelopen jaar-
vernieuwd. Na een evaluatie is besloten om deze methode in het VSO uit te rollen voor
alle leerjaren. De methodes sluiten beter aan bij de onderwijsbehoeften van de
leerlingen, ook kan er digitaal mee gewerkt worden middels de Ipad.
Binnen de groeiende groep kleuters gaat de aandacht uit naar het aanschaffen van-
spelmateriaal wat tegemoetkomt aan het stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden.
Daarvoor is Lettertrein en Numicon aangeschaft en geïmplementeerd.
Gezien de huidige populatie binnen het SO met veel kinderen uit een behoorlijke-
taalachterstand gaat er vaak aandacht uit naar het aanschaffen van
taalstimuleringsmateriaal (methode Bouw is afgelopen jaar als zeer effectief ervaren
voor het begeleiden van voorbereidend en aanvankelijk lezen). Wordt gecontinueerd.
Binnen praktijkgedeelte van VMBO-BB voor de opleiding HBR moeten 4 modules-
ontwikkeld worden. Dit zijn de modules EHBO, Keukenspecialisatie, Evenementen en
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De bijzondere keuken geworden.
Onderwijsplannen voor SO en VSO blijft onder de aandacht i.v.m. steeds weer nieuwe-
ontwikkelingen op het gebied van exameneisen en kenmerken van steeds ook weer
wisselende populatie (faalangst, ASS, grote discrepantie in IQ). Voorbeeld is het vak
NASK in leerjaar 4 voor de talent leerlingen. 
We willen gaan deelnemen aan de pilot binnen VMBO-TL om vorm te geven aan-
praktijkexamen HBR. Daarvoor is de Hilt uitgeloot, maar gaan we wel deelnnemen
aan de pilot zelf examineren binnen het VSO.
Binnen de catering van het SO en VSO is aandacht voor gezond gedrag. Op vrijdag-
gaat de vakleerkracht koken een systeem opzetten, zodat alle leerlingen uit alle
klassen daarmee te maken krijgen. Alle klassen eten nu op vrijdag zelfgemaakte
verse soep die door de leerlingen zelf gekookt wordt. Het drinken van water/ranja ipv
pakjes frisdrank/sapjes wordt gestimuleerd in alle klassen.
Zowel binnen SO als VSO kunnen groepen deelnemen aan projecten ter bevordering-
van het plezier in het lezen in samenwerking met bibliotheek van Helmond. Wordt
gecontinueerd.
Binnen de basis midden en bovenbouw wordt adaptief lesgegeven. Deze leerlingen-
werken vaker digitaal op de Ipad om zo beter tegemoet te kunnen komen aan de
onderwijsbehoefte. Dit is voor de vakken rekenen en spelling volledig geraliseerd.
 
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende speerpunten voor ons
onderwijs
De ambitie van het SO en VSO zijn vastgelegd in het document Zicht op Kwaliteit, een-
analyse van de opbrengsten op schoolniveau. Dit document vormt een leidraad voor
het evalueren van de onderwijsrendementen middels data duiden doelen doen. Deze
evaluatie moet nu jaarlijks met het team besproken.
Elk kind wordt begeleid, onderwezen zoals het bij hem/haar past, op zijn/haar niveau.-
Daarvoor hebben we in de middenbouw so en bovenbouw so (met
uitstroomperspectief: AGL, PrO, vmbo-BB) gekozen voor adaptief onderwijs voor de
vakken: rekenen en spelling. Daarnaast krijgen deze kinderen een voorproefje van het
vak techniek. Het adaptief werken komt enorm tegemoet aan de onderwijsbehoeften
van deze leerlingen. Volgend schooljaar wordt dit nog uitgebreid met Ralfi-lezen.
Vanwege Corona is het implementeren van 1-2-3 Zing niet gelukt in de onderbouw-
VSO. Dit wordt komend schooljaar opgepakt. Binnen het SO blijft het aandacht vragen.
Team breed wordt de cursus Leren leren ingezet. Dit schooljaar wordt gestart met-
deze manier van werken door de bovenbouw SO en onderbouw VSO. Het doel is om
een gezamelijk visie hierop te ontwikkelen, zowel voor SO als VSO.
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Voor het vak biologie gaan de eerste en tweede leerjaar proefdraaien met een nieuwe-
methode. Dit is Biologie voor jou van uitgeverij Malmberg. Het vak geschiedenis wordt
aankomend schooljaar voor het eerst doorgezet naar de bovenbouw en als verplicht
examenvak ingezet.
Binnen het kleuteronderwijs is dit schooljaar voor de methode Krullebol gekozen om-
fijne motoriek te stimuleren. Halverwege het schooljaar wordt deze methode
geevalueerd. 
Deelname aan de pilot zelf examineren binnen het VSO.-
Door corona zijn er veel groepsoverstijgende activiteiten bijna 1 1/2 jaar niet door-
kunnen gaan, daarom is het dit schooljaar weer extra belangrijk om de leerlingen de
kans te geven en extra te ondersteunen om met succes te gaan deelnemen aan deze
hoogtepunten op sociaal emotioneel gebied van het jaar. 
 
 

3.8 Elke dag verder verbeteren
Aloysius is sinds 2015 ISO-gecertificeerd en voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs. Hiermee voldoen wij aan de eisen die onze eigen branche aan ons stelt.
 
Komende periode willen wij onze kwaliteitszorg door-ontwikkelen naar een meer
waarderende vorm. Dat betekent dat we nog meer kijken naar kwaliteit in de
dagelijkse praktijk: wat laten we nu zien op de werkvloer? Zien we daar onze visie,
missie, kernwaarden en onderwijsvisie terug in hoe wij handelen?
 
Wij kennen bij Aloysius interne auditteams. Speciaal opgeleide medewerkers
(auditoren) kijken bij elkaar naar de kwaliteit. Zo helpen we elkaar steeds verder
verbeteren.
 
Elk jaar vragen we leerlingen, ouders en medewerkers naar hun mening over ons
onderwijs, de veiligheid en hoe tevreden zij zijn. Met de opbrengsten verbeteren we
onszelf óók, als school, sector en stichting.
 
Uit de peilingen van april 2021 bleek wederom dat De Hilt  hoog scoort bij
zowel leerlingen,ouders en medewerkers. Er werden geen specifieke aandachtpunten
gesignaleerd. Opvallend in vergelijking met alle andere scholen van de Aloysius
Stichting was de hoge respons van ouders  bij zowel het s.o. als het v.s.o.! (zie 2.3)
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Hoe ondersteunen wij uw
kind?

4.1 Plan voor de leerling
Samen met uw kind en u maken we een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP
staat welk uitstroomperspectief mogelijk is – anders gezegd: wat kan uw kind ná deze
school gaan doen? – en hoe we daar op welke manier naartoe werken.
 
We beschrijven op welk niveau uw kind functioneert en wat nodig is voor zijn brede
ontwikkeling. We brengen in kaart wat de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren,
wat die ontwikkeling mogelijk belemmert en hoe we daarop in kunnen spelen.
Tussendoor kijken we minimaal twee keer per jaar met u en uw kind hoe het gaat en
zo nodig stellen we het OPP dan bij.
 
Op het moment dat een leerling op de Hilt start, wordt er een OPP
(ontwikkelingsperspectief) opgesteld en met leerling en ouders besproken. In dit
ontwikkelingsperspectief wordt aan de hand van de verkregen informatie van ouders,
voorgaande scholen en onderzoeken de stip op de horizon gelegd. Er wordt
vastgesteld waar we naar toe gaan werken en wordt het onderwijsaanbod bepaald.
Jaarlijks wordt middels onafhankelijke toetsen en competentielijsten de voortgang
gevolgd en besproken met ouders en leerling. Dit kan leiden tot aanpassing van het
ontwikkelingsperspectief en veranderingen in het onderwijsaanbod. 
 
 

4.2 Zorg voor de leerling
Onze school heeft een commissie van begeleiding. Die bestaat op onze school uit de
directeur Geert Rosielle en de orthopedagogen Willemien van Hout en Lotte van
Doorn.
 
De commissie van begeleiding ondersteunt en begeleidt leerlingen en leraren. De
commissie kijkt bij de intake bijvoorbeeld goed of uw kind bij ons op school op de
juiste plek is en volgt de ontwikkeling van uw kind daarna goed. Met het OPP als
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leidraad, checkt de commissie of wij met ons onderwijs het juiste antwoord bieden op
de behoefte van uw kind.
 
De commissie van begeleiding kan daarnaast een beroep doen op de schoolarts Marja
van de Elzen van de GGD, leerplichtambtenaar Patricia Verbakel en de eventueel
betrokken gezin- en jongerencoaches vanuit de gemeente. 
 
 

4.3 Welke expertise en ondersteuning bieden wij?
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat wat wij leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag kunnen bieden.
 
 

4.4 Onze samenwerkingspartners
Wij horen bij samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO en VO. In
het samenwerkingsverband maken schoolbesturen samen afspraken over passend
onderwijs voor kinderen. In het ondersteuningsplan staat hoe wij in ons
samenwerkingsverband werken. Lees meer op de website van ons
samenwerkingsverband: swv-peelland.nl
 
Wij werken verder samen met GGZ instellingen waaronder RAC, GGZ oost Brabant en
Herlaarhof. Met leerplchtambtenaren en gjcoaches vanuit de diverse gemeentes. Veel
van onze leerlingen bezoeken speciale organisaties die behandeling of begeleiding
bieden. 
 
 

4.5 Opvang en overblijven
Binnen het pedagogisch klimaat zorgen we voor kind-nabij onderwijs. Dat betekent
dat de leerkracht de hele dag bij de groep is. In de kleine pauze blijven we in de klas
en wordt door middel van spel gewerkt aan het 'leren spelen'. In de grote pauze eten
de leerlingen in de zaal aan een gedekte tafel, samen met de leerkracht. De school is
te groot om met alle groepen samen te eten, daarom is dat verdeeld in 4 groepen,
eerst de ene helft van het so en daarna de andere helft. Vervolgens gebeurt dit
hetzelfde bij de vso groepen. Na het eten gaat de leerkracht met de groep mee naar
buiten. Op de speelplaats en voetbalveld worden onder begeleiding van de
leerkrachten en ondersteuners activiteiten aangeboden.
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Partnerschap met ouders

Wij vinden een goed contact met u als ouders heel belangrijk. Sterker nog: samen
optrekken als ‘school’ en ‘ouders’ vinden wij zelfs noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling van uw kind. We willen graag weten hoe het thuis gaat, vertellen ook
graag hoe uw kind het op school doet en willen graag dat onderwijs en opvoeding
elkaar versterken.

tentoonstelling
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5.1 In contact: graag
In het aanmeldingsgesprek heeft u aangegeven wat uw kind aan onderwijs en
begeleiding nodig heeft. De directeur heeft u uitgebreid geïnformeerd over de visie en
werkwijze van De Hilt. Door uw kind aan te melden, geeft u aan vertrouwen te hebben
in deze werkwijze. De school kan dit overigens niet alleen, daar hebben we de ouders
hard bij nodig.
 
Ook voor het kind/jongere is het van groot belang dat het ervaart dat zowel school als
ouders in deze periode van zijn leven heel nauw samenwerken. Contact tussen ouder
en school is daarbij dus onontbeerlijk.
 
Het contact verloopt middels:
huisbezoek door de leerkracht, wij komen minstens eenmaal per jaar bij u thuis;-
ouder- en rapportavonden;-
dagelijks meegeven van een (pedagogische) agenda die door ouders ondertekend-
dient te worden;
telefonisch contact tussen school en ouders;-
gesprekken op school met een lid van Commissie van Begeleiding-
samenwerking met hulpverlenende instanties die in het gezin betrokken zijn.-
 
Elke dag krijgen de leerlingen in het s.o. een dagboekje mee naar huis. Daar staat in
het kort beschreven hoe het die dag is gegaan. Het is de bedoeling dat u als ouder dit
leest en de volgende dag ondertekend mee teruggeeft. Zo blijft u dagelijks op de
hoogte.
 
In de  v.s.o.-afdeling krijgen de leerlingen elke dag een agenda mee naar huis. De
agenda, ook al is die door de leerling aangeschaft, blijft eigendom van school vanwege
de vertrouwelijke informatie die er in staat vermeld. De agenda wordt gebruikt voor
het noteren van huiswerk, maar ook voor mededelingen van opvoedkundige aard: hoe
ging het vandaag, waar moet de jongere rekening mee houden. Meestal wordt met
een dergelijke opmerking het positieve gedrag benoemd en beloond. In de eerste
leerjaren van het VMBO wordt veel aandacht besteed aan het leren plannen. Daarvoor
is een speciale agenda aangeschaft.  In die agenda is ook ruimte voor u. We willen ook
graag van u weten hoe het thuis gegaan is om daarmee rekening te kunnen houden
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op school. Van u, als ouder, wordt verwacht dat u de agenda leest en ondertekent. De
agenda's worden in een aantal groepen door school verstrekt.
 
 

5.2 Bijblijven en meepraten over de voortgang van uw
kind
Na de eerste schoolweek worden ouders uitgenodigd voor de algemene ouderavond.
Door het jaar heen zijn er nog aparte ouderavonden:
In het najaar een ouderavond voor groep 8 leerlingen omtrent de uitstroom-
in nobember een ouderavond voor ouders en leerlingen van het 4e en 5e leerjaar-
v.s.o. omtrent examinering
in het voorjaar een ouderavond voor ouders en leerlingen van het  3e jaar v.s.o.-
omtrent stage en LOB (loopbaanontwikkleing)
voor elke grote viering is er een informatieavond voor nieuwe ouders -
Daarnaast wordt u uitgenodigd op school om over uw kind te komen praten naar
aanleiding van de MLS rapportage in februari. Dit verslag dient ook als basis voor een
eventuele TLV aanvraag.
De s.o. leerkingen krijgen 2 keer een rapport mee naar huis, voor het v.s.o. is dat 3
keer.
 
Wat verder heel erg belangrijk is: Als u moeilijkheden met school heeft of wanneer u
onbegrijpelijke dingen hoort, spreek dat dan niet uit tegenover uw kind of in zijn of
haar bijzijn, ook al zou het gelijk aan uw kant zijn. Kinderen kunnen dit beslist niet
aan. Het kind wordt er alleen onzeker door. Mocht u dingen horen van uw kind die u
niet begrijpt of die u niet aanstaan, neem dan contact met ons op. We weten uit
ervaring, en veel ouders met ons, dat dit de beste manier is om samen aan en met uw
kind te werken.
 
Verder is het voor u van belang te weten dat wij een luisterend oor hebben.
Wij doen het samen voor uw kind. U kunt altijd zelf een gesprek aan vragen, met de
leerkracht, directeur of orthopedagoog.
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5.3 Ouderpeilingen
Natuurlijk hopen wij dat wij zo met elkaar in contact zijn, dat u zich meldt als u een
vraag, compliment of tip voor ons hebt. Ook kunt u elk jaar meedoen met onze
ouderpeiling, net als uw kind. Maak hier alstublieft tijd voor vrij, want met de
uitkomsten kunnen wij onze school weer beter maken.
 
 
 

5.4 Meedoen en meepraten op school
Elke school in Nederland moet een medezeggenschapsraad hebben. Het is een soort
ondernemingsraad zoals in het bedrijfsleven. In deze raad zijn ouders en leerkrachten
vertegenwoordigd.
De MR geeft adviezen aan ouders, team en bestuur. Ze geeft haar mening over alle
aangelegenheden van de school.
 
Oudergeleding
Petra vd Steeg, moeder Sem
Frank Meulendijks, vader Mika  
Elly Goossens, moeder Kevin 
 
 
Personeelsgeleding 
Dick Hegeman, leerkracht
Tom Sanders, adjunct
 
Adviserend lid
Geert Rosielle, directeur
 
Aloysius kent ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin
denken ouders en medewerkers op stichtingsniveau mee over onze organisatie. De
GMR vergadert zo’n zes keer per jaar op een centrale plek in het land en kan nog
ouders gebruiken! 
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5.5 Vrijwillige ouderbijdrage: wat doen wij daarmee?
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen veel mee te geven. We doen bijvoorbeeld
allerlei activiteiten op en buiten school, gaan op excursie, organiseren een sportdag
en gaan op schoolreis. Nog belangrijker vinden wij het dat íedere leerling hieraan kan
meedoen. Daarom wordt op onze school met ingang van schooljaar 2020-2021 geen
vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd.

ouderavond
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5.6 Een klacht? Kom ermee!
Wij doen er alles aan om alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan
natuurlijk zijn dat u het ergens niet mee eens bent. Kom vooral langs met uw vraag,
ergernis of zorgen, dan gaan we in gesprek.
 
U kunt natuurlijk terecht bij de leraar van uw kind, maar ook bij de directeur of
coördinator sociale veiligheid (zie ook 2.4).
 
Krijgt u naar uw gevoel onvoldoende gehoor, dan kunt u contact opnemen met de
voorzitter van het college van bestuur van de Aloysius Stichting. Ook de externe
vertrouwenspersonen staan voor u klaar.
 
Als dit alles niet naar tevredenheid verloopt, kunt u een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie waarbij de Aloysius Stichting is aangesloten. De
coördinator sociale veiligheid of de directeur kan u hierin ondersteunen.
 
Alle contactgegevens vindt u achterin deze schoolgids, in hoofdstuk 8.
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Afspraken en regels

6.1 Onderwijstijd
 
Alle leerlingen van het SO en het VSO hebben dezelfde schooltijden. Elke dag van 8.45
uur tot 15.00 uur en op woensdag van 8.45 uur tot 12.30 uur. Hiermee voldoet de
school ruim aan het minimum aantal onderwijsuren in het schooljaar.
 
6.1.1. Medicatie
Sommige leerlingen dienen onder schooltijd medicijnen in te nemen. Het is voor ons
erg belangrijk te weten wanneer er veranderingen plaats vinden, wanneer andere
medicatie is voorgeschreven of wanneer de dosering is aangepast. Alle wijzigingen
dus graag op tijd aan ons doorgeven. In principe gaan we er vanuit dat de
ochtendmedicatie vóór schooltijd door u wordt geregeld. Medicijnen die onder
schooltijd ingenomen dienen te worden kunnen per week mee naar school gebracht
worden, liefst in een medicijndoosje.
 
We proberen hier heel zorgvuldig mee om te gaan, maar het kan gebeuren dat door
omstandigheden het wordt vergeten of wat later wordt ingenomen (later terug van
excursie of uitstapje dan gepland). We stellen u daarvan op de hoogte door middel van
een telefoontje of vermelding in het boekje.
 
Indien u vragen heeft betreffende de medicatie dan kunt u altijd contact opnemen met
onze schoolarts.
 
6.1.2. Rookvrije school
De school is een openbaar gebouw waarin niet gerookt mag worden. Naast deze
wettelijke regeling vinden we dat we het roken bij de (oudere) leerlingen niet moeten
aanmoedigen. Op school is afgesproken dat er geen rookwaar meegenomen mag
worden. Dit om te voorkomen dat er ’s ochtends of ’s middags in de taxi of in de buurt
van school gerookt wordt.
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6.2 Kind ziek? Meld op tijd!
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen.
Graag dit telefonisch voor schooltijd aan ons doorgeven. Geeft u géén mondelinge
boodschappen mee aan andere kinderen of aan taxichauffeurs. Er komen altijd
misverstanden van. Als uw kind langere tijd ziek is  moet u dat ook doorgeven aan de
chauffeur van de taxi en hem/haar natuurlijk ook weer meedelen wanneer uw kind
weer opgehaald moet worden.
 
Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind niet op school kan komen, dan moet
dit van tevoren worden besproken en/of aangevraagd.
 
Er wordt gebruik gemaakt van een verplicht digitaal verzuimsregistratiesysteem
waarbij de school dagelijks het verzuim moet registreren. De leerplichtambtenaar
volgt dit en kan besluiten in voorkomende gevallen ouders en leerling uit te nodigen
voor een gesprek op de gemeente. Bij veelvuldig ziekteverzuim moet de school eerst
de jeugdarts hierin betrekken. Aanspreekpunt voor school en ouders is
leerplichtambtenaar Patricia Verbakel van de gemeente Helmond.
 
Het schoolbeleid inzake verzuim is dat bij afwezigheid van leerlingen er direct contact
opgenomen wordt met ouders/verzorgers. De leerkracht onderhoudt telefonisch het
contact met het gezin tijdens het ziekteverlof, eventueel door middel van een
huisbezoek. Ten aanzien van het te laat komen op school volgt een individueel
gesprek met de eigen leerkracht. Bij veelvuldig te laat komen wordt de commissie
van begeleiding ingeschakeld en wordt gezocht naar een passende maatregel. Dit
gebeurt  altijd in overleg met de ouders. 
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6.3 Verlof: wanneer en hoe vraag je dit aan?
U kunt buiten schoolvakanties en vrije dagen schriftelijk verlof aanvragen als:
één van u als ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden-
waardoor u tijdens schoolvakanties niet met vakantie kunt (denk aan een baan in de
horeca of een agrarisch bedrijf)
u in géén van de schoolvakanties als gezin met vakantie kunt (bijvoorbeeld omdat uw-
kinderen in verschillende regio’s op school zitten en er geen gemeenschappelijke
vakantie is)
u te maken heeft met een bijzondere situatie zoals een bruiloft of begrafenis-
 
Verlof voor een vakantie is maximaal tien dagen, dit wordt nooit verleend tijdens de
eerste twee weken van het schooljaar.
 
Vragen over verlof? Zoek even contact met de directeur.
 
 

6.4 Schorsen: alleen als het écht niet anders kan
Wij doen er alles aan om iedereen een fijne schooltijd te bezorgen en stimuleren
positief gedrag.
 
Alleen als het écht niet anders kan, kunnen wij besluiten tot een schorsing van
maximaal vijf dagen, zodat een kind tot rust kan komen (of andere leerlingen) en we
een oplossing kunnen zoeken voor de situatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als
sprake is van mishandeling, bedreiging, diefstal of alcohol- of drugsgebruik of het
herhaaldelijk negeren van afspraken of regels.
 
In zeer uitzonderlijke situaties kan het college van bestuur van de Aloysius Stichting
besluiten om een kind van school te verwijderen.
 
 

6.5 Mobiele telefoons en multimedia
Ten aanzien van het meenemen van een mobiele telefoon kan in overleg met ouders
een uitzondering worden gemaakt.  Dit betreft dan leerlingen die ver van school
wonen en zelfstandig reizen. De telefoon wordt 's ochtends ingeleverd bij de
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leerkracht en op einde van de schooldag weer teruggegeven. Dit geldt ook voor de
smartwatch. Wordt tegen de afspraak in een mobiele telefoon toch meegenomen dan
wordt deze in beslag genomen.
U als ouder kan dan de telefoon op school komen halen. Over verlies en/of
ontvreemding van de telefoon verwijs ik u naar het onderdeel 6.10 Verzekering.
 
We kunnen en willen niet dagelijks controleren of de leerlingen spullen bij zich
hebben. U als ouder kan uw kind daar ook regelmatig aan helpen herinneren. Wel kan
het voorkomen dat we een jassen- of tassencontrole houden indien we vermoeden dat
er toch spullen worden meegenomen. We hebben daarbij niet de bedoeling om de
privacy aan te tasten maar willen voorkomen dat leerlingen in de problemen komen.
 
 

6.6 Kleding
Natuurlijk vinden we het fijn dat iedereen zich prettig voelt en zich naar eigen inzicht
kan kleden. Vindt een leraar of de directeur de manier van kleden van uw kind niet
gepast, dan gaan we hierover in gesprek met uw kind en met u.
 
Wij vinden het belangrijk dat wij visueel contact kunnen maken met elkaar en dat we
elkaars emoties op elkaars gezichten kunnen zien. Dit vinden wij belangrijk voor ons
pedagogisch klimaat op school. Daarom staan wij niet toe dat leerlingen, ouders en
medewerkers (en anderen die bij de school zijn betrokken) gezichts-bedekkende
kleding dragen.
 
 

6.7 Bewegingsonderwijs
De Hilt beschikt over een kleine gymzaal in het schoolgebouw. De leerlingen zorgen
voor gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen). Douchen is verplicht (1 keer
per week), de leerling zorgt zelf voor een handdoek. Voor het geval dat een leerling
een keer de gymspullen is vergeten hebben we reservekleding. 
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6.8 Welke schoolspullen heeft uw kind nodig?
Op De Hilt bestaat de afspraak dat de leerlingen geen spullen mee naar school
nemen, dat geldt voor s.o. en v.s.o. leerlingen. 
De leerlingen van het s.o. nemen alleen gymkleding mee naar school, voor  groep 4 is
dat op donderdag  ook zwemkleding.
Voor de zomervakantie krijgen de ouders van de leerlingen van het v.s.o. een brief
waarin staat vermeld  welke schoolspullen er nodig zijn voor een bepaald leejaar. 
 
Enkele regels en afspraken in ’t kort 
Verplicht:
gymschoenen of sportschoenen met naam erin. Geen zwarte zool en alleen voor-
gebruik in de zaal.Na de gymles wordt er gedoucht
bij verzuim: telefoontje of briefje-
‘gewoon’ brood voor tussen de middag. Geen snacks, drankjes, koek, cake of iets-
dergelijks. Voor melk wordt een bijdrage gevraagd, fruit mag in de pauze.
dragen van een stofjas bij de algemene technieken en in een aantal gevallen een-
veiligheidsbril (zijn op school aanwezig)
 
 
Niet toegestaan:
meebrengen van snoep, speelgoed, rookwaar en GSM-
geld op school: als dit echt nodig is of per vergissing wordt meegenomen, kan dit voor-
schooltijd worden afgegeven.
meebrengen van een (zak)mes of iets dat op een mes lijkt.-
te roken in of in de nabijheid van school.-
eten of roken in taxi of busje-
 
Mobiele telefoon
Ten aanzien van het meenemen van een mobiele telefoon kan in overleg met ouders
een uitzondering worden gemaakt. (zie 6.5)
 
Over verlies en/of ontvreemding van de telefoon verwijs ik u naar het kopje: 6.10
Verzekering.
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6.9 Vervoer naar school
Veel van onze leerlingen wonen wat verder weg. Zij kunnen schoolvervoer aanvragen,
of een vergoeding voor het gebruik van openbaar vervoer. Dit doet u in de gemeente
waar u woont.
 
De chauffeur van het taxibusje is verplicht om uw kind aan de deur op te halen en
daar ook weer af te zetten; uitzonderingen als een opgebroken weg en dergelijke
daargelaten.
Uw kind is verplicht zich in het busje goed te gedragen. Dat wil zeggen: géén ruzie
maken en niet eten in de bus; roken kan al helemaal niet. Als er toch moeilijkheden
zijn met uw kind of met een ander kind, dan moet u die bij de school melden. Wij
zullen dan proberen die op te lossen.
Blijft uw kind moeilijkheden maken dan wordt hij/zij van verder taxivervoer uitgesloten
en komen de kosten voor zijn/haar vervoer voor uw rekening.
Is uw kind ziek, dan moet u dit aan de taxichauffeur doorgeven. Natuurlijk ook als uw
kind weer beter is, zodat ze hem/haar weer op kunnen halen.
 
Heeft u klachten over het leerlingenvervoer, dan kunt u het vervoersbedrijf hierop
aanspreken, of contact opnemen met uw gemeente.
 
 

6.10 Verzekeringen
Als school hebben wij een ongevallen-, en een doorlopende reisverzekering
afgesloten en een SVI Plusverzekering.
 
Brengt uw kind spullen mee naar school en raken die beschadigd of zoek, dan zijn wij
hiervoor niet aansprakelijk. Maakt uw kind (ongetwijfeld per ongeluk) iets kapot op
school of raakt een eigendom van andere kinderen beschadigd, dan moet u uw eigen
verzekering aanspreken.
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6.11 Eten en drinken
De Hilt is een omgeving om samen te leren en samen te leven. Tussen de middag
eten we met kinderen en volwassenen aan gedekte tafels. Aan u als ouder wordt
gevraagd om voor tussen de middag ‘gewoon’ brood mee te geven. Dus geen snacks,
drankjes, koek, cake of iets dergelijks. Leerlingen krijgen thee of water bij het eten,
voor schoolmelk wordt een kleine bijdrage gevraagd. Uiteraard mag uw kind fruit
meenemen voor de kleine pauze.
 
Op vrijdag eten de groepen niet in de zaal maar in hun eigen klas. Om de beurt mogen
de leerlingen van het s.o. onder begeleiding soep maken voor hun groep in het
kooklokaal. De leerlingen van het v.s.o. nemen elke maandag 1 euro mee naar school.
Van dit geld wordt de soep betaald, de thee of ranja in de kleine pauze, soms wat
extra fruit. Mocht er geld overblijven op het einde van het schooljaar dan wordt dit
terug gegeven aan de ouders of in mindering gebracht van de bijdrage voor het kamp. 
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soep maken voor de groep

 
 

6.12 Sponsoring: hoe gaan wij daarmee om?
Wij staan open voor sponsoring, maar alleen als de sponsorgelden ten goede komen
aan de ontwikkeling van onze leerlingen en als die onze visie en manier van werken
ondersteunen.
 
Jaarlijks wordt er op school voor ouders en bekenden een kienavond georganiseerd.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan de bivakkas. 
In het voorjaar en najaar wordt een kledingsinzamelingsactie (Bag2school) gehouden.
De opbrengst hiervan gaat naar het weeshuis en schooltje in Mongolie. Een aantal
jaren op rij zijn we met de oudste leerlingen in het kader van maatschappelijke stage
naar Mongolie geweest om te helpen in het weeshuis. Vanuit deze contacten willen we
als school het weeshuis financieel blijven ondersteunen.
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weeshuis Mongolie

 
 

6.13 Rookvrij onderwijsterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht sinds 1 augustus 2020 een rookvrij terrein
te hebben. Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen,
studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers, zonder uitzonderingen. Het
rookverbod geldt voor alle onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, speciaal
onderwijs, mbo en hoger onderwijs.  Op het schoolterrein wordt het rookverbod
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aangegeven en de school is verplicht om het rookverbod te handhaven. Het
rookverbod geldt altijd (24 uur per dag en 7 dagen per week). Ook de e-sigaret valt
onder het rookverbod.
 
 

6.14 Samen maken we een veilige school!
Een school moet zorgen voor een veilige omgeving voor leerlingen en personeel en
dat doen we samen. Dit betekent dat messen of andere gevaarlijke voorwerpen
(wapenbezit) en verboden middelen niet toegestaan zijn op school. Afhankelijk van de
situatie kan de politie worden ingeschakeld. Dit is niet alleen in geval van mogelijke
strafbare feiten maar ook in de preventieve sfeer.
 
De schoolleiding heeft het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te
controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen door controle van
garderobekastjes-, kluisjes-, kleding- en/of tassen. Deze controles worden uitgevoerd
in het kader van een veilige school. De schoolleiding heeft het recht de verboden
middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen. Meer
informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan op de website.
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Schooltijden,
studiedagen en vakanties

7.1 Schooltijden
 
De schooltijden zijn: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.45 uur – 15.00 uur. 
Woensdag: 08.45 uur – 12.30 uur.
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen.
Graag dit telefonisch voor schooltijd aan ons doorgeven. 
 
Mochten er andere redenen zijn waarom uw kind niet op school kan komen, dan moet
dit van tevoren worden aangevraagd.
 
 
 

7.2 Schoolvakanties en studiedagen

Vakantie / Studiedag Van / op Tot en met

herfstvakantie maandag 25 oktober vrijdag 29 oktober

kerstvakantie vrijdag 24 december vrijdag 7 januari

Carnavalsvakantie maandag 28 februari vrijdag 4 maart

2e Paasdag maandag 18 april maandag 18 april

meivakantie maandag 25 april vrijdag 6mei

Hemelvaart donderdag 26 mei vrijdag 27 mei

Pinksteren maandag 6 juni maandag 6 juni

teamstudiedagen woensdag 22 juni vrijdag 24 juni
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laatste schooldag donderdag 21 juli donderdag 21 juli

studiedag (na kerstviering) vrijdag 24 december vrijdag 24 december

studiedag (na Hiltfestival) vrijdag 15 april vrijdag 15 april

studiedag vrijdag 22 juli vrijdag 22 juli

zomervakantie maandag 25 juli vrijdag 2 september

start schooljaar 2022-2023
voor s.o.

maandag 5 september  

start schooljaar 2022-2023
voor vso

dinsdag 6 september  

bivak met thema Jungle
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Contactgegevens

8.1 Schoolgegevens
 
 
School De Hilt
Azalealaan 38
5701 CM Helmond
telefoonnummer: 0492 - 525800
e-mailadres: dehilt@aloysiusstichting.nl
internetsite: www.de-hilt.nl
twitter: @schooldehilt
facebook: school de hilt
 
Tevens wordt het onderwijs verzorgd aan de kinderen die zijn geplaatst op
het medisch kleuterdagverblijf De Mikkel :
Rivierensingel 750
5704 NZ Helmond
 
Directeur : drs. Geert Rosielle
mobiele nummer: 06-49890417 
e-mailadres: geert.rosielle@aloysiusstichting.nl
 
Adjunct Directeur : Tom Sanders
mobiele nummer: 06-45456787
e-mailadres: tom.sanders@aloysiusstichitng.nl
 
Orthopedagoog-generalist : drs. Willemien van Hout
mobiele nummer: 06-53389362
e-mailadres: willemien.vanhout@aloysiusstichting.nl
 
GGD : 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 0492-584821     
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Bovenschools management:
J. Verstegen (sector directeur Zuid): 0475-583242
 
 
 
 

8.2 Contact met onze sector?
Onze school is onderdeel van sector Zuid.
 
 
 

8.3 Contact met onze stichting?
Aloysius Stichting
Leidsevaart 2
2215 RE Voorhout
Telefoon 0252 43 40 00
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur
secretariaat@aloysiusstichting.nl
 
Postadres
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
 
De voorzitter van het college van bestuur Johan van Triest is bereikbaar via
secretariaat@aloyiusstichting.nl.
 
De voorzitter van de raad van toezicht van de Aloysius Stichting is Jos Sweers,
bereikbaar via secretariaat@aloysiusstichting.nl.
 
 

8.4 Vertrouwenspersonen Aloysius Stichting
Onze externe vertrouwenspersonen zijn: Chris Woerden, (06) 22 723 603 of
woerdchr@telfort.nl en Wim Pietersma (06) 51 040 539 of w.pietersma@quicknet.nl.
 
 

mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloyiusstichting.nl
mailto:secretariaat@aloysiusstichting.nl
mailto:woerdchr@telfort.nl
mailto:w.pietersma@quicknet.nl
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8.5 Landelijke klachtencommissie
Leerlingen, ouders, medewerkers, bestuurders of medezeggenschapsraadsleden:
iedereen kan terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (Onderwijsgeschillen). Die
onderzoekt uw klacht en kijkt of uw klacht gegrond is.
 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
onderwijsgeschillen.nl
 
 

8.6 Contactgegevens samenwerkingsverband
SWV Helmond-Peelland PO
po@swv-peellandpo.nl
Bezoekadres:
Berkveld 19
5709 AE Helmond
Postadres:
Postbus 551
5700AN Helmond
0492-511232
 
SWV Helmond-Peelland VO
vo@peellandvo.nl
Adres: 
Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
0492-792700

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
https://onderwijsgeschillen.nl/

