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ALGEMEEN
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PrO De Baander is een zelfstandige school voor voortgezet onderwijs op katholieke grondslag.
Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring voor
praktijkonderwijs.
Praktijkonderwijs leidt de leerlingen rechtstreeks op voor een baan en bereidt hen voor op
zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ook stromen er leerlingen door naar
vervolgopleidingen, zoals bijvoorbeeld het MBO Amersfoort. PrO De Baander is een kleinschalige
school waar we respectvol met elkaar omgaan.
Wij vinden het belangrijk, dat de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar school
gaan. Pas dan kan er goed geleerd worden. Bij het geven van dit onderwijs wordt
uitgegaan van de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Zij krijgen daardoor zoveel
mogelijk les op eigen niveau en in eigen tempo. Het onderwijs omvat praktijkvakken, theorievakken,
cursussen en stages. Ook geeft PrO De Baander in samenwerking met het MBO Amersfoort
de Pré-Entree opleiding. Onze kernwaarden zijn: Samen, Ondernemend, Plezier en Op Maat.

INDIVIDUELE ONTWIKKELINGSPLANNEN (IOP)
Op PrO De Baander wordt gewerkt met Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP). Iedere leerling
schrijft daarin, gecoacht door de docenten, wat hij/zij wil leren op school en hoe hij/zij dat wil
gaan doen.
Het gaat hierbij om persoonlijke leerdoelen voor theorie- en praktijkvakken, cursussen en
stages maar ook om leerdoelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Het IOP wordt regelmatig bijgesteld. Natuurlijk wordt het IOP ook met ouders/verzorgers
besproken. Hiervoor krijgt u apart een uitnodiging.

THEORIEVAKKEN
Bij de theorievakken wordt uitgegaan van het IOP. Omdat de leerlingen op eigen niveau en in
eigen tempo werken, worden diverse methodes gebruikt.
In ieder geval krijgen de leerlingen:
•
•
•
•
•

Nederlands
Rekenen en wiskunde
ICT
Cultuur en Maatschappij
Praktijk- en loopbaanoriëntatie

Daarnaast staan ook op het rooster:
•
•
•
•

Engels
Sociale vaardigheidstraining
Gymnastiek
BAAZ (methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling en weerbaarheid)

PRAKTIJKVAKKEN
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Minstens de helft van de schooltijd wordt besteed aan de praktijkvakken. Na een brugjaar,
waarin de leerlingen zeven verschillende praktijkvakken volgen, kunnen ze in de daarop
volgende leerjaren kiezen uit de volgende vakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloemschikken
Bouwtechniek
CreActief
CreActief Beeldend
CreActief Textiel
Dierverzorging
Elektrotechniek
Fietstechniek
Glasbewerking
Haarknippen
Horecaoriëntatie
Houtbewerking

(BS)
(B)
(CA)
(CAB)
(CAT)
(DV)
(E)
(F)
(GL)
(HK)
(HO)
(H)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koken
Metaalbewerking
Paardenverzorging
Plantenteelt
Tractor rijden
Tuin
Technisch Tekenen
Uiterlijke Verzorging
Verzorging
Werkveldoriëntatie
Zangcoaching

(K)
(M)
(P)
(PT)
(TR)
(T)
(TT)
(UV)
(V)
(WO)
(ZC)

CURSUSSEN/BRANCHEGERICHTE OPLEIDINGEN
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Voor de leerlingen van de bovenbouw organiseren wij o.a. de volgende cursussen:
•
•
•
•
•
•
•

Assistent Hovenier
Autotechniek Hulpmonteur
Bedieningsassistent
Brood & Banket
Detailhandel
EHBO Jeugd Eerste Hulp
Heftruckbestuurder

(AH)
(AU)
(BAS)
(BB)
(DH)
(EHBO)
(HF)

•
•
•
•
•
•

Houtbewerken Machinaal
(MH)
Keukenassistent
(KAS)
Lassen MIG/MAG
(LA)
Schoonm. in de groothuishouding (SO)
VCA Basisveiligheid
(VCA)
Werken met Dieren
(DC)

Deze cursussen worden betaald en begeleid door PrO De Baander en afgesloten met een diploma
of een certificaat.

SAMENWERKING MET HET VMBO
PrO De Baander werkt samen met het VMBO. Incidenteel kunnen leerlingen van PrO De Baander
delen van lesprogramma’s volgen op het VMBO.

SAMENWERKING MET HET MBO
PrO De Baander werkt ook samen met het MBO. Leerlingen van PrO De Baander volgen dan
bijvoorbeeld één dag per week een opleiding op het MBO.

PRÉ-ENTREE OPLEIDING
In samenwerking met MBO Amersfoort wordt de Pré-Entree opleiding aangeboden. Het eerste
jaar volgen de leerlingen de lessen op PrO De Baander. In het tweede jaar worden de lessen op
het MBO gegeven.

STAGE
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Op weg naar werk doorloopt de leerling de volgende onderdelen:
Leerjaar 1: Technische Dienst (TD)
De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een docent diverse
technische werkzaamheden uit.
Leerjaar 2: Interne Begeleide Stages (IBS)
De leerlingen voeren in kleine groepjes onder begeleiding van een docent diverse
administratieve-, huishoudelijke- en technische werkzaamheden uit.

Leerjaar 3: Externe Begeleide Stages (EBS)
Tijdens dit schooljaar zullen de leerlingen een viertal periodes stage lopen bij verschillende bedrijven waar wij als school mee samenwerken. Dit zijn beroeps oriënterende en/of maatschappelijke stages in een bouwmarkt, zorgcentrum, magazijn, kringloopcentrum, supermarkt, restaurant,
cateringbedrijf enzovoort.
De stage vindt plaats onder schooltijd. Bijna iedere stagedag komt de begeleidende
docent een keer langs bij het bedrijf en krijgt zo goed zicht op de mogelijkheden van de
leerling. Er is aandacht voor sociale vaardigheden en werkhouding. De stagiair ervaart zijn/haar
kwaliteiten en voorkeuren, doet werkervaring op en kan later betere keuzes maken.
De leerlingen krijgen ook veiligheidsschoenen. Deze worden eenmalig door de school
aangeschaft. Voor sommige bedrijven is bedrijfskleding verplicht. U kunt deze informatie ook
vinden op de website www.debaander.nl, onder “EBS-presentatie”. Het contact met de bedrijven
loopt altijd via de stagebegeleider van PrO De Baander.

Leerjaar 4/5: Passie stage, oriënterende- en uitstroomstages
In overleg met de ouders gaan de leerlingen zelfstandig één of meerdere dagen stage lopen in
een bedrijf. Uitgaande van de belangstelling en vaardigheden van de leerling, zoeken zij een
passende stageplaats. Zij worden daarin begeleid door één van de stagedocenten van PrO De
Baander. Na de oriënterende stages stromen de leerlingen door naar een uitstroomstage. Het
doel is de leerlingen toe te leiden naar arbeid, werken en/of leren. De meeste leerlingen komen
via stage aan het werk. Ook stromen er leerlingen door naar vervolgopleidingen op het MBO.
Na het verlaten van de school kan PrO De Baander nog een jaar nazorg bieden,
eventueel in samenwerking met een andere organisatie. De voortgang van de stage bespreken
de stagedocenten met de leerling, het bedrijf en de ouders.

AVONDSCHOOL

7

Elke maandagavond van 19.00 - 21.00 uur kunnen oud-leerlingen terecht op de avondschool
bij ons op school. Afhankelijk van hun eigen keuze, worden ze dan begeleid op het gebied van
studie, werk, wonen, sport en vrije tijd.
De avondschool is de plek waar je in vetrouwde en veilige omgeving kan ontmoeten en waar je
begeleiding kan krijgen op weg naar zelfredzaamheid. Je kunt er sporten, praten over diverse
thema’s en hulp krijgen voor je opleiding.

KLASSENINDELING
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Elke leerling werkt zoveel mogelijk op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Een leerling
kan dus bij ons op school niet blijven zitten. Bij het samenstellen van de klassen wordt rekening
gehouden met leeftijd, karakter en niveau van de leerling. Elke klas wordt begeleid door een mentor. Indien mogelijk is de mentor ook het jaar daarop
docent van zijn/haar eigen klas. Dit geldt voor de onderbouw (klassen 1 en 2) en vervolgens
ook voor de bovenbouw (klassen 3, 4 en 5).
Mentoren:
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas
Klas

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B

Patricia Özdemir
Petra de Jager
Rachid Belhocein
Ornette Troost
Amber Agenant
Margriet van Dijk/Carla vd Linden
Sanne Huising
Thijs van den Brand

Klas 3C

Marjo van den Brand /
Jennifer Westening
Klas 4A
Jody Tolkamp
Klas 4B
Maurice Couvee
Klas 4C
Daan van der Klis
Klas 5A
Emiel Zweedijk
Pré-Entree A Sabrina Mekenkamp
Pré-Entree B Anniek Bijvank

RAPPORT
Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport. De leerlingen van de onderbouw
worden per vak beoordeeld op hun inzet en motivatie, concentratie, kennis en vaardigheden. De
leerlingen van de bovenbouw worden ook beoordeeld op inzet en motivatie en op kennis en
vaardigheden. Bovendien geeft het rapport een uitgebreide weergave van de stage.

IVIO-EXAMENS
Vanaf de derde klas kunnen leerlingen deelnemen aan IVIO-examens. Voor de vakken
Nederlands, rekenen, wiskunde en Engels kunnen de leerlingen op drie niveaus een diploma
halen. Het hoogste niveau is vergelijkbaar met de basisvorming in het VMBO.

DIPLOMA
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Na afloop van de schoolperiode krijgt de leerling een landelijk erkend diploma. Het eindniveau
van de leerlingen verschilt onderling. Daarom worden er bij het diploma ook certificaten verstrekt
van de behaalde cursussen. Op deze certificaten staat een beschrijving van de opgedane kennis
en vaardigheden.

LEERLING-KLUISJES
Elke leerling krijgt de beschikking over een afsluitbaar kluisje. Bij verlies van de kluissleutel moet
€ 7,50 voor vervanging in rekening worden gebracht.

SCHADE/VERLIES
De school is niet aansprakelijk voor schade aan, of het verloren gaan van eigendommen van
leerlingen. Hiervoor kunt u zelf een verzekering afsluiten. Aanmeldingsformulieren hiervoor
worden jaarlijks verstrekt.

WERKKLEDING
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Wij vinden het van belang, dat de leerling tijdens de praktijkvakken werkkleding draagt,
omdat het kan gebeuren dat er verf, olie of vet op kleding terechtkomt.
Op school zijn er stofjassen, overalls, schorten en laarzen aanwezig. Via de ouderbijdrage betaalt u hiervoor een kleine vergoeding. In de derde klas zijn werkschoenen
verplicht voor leerlingen op externe begeleide stage. Deze schoenen worden eenmalig
door de school aangeschaft.

SCHOOLBENODIGDHEDEN
De
•
•
•
•
•
•
•

leerling dient zelf te zorgen voor:
Schooltas of rugzak
Etui
Balpennen en potloden
Liniaal
Gum
Agenda
4-Rings multomap

Verder moet de leerling zorgen voor:
• Gymkleding
• Gymschoenen met zolen die geen strepen achterlaten op de vloer van de gymzaal.

ZIEKMELDEN
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Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is en hierdoor niet naar school kan komen. Het
is de bedoeling dat u dit als ouders/verzorgers vóór 8.30 uur doorgeeft aan de administratie.
Mocht uw zoon/dochter na het weekeinde nog niet beter zijn dan verwachten wij dat u dit
opnieuw aan ons doorgeeft. Leerlingen die stage lopen, dienen door ouders op school ziekgemeld te worden en daarnaast zelf de stage af te bellen en dit ook te melden bij hun stagedocent.
De school werkt samen met de jeugdarts van de GGD regio Utrecht zodat er tijdig ondersteuning
ingezet kan worden wanneer dit nodig is.

VERZUIM
Het kan ook voorkomen dat uw zoon/dochter afwezig is zonder bericht van u, de administratie
neemt dan contact met u op. Wanneer een leerling te laat komt in de les moet hij/zij zich melden bij de administratie voor een te-laat-brief. Bij 3 keer te laat, zonder geldige reden (ook na
leswisseling of pauze), moet de leerling nablijven. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. De
school werkt samen met de afdeling leerplicht van de gemeente, om ongeoorloofd verzuim en/
of spijbelen tegen te gaan.

VERLOF
Onze vakanties staan vermeld in onze schoolgids en op onze website. Slechts voor bijzondere
omstandigheden mogen wij toestemming geven voor verlof. Hiervoor dient u als ouders/verzorgers schriftelijk toestemming aan te vragen bij de directie. Het verlofaanvraagformulier vindt u op
onze website en is ook verkrijgbaar via de administratie. Extra vakanties of vervroegd afreizen
naar de vakantiebestemming zijn voor de wet geen ‘bijzondere omstandigheden’. Daar kunnen
wij dus geen verlof voor geven.

ONDERZOEK SCHOOLARTS
Leerlingen uit de eerste klassen worden opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts.
Hiervan ontvangen de ouders/verzorgers van tevoren bericht. Het is wenselijk dat ouders bij dit
onderzoek aanwezig zijn.

VEILIGHEID OP SCHOOL
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Het is belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en zich op PrO De Baander veilig
voelen. Om een veilig klimaat te waarborgen zijn duidelijke regels een voorwaarde. De gedragsen schoolregels zijn door ons op schrift gesteld en worden aan het begin van het schooljaar aan
uw zoon/dochter uitgereikt en met hen besproken. Op PrO De Baander is een anti-pest coördinator, Daan van der Klis. Deze coördinator is aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers als zij er met de mentor van de betreffende leerling niet uitkomen of hulp nodig hebben in
een pestsituatie. Daan van der Klis is dagelijks bereikbaar via 033-4723163 of 06-23812661.
Via e-mail dvdklis@debaander.nl. Het volledige pestprotocol staat op de website van de school
www.debaander.nl. De leerlingen, ouders en collega’s van PrO De Baander vullen jaarlijks een
enquête in om onder andere de veiligheid in de school in kaart te brengen.

PAUZE
PrO De Baander heeft een ‘gezonde schoolkantine’ volgens de normen van het
voedingscentrum. Energiedrankjes zijn op PrO De Baander verboden. Leerlingen van klas 1, 2 en 3 mogen het schoolplein niet verlaten. Het schoolplein
is rookvrij. Voor en na schooltijd en tijdens de pauzes wordt er op het schoolplein en in de
directe omgeving van de school gesurveilleerd.

GYMLESSEN/SPORTDAGEN
De gymlessen zijn verplicht! PrO De Baander heeft een eigen gymzaal. Een leerling
krijgt 2 lesuren per week gym. Als een leerling om een bepaalde reden niet aan de
gymles mag deelnemen, moet een door de ouders geschreven briefje worden overlegd met
vermelding van die reden.
Regelmatig worden er door school sportdagen georganiseerd. Ook doet PrO De Baander mee
aan een aantal sporttoernooien in de regio. U krijgt hiervan steeds tijdig bericht en u bent hierbij
van harte welkom.

OUDERAVONDEN/IOP-GESPREKKEN
Algemene Ouderavond 			
Ouderavond op inschrijving 1		
Ouderavond op inschrijving 2		
Ouderavond op inschrijving 3		
IOP gesprekken alleen leerlingen
IOP gesprekken met ouders		
IOP gesprekken met ouders		
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Onder voorbehoud, datum volgt.
03-12-2020
10-02-2021
14-04-2021
01/02-09-2020
07/08-10-2020
06/07-07-2021

Gedurende het schooljaar houden wij ouderavonden. Op deze ouderavonden kunt u
docenten te spreken vragen voor een zogenaamd 15-minutengesprekje. Twee keer per jaar
worden de Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP) ook met de ouders en de leerling besproken.

ACTIVITEITEN
Introductie / Activiteiten / Stageweek
Kansendag 2e klassen
Kerstmarkt
Kerstgala
Open dag
Keuzemarkt
Kamp/projectweek
Kennismaking nieuwe leerlingen
Diploma/certificaten uitreiking
Activiteitendag
Afsluiting

14-09-2020 t/m 18-09-2020
06-10-2020
10-12-2020
17-12-2020
(19-01-2021 o.v.b) en 21-01-2021
08-04-2021
21-06-2021 t/m 25-06-2021
07-07-2021
09-07-2021
13-07-2021
14-07-2021

SCHOOLTIJDEN
1e lesuur
2e lesuur
Kleine pauze
3e lesuur
4e lesuur

08.30
09.20
10.10
10.30
11.20

-

09.20
10.10
10.30
11.20
12.10

Grote pauze			
5e lesuur			
6e lesuur			
7e lesuur			
8e lesuur			

12.10
12.40
13.30
14.30
15.20

-

12.40
13.30
14.20
15.20
16.10

Alleen de bovenbouw kan het 7e en 8e uur les hebben. Tijdens deze lesuren worden ook extra
activiteiten aangeboden zoals zangcoaching en Rots & Water training.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

19-10-2020
21-12-2020
22-02-2021
31-03-2021
26-04-2021
13-05-2021
24-05-2021
15-07-2021

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

23-10-2020
01-01-2021
26-02-2021
05-04-2021
07-05-2021
14-05-2021
25-05-2021
27-08-2021

STUDIEDAGEN (HELE DAG GEEN LES)
06-10-2020
16-11-2020
18-12-2020
11-03-2021
07-07-2021

(m.u.v. 2e klassen)

AFWIJKENDE SCHOOLTIJDEN (12.10 UUR UIT)
07-10-2020		
IOP gesprekken
08-10-2020		
IOP gesprekken
30-11-2020		Studiemiddag
10-12-2020		Kerstmarkt
(19 en) 21-01-2021		
Open Dag
08-02-2021		Studiemiddag
21 t/m 25--06-2021		
Projectweek
06-07-2021		
IOP gesprekken
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ACTIVITEITENWEEK
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Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een activiteitenweek voor de leerlingen.
In deze week leren wij elkaar goed kennen en dat is belangrijk voor het verloop van het schooljaar.

DIPLOMA/CERTIFICATEN-UITREIKING
De leerlingen die de school afsluiten met een baan en/of leerlingen die een vervolgopleiding
gaan doen, krijgen hun diploma en certificaten uitgereikt op een speciaal voor hen gehouden
avond (zie ook overzicht activiteiten). Ouders en verzorgers zijn hierbij van harte welkom.

BESTUUR EN TOEZICHT
PrO De Baander is een school voor katholiek praktijkonderwijs met een directeur/bestuurder en
een Raad van Toezicht. De naam van ons bestuur is: Stichting voor Katholiek Praktijkonderwijs
Amersfoort & Omstreken.

BOEKENGELD
Ouders hoeven geen boekengeld te betalen.
De overheid geeft dit geld rechtstreeks aan de scholen.

OUDERBIJDRAGE (VRIJWILLIG)
Uw bijdrage is nodig voor o.a.:
• Veiligheidsmaatregelen zoals bedrijfskleding, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen
• Drukwerken zoals werkstukken en presentaties
• Verbruiksmateriaal bij praktijkvakken
• Kluisgeld
• Excursies
De ouderbijdrage bedraagt E 100,00.
Dit is een tegemoetkoming; de daadwerkelijke kosten liggen beduidend hoger.
Wij verzoeken u de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk over te maken op
rekeningnr. NL21 INGB 0004336900 t.n.v. Ouderraad PrO De Baander.
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WEBSITE WWW.DEBAANDER.NL
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U kunt onze website www.debaander.nl bezoeken. Daarop kunt u behalve deze schoolgids ook
actuele informatie en de kalender met belangrijke data vinden.

FACEBOOK
PrO De Baander heeft een eigen Facebook pagina. Like onze pagina om op de hoogte
gehouden te worden van de laatste nieuwtjes, foto’s, video’s en nog veel meer.
facebook.com/debaander

VERVOER
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De meeste leerlingen komen per fiets of met het openbaar vervoer naar school. Alleen als
er sprake is van een structurele handicap, kan de gemeente waar de leerling woont, voor
aangepast vervoer zorgen.

BOTTERPROJECT
PrO De Baander helpt mee de botter van de Stichting Vrienden van het Vormingswerk
Amersfoort te onderhouden. Regelmatig gaan de klassen een of meerdere dagen varen onder
leiding van een deskundige schipper.

RESTAURANT
PrO De Baander heeft een eigen restaurant “Het Eetlokaal”, dat wordt gerund door onze
leerlingen. Op donderdagavond van 17.30 - 19.30 uur serveren wij op reserveringen
een heerlijk 4-gangen diner. Voor resereveringen kunt u contact opnemen met de school,
telefoonnummer: 033-4723163.

KERSTMARKT
Elk jaar organiseren wij op school een kerstmarkt (onder voorbehoud). Daar worden producten
verkocht die door de leerlingen gemaakt zijn. De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar een
goed doel dat jaarlijks gekozen wordt door de leerlingen.

OUDERS EN MEDEZEGGENSCHAP
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Ouders hebben op PrO De Baander een stem die gehoord wordt. In de Medezeggenschapsraad
(MR) zitten vier ouders die meepraten over zaken die belangrijk zijn voor de school en het onderwijs aan onze kinderen. Samen met vertegenwoordigers van het lerarenteam komen we op voor
de belangen van onze kinderen. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur/
bestuurder over zaken als de jaarlijkse begroting, onderwijs, verbouwingen en verbeteringen aan
het schoolgebouw. We worden op de hoogte gehouden van zaken die spelen in het onderwijs
binnen Amersfoort en stellen kritische vragen aan de directeur/bestuurder en de leraren.
De MR komt ongeveer zes keer per jaar een avond bij elkaar op school. U bent als ouder altijd
welkom om bij zo’n vergadering te zijn, graag zelfs. U kunt een bericht sturen naar de voorzitter
per mail: mr@debaander.nl

KLACHTEN- EN VERTROUWENSCOMMISSIE
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Jaarlijks wordt een gedragscode voor medewerkers en leerlingen van PrO De Baander verspreid.
De klachtenregeling kunt u op verzoek van de school verkrijgen. PrO De Baander is aangesloten
bij de klachtencommissie van Verus (vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs).
Het adres is:
Postbus 381
3440 AJ Woerden
De vertrouwenscommissie van PrO De Baander bestaat uit de volgende personen:
Mevr. C. Steenis en Dhr. J. van Seventer.

HET TEAM VAN PRO DE BAANDER
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Docententeam
Amber Agenant
Erwin van den Berg
Anniek Bijvank
Marjo van den Brand
Thijs van den Brand
Rachid Belhocein
Maurice Couvee
Maarten van Dijk
Margriet van Dijk
Paul Feitz
Annelies Horstman
Sanne Huising
Petra de Jager
Truus de Jong
Daan van der Klis
Carla van der Linden
Sabrina Mekenkamp
Harm Nap
Patricia Özdemir
John Peters
Jos van Seventer
Shayen van Sichem
Claudia Steenis
Jody Tolkamp
Ornette Troost
Barbara de Wildt
Jennifer Westening
Emiel Zweedijk

Mentor klas 2B/Koken		
Docent Tuin/Dierverzorging		
Mentor Pré-Entree B/Uiterl. verzorging
Mentor klas 3C			
Mentor klas 3B/ICT			
Mentor klas 1C/CreActief Beeldend
Mentor klas 4B/Zangcoaching
Docent Koken/Horecaoriëntatie
Mentor klas 2C/Bloemschikken
Docent Hout/Bouwtechniek		
Docent Koken/Horecaoriëntatie
Docent klas 3B/ Uiterl. verzorging
Mentor klas 1B/ CreActief Textiel
Docent Houtbewerking/Glas		
Mentor klas 4C			
Docent Anders Leren/Mentor klas 2C
Mentor klas Pré-Entree A		
Docent Fietstechniek			
Mentor klas 1A/Uiterl. verzorging
Docent Metaal			
Docent Electro/Technisch Tekenen/TD
Docent Gym			
Docent Dierverzorging		
Mentor klas 4A/CreActief		
Mentor klas 2A/Werkveldoriëntatie
Docent Paard/Bloemschikken		
Mentor klas 3C			
Mentor klas 5A			

aagenant@debaander.nl
evdberg@debaander.nl
abijvank@debaander.nl
mvdbrand@debaander.nl
tvdbrand@debaander.nl
rbelhocein@debaander.nl
mcouvee@debaander.nl
mavdijk@debaander.nl
mvdijk@debaander.nl
pfeitz@debaander.nl
ahorstman@debaander.nl
shuising@debaander.nl
pdjager@debaander.nl
tdjong@debaander.nl
dvdklis@debaander.nl
cvdlinden@debaander.nl
smekenkamp@debaander.nl
hnap@debaander.nl
pozdemir@debaander.nl
jpeters@debaander.nl
jvseventer@debaander.nl
svsichem@debaander.nl
csteenis@debaander.nl
jtolkamp@debaander.nl
otroost@debaander.nl
bdwildt@debaander.nl
jwestening@debaander.nl
ezweedijk@debaander.nl

Zorg
Astrid van Dijk
Sharon Nierkes

GZ-psycholoog/orthopedagoog
Zorgcoördinator/orthopedagoog

avdijk@debaander.nl
snierkes@debaander.nl

Directie/Bestuur
Martijn van Elteren
Marian Klomp

Directeur/bestuurder		
Directeur onderwijs			

directie@debaander.nl
directie@debaander.nl

HET TEAM VAN PRO DE BAANDER
Onderwijsondersteunend Personeel
Ottolien Kleijmeer
Roostermaker/financiën		
Mbarka Massop
Hfd administratie/verzuimcoördinator
Judith Mol
Administratief medewerkster		
Jan Polhout
Hoofd Conciërge/Technische Dienst
Stagedocenten
Anniek Bijvank
Marjo van den Brand
Thijs van den Brand
Maurice Couvee
Daan van der Klis
Petra van ’t Klooster
Mbarka Massop
Sabrina Mekenkamp
Claudia Steenis
Jennifer Westening
Emiel Zweedijk
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okleijmeer@debaander.nl
mmassop@debaander.nl
jmol@debaander.nl
jpolhout@debaander.nl

Stagedocent			abijvank@debaander.nl
Stagedocent/EBS			mvdbrand@debaander.nl
EBS				
tvdbrand@debaander.nl
Stagedocent			mcouvee@debaander.nl
Stagedocent			
dvdklis@debaander.nl
Stagedocent/Stagecoördinator
pvtklooster@debaander.nl
IBS				mmassop@debaander.nl
smekenkamp@debaander.nl
Stagedocent			
Stagedocent			csteenis@debaander.nl
Stagedocent			jwestening@debaander.nl
Stagedocent/EBS			ezweedijk@debaander.nl

Cursussen
Amber Agenant			
Erwin van den Berg		
Maarten van Dijk			
Paul Feitz			
Annelies Horstman		
John Peters			
Claudia Steenis			
Daan van der Klis			

Docent
Docent
Docent
Docent
Docent
Docent
Docent
Docent

Brood & Banket
Assistent Hovenier
BAS/KAS
Houtbewerken Machinaal
Schoonmaken in de groothuishouding
Lassen MIG/MAG
Werken met dieren
Detailhandel

Externen
MBO Amersfoort			
Odet van der Belt			
Nico Bovee			
Wout Dekker			
Nico de Visser			
Roel van der Wal			

Docent
Docent
Docent
Docent
Docent
Docent

Autotechniek
Haarknippen
Heftruck
EHBO
Brood & Banket
VCA

BEREIKBAARHEID
Algemeen telefoonnummer
Fietstechniek
Restaurant
Mailadres
Website
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033-4723163
033-4723163
033-4723163
info@debaander.nl
www.debaander.nl

Medewerkers zijn ook rechtstreeks via de e-mail te bereiken. Het e-mailadres is samengesteld
uit de 1e letter van de voornaam, de 1e letter van eventuele tussenvoegsels + achternaam aan
elkaar geschreven, gevolgd door @debaander.nl. Leestekens en accenten worden weggelaten. De volledige namenlijst kunt u vinden op blz. 21en 22 van deze schoolgids.

ROUTEBESCHRIJVING

Bereikbaarheid per openbaar vervoer:
PrO De Baander is te bereiken vanaf Centraal Station Amersfoort per bus,
lijn 6 (halte Ganzenstraat) of
lijn 7 (halte Zangvogelweg).

TOT SLOT
Als u na het lezen van dit boekje nog vragen hebt, neemt u dan even telefonisch contact op.
Een goed contact over en weer is de beste basis voor een goed schooljaar.
Laten we daar samen aan werken.

TERUGBLIK

24

Terugblik schooljaar 2019-2020
Als team kijken we terug op een bewogen jaar!
In december 2019 heeft er een 4-jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden op PrO De Baander.
De inspectie was positief over de resultaten en het proces tot nu toe. De veilige sfeer op school,
een klimaat waar leerlingen echt tot leren komen en een betrokken team dat gaat voor elke
leerling, is met een goed rapport beoordeeld. U kunt het rapport lezen op de www.debaander.nl.
Afgelopen jaar hebben we ook tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder leerlingen, ouders en
stagebedrijven. Het is mooi om te zien dat we over de gehele linie boven het landelijk gemiddelde
scoren. De uitslagen van deze onderzoeken zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Als team
gebruiken we deze informatie om onze verbeterplannen aan te scherpen.
Ook is het schoolgebouw in dit jaar verder gemoderniseerd. Daken, gevels en kozijnen zijn, waar
nodig, gerenoveerd en klaar voor de toekomst. Op het dak zijn 180 zonnepanelen geplaatst die
zorgen voor een duurzaam tintje aan het gebouw. De AVO lokalen beneden zijn voorzien van
akoestische plafonds en hebben een hedendaagse uitstraling gekregen. In de komende jaren
zullen we verdere aandacht hebben voor de inrichting en uitstraling van de school.
Bij aanvang van het jaar hadden we onszelf ten doel gesteld te werken aan een aantal thema’s.
Te weten:
• Het verbeteren van de samenwerking tussen de AVO- en praktijkvakken.
• Het registreren van leeropbrengsten in een nieuwe digitaal systeem.
• De methode BAAZ (sociale vaardigheden en weerbaarheid) breder inzetten.
• Loopbaan-Oriëntatie en Begeleiding (LOB) ten behoeve van de leerlingen.
Tijdens de coronacrisis hebben we besloten om de volledige aandacht te richten op het onderwijs
op afstand en het extra begeleiden van leerlingen die dat nodig hadden. Dit betekent dat we
ervoor gekozen hebben om de thema’s van 2019-2020 deels op te schorten en de basis laten
zijn voor het komende schooljaar.
Het geven van thuisonderwijs tijdens de coronaperiode is inmiddels geëvalueerd door het team.
De feedback van ouders, gedurende deze periode, is hierbij ook meegenomen. Het doel van
de evaluatie was te onderzoeken welke inzichten kunnen bijdragen aan het versterken van ons
onderwijs nu de school weer ‘gewoon’ gaat draaien? We hebben geconstateerd dat het team,
samen met ouders, hard heeft gewerkt om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te
geven. Maar we hebben ook geconstateerd dat de digitale werkomgeving om aandacht vraagt.
Dit nemen we dan ook mee bij de keuzes van de nieuwe ICT infrastructuur voor 2021.
Ondanks de grote impact van de coronacrisis hebben we het volste vertrouwen in het vervolg van
ons strategisch plan waarbij kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen en een stimulerende
werkplek voor teamleden centraal staan.

PrO De Baander
School voor praktijkonderwijs
Zangvogelweg 152
3815 DR Amersfoort
Telefoon (033) 472 31 63
E-mail info@debaander.nl

www.debaander.nl
facebook.com/debaander

