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2022-2023
Beste ouder of verzorger,

Voor je ligt de schoolgids 2022-2023. Hierin geven wij je de belangrijkste 
informatie voor het komend schooljaar.

naast allerlei praktische informatie, zoals schooltijden, contactgegevens en 
vrije dagen, vind je ook informatie over de inhoud van ons onderwijs en de 
wijze waarop wij ons onderwijs op dit moment organiseren. Hiermee krijg 
je een beeld hoe wij werken en wat je van ons kunt verwachten.

Verder geven wij in deze schoolgids ook een korte impressie van onze ambitie 
om binnen vier jaar een toekomstigbestendige netwerkschool te zijn waarbij 
Gepersonaliseerd Leren centraal staat! Met een nieuwe onderwijsinrichting 
en een cultuur van waarderend leidinggeven/coachen zowel richting onze 
leerlingen als onze medewerkers. een school die in de maatschappij staat en 
waar de maatschappij binnen de school is. Onze passie is groot en we kunnen 
natuurlijk veel over ons vertellen maar beelden zeggen meer dan woorden, 
dus check snel ons Youtube kanaal of onze website als je inhoudelijk meer 
van ons wilt weten. Verder zijn we ook actief op social media.

Heb je naar aanleiding van deze schoolgids nog vragen dan kan je deze 
neerleggen bij de mentor van je zoon of dochter of via onze receptie.

namens het hele team van Briant College wens ik iedereen een heel mooi 
schooljaar toe!

Hartelijke groet,

Harald Hentenaar
Directeur Briant College

Lees meer op www.briantcollege.nl
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nB Waar we in deze schoolgids ‘ouders’ schrijven, bedoelen we ook ‘verzorgers’ of ‘wettelijk 
 vertegenwoordigers’. Waar we in deze schoolgids ‘hij’ schrijven, bedoelen we ook ‘zij’.  
Deze schoolgids is vastgesteld door het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten,  
het bevoegd gezag van Briant College.
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Briant College streeft zo veel mogelijk dezelfde 
doelen na als het regulier onderwijs. We besteden 
hierbij specifieke aandacht aan de sociaal- 
emotionele ontwikkeling en het gedrag van je 
zoon of dochter, maar hebben ook aandacht voor 
passie en talentontwikkeling. Dit alles doen we 
door middel van het leveren van zoveel mogelijk 
maatwerk afgestemd op het niveau en de behoefte 
van je kind.

Wij bieden onderwijs aan:
 - Jongeren met specifieke ondersteunings-

behoeften vanwege gedrags-, ontwikkelings-  
en/of  psychiatrische problematiek.

 - Voortijdige schoolverlaters en thuiszitters vanuit 
de wijkproblematiek.

Briant College telt:
 - 170 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
 - Zo’n 50 medewerkers
 - Ongeveer 16 klassen

Samen op weg naar een toekomstbestendige 
netwerkschool
De ontwikkelingen in de maatschappij hebben de 
afgelopen jaren een grote invloed gehad op onze 
leerlingen, maar ook op de wendbaarheid van onze 
school. Onze taak als onderwijspartner is om steeds 
op zoek te blijven gaan naar passende antwoorden. 
Dit doen we door te anticiperen op de veranderingen 
in de maatschappij én door te anticiperen op de 
behoeften van onze doelgroepen. Onze inzet hierbij 
is dat iedere leerling recht heeft op gelijke kansen in 
de maatschappij. Zij hebben een duidelijke behoefte 
aan:
 - Regisseur worden van hun eigen  

leerproces én leven.
 - Het ontdekken van nieuwe werelden,  

talenten en passies.
 - Een volwaardige plek in de maatschappij.

We gaan uit van gelijkwaardigheid 
van alle levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke stromingen
Leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende 
godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen 
ontmoeten elkaar en hebben respect voor elkaar.

De naam Briant
Briant laat zien waar we voor staan. In de naam 
zitten woorden als gigant, briljant, helder en sterk. 
En dat past goed bij de positieve manier waarop wij 
naar leerlingen en hun mogelijkheden kijken.  
Wist je dat de naam Briant door hen is gekozen?

Bezoek van de onderwijsinspectie
Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het 
Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de 
laatste keer een voldoende. Dit betekent dat de 
school voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden
Wil je jouw kind aanmelden? Dat kan via het 
aanmeldloket van De Onderwijsspecialisten. 
Zij kijken samen met jou welke school 
het beste aansluit bij de behoeften 
van je kind. Meer informatie vind je op 
www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden

1 
OnZe 
SCHOOL
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Leerlingen
De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de 12 en 
20 jaar en ze komen uit Arnhem en omstreken. 
Vanwege gedragsproblematiek, ontwikkelings-
problematiek en/of psychiatrische problematiek 
en de behoefte aan extra veiligheid en structuur 
passen veel leerlingen niet in het reguliere onderwijs. 
Door middel van een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) heeft je zoon of dochter recht op onderwijs 
bij Briant College.

Onze visie
“De leerling wordt uitgedaagd om stap voor stap de 
verantwoordelijkheid (het eigenaarschap) te nemen 
voor zijn talentenontwikkeling en het leren van 
vaardigheden voor zijn leven, zodat hij goed voorbereid 
is op een volwaardige plek in de maatschappij. 
Wij coachen iedere leerling bij het doorlopen van 
zijn eigen traject naar zijn persoonlijke doelen.”

Veiligheid en structuur
Onze school heeft een veilig pedagogisch klimaat. 
De nadruk ligt op veiligheid, structuur en klein-
schaligheid. We behandelen iedereen met respect. 
Daarnaast hebben we een aantal klassen die 
extra ondersteuning bieden zoals de octopusklas, 
de CC-class (Community Class) en de ITB-klas 
(Intensieve Traject Begeleiding). Gedurende de 
schoolperiode speelt de mentor en eventueel de 
jongerencoach een grote rol in de begeleiding 
van je kind.

team
Elke leerling groeit met goede begeleiding en 
ondersteuning van school. Ons team bestaat 
uit professionele medewerkers.

Mentor
Binnen onze school heeft iedere klas een mentor. 
Deze zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen 
zich zo goed mogelijk ontwikkelen. De mentor is 
verantwoordelijk voor de klas en de leerlingen. 
Ook schrijft hij rapportages en onderhoudt de 
contacten met vakdocenten en ouders.

(Vak)docenten
Leerlingen krijgen zoveel mogelijk les van 
vakdocenten. Hiermee bieden we kwalitatief 
goed onderwijs en bereiden we leerlingen voor 
op vervolgonderwijs.

Andere professionals
Naast de mentor en (vak)docenten hebben we 
onderwijsassistenten, een jongerencoach, een 
dagcoördinator en diverse, andere ondersteunende 
medewerkers binnen de school.

Ondersteuning
Bij ons staat je zoon of dochter centraal. De docenten 
en de Commissie voor de Begeleiding bekijken 
samen welke ondersteuning er nodig is voor je 
kind. Hiervoor maken we een ontwikkelings-
perspectiefplan, eventueel een individueel 
handelingsplan en starten we onder andere 
met didactisch coachen en talentontwikkeling.

Goede samenwerking
De kern van onze ondersteuning ligt in een goede 
samenwerking tussen leerling, docent en jij als ouder. 
Hierdoor kan je kind zich op een positieve manier 
sociaal-emotioneel ontwikkelen en zijn schooltraject 
goed doorlopen. Daarom vinden we het belangrijk 
dat we goed zicht krijgen op de bevorderende 
en belemmerende factoren, zowel op sociaal- 
emotioneel niveau als op leergebied. We baseren 
onze begeleiding op onder andere de talenten en de 
leermogelijkheden. Zo nodig zetten we aanvullende 
onderzoeken in.

Welke personen zitten in onze CvdB?
 - Teamleider/voorzitter CvdB 

Hij is het aanspreekpunt voor je kind, de docenten 
en de collega CvdB-leden inzake de dagelijkse 
zaken op de werkvloer.

 - Gedragsdeskundigen 
Zij onderzoeken welke aanpak voor je zoon of 
dochter het beste werkt en adviseren de docenten 
hierover.

 - Zorgcoördinatoren 
Zij houden toezicht op de didactische ontwikkeling 
van je zoon of dochter en coördineren de 
leerlingenzorg.

 - Schoolmaatschappelijk werker 
Hij kan worden ingezet bij vragen van de school of 
van ouders over het functioneren van hun zoon of 
dochter, met namein de thuissituatie. In sommige 
gevallen kan het voorkomen dat het advies is om 
een externe hulp in te schakelen.

 - Jongerencoach 
Hij is er voor leerlingen die extra begeleiding 
nodig hebben, zowel privé als op school. Iedereen 
die vastloopt of een luisterend oor nodig heeft, 
kan bij hem terecht. Ook jij als ouder kan bij hem 
terecht met vragen.

 - Schoolarts 
Hij onderzoekt leerlingen één keer per twee jaar 
en vergadert regelmatig met onze CvdB.

Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) waarborgt 
dat je kind kwalitatief goed onderwijs krijgt dat 
aansluit op zijn niveau en/of behoefte. Daarnaast 
adviseert de CvdB over plaatsing en begeleiding 
van je kind vanuit onderwijskundig, pedagogisch, 
psychologisch, sociaal en medisch oogpunt. Als je 
zoon of dochter zich anders ontwikkelt dan verwacht, 
onderzoeken zij welke extra zorg of activiteiten er 
nodig zijn. Als extra begeleiding, ondersteuning of 
zorg nodig is, gaan we met je hierover in gesprek.
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Locatie
Briant College is gevestigd aan de Bethaniënstraat 
250 in Arnhem.

In 2021 heeft er een verbouwing en vernieuwing 
van onze school plaatsgevonden. De doelstelling van 
de verbouwing was om ons gebouw aan te passen 
aan onze ambitie: ‘Een toekomstige netwerkschool 
zijn die midden in de maatschappij staat en de 
maatschappij binnen de school haalt’. Zo hebben 
wij voor de richting Horeca, Bakkerij en Recreatie 
twee professionele keukens, een Grand Café en een 
winkel tot onze beschikking. Ook hebben we twee 
geavanceerde ruimtes met de nieuwste technieken 
voor de richting Bouwen, Wonen en Interieur. 
Verder zijn er atelierruimtes waarin je kind zijn kunst 
kan laten zien en is er een hightech innovatiecentrum 
waarin techniek en ICT hand in hand gaan. Tot slot 
hebben we een groen schoolplein met onder andere 
een voetbalcourt en een outdoor sportgelegenheid.

Doelen
Briant College blijft net zoals onze leerlingen ook 
leren. We willen ons onderwijs blijven verbeteren en 
zoveel mogelijk aanpassen aan de behoefte van onze 
leerlingen. Hiervoor stellen we onszelf elk jaar doelen. 
Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we 
komend jaar willen.

Voor de komende jaren is het doel om onze ambitie 
te realiseren. Een toekomstige netwerkschool zijn 
waarbij Gepersonaliseerd Leren centraal staat! 
Met een nieuwe onderwijsinrichting en een cultuur 
van waarderend leidinggeven/coachen zowel 
richting onze leerlingen als onze medewerkers. 
Een school die in de maatschappij staat en waar de 
maatschappij binnen de school is. Onze ambitie is 
groot en dit proces gaat dan ook in kleine stappen.

Door Gepersonaliseerd Leren kunnen we meer 
maatwerk bieden zodat ons onderwijs zo goed 
mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van 
je zoon of dochter. Het doel hierbij is om je kind 
medeverantwoordelijk te maken voor het eigen 
leerproces en persoonlijke doelen. We gaan hierover 
met je kind in gesprek over wat én hoe hij zelf wil 
leren, en sluiten ons onderwijsaanbod hier zo veel 
mogelijk op aan. Op deze manier versterken we de 
motivatie en verbeteren we de prestaties van je zoon 
of dochter.

Wat hebben we bereikt in 2021?
Ondanks de pandemie, die een behoorlijke impact 
heeft gehad op iedereen, hebben we toch een aantal 
mooie doelen kunnen behalen:
 - We zijn gestart met coaching en talent-

ontwikkeling in de 1e klassen van de onderbouw.
 - We bieden voor leerjaar 2 en de CC-class 

projectonderwijs.
 - Het aanbieden van extra maatwerk  

(ITB-klas en CC-class). Met succes.
 - Inzet van de jongerencoach is verhoogd.
 - We hebben geïnvesteerd in autonomie en 

 verantwoordelijkheden van ons personeel.

Wat zijn onze nieuwe doelen voor 2022?
 - We zetten verder in op talentontwikkeling 

en waarderend coachen.
 - We implementeren een nieuw rooster met 

meer maatwerk.
 - Leerjaar 1 gaat kennismaken met 

projectonderwijs.
 - We gaan verder met de doorontwikkeling van 

onze ambitie door onder andere uitwerking van 
de bouwstenen, continueren en vergroten van ons 
netwerk et cetera.

 - We starten de samenwerking op met Fryshuset 
in Stockholm ten aanzien van actief leiderschap 
in school.

 - We starten de samenwerking op met het 
Graafschap College in Doetinchem ten aanzien 
van een succesvolle doorstroom naar MBO.

resultaten
Wat gaat je kind doen nadat zijn of haar tijd 
bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende 
mogelijkheden.

Wat verwacht de inspectie van ons?
Zodra je kind onze school verlaat zijn wij wettelijk 
verplicht hem twee jaar na uitstroom te volgen. Dit 
geldt bij zowel de tussentijdse uitstroom als na het 
behalen van een diploma of uitstroom richting arbeid.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?
In schooljaar 2020-2021 stroomden in totaal 
68 leerlingen uit. Hiervan zijn 34 leerlingen 
uitgestroomd met een diploma of meerdere 
certificaten. 12 leerlingen zijn tussentijds 
uitgestroomd vanwege diverse redenen. Onze 
leerlingen stromen uit naar diverse richtingen waarbij 
een groot deel uitstroomt door naar mbo of ander 
voortgezet onderwijs en een klein gedeelte richting 
arbeid. We zien wel dat de uitstroom richting arbeid 
toeneemt.

Kwamen onze leerlingen direct op de 
juiste plek vanuit schooljaar 2020-2021?
We besteden heel veel tijd en aandacht aan het 
vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden 
leerlingen goed voor. Maar liefst 84% van onze 
leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school 
naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de 
juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm 
is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen 
verwachtten?
In schooljaar 2019-2020 is 74% van onze leerlingen 
uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil 
zeggen dat het merendeel van onze leerlingen 
op een plek terechtkomt die twee jaar daarvoor 
in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm 
van 75% haalden we hiermee net niet.

Ieder jaar stellen 
we een jaarplan op. 
Vraag er gerust naar!
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Veilige school
Veiligheid staat centraal op onze school. Alleen in 
een veilige omgeving met een veilig klimaat komen 
leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling.

Wat betekent dat?
We passen goed op voor ongelukken op school. 
We zijn ons bewust van situaties die gezondheids-
risico’s met zich mee kunnen brengen. Geweld 
en pesten horen niet op school, net als seksuele 
intimidatie en discriminatie. We respecteren 
en accepteren elkaar. School is een plek waar 
leerlingen zich veilig en thuis voelen. In het 
 schoolveiligheidsplan staat wat de school doet 
voor de veiligheid.

Heldere afspraken
Afspraken over goed gedrag maken de school veiliger. 
Medewerkers volgen de gedragscode van school, 
leerlingen kennen de schoolregels en we hebben 
een anti-pestprotocol. Zo weet iedereen wat goed 
gedrag is en wat niet. Deze documenten helpen om 
ongewenst gedrag te voorkomen. Er zijn duidelijke 
afspraken en consequenties voor ongewenst gedrag. 
Wat we doen vind je terug in deze documenten. 
Vraag er gerust naar op school.

Veilig en prettig leerklimaat
We onderzoeken regelmatig het leerklimaat in alle 
groepen. Hoe vinden de leerlingen het in de klas? 
Voelen zij zich prettig? En voelen zij zich veilig?  
Als er verbeteringen nodig of mogelijk zijn,  
is dat óns huiswerk.

Meldcode Huiselijk geweld
Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij 
moeten handelen volgens de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Dit betekent 
dat wanneer er sprake is van vermoedens van 
onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling 
we actie moeten ondernemen en de stappen van de 
meldcode moeten volgen. De meldcode ligt op school 
ter inzage.

NIX onder de 18
Veiligheid en gezond gedrag zijn heel belangrijk. 
We volgen de campagne NIX18: meenemen, 
gebruiken of verkopen van drugs of alcohol is op 
school niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije school 
met een rookvrij terrein.

Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de 
privacy van je kind. Wij maken alleen gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 
leren, begeleiden en voor de veiligheid van al onze 
leerlingen.

We houden ons aan de wet
Bij de verwerking van persoonlijke gegevens van 
leerlingen houden we ons aan de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de 
uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving.

Om welke gegevens gaat het?
Bij de inschrijving op school ontvangen we de meeste 
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het 
privéadres. Onze medewerkers registreren vervolgens 
ook gegevens over je kind. Bijvoorbeeld cijfers of 
ontwikkelingen. Bijzondere persoonsgegevens, 
zoals medische gegevens, worden ook geregistreerd.

Foto en video
Wij vragen altijd vooraf of we foto’s of films van 
je kind mogen maken en gebruiken. Ook als je 
zoon/dochter ouder is dan 16 jaar vragen we om 
toestemming. Die toestemming kun je ook altijd 
weer intrekken. De beelden gebruiken we alleen op 
een positieve manier. En we slaan de bestanden 
veilig op. Niet iedereen kan er dus bij.

Inzien van persoonsgegevens
Jij en je kind (vanaf 16 jaar) hebben het recht om de 
gegevens in te zien. Als de gegevens niet kloppen, 
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de 
gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn 
voor de school, mag je vragen die specifieke gegevens 
te laten verwijderen.

Kopie van persoonsgegevens
Dataportabiliteit betekent het overdragen van 
digitale gegevens. Hier heb je recht op. Dat betekent 
dat we bij een overstap naar een andere school een 
kopie van de gegevens verstrekken. En dat in een taal 
die voor de meeste systemen leesbaar is, zoals CSV, 
JSON of XML.

Privacyreglement
In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten 
lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe 
we die verwerken, met welk doel en hoelang we 
ze bewaren. Zie www.deonderwijsspecialisten.nl/
privacy.
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Klachten
Soms ben je misschien niet tevreden over wat er 
gebeurt op school. Laat het dan aan ons weten.

We luisteren naar je
Ga in eerste instantie in overleg met de docent/
mentor van je kind. Kom je er samen niet uit? 
Neem dan contact op met de teamleider. Mocht 
je er met de teamleider niet uitkomen dan is 
de directeur je eerstvolgende gesprekspartner. 
Daarnaast kun je je ook wenden tot onze interne 
en externe vertrouwenspersoon. Mocht je er 
tenslotte niet met de school uitkomen dan heb je 
een mogelijkheid je tot het College van Bestuur 
te wenden. Ook kun je terecht bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs.

Vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon is iemand op school 
die je helpt en met je meedenkt over wat je kunt 
doen. Wat je bespreekt blijft tussen jou en onze 
vertrouwenspersoon! Neem gerust contact op, de 
gegevens vind je achter in de schoolgids.

Meer hulp nodig
Je kunt ook praten met de vertrouwenspersoon 
van De Onderwijsspecialisten of de landelijke 
vertrouwensinspecteur. De contactgegevens van 
de landelijke vertrouwensinspecteur vind je achter 
in deze gids.
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2 
OnZe 
PartnerS
Ons doel is om je kind zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de deelname in de maatschappij. 
Dit doen we door hem zo goed mogelijk te 
begeleiden, zodat hij het beste uit zichzelf kan 
halen. Daar werken we elke dag aan. Dit doen 
we niet alleen, maar samen met:

 - Je kind
 - Jij als ouder
 - Andere scholen
 - Zorg, gemeente en overheid
 - De Onderwijsspecialisten

Samen met leerlingen
We werken elke dag samen met onze leerlingen. 
We praten graag en veel met hen. En ze adviseren 
ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad
Briant College heeft een vrijwillige leerlingenraad 
met vertegenwoordigers uit de onderbouw en 
bovenbouw. Zij behartigen de belangen van onze 
leerlingen. Ongeveer tien keer per jaar komt de 
leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met 
de directeur onderwerpen die de leerlingen belangrijk 
vinden. Bijvoorbeeld over de inrichting van de school, 
schoolregels, onderwijsvernieuwingen en organiseren 
van activiteiten.

Samen met ouders
Ook met ouders werken we nauw samen. Onze 
docenten en mentoren hebben veel contact met jou 
als ouder. Op vaste momenten, maar ook wanneer 
je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de 
docent/mentor of CvdB dit nodig vindt.

Samen weten we meer
Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? 
Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn 
wij benieuwd hoe jij als ouder je kind ziet. Hoe gaat 
het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? 
Op allerlei manieren en momenten houden we graag 
contact met jou als ouder. Alleen zo kan je kind zich 
optimaal ontwikkelen.

Contactmomenten met ouders
De eerste twee schooldagen staan bij ons in het 
teken van de kennismakingsgesprekken. Tijdens 
deze dagen maak je kennis met de docent/mentor 
van je zoon of dochter. Zo kunnen we gezamenlijk 
het jaar goed starten. Daarnaast houden wij 
gedurende het schooljaar regelmatig ouderavonden 
en voeren we voortgangsgesprekken. De data van 
deze bijeenkomsten ontvang je te zijner tijd via de 
mentor, per e-mail of per brief. Ook vermelden wij 
de belangrijkste dagen in onze jaaragenda. Deze vind 
je op onze website bij het kopje ‘agenda’.

Zo blijf je op de hoogte
 - Via de website. Hier vind je informatie over onze 

school en onze jaaragenda.
 - Via e-mail of brief. Daar ontvang je de 

belangrijkste data en gesprekken.
 - Via oudergesprekken. Over hoe het met je kind 

gaat, op school en thuis. En hoe je kind leert en 
zich ontwikkelt.

 - Via ouderavonden. Over het onderwijs en 
wat er in de klas gebeurt.

 - Via Facebook en Instagram. Daar delen we 
leuke weetjes en activiteiten op school.

De mening van 
onze leerlingen telt!
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Contactpersoon
De mentor/docent van je kind is de contactpersoon 
bij ons op school. Het kan altijd voorkomen dat je 
vragen of opmerkingen hebt. Als dit het geval is, 
kun je contact opnemen met de mentor/docent van 
je zoon of dochter. Hij is er voor alle informatie en 
advies, maar ook voor ziekmeldingen. Ook brengt 
hij jou als ouder, regelmatig op de hoogte van de 
voortgang. Indien nodig kan de mentor/docent je 
doorverwijzen naar een lid van onze CvdB.

Medezeggenschapsraad
In de wet staat dat ouders mogen meepraten over 
het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan 
via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten 
ouders, docenten en andere medewerkers van onze 
school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige 
plannen heeft de school goedkeuring van de mr 
nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in 
een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen 
van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Onze school maakt deel uit van stichting 
De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een 
medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders 
en medewerkers van álle scholen van de stichting. 
De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk 
zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. 
Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr

Kwaliteitsmetingen
Om de kwaliteit van en tevredenheid over ons 
onderwijs te meten en verbeterpunten te signaleren, 
voeren wij een aantal keer per jaar enquêtes uit 
onder onze leerlingen en hun ouders. Met deze 
uitkomsten willen wij onze kwaliteit op diverse 
vlakken verbeteren. We stellen het dan ook zeer 
op prijs als je hieraan mee wilt werken.

Samen met partners en omgeving
Briant College werkt veel en graag samen met 
zorg instanties, Gemeente Arnhem, scholen en 
bedrijven in de omgeving. Alleen door je netwerk 
structureel te blijven vergroten en hierin te blijven 
investeren, kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs 
en de ondersteuning richting je kind leveren en 
borgen.

Samen met scholen in de regio
Alle scholen in een regio werken samen aan passend 
onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een 
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 
bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal 
onderwijs, en op welke school.

Onze school maakt deel uit van het 
samenwerkings verband De Verbinding. Samen 
zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een 
passende plek is op een school dichtbij. Lees 
meer op www.swvdeverbinding.nl. Zie ook 
www.passendonderwijs.nl.

Een kleine greep uit de huidige samenwerkingen
 - CEM; jongerencoach
 - Presikhaaf University
 - Arentheem College
 - STERA Arnhem
 - Empowered Nisa; begeleiding meisjes
 - Gemeente Arnhem
 - Rijn IJssel; project Start en GO
 - HAN opleidingen
 - Rozet
 - Sportbedrijf Arnhem
 - Fryshuset, Stockholm
 - Kunstenaars Collectief Arnhem

Samen met De Onderwijsspecialisten
Onze school maakt ook deel uit van stichting 
De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 
26 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Alle scholen van De Onderwijsspecialisten hebben 
één doel: leerlingen een volwaardige plek geven in 
de samenleving. Deze scholen vind je in de regio’s 
Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, 
Achterhoek en de stedendriehoek Ede, Apeldoorn 
en Deventer.

Een goed contact 
tussen school en 
ouders vinden we 
heel belangrijk.

De school in de 
maatschappij, 
en de maatschappij 
in de school.

Apeldoorn ( 3 )

Voorst ( 1 ) Deventer ( 1 )

Veenendaal ( 1 )

Zutphen ( 1 )

Doetinchem ( 2 )
Zetten ( 1 ) Didam ( 2 )

Lichtenvoorde ( 2 )

Ede ( 4 )

Arnhem ( 5 )

Oosterbeek ( 3 )
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3 
OnS 
OnDerWIJS
Briant College streeft zoveel mogelijk 
dezelfde doelen na als het regulier onderwijs. 
We besteden hierbij specifieke aandacht aan de 
 sociaal- emotionele ontwikkeling en het gedrag 
van je zoon of dochter, maar hebben ook veel 
aandacht voor passie en talentontwikkeling. 
Dit alles doen we door middel van het leveren 
van zoveel mogelijk maatwerk afgestemd op 
het niveau en de behoefte van je kind.

Burgerschap
De kern van burgerschapsonderwijs gaat over 
aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan 
gelijke behandeling en respect voor anderen in een 
multiculturele samenleving. Het gaat om positief 
met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo 
de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de 
Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen 
apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, 
verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede 
projecten of het betrekken van de omgeving van de 
school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende 
dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren 
dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. 
Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald 
door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften 
van onze leerlingen.

Sport en bewegen
Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat 
je kind veel beweegt en kennismaakt met nieuwe 
sporten. Sinds enkele jaren werken wij samen 
met de landelijke organisatie Uniek Sporten. 
Het doel van deze organisatie is om je zoon of 
dochter te stimuleren meer te bewegen en hem/
haar ook de mogelijkheid te bieden zich aan 
te sluiten bij een vereniging. Verder bieden wij 
diverse ondersteunings programma’s en meerdere 
sportprojecten. Meer informatie vind je op de website 
www.unieksporten.nl.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen hebben twee keer per week de 
gelegenheid om na lestijd huiswerk te maken 
onder begeleiding van onze docenten/mentoren.

Sociale vaardigheden en competenties
We besteden veel aandacht aan het versterken 
van de sociale vaardigheden en competenties van 
je kind. De lessen sociale vaardigheden zijn nu 
 geïmplementeerd in onder andere de coaching-/
mentoruren en LOB maar loopt ook structureel door 
in alle vakken. In de bovenbouw zijn deze lessen 
geïntegreerd in de vakken LOB, maatschappijleer, 
CKV en diverse ondersteuningsprogramma’s.

Onderwijsprogramma: leerroute 6 en 
vervolgonderwijs
Onze school biedt leerroute 6 met het bijbehorend 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs: vmbo en mbo. 
Gedurende de schoolbaantraject kan het uitstroom-
profiel wijzigen in arbeid. We bieden de opleidingen 
vmbo basisberoepsgerichte leerweg, vmbo 
kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretisch 
leerweg en drie speciale arrangementen.

Het onderwijsprogramma

 - Onderbouw vmbo: theoretische leerweg 
Dit programma bestaat uit theorie- en 
 praktijkvakken. De theorievakken zijn Nederlands, 
Engels, Duits, wiskunde, geschiedenis, 
 aardrijkskunde, biologie & verzorging, 
sociale vaardigheden en studie vaardigheden. 
Leerlingen krijgen ook bewegingsonderwijs, 
handvaardigheid en consumptieve techniek. 
Vanaf het tweede leerjaar komt daar 
natuurkunde, scheikunde en economie bij.
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 - Bovenbouw vmbo: basisberoepsgerichte 
en kaderberoepsgerichte leerweg 
Dit programma heeft een meer oriënterend 
en minder beroepsvoorbereidend karakter. 
Zo kunnen leerlingen een goede keuze maken 
voor een vervolgopleiding op het mbo. Er worden 
twee richtingen aangeboden. Horeca, Bakkerij & 
Recreatie (HBR) en Bouwen, Wonen & Interieur 
(BWI). Binnen deze richting liggen de oriëntatie 
én de basisvaardigheden op de praktijkvakken 
in deze sector, deze richting wordt aangevuld 
met vier keuzemodules. In beide richtingen 
werkt je zoon/dochter aan hun loopbaan-
dossier (LOB) waarin zelfreflectie en toekomst 
centraal staat. Ook besteden we aandacht aan 
algemene vaardigheden die nodig zijn bij een 
vervolgopleiding.

 - Bovenbouw vmbo: theoretische leerweg 
Binnen deze richting maken leerlingen de keuze 
voor de sector economie óf techniek. Voor alle 
twee de sectoren geldt dat het diploma toegang 
biedt tot alle mbo niveau 4-opleidingen en de 
havo. De richting is dus niet bepalend voor een 
vervolgopleiding. Ons advies is om altijd de 
richting te kiezen die het beste bij je kind past. 
Om door te stromen naar havo is examen doen 
in een zevende vak verplicht. Daarom volgt iedere 
leerling in het derde leerjaar beeldende vorming 
om eventuele doorstroming mogelijk te maken.

Verplichte vakken
Naast het onderwijs in de sectoren worden de 
examenvakken maatschappijleer, bewegings-
onderwijs en culturele en kunstzinnige vorming 
gegeven. Deze vakken zijn verplicht op het vmbo 
en moeten met een voldoende worden afgerond.

Talentontwikkeling
Tijdens de hele schoolperiode besteden we veel 
aandacht aan talentontwikkeling. Hiermee ontdekt je 
kind wat hij/zij leuk vindt en wat bij hem/haar past. 
Ze leren om zelf na te denken over hun toekomst 
en wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken. 
Op deze manier gaan ze zichzélf beter ontwikkelen. 
Dit vergroot hun motivatie en zelfstandigheid. 
Vanuit deze uitkomsten gaan we op zoek naar 
het uitstroomprofiel dat het beste past bij je zoon 
of dochter.

Praktijkervaring
Praktijkvakken en stage nemen op onze school een 
belangrijke plek in. We leren je kind vaardigheden die 
ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen 
gebruiken in hun verdere leven. Zo zorgen we dat 
ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Loopbaan, oriëntatie en studiebegeleiding
Loopbaan, oriëntatie en studiebegeleiding (LOB) is 
een belangrijke factor om de ontwikkeling van je 
kind inzichtelijk te maken. In het examen programma 
staat onder andere als doel dat leerlingen hun 
eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk moeten 
maken voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we 
onder andere via het loopbaandossier. De kern van 
het LOB ligt bij de ervaringen die je kind opdoet en 
onderzoekt, maar ook de reflectiegesprekken die 
hij hierover voert. Dit alles wordt vastgelegd in een 
persoonlijk digitaal loopbaandossier en is leidend bij 
de intake voor een vervolgopleiding. De inhoud van 
het loopbaandossier is tevens vastgelegd in het PTA 
en is hiermee ook een belangrijk onderdeel van het 
examenprogramma.

Stages
Vanaf het derde leerjaar gaat je kind op stage. 
Stage lopen is een belangrijk onderdeel van de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte 
leerweg. Je kind leert in de praktijk en wordt op deze 
manier voorbereid op een toekomstige arbeidsplek. 
Bovendien werkt hij aan zijn eigen competen-
tieprofiel. In overleg met de mentor gaat je kind 
zelf op zoek naar een stageplek. Als dat niet lukt, 
kan de mentor hem/haar hierin ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door voorlichting te geven aan 
de werkgever of te coachen op de stageplek. 
Gedurende de gehele stage houdt je kind een logboek 
bij over zijn werkzaamheden en ervaringen en zorgt 
zelf voor aftekening bij de stagebegeleider.

Maatwerk
Briant College biedt drie speciale arrangementen 
voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben.

De Octopusklas
Deze klas is gericht op leerlingen die iets meer 
structuur en begeleiding nodig hebben dan in onze 
reguliere klassen. De Octopusklas is kleinschalig en 
iedere leerling heeft een individueel handelingsplan 
en een vaste mentor/docent met uitzondering van 
de praktijkvakken. Binnen deze klas wordt met name 
gefocust op de studievaardigheden en de sociale 
vaardigheden. Hiermee sluiten we beter aan op de 
onderwijsbehoefte en leveren we meer maatwerk.
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De Community Class
Het doel en de basis van de Community Class is om 
de drie kenmerken van de leerling gelijktijdig aan 
te pakken binnen een zingevende omgeving die in 
actieve verbinding staat met de andere leefgebieden 
van de jongeren, de straat- en privéwereld. De klas 
wordt ingericht als een hybride leeromgeving en 
opgezet in samenwerking met het netwerk in de 
wijk. De groep zet gezamenlijk projecten op binnen 
school en in de wijk. De projecten dragen bij aan het 
verbeteren van de leefomgeving en het bevorderen 
van sociale samenhang. Zo lossen we het acute 
probleem van het thuiszitten van leerlingen op. 
Bovendien zorgen we hiermee voor een basis die 
vroegtijdig schoolverlaten en bijkomende problemen 
kan voorkomen.

Intensieve Traject Begeleiding
Het uitgangspunt bij onze ITB-klas is één-op-één 
onderwijs met als doel de leerling voor te bereiden op 
doorstroom naar één van onze andere klassen binnen 
de school. Dit kan zijn de octopusklas, de CC-klas of 
een reguliere klas. De reden voor 1-op-1 begeleiding is 
dat deze leerlingen vanwege hun problematiek nog 
niet in staat zijn om volledig onderwijs te volgen. 
De onderwijsuren worden gedurende het jaar stap 
voor stap uitgebreid naar een volledige lesweek 
binnen één van de andere klassen.

Begeleiding en beoordeling
In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) 
beschrijven we welke ondersteuning je kind nodig 
heeft om zo goed mogelijk te kunnen leren en zich 
te ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen 
het voor hem/haar makkelijker of moeilijker maken. 
De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van 
je zoon/dochter.

Wat betekent dat voor de lessen?
Alle lessen die je kind volgt, hebben een doel. 
De docent stelt doelen op voor iedere leerroute. 
Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, 
maar ook op het gebied van gedrag. De docent 
beschrijft ook met welke middelen en methoden 
wordt gewerkt.

Hoe ontwikkelt je zoon/dochter zich?
In het uitstroomprofiel beschrijven wij hoe de 
ontwikkeling van je kind is en welke mogelijkheden 
straks het beste bij hem passen. Dit kan zijn richting 
een vervolgopleiding, maar ook richting arbeid. 
Voor ieder profiel is er een ander leeraanbod.

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?
We houden de planning voor het leren en ontwikkelen 
van je kind bij in een digitaal systeem. Zo zien we 
hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierin 
staan de behaalde cijfers, maar ook opmerkingen 
over gedrag en ontwikkeling.

toetsen en examen
Toetsen en volgen
Wij toetsen de referentieniveaus van je kind 
regelmatig en volgen zijn leerproces en ontwikkeling. 
Met Diataal meten wij de prestaties van je zoon of 
dochter op de kernvaardigheden. Dit doen we vanaf 
het 1e leerjaar tot aan de derde klas. De resultaten 
vergelijken we vervolgens met de landelijke norm. 
Op deze manier krijgen we inzicht in de algemene 
beheersing van de kernvaardigheden en ontdekken 
we wat de sterke en zwakke punten zijn.

De kernvaardigheden die getoetst worden, zijn 
Nederlandse en Engelse leesvaardigheid en 
woordenschat, taalverzorging en rekenen/wiskunde. 
Daarnaast heeft de overheid voor alle onderwijs-
soorten duidelijk omschreven welke basiskennis en 
vaardigheden een leerling op een bepaald moment 
moet beheersen. Voor het vmbo/mbo-1, -2 en -3 geldt 
niveau 2F en voor vwo/mbo-4 geldt niveau 3F.

Examen voortgezet speciaal onderwijs
Je zoon of dochter, indien hij of zij dat kan, haalt een 
vmbo-diploma op het niveau basisberoeps gerichte, 
kaderberoepsgerichte of voor de theoretische 
leerweg. Ons examenprogramma nemen we af onder 
toezicht van het Arentheem College in Arnhem. 
Vanaf het derde en vierde leerjaar bouwt je zoon of 
dochter het schoolexamencijfer op. Bij de algemene 
vakken en de praktijkvakken wegen alle PTA-toetsen 
en opdrachten mee voor het schoolexamencijfer.

Ons examen bestaat uit een schoolexamen (SE) en 
een centraal examen (CE). In een examenreglement 
en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) 
wordt alles rondom examens beschreven. Wil je exact 
weten hoe het schoolexamencijfer precies wordt 
opgebouwd? Jaarlijks publiceren wij deze documenten 
op onze website.

Examencommissie
Onze examencommissie regelt alles rondom de 
examens. De examencommissie bestaat uit de 
voorzitter, examensecretaris en een aantal docenten. 
Naast het regelen van de examens zorgen zij ook 
dat alle vakgroepen op de hoogte zijn van de regels 
rondom de examens en waar men de belangrijkste 
informatie kan vinden. Ook wanneer er bijzonder-
heden zijn rondom het examentraject zullen zij zich 
hierover buigen. Ons doel is om het examentraject 
van je kind zo soepel mogelijk te laten verlopen 
en iedereen zorgvuldig te informeren. Mocht je 
toch nog vragen hebben, dan kun je altijd terecht 
bij onze examencommissie. De gegevens vind je 
op de contactpagina achter in deze schoolgids. 
Ook vind je informatie op onze website en de 
website www.examenblad.nl.

Na uitstroom
We volgen twee jaar lang de uitstroom van je zoon 
of dochter. Zodra je kind onze school verlaat zijn wij 
wettelijk verplicht hem twee jaar na uitstroom te 
volgen. Dit geldt bij zowel de tussentijdse uitstroom 
als na het behalen van een diploma of uitstroom 
richting arbeid. Op deze manier meten we ook onze 
onderwijskwaliteit zodat we ons maatwerk nog meer 
kunnen aanscherpen.

Op weg naar een 
volwaardige plek in 
de maatschappij.
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4 
PraKtISCHe 
InFO
Samen zijn we verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van je zoon/dochter. Hier staan 
enkele belangrijke data zoals vakanties, feestdagen 
en studiedagen. Ook vind je hier informatie over 
praktische zaken op school. Goed om te weten!

rooster
De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is 
maandag 5 september 2022. Onze leerlingen moeten 
minimaal 915 onderwijsuren per jaar volgen. En daar 
houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning 
zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden
De schooltijden zijn elke dag van 8.30 uur tot 
in ieder geval 14.00 uur. In sommige gevallen 
heeft je kind een achtste uur tot 14:50 uur. Indien 
dit van toepassing is vermelden wij dat in het 
rooster. Onze medewerkers staan een kwartier 
voor schooltijd buiten. Zo nodig begeleiden wij 
je kind naar de bus of taxi.

De indeling van de lestijden is:

1e les 08.30 – 09.00 uur
2e les 09.00 – 09.45 uur
3e les 09.45 – 10.30 uur
pauze
4e les 10.45 – 11.30 uur
5e les 11.30 – 12.15 uur
pauze
6e les 12.30 – 13.15 uur
7e les 13.15 – 14.00 uur
8e les 14.00 – 14.50 uur

Pauzes
Tijdens de pauzes blijft je kind op het terrein van 
onze school of in de hiervoor aangewezen ruimtes 
binnen de school. In deze tijd kunnen zij gebruik 
maken van onze schoolkantine of nemen zij zelf 
hun eigen brood, drinken en fruit van huis mee. 
Daarnaast houden wij gedurende de pauzes toezicht.

Bijzonder verlof
Bij uitzondering kan je zoon of dochter bijzonder 
verlof krijgen. In alle gevallen geldt dat het bijzonder 
verlof ruim van te voren schriftelijk aangevraagd 
moet worden. Woon je in de gemeente Arnhem, 
Liemers, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal of 
Overbetuwe? Dan kan je via www.rblmidden-gelre.nl 
een aanvraagformulier downloaden. Woon je niet in 
een van bovengenoemde gemeentes? Dan kan je bij 
je eigen gemeente, afdeling leerplicht, een aanvraag-
formulier opvragen. Bijzonder verlof wordt altijd 
beoordeeld door de directeur.
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Jaarkalender
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 
januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 25 februari 
2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
Pasen: 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 mei 2023
Dag na Hemelvaart: 19 mei 2023
Pinksteren: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Onze studiedagen
Studiedag 1: Dinsdag 13 september 2022
studiedag 2: Maandag 10 oktober 2022
studiedag 3: Dinsdag 11 oktober 2022
studiedag 4: Dinsdag 29 november 2022
studiedag 5: Donderdag 12 januari 2023
studiedag 6: Donderdag 9 maart 2023
studiedag 7: Donderdag 6 april 2023
Studiedag 8: Vrijdag 14 juli 2023

Kennismakingsdagen leerlingen: 5 en 6 
september 2022

naar school
We zijn elke dag blij je kind weer op school te zien! 
Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te 
doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden
Kan je kind niet naar school komen? Meld dit 
dan vóór 8.15 uur bij de mentor of de receptie 
op 026 – 384 0300. Geef het ook door aan de 
 vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als 
je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even 
belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te 
weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we 
contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school
Briant College is een school met een sterk regionale 
functie. Dit betekent dat veel van onze leerlingen 
gebruikmaken van vervoer per taxi of per bus omdat 
zij uit Arnhem en omstreken komen. Het leerlingen-
vervoer is een aangelegenheid van de gemeente 
die uitbesteed wordt aan de diverse taxi- en 
bus ondernemingen. Dit houdt in dat leerlingen-
vervoer buiten onze invloed ligt. Wil je als ouder 
vervoer voor je zoon of dochter aanvragen, doe dit 
dan bij de gemeente waarin je woont. De gemeente 
vraagt hierbij meestal een vervoersverklaring van de 
school. Deze verklaring kun je bij ons opvragen en 
wordt afgegeven door de CvdB.

Heb je vragen over het taxivervoer of zijn er 
wijzigingen in dagen of tijden? Neem dan 
rechtstreeks contact op met het taxibedrijf of met de 
afdeling Onderwijs bij de gemeente in je woonplaats. 
Wil je meer weten over de procedure en werkwijze 
met betrekking tot het afgeven van school-
verklaringen? Kijk dan op onze website bij het kopje 
‘voor ouders’ en klik daarna op ‘vervoer’.

Vrijstelling en/of ontheffing van onderwijsuren
Ieder jaar moet je kind volgens de wet een minimum 
aantal lessen volgen. Soms kan je kind niet genoeg 
lessen volgen, door bijvoorbeeld ziekte. Als je denkt 
dat dit ook voor jouw kind geldt, meld dat dan zo 
snel mogelijk aan de directeur. Die kan in sommige 
gevallen bepalen dat je kind voor een deel van de 
lessen thuis mag blijven. In andere gevallen moet 
dat worden aangevraagd bij de Inspectie van het 
Onderwijs. Let op: wegblijven van school mag 
alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we 
spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de 
leerplichtambtenaar.

Stalling
Fietsen, brommers en scooters horen thuis in de 
fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor 
diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Op school
Onze school is een fijne en veilige omgeving 
voor leerlingen en medewerkers. Daar letten 
we op. En daarom houden we ons samen aan 
de volgende afspraken.

Alcohol en drugs
Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn 
wij heel stellig in. Als we merken dat je kind alcohol 
of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. 
We melden dit direct bij de politie en nemen ook 
contact op jou als ouder.

Calamiteiten
Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en 
medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. 
Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen 
in geval van nood. Soms kondigen we het van 
tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken
Je kind neemt zijn eigen eten, drinken en fruit mee 
naar school. Ook is er een kantine om wat te kopen.

Rookvrije school
Het is streng verboden om te roken in school of 
op het schoolplein. Op onze school is roken altijd 
verboden. Dit verbod geldt binnen én buiten. 
Rookt je kind wel? Dan nemen we maatregelen.
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Verzekering
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we 
zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze 
algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade 
die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. 
Onze ongevallenverzekering dekt schade door of 
met een voertuig van school. Je kind is als inzittende 
dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallen-
verzekering éénmalig een bedrag uit bij overlijden of 
blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers 
en leerlingen.

Schade in school of van onze spullen
Wanneer je zoon of dochter een eigendom van de 
school beschadigt, verhalen we deze kosten op 
jou als ouder. Dit geldt ook voor materialen die 
we in bruikleen hebben gegeven zoals boeken, 
lesmaterialen, laptop et cetera.

Waardevolle spullen
Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school 
is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze 
verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk 
door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus 
geen verloren spullen, en ook geen telefoons of 
brillen die kapot zijn gevallen.

Om te regelen
We maken het ouders en leerlingen graag zo 
gemakkelijk mogelijk, maar soms kunnen we niet 
alles regelen. Dit is dan aan jou als ouder.

Bedrijfskleding en sportkleding
Als je zoon of dochter praktijkonderwijs volgt, 
moet hij of zij bedrijfskleding dragen. Deze 
bedrijfskleding is met name nodig voor veiligheid 
en hygiëne. Dit geldt ook voor het volgen van 
bewegingsonderwijs. Het dragen van de juiste 
sportkleding is verplicht. Aan het begin van het 
schooljaar krijg je een lijst met materialen waarin 
staat wat je kind nodig heeft voor zijn schooljaar. 
Kun je de spullen zelf niet aanschaffen? Via de 
gemeente en Stichting Leergelden kun je financiële 
ondersteuning aanvragen. Kijk hiervoor op de website 
www.leergeldarnhem.nl.

Medicijnen
Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, 
dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de 
medicatie stopt of verandert horen we het graag. 
Jij en je kind blijven hiervoor verantwoordelijk. 
Wel kunnen we helpen de medicatie toe te dienen. 
Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming 
van ouders. Hoe wij te werk gaan ten aanzien van 
medicijngebruik staat in ons medicijnprotocol. Deze 
kan je opvragen bij de mentor van je kind en vind je 
terug op onze website.

Ouderbijdrage
Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks 
€ 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. 
Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen 
niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee 
en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. 
De school beheert de bijdragen.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen 
de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheids-
verzekering af voor je kind. Heb je een 
aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin 
afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte 
automatisch meeverzekerd.
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We hebben veel persoonlijk contact en gesprekken 
met ouders. Ook op andere manieren geven we 
informatie over onze school en hoe het gaat met 
onze leerlingen. Houden we contact?

Neem contact met ons op
T 026 – 384 03 00
info@briantcollege.nl

Adres
Bethaniënstraat 250
6826 TJ Arnhem
www.briantcollege.nl

Directeur
Harald Hentenaar
h.hentenaar@briantcollege.nl

Contactpersonen
Wil je over een specifiek onderwerp meer weten? 
Hier vind je onze contactpersonen voor verschillende 
onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet tussen, 
bel dan het algemene nummer. We helpen je 
graag verder.

Gegevensbescherming
Harald Hentenaar
h.hentenaar@briantcollege.nl

Medezeggenschapsraad
Peter Vlasveld (secretaris)
mr@briantcollege.nl

Schoolmaatschappelijk werker/Interne 
vertrouwenspersoon
Kyra Roozemaal
T 026 – 384 03 00
k.roozemaal@briantcollege.nl

Examencommissie
Voorzitter: Harald Hentenaar
Examensecretaris: Marije van Dam – van der Zwan
examencommissie@briantcollege.nl

Vertrouwenspersoon extern
Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl

5 
COntaCt
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Bethaniënstraat 250 | 6826 TJ Arnhem
T 026 – 384 03 00
Bereikbaar: 8.00 – 16.00 uur
info@briantcollege.nl
www.briantcollege.nl

Onze school is onderdeel van stichting De Onderwijsspecialisten
www.deonderwijsspecialisten.nl

BrIant COLLeGe


