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Voorwoord

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvang je de praktische informatie voor het schooljaar 2022-2023.
Deze informatie is voor ouders/verzorgers die hun kind hebben aangemeld op De Buitenhof
en voor de ouders/verzorgers waarvan het kind al op deze school is geplaatst.
Dit boekje is vooral bedoeld om je over praktische zaken te informeren, waaronder
schooltijden en het vakantierooster.
Bij het opstellen van deze informatie zijn we ervan uitgegaan dat het onderwijs weer op de
reguliere wijze kan worden gegeven. Het is echter niet ondenkbaar dat de coronacrisis in de
loop van het schooljaar weer ‘oplaait’. Als het onderwijs dan opnieuw in aangepaste vorm
verzorgd wordt, worden jullie daarover natuurlijk geïnformeerd.
De Buitenhof heeft ook een schoolgids. Deze gids biedt uitgebreide informatie over onze
school. Zo komen onderwerpen als bijvoorbeeld schoolklimaat, sociale veiligheid,
leerlingbegeleiding in deze gids aan bod. De schoolgids is niet alleen een bron van informatie,
maar ook een document waarin de school haar mogelijkheden laat zien.
De schoolgids 2022-2023 is online te vinden op onze website.
Mis je informatie of heb je vragen, dan kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

namens het personeel,
Joris Verhoeckx,
Interim-directeur
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Contactgegevens
De Buitenhof
Directie De Buitenhof
Joris Verhoeckx

directeur a.i.

Managementteam
Jeannot Bonnie
Saskia van ‘t Hoog
Minke van Roekel
Nancy Wouters

teamleider SO
teamleider VSO onderbouw
teamleider VSO bovenbouw
teamleider onderwijs/zorg

In het begin van het schooljaar ontvang je een brief met de naam van de docent bij wie jouw
kind in de klas komt. Dan hoor je ook de naam van de leerlingbegeleider van jouw kind.
Contactgegevens De Buitenhof
De Buitenhof (SO en VSO onderbouw)
Kloosterkensweg 6
6419 PJ HEERLEN
Telefoon
045-5711896
Contactgegevens dislocaties:
De Buitenhof, dislocatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
Telefoon
045-5711896
De Buitenhof, dislocatie Heerlen, HVL, (VSO bovenbouw Praktijk / bovenbouw Leer,
bovenbouw havo)
Heldevierlaan 2
6415 SB Heerlen
Telefoon
045-5711896
De Buitenhof, dislocatie Heerlen, Bernardinuscollege (havo onderbouw)
Akerstraat 95
6417 BK Heerlen
Telefoon
045-5740150
Algemeen e-mailadres:
buitenhof@stichtingalterius.nl

Telefonische bereikbaarheid
Maandag, dinsdag en donderdag zijn wij op de locatie Kloosterkensweg telefonisch
bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur.
Woensdag van 08.00 uur tot 13.00 uur en vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en van
12.30 uur tot 15.30 uur.
Lukt het niet om ons telefonisch te pakken te krijgen? Stuur dan een e-mail naar
buitenhof@stichtingalterius.nl en geef in de mail aan wie je wil spreken. Wij zorgen er dan
voor dat contact met je wordt opgenomen.
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Schooltijden en Vakantierooster 2022-2023
Hieronder vind je het vakantierooster aan voor het schooljaar 2022 - 2023.
Leerlingen die in behandeling zijn bij Mondriaan (Wickraderheem) worden ondanks de
vakanties wel geacht de afdelingsprogramma’s te volgen.
Zijn hierover onduidelijkheden? Neem dan rechtstreeks contact op met Mondriaan, 045 5736150.
Schooltijden SO / VSO Kloosterkensweg Heerlen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
Schooltijden SO / VSO Vijverdalseweg Maastricht
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
Schooltijden VSO Heldevierlaan Heerlen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
Schooltijden VSO Bernardinuscollege
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

08.45 uur – 15.15 uur
08.45 uur – 12.30 uur
08.45 uur – 14.45 uur
08.45 uur – 12.00 uur
08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 12.15 uur

08.30 uur – 15.00 uur
08.30 uur – 12.15 uur

De leerlingen blijven tussen de middag over. Een kwartier voor en na schooltijd, tijdens de
pauzes en tijdens het verlaten van de school is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht
wordt verzorgd door de leerkrachten.
De eerste dag van het nieuwe schooljaar 2022 - 2023 is maandag 5 september 2022.
Vakantierooster SO (locatie Kloosterkensweg en Vijverdalseweg)
Herfstvakantie
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Carnavalsvakantie
20-02-2023 t/m 24-02-2023
Paasmaandag
10-04-2023
Meivakantie
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartvakantie
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Voorjaarsvakantie
29-05-2023 t/m 02-06-2023
Zomervakantie
13-07-2023 t/m 25-08-2023
Studiedagen
17-10-2022
28-11-2022
19-12-2022
22-12-2022 vanaf 12.00 uur
23-12-2022
16-01-2023
16-02-2023 vanaf 12.00 uur
17-02-2023
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Vakantierooster VSO (alle locaties, m.u.v. Bernardinus)
Herfstvakantie
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Carnavalsvakantie
20-02-2023 t/m 24-02-2023
Paasmaandag
10-04-2023
Meivakantie
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartvakantie
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinkstervakantie
29-05-2023 t/m 02-06-2023
Zomervakantie
17-07-2023 t/m 25-08-2023
Studiedagen
28-11-2022
23-12-2022 vanaf 12.00 uur
17-02-2022 vanaf 12.00 uur
22-03-2023
14-07-2023
Vakantierooster VSO (locatie Bernardinuscollege)
Herfstvakantie
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 06-01-2023
Carnavalsvakantie
20-02-2023 t/m 24-02-2023
Paasmaandag
10-04-2023
Meivakantie
24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaartvakantie
18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinkstervakantie
29-05-2023 t/m 02-06-2023
Zomervakantie
17-07-2023 t/m 25-08-2023
Studiedagen
05-09-2022
06-09-2022 (studieochtend t/m 12:00 uur, school vanaf 13:00 uur)
05-10-2022
28-11-2022
22-03-2023
14-07-2023
Afwijkende weken
Meetweek 1
Meetweek 2
Meetweek 3
Meetweek 4
40-minuten rooster
40-minuten rooster
40-minuten rooster
40-minuten rooster
40-minuten rooster

14-11-2022 t/m 22-11-2022 (einde schooltijd 12:00 uur)
30-01-2023 t/m 07-02-2023 (einde schooltijd 12:00 uur)
11-04-2023 t/m 18-04-2023 (einde schooltijd 12:00 uur)
03-07-2023 t/m 10-07-2023 (einde schooltijd 12:00 uur)
04-11-2022 t/m 11-11-2022
(einde schooltijd 12:40 uur, op woensdagen 12:15 uur)
28-11-2022 t/m 02-12-2022
(einde schooltijd 12:40 uur, op woensdagen 12:15 uur)
20-01-2023 t/m 27-01-2023
(einde schooltijd 12:40 uur, op woensdagen 12:15 uur)
13-02-2023 t/m 17-02-2023
(einde schooltijd 12:40 uur, op woensdagen 12:15 uur)
31-03-2023 t/m 07-04-2023
(einde schooltijd 12:40 uur, op woensdagen 12:15 uur)
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Buitengewoon verlof
Buiten de vakantiedagen wordt in principe geen verlof verleend.
Heeft jouw kind vanwege bijzondere omstandigheden verlof nodig, dan kan dit verlof twee
weken van te voren schriftelijk met vermelding van reden bij de directie worden
aangevraagd. Je ontvangt op dit verzoek een schriftelijk antwoord.
Mocht je verzoek worden afgewezen, dan kun je een bezwaarschrift indienen.
Vakantieverlof
Vakantieverlof kan alleen worden verleend, als het door de specifieke aard van het beroep
van de ouders/verzorgers alleen mogelijk is om buiten de schoolvakanties met hun kind(eren)
op vakantie te gaan. Als ouders/verzorgers gebruik willen maken van vakantieverlof, zullen zij
schriftelijk toestemming moeten vragen aan de directeur van de school.
Houd bij het aanvragen rekening met de volgende voorwaarden:
• minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur aanvragen;
• maximaal 10 schooldagen per jaar;
• nooit in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar;
• bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd;
• uit de werkgeversverklaring moet blijken dat de ouders/verzorgers vanwege de specifieke
aard van het beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen;
• de directeur kan maar één keer per jaar vakantieverlof verlenen.
Is jouw kind opgenomen binnen Mondriaan? Dan moet het vakantieverlof eerst daar worden
ingediend. Als Mondriaan akkoord gaat, dan kan de aanvraag bij De Buitenhof worden
ingediend.
Wij wijzen er wel op dat De Buitenhof een eigen verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft
het verlenen van verlof. Als Mondriaan verlof verleent, betekent dit niet automatisch dat ook
De Buitenhof verlof verleent.
Afwezig wegens ziekte of verlof
Als je kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dien je dit ‘s morgens
tussen 08.30 uur en 08.45 uur telefonisch te laten weten.
Het telefoonnummer is 045 - 57118 96.
Is je kind weer en kan het weer naar school komen? Meld dit dan via
buitenhof@stichtingalterius.nl, onder vermelding van naam leerling en klas.
Als de reden van het verzuim van een leerling niet bij ons bekend is, dan neemt de
administratie contact op met jullie als ouders/verzorgers. Als ouders/verzorgers niet
bereikbaar zijn, worden alle bekende nummers gebeld. Kan er binnen een half uur geen
contact worden gelegd, dan overlegt de administratie met een lid van het managementteam.
Vervolgens kan besloten worden om melding te maken bij de politie.
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Dagelijkse onderwijspraktijk
Evenementen SO/VSO schooljaar 2022 - 2023
In het begin van het schooljaar zal worden bepaald welke evenementen in het schooljaar
plaatsvinden.
Informatieavonden
SO:

14-02-2023
04-07-2023

VSO onderbouw:

07-02-2023
14-02-2023
04-07-2023

VSO bovenbouw:

15-09-2022
11-10-2022
07-02-2023
09-02-2023
06-06-2023
06-07-2023

Onderwijsactiviteiten buiten het schoolterrein
Soms vinden er “spontane” onderwijsactiviteiten plaats buiten het schoolterrein. Te denken
valt aan natuuronderzoekjes en dergelijke. Het is niet mogelijk om hiervoor vooraf
toestemming te vragen aan alle ouders/verzorgers. Mag jouw kind niet aan deze activiteiten
deelnemen? Geef dit dan aan het begin van het schooljaar schriftelijk door aan de directie.
Ontruimingsoefening
In het kader van de veiligheid zijn wij wettelijk verplicht jaarlijks ontruimingsprocedures bij
brand- of bomalarm te oefenen.
Deze oefeningen worden ook dit schooljaar, al dan niet vooraf aangekondigd, gehouden.
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Financiële zaken
Financiële vragen
Voor vragen van financiële aard kun je terecht bij de directie van de school.
Ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt géén ouderbijdrage gevraagd.

Schoolbenodigdheden (door ouders/verzorgers aan te schaffen)
SO
Gymspullen:
Sportbroek, T-shirt, sportsokken, gymschoenen voor binnen (geen zwarte zolen), handdoek
voor het douchen/verfrissen.
Op school wordt tijdens pauzes veel buiten gespeeld. Bij de handvaardigheids- en tekenlessen
wordt veel met natte technieken gewerkt. Wij adviseren rekening te houden met de kleding
die je kind draagt.
De leerlingen dienen over een degelijke schooltas te beschikken.
Indien er extra materiaal nodig is, zal de leerkracht van de desbetreffende groep contact met
je opnemen.
In de bovenbouw van de SO-afdeling wordt tijdens de rekenles gebruik gemaakt van een
rekenmachine. Het is verstandig dezelfde rekenmachine aan te schaffen die ook in het VSO
kan worden gebruikt. Dit wordt in het begin van het schooljaar medegedeeld.
VSO-onderbouw
Op het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een brief waarin de
schoolbenodigdheden voor het nieuwe schooljaar staan vermeld.
Nieuwe leerlingen krijgen deze brief tijdens het intakegesprek mee.
VSO-bovenbouw
N.v.t.
De leerlingen ontvangen van school de lesboeken, de werkboeken en een didactische
portfolioklapper.
Opmerking
Het is mogelijk dat aan het begin van het nieuwe schooljaar verzocht wordt nog enkele
spullen aan te schaffen.
Speelgoed
Alleen met toestemming van de leerkracht is het toegestaan speelgoed mee naar school te
nemen. Meestal gebeurt dit op bepaalde dagen.
Het ruilen of verhandelen van speelgoed is verboden. Als dit geconstateerd wordt, wordt het
speelgoed ingenomen en kunnen ouders dit op school komen afhalen. Het gebruik van
gewelddadige computerspelletjes is ook verboden.
Geef je kind alleen veilig speelgoed mee. Zorg dat waardevol speelgoed thuis blijft.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan of het kwijtraken van speelgoed.
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Traktaties bij verjaardagen
Wanneer een leerling jarig is en iets lekkers wil uitdelen in de groep is dat niet verboden. Wij
verzoeken je wel, met het oog op gezonde voeding, zoetigheden zoveel mogelijk te
vermijden. Het uitdelen van fruit juichen wij toe.
Voor tips hierover kun je ook terecht bij het Voedingscentrum, www.voedingscentrum.nl.
Als je kind voornemens is om te trakteren, verzoeken we je vriendelijk hierover contact op te
nemen met de leerkracht.
Vervoer
De meeste leerlingen die De Buitenhof bezoeken, komen met aangepast vervoer naar onze
school. Indien mogelijk en verantwoord komen de leerlingen op eigen gelegenheid naar De
Buitenhof.
Als je kind gebruik maakt van aangepast vervoer brengen wij de volgende zaken onder de
aandacht:
• Aanvragen voor schoolvervoer dien je zelf in te dienen bij de gemeente waarin je woont.
Als de gemeente vragen heeft over de noodzaak van aangepast vervoer kan men contact
opnemen met de directie van de school.
• Met de organisatie van het vervoer heeft de school geen bemoeienis. Bij problemen dien
je contact op te nemen met de gemeente of het taxibedrijf.
Slechts in uitzonderlijke gevallen kun je contact opnemen met de directie van de school.
• Je dient zelf zorg te dragen voor tijdige afmelding bij het taxibedrijf indien je kind door
ziekte, vakantie of andere oorzaken niet naar school kan komen.
Verzekeringen
Alle schade door leerlingen aan gebouwen, meubilair of leermiddelen toegebracht, wordt op
kosten van de ouders/verzorgers hersteld.
Als je voor schade aansprakelijk wordt gesteld, zal de directie dit direct melden. De nota van
de schade wordt vervolgens naar de ouders/verzorgers gezonden met het verzoek deze te
voldoen.
Wij adviseren je, als jouw kind schade heeft veroorzaakt, contact op te nemen met je
verzekeringsagent.
Voor schade aan privé-eigendommen, door medeleerlingen toegebracht, aanvaardt de school
geen aansprakelijkheid. Als bekend is wie de beide partijen zijn, zullen ouders/verzorgers
onderling een regeling moeten treffen.
Voor alle leerlingen van onze school is een collectieve scholierenongevallenverzekering
afgesloten. Deze verzekering kan pas aangesproken worden wanneer je eigen verzekering de
kosten niet, of niet helemaal, vergoedt.
Je wordt aangeraden een verzekering af te sluiten voor diefstal van persoonlijke spullen. Dit
kan niet via de school.

Praktische informatie De Buitenhof 2022-2023

10

