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Voortgezet speciaal onderwijs

School voor talent!
De Tarcisiusschool zet zich in voor kinderen en jongeren van 6 tot
maximaal 20 jaar, met een speciale onderwijs- en begeleidingsvraag. De afdeling voortgezet speciaal onderwijs verzorgt het onderwijs voor de leerlingen van 12 tot maximaal 20 jaar. Wij begeleiden
en ondersteunen deze jongeren op weg naar hun toekomst. Daarbij
doen we recht aan ieders individuele mogelijkheden en we houden
rekening met ieders beperking. Zo proberen we de jongeren voor te
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving.
De Tarcisiusschool is met recht een school voor talent!
De Tarcisiusschool maakt deel uit van Pluryn. Pluryn ondersteunt
jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo
volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Onderwijs op maat is hierbij een belangrijke succesfactor gebleken. De
Tarcisiusschool heeft in verbinding met Pluryn de mogelijkheid om
het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen verder te optimaliseren.
De medewerkers van onze school zetten zich daar, samen met de
leerlingen, met hart en ziel voor in. Samenwerking met ouders,
verzorgers en wettelijk vertegenwoordigers is daarbij van groot
belang. Samen bepalen we de doelen voor de jongere voor dit
schooljaar en - in het verlengde daarvan - voor zijn/haar toekomst.

Deze folder lezen in eenvoudige taal?
Zoek de plaatjes van het vergrootglas.
Daaronder staan eenvoudige teksten.
Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst.
Maar dan korter.

In deze folder vindt u handige informatie over de Tarcisiusschool
en over onze kijk op onderwijs. Meer weten? Bekijk de uitgebreide
schoolgids op onze website.

www.tarcisiusschool.nl
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Onze kijk op onderwijs
Onze school maakt deel uit van de (v)so-scholen van Pluryn. Deze scholen
werken vanuit dezelfde onderstaande onderwijsvisie.

Ons doel
Het doel van onze school is:
Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een
toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten maximaal
kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

>>

Ons kompas
De Tarcisiusschool is een school voor leerlingen van
6 tot 20 jaar.
De leerlingen hebben vaak moeite met gedrag en met leren.
We kijken goed wat jouw mogelijkheden zijn.
De Tarcisiusschool werkt zoveel mogelijk
samen met ouders.
De school heeft maar 1 doel:
een zelfstandige plek in de samenleving voor de jongeren.
Bewaar deze folder goed.
Er staat belangrijke informatie in.
Meer informatie staat in de schoolgids op onze website.
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Onze leerlingen:
Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk), want iedere leerling is uniek.
Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.
Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Onze houding
Onze medewerkers:
Staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.

>>
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Twee uitstroomprofielen
De Tarcisiusschool biedt onderwijs binnen
de uitstroomprofielen Arbeid en Dag
besteding. Het uitstroomprofiel Arbeid
is onderverdeeld in drie arrangementen. Het uitstroomprofiel Dagbesteding
bestaat uit één arrangement. Voor
vso-leerlingen, die onderwijs kunnen
volgen binnen het uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs, zoeken we per leerling
samenwerking met Kristallis, onze partnerschool binnen Pluryn.

Handige informatie
Regels en afspraken
De Tarcisiusschool hecht aan een zo
optimaal mogelijk leerklimaat met
duidelijke regels en afspraken. Die
maken het makkelijker om elkaar te
begrijpen en met elkaar om te gaan.
Wat mag de leerling verwachten van
de (mentor)leerkracht?
De mentorleerkracht is aanspreekpunt
voor alle dagelijkse schoolse zaken
voor de leerling en contactpersoon
voor ouders en verzorgers.
De leerkracht geeft duidelijk aan
wat hij van de leerling verwacht.
Uiteindelijk is de leerkracht
verantwoordelijk voor wat er in de
klas gebeurt. Hij of zij zorgt voor
overzicht en duidelijkheid in de klas.
Daardoor weet de leerling:
- wat zijn of haar lesrooster voor die
dag is
- dat andere leerkrachten de les kunnen
overnemen
- dat alle lessen op elkaar zijn
afgestemd
Het lesprogramma is
inzichtelijk en sluit aan bij het
ontwikkelingsperspectief.

>>

Elke leerling heeft rechten
én plichten

>> Elke leerling heeft recht op een
>>
>>

>>
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De Tarcisiusschool hoort bij Pluryn.
De medewerkers staan naast de leerlingen.
We geloven in iedere leerling.
De school heeft twee uitstroomprofielen: Arbeid en
Dagbesteding.
Je kunt ook naar vervolgonderwijs.

>>

>>

veilige school.
Elke leerling heeft de plicht te zorgen
dat andere leerlingen zich veilig
voelen.
Elke leerling heeft recht op een
gezonde en sfeervolle school.
Elke leerling heeft de plicht ervoor
te zorgen dat hij of zij geen dingen
meeneemt naar school die de
gezondheid en de goede sfeer in
gevaar brengen.
Elke leerling heeft recht op het
optimaal volgen van de les. Elke
leerling heeft de plicht om voor
lestijd telefoon of andere geluid- of
beelddragende apparatuur af te
geven bij de leerkracht.
(In uitzonderlijke gevallen zijn
hier afspraken over te maken.
Deze staan dan in het individuele
ontwikkelingsperspectiefplan
beschreven.)

7

>> Elke leerling heeft het recht zich te
kleden zoals hij of zij prettig vindt.
Elke leerling heeft wel de plicht om
zich netjes te kleden, met kleding die
past bij het jaargetijde, bij het naar
school gaan of bij arbeidstraining
buiten school. We kunnen leerlingen
aanspreken op kleding en attributen
die als stoer of uitdagend kunnen
worden bestempeld. We kunnen
een leerling verplichten andere
kleding aan te doen als dit ten
goede komt aan de sfeer in de
school of de uitvoering van zijn/haar
ontwikkelingsperspectief.
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>> Leerlingen doen in de school
hun jassen uit en petten af. Op
praktijkafdelingen kunnen specifieke
eisen aan kleding worden gesteld. De
leerling moet aan deze eisen voldoen
om de lessen te kunnen volgen.

De Tarcisiusschool heeft duidelijke regels en afspraken.
• De school is veilig en gezond.
• Je neemt geen spullen mee van anderen.
• Iedereen kan zo goed mogelijk de lessen volgen.
• Geen telefoon en andere apparaten in de klas.
• Leerlingen kleden zich netjes en passend.
• Petten af en jassen uit in de klas.

Belangrijk om te weten
Leerkrachten mogen met leerlingen
activiteiten buiten de school en/of buiten
het terrein ondernemen. Dit gebeurt
met toestemming van de directie van de
school. Volgens de gedragscode van de
Tarcisiusschool mogen personeelsleden
geen leerlingen meenemen naar hun
privéomgeving.

Schooltijden
Leerlingen gaan volgens een ‘vijf gelijke
dagen model’ naar school.
Maandag
08:30 - 14:15 uur
Dinsdag
08:30 - 14:15 uur
Woensdag
08:30 - 14:15 uur
Donderdag
08:30 - 14:15 uur
Vrijdag
08:30 - 14:15 uur
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Schoolvakanties, vrije dagen en belangrijke data
Tarcisiusschool 2019-2020
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Week

Datum

Activiteit

34

19 augustus 2019

Start schooljaar

37

10 september 2019

Informatieavond

41

11 oktober 2019

Studiedag

42

14 t/m 18 oktober 2019

Herfstvakantie

46

15 november 2019

Studiedag

51

19 december 2019

Kerstviering

51

20 december 2019

Studiedag

52+1

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

6

6 februari 2020

Oudermiddag/avond

9

24 t/m 28 februari 2020

Voorjaarsvakantie

13

27 maart 2020

Studiedag

16

13 april 2020

2e Paasdag

17

24 april 2020

Vrije dag

18+19

27 april t/m 8 mei 2020

Meivakantie

21

21 t/m 22 mei 2020

Hemelvaart

22

29 mei 2020

Studiedag

23

1 juni 2020

2e Pinksterdag

27

2 juli 2020

Oudermiddag/avond

28

6 juli 2020

Diploma- en
schoolverlatersavond

28

7 juli 2020

Kennismakingsochtend

28

10 juli 2020

Studiedag

29 t/m 34

13 juli t/m 21 augustus 2020

Zomervakantie

35

24 augustus 2020

Start schooljaar 2020-2021

Afmelden of ziekmelden leerlingen

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Als een leerling ‘s ochtends te laat komt
of ziek is - en daardoor geen onderwijs
kan volgen - moeten ouders of verzorgers
dit persoonlijk melden bij de mentorleerkracht. Dat kan tussen 08.00 en
08.30 uur. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf
verantwoordelijk voor het afzeggen van
het leerlingenvervoer.

De Tarcisiusschool heeft een collectieve
schoolongevallenverzekering afgesloten
voor leerlingen, personeel en vrijwilligers.
Deze verzekering is van kracht tijdens de
schooluren en tijdens het rechtstreeks
naar school of naar huis gaan. De verzekering geldt ook voor alle activiteiten
die onder verantwoordelijkheid van de
school plaatsvinden buiten de reguliere
schooltijden. Een leerling brengt soms
schade toe aan eigendommen van de
school, een medewerker of van een
medeleerling. Is er sprake van opzettelijke
schade of schade door onvoorzichtigheid,
dan moeten de kosten hiervan vergoed
worden. Kinderen van veertien jaar of
ouder zijn persoonlijk aansprakelijk als
zij schade aan derden toebrengen. Voor
kinderen jonger dan veertien jaar geldt
dat de ouders aansprakelijk zijn voor
schade aan derden. Voor hen is het van
belang dat ouders een WA-verzekering
hebben afgesloten. Het kan ook voor
komen dat de school schade veroorzaakt
en dus aansprakelijk is.

Verzuim
Wanneer een leerling binnen vier schoolweken 16 uur of meer ongeoorloofd
afwezig is, heeft de school de taak dit
te melden bij de leerplichtambtenaar.
Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op
de hoogte gesteld.

Rookvrije school
De Tarcisiusschool is een rookvrije school.
Dit betekent dat onze medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen
die onze school bezoeken niet roken op
school en in de schoolomgeving.
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De Tarcisiusschool heeft daartoe een WAverzekering afgesloten. Het gaat daarbij
om verwijtbare schade. De school is niet
aansprakelijk
			
voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen
door medeleerlingen of anderen.

Medicatie
Voor het verstrekken van medicijnen
tijdens schooltijd aan leerlingen dienen
ouder(s)/verzorger(s) via een formulier
toestemming te geven. Op dit formulier
staat ook informatie over soort en gebruik
van de medicatie. Verder vragen we
ouder(s)/verzorger(s) om een telefoonnummer waarop zij tijdens schooltijden
bereikbaar zijn. Dit formulier staat
achterin de uitgebreide schoolgids, die u
vindt op de website.

Extra verlof
In bepaalde omstandigheden krijgt een
leerplichtige leerling verlof buiten de
door de school vastgestelde vakantiedagen. Onze school moet zich aan de
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wet houden, dus de mogelijkheden zijn
beperkt. Alleen in geval van ‘gewichtige
omstandigheden’ kunnen we aan zo’n
verzoek voldoen. U moet dit verlof schrifte
lijk aanvragen bij één van de teamleiders.
Daarbij geeft u de reden en de duur van
het verlof op. Een aanvraag van meer
dan tien dagen verlof, legt de school voor
aan de leerplichtambtenaar.

Bezwaar/beroep
Bent u het niet eens met de beslissing
van de directie en/of leerplichtambtenaar,
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Dit kan alleen schriftelijk. De directie en/
of leerplichtambtenaar reageren officieel op
uw bezwaarschrift. Gaat u niet akkoord
met die reactie, dan kunt u in beroep
gaan bij de Sector Bestuursrecht van de
rechtbank. Eventueel is hoger beroep
mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Foto’s voor publicatie

Internet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Dit betekent
concreet dat wij uw wensen betreffende
mogelijke publicatie van foto’s en beelden/of geluidsopnames van uw kind
inventariseren en vanzelfsprekend
respecteren. Dit doen wij bij elke nieuwe
publicatie. Wij zullen niets publiceren,
zowel in als buiten de school, zonder
uw schriftelijke toestemming.

Leerlingen werken bij de Tarcisiusschool
op computers onder meer op internet.
De school bepaalt of, hoe en wanneer
een leerling op de computer werkt.
Onze regels voor internetgebruik zijn
vastgelegd in een protocol. Zo mogen
leerlingen geen websites bezoeken die
in strijd zijn met de goede zeden, die
discriminerend zijn naar geloof, ras of
seksuele geaardheid of die gewelddadig
zijn. Het bezoeken van zogenoemde
chatrooms is evenmin toegestaan.
Houdt een leerling zich volgens het oordeel van de school niet aan deze regels,
dan ontzeggen we hem/haar tijdelijk
toegang tot de computer.
13

Leerlingenvervoer

Medezeggenschapsraad

Voor leerlingen die vanuit de regio onze
school bezoeken wordt, in overleg met
hun woongemeente, aangepast vervoer
naar en van school geregeld. Ouders
vragen deze vervoersvoorziening aan
bij de gemeente. De Commissie van
Begeleiding van school kan de aanvraag
ondersteunen.

De Tarcisiusschool beschikt over een
Medezeggenschapsraad (MR). Via deze
raad is de vertegenwoordiging geregeld
van ouders/verzorgers en medewerkers
in het overleg met het bestuur. De MR
denkt mee en adviseert over het beleid
van de school. Bij belangrijke beslissingen
vraagt het bestuur advies en/of instemming
aan de MR. De MR onderhoudt contact
en stemt indien nodig af met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van
Pluryn.

Voorkoming lesuitval
We proberen lesuitval zoveel mogelijk
te voorkomen. Een beschikbare collega
neemt de les van een zieke leerkracht
over of we plaatsen de leerlingen tijdelijk
in een andere groep. Toch kan het gebeuren
dat er door overmacht soms een les
uitvalt. Als er veel zieke personeelsleden
zijn bijvoorbeeld. Op dat moment stellen
we ouders/verzorgers daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte.
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De MR bestaat uit een personeels- en
oudergeleding. Voor het nieuwe schooljaar zoeken wij nog ouders die willen
participeren in de MR. Dus als u 
interesse heeft, meld u dan aan! Dat
kan via het e-mailadres van de school:
welkom@tarcisiusschool.nl
t.a.v. MR Tarcisiusschool.
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Leerlingenraad

Klachten

Activiteiten

Contact met de school

We hebben een leerlingenraad op de
Tarcisiusschool. Twee leerkrachten sturen
de leerlingenraad aan. De functie van de
leerlingenraad is:
Praten over onderwerpen die
leerlingen belangrijk vinden.
Meedenken en meepraten over
schoolse zaken.
Aanspreekpunt zijn voor de andere
leerlingen.
Namens de groep praten en niet voor
jezelf alleen.
Meedenken over veranderingen en
verbeteringen op school.
Punten bespreekbaar maken bij de
directie.
Evalueren van allerlei onderwerpen.

Van klachten kunnen we leren. Klachten
van ouders/verzorgers en leerlingen
stimuleren ons om de kwaliteit van ons
werk te verbeteren. Kom met klachten
daarom direct naar ons toe! Wij behandelen
de klacht zorgvuldig, eerlijk en discreet.
Wel gaan we er vanuit dat de klacht
altijd eerst besproken is met de persoon
over wie het gaat. Vervolgens kunt u
contact opnemen met de locatieleider.
De Tarcisiusschool heeft een klachten
reglement en een klachtencommissie.
Het klachtenreglement staat ook op onze
website: www.tarcisiusschool.nl.

De school besteedt aandacht aan nationale
feestdagen door vieringen met een maaltijd in klassenverband of een andere
gezamenlijke activiteit. Jaarlijks organiseert
de Tarcisiusschool ook veel verschillende
activiteiten en excursies. U krijgt hierover
voorafgaand aan de activiteit de benodigde
informatie.

Ouders/verzorgers die in contact willen
komen met de leerkracht van hun kind,
kunnen dit voor of na schooltijd telefonisch
of per mail doen. Als u de leerkracht
persoonlijk wilt spreken, maak dan van
tevoren een afspraak.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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U kunt met klachten ook terecht bij de
stichting Geschillen Commissies Bijzonder
Onderwijs (GCBO). Kijk voor informatie op
de website www.gcbo.nl. Stichting GCBO,
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag,
telefoon: 070 - 386 16 97,
e-mail: info@gcbo.nl.

Leerlingen hebben alleen vrij tijdens vakanties.
Wil je buiten de vakantie vrij?
Dat kan alleen in bijzondere gevallen.
Ouders hebben inspraak bij de Tarcisiusschool.
Daarvoor is de raad voor mede-zeggenschap.
Leerlingen kunnen meepraten in de leerlingen-raad.
De school probeert lesuitval te voorkomen.
Zijn je ouders het niet eens met een beslissing?
Dan kunnen zij schriftelijk bezwaar indienen.
Ze kunnen daarbij doorgaan tot hoger beroep.
Een klachten-reglement staat op www.tarcisiusschool.nl
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Bestuur en directie Tarcisiusschool

Bereikbaarheid

 estuur
B
Dhr. R. de Jong, mevr. M. Kavelaars.
Het bestuur is bereikbaar via het postadres van de school.

Directeur Jeugd Regio Zuid
Dhr. I. Vermaes.
De directeur Jeugd Regio Zuid is bereikbaar via het postadres van de school.

Tarcisiusschool
Pater Eijmardweg 19
6525 RL Nijmegen
Telefoon: 024 - 355 75 33
E-mail: welkom@tarcisiusschool.nl
Web: www.tarcisiusschool.nl

L ocatiedirecteur
Dhr. H. Eisink.
De locatiedirecteur is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer van Pluryn.

Tijdens schooluren is de school altijd
telefonisch bereikbaar. Informatie over
de Tarcisiusschool is te vinden op de
website: www.tarcisiusschool.nl.

Schoolleider
Mevr. M. Kamphuis.
De schoolleider is telefonisch bereikbaar
via het telefoonnummer van de school.
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Contact
Tarcisiusschool
School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs
Pater Eijmardweg 19
6525 RL Nijmegen
Telefoon: 024 - 355 75 33
E-mail: welkom@tarcisiusschool.nl

www.tarcisiusschool.nl
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Tarcisiusschool is onderdeel van Pluryn.

