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Voorwoord

1 Mogelijk vinden tijdens het jaar wijzigingen plaats. Op de website www.elker.nl worden eventuele wijzigingen  
geplaatst.

Welkom bij Portalis, de onderwijsinstelling van Elker Jeugdhulp & onderwijs. Portalis bestaat uit vier 
onderwijslocaties in het noorden van Nederland: locatie Kortehemmen, locatie Veenhuizen, locatie 
Keerpunt en locatie VSO Groningen. Alle informatie over onze school vindt u in deze schoolgids.1 

Onderwijs is een essentieel onderdeel in de ontwikkeling van jongeren. Voor veel jongeren is naar school gaan niet 
altijd gemakkelijk en/of vanzelfsprekend. In onze scholen bieden we speciaal onderwijs voor leerlingen met een  
complexe ondersteuningsvraag. Onze scholen werken vaak intensief samen met jeugdzorg(Plus), residentiële of  
justitiële instellingen. Tevens biedt Portalis, onderwijs aan thuiswonende of elders wonende leerlingen. 

Wij zijn een neutraal-bijzondere school. Dit houdt in dat jongeren met verschillende levensovertuigingen en culturele, 
sociale en etnische achtergronden bij ons alle ruimte krijgen om samen te leren en te werken. Wij begeleiden de 
leerlingen in de omgang met al die verschillen en leren ze hoe je daarbij rekening kunt houden met anderen. 

Deze schoolgids beschrijft de wijze waarop wij onderwijs verzorgen, de ontwikkelingen van de school en de manier 
waarop wij vormgeven aan de samenwerking met het omliggende onderwijsveld. Deze schoolgids is een belangrijk  
naslagwerk bedoeld voor iedereen: voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s), voor betrokken hulpverlening en 
voor andere belangstellenden. 

Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Wij willen kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten 
doen in de samenleving en wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder  
te ontwikkelen. 

Sipko Biemold
Directeur Portalis
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Deel A:

Algemene informatie
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1. Visie, missie en kernwaarden

1.1 Visie, missie en kernwaarden van Elker Jeugdhulp & onderwijs

‘Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen!’

Elker is een brede jeugdhulp- en onderwijsinstelling die ouders, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in Noord-
Nederland hulp biedt bij complexe opgroei-, opvoed- en onderwijsvraagstukken door de inzet van (hoog) 
specialistische hulp. Kort waar dat kan, langer durend en intensiever wanneer dat nodig is. Onze drijfveer is om hulp te 
bieden aan ouders en kinderen, zodat elk kind/elke jongere veilig opgroeit en deel kan nemen aan onze samenleving. 
In een zorglandschap dat aan verandering onderhevig is, zoeken we afstemming en werken we samen met 
ketenpartners om de hulp zo optimaal mogelijk vorm te geven en om het verschil te maken voor kinderen, jongeren en 
hun (pleeg)ouders. Wij kijken naar mogelijkheden en we willen ons blijvend ontwikkelen omdat de samenleving dat van 
ons vraagt. 

Bovenstaande brengen wij ten uitvoer door met kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders in gesprek te gaan en 
aan te sluiten bij reeds bestaande hulpverlening en diagnostiek. We gaan in gesprek met betrokkenen en we zetten 
die hulp in die de grootste kans op verbetering geeft. De hulpvraag wordt bij ons centraal gesteld en ons doel is dat 
het systeem weer op eigen kracht verder kan. Wij werken dan ook systeemgericht en we willen kinderen en jongeren 
optimale kansen bieden om in hun eigen omgeving veilig op te groeien. 

De visie en missie van Elker Jeugdhulp & onderwijs laten zich vertalen in de volgende ‘Samen beter principes’:  
1. Wij zien veiligheid als de basis.
2. Wij werken systeemgericht.
3. Wij richten ons op includeren.
4. Wij werken trajectgericht, perspectief en duurzame verbetering zijn bepalend.
5. Wij werken op basis van een gedegen probleem analyse en met inzet van evidence based (behandel)interventies.
6. Wij zetten onze hulp in met als uitgangspunt matched care.
7. Wij werken effectief samen.

1.2 Visie op goed onderwijs

Bovenstaande uit zich in de volgende principes binnen de dagelijkse onderwijspraktijk van Portalis:
• We vinden het belangrijk dat je officieel erkende certificaten en diploma’s kunt behalen. Hiermee krijg je toegang tot 

het vervolgonderwijs en vergroot je je kans op de arbeidsmarkt.
• We vinden het belangrijk dat het totale onderwijsaanbod van onze school prima aansluit met de vervolg scholen en/

of arbeidsmarkt. Hiermee kun je zo overstappen en je studie vervolgen.
• We vinden het belangrijk dat je goed geholpen wordt bij de overstap naar een school of een stage/leerwerkplek 

voordat je de inrichting of het behandel centrum verlaat.



• We vinden het belangrijk dat jij, onze leerling, bij ons centraal staat. We willen dat je op een veilige manier kunt leren 
en we beschermen je daarbij.

• We vinden het belangrijk dat onze docenten bijdragen aan jouw behandeling en begeleiding. De professionals om je 
heen werken goed samen en daar heb jij profijt van; we vinden het belangrijk dat we je op school stimuleren om te 
leren zodat je met succes en met goede resultaten zelfstandig en actief kan leren.

• Als schakelonderwijs zetten wij jouw onderwijstraject zo goed als mogelijk voort. Indien dit niet meer mogelijk is 
zullen wij samen met jou en je ouders bekijken welk onderwijstraject wel past.

• We vinden het belangrijk dat je goed onderwijs krijgt, in moderne en eigentijdse theorie- én praktijklokalen. 

1.3 Doelgroepomschrijving

Portalis is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 4. Van oudsher verzorgen wij het onderwijs voor 
leerlingen die verblijven binnen de gesloten instellingen van Elker Jeugdhulp & onderwijs. Hier zijn inmiddels een aantal 
doelgroepen aan toegevoegd:
• Leerlingen die verblijven in een open residentiële instelling onder verantwoordelijkheid van een 

samenwerkingspartner.
• Leerlingen die na het verlaten van de residentiële of gesloten instelling in een overgangsfase onderwijs blijven 

volgen bij Portalis.
• Leerlingen thuis of elders wonend die onderwijs volgen bij Portalis.

Voor alle leerlingen van Portalis geldt dat ze een vanuit een complexe ondersteuningsvraag in ons onderwijs worden 
geplaatst. Om onze leerlingen goed te kunnen bedienen geven wij ons onderwijs op een dusdanige wijze vorm dat 
deze uitstekend past bij de setting waarin de locaties zich bevinden en bij de ondersteuningsvraag van de leerling en 
zijn of haar omgeving. Vrijwel alle leerlingen zijn welkom bij ons op school. 
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2. Organisatie

2.1 Bevoegd gezag en de sector

Portalis is als zelfstandige school onderdeel van Elker Jeugdhulp & onderwijs. De Raad van Bestuur van Elker voert 
het bestuur over de school. Met haar onderwijsbeleid wil het bestuur goed onderwijs bieden voor alle leerlingen van 
Portalis. Zoals voorgeschreven in de code goed onderwijsbestuur houdt de Raad van Toezicht van Stichting Elker 
toezicht op de manier waarop het bestuur het onderwijsbeleid inricht.

Het jaarverslag van Portalis wordt jaarlijks op 1 juli vastgesteld. Het jaarverslag is te lezen en te downloaden via de 
website www.elker.nl

Portalis werkt samen met o.a. stichting RENN4 (Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland, cluster 4 scholen), met 
veel VMBO en praktijkscholen en de meeste ROC ’s in de regio Noord-Nederland. 

2.2 Schoolontwikkeling en innovatie 

Kwaliteitsbeleid
Met de invoering van Passend Onderwijs en door de transitie en inhoudelijke transformatie van Jeugdhulp, is 
Portalis zowel intern in de organisatie als daarbuiten een andere positie in gaan nemen. Portalis is een steeds korter 
onderdeel van het totale onderwijstraject (voornamelijk voor de residentiële leerlingen). Om deze reden werken wij 
steeds intensiever samen met andere onderwijsinstellingen uit de verschillende samenwerkingsverbanden Passend 
Onderwijs in het noorden van Nederland. Binnen deze samenwerking wordt Portalis steeds meer erkend en herkend 
als onderwijsspecialist voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. De komende jaren gaat Portalis zich 
nog meer positioneren als hét expertisecentrum voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag. Daarnaast 
ontwikkelen wij ons aanbod, onze kennis en ons denkmodel verder door waardoor deze ook beter inzetbaar wordt in 
het ambulante veld, buiten onze huidige fysieke locaties. 

Het goed kunnen bedienen van leerlingen geeft Portalis voor de komende jaren een door-ontwikkel opdracht die 
drieledig is:
1. Pedagogisch-/didactisch klimaat.
2. Sociaal-emotionele ontwikkeling.
3. Inzet ICT-middelen.

Deze opdracht is uitgewerkt in het schoolplan 2017-2020. Dit schoolplan 2017-2020 is het meerjarenplan van Portalis. 
Dit schoolplan geldt voor alle locaties van Portalis. Het locatie specifieke jaarplan en formatieplan wordt uit het 
schoolplan afgeleid. 

Pedagogisch-/didactisch klimaat 
Portalis werkt vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). PBS is gericht op het creëren van een 
veilig en positief pedagogisch- en schoolklimaat. Deze grondhouding resulteert in een stimulerende leer omgeving 
waarbinnen probleemgedrag, waar mogelijk, wordt voorkomen/verminderd en waarbinnen elke leerling optimaal kan 
profiteren van het geboden onderwijs.2

2 Hieneman, M., Dunlap, G. & Kincaid, D. (2005). Positive support strategies for students with behavioral disorders in 
general education settings. Psychology in the Schools, 42 (8), 779-794.

http://www.elker.nl
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Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, respect, erkenning
Vanuit bovenstaande zes gedeelde basiswaarden, die gelden voor de leerlingen en de professionals van Portalis, wordt 
het bijbehorende gewenste gedrag benoemd en bekrachtigd. Om het gewenste gedrag te bekrachtigen werken wij  
met een systeem waarbij leerlingen muntjes kunnen ontvangen indien zij het gewenste gedrag vertonen. Leerlingen 
kunnen deze muntjes sparen en bij een bepaald aantal muntjes kunnen de leerlingen een individuele- of een 
groepsbeloning kiezen van de beloningenlijst. 

Er zijn gedragsverwachtingen geformuleerd die gelden voor zowel de leerlingen als het personeel van Portalis. Door 
het visualiseren van deze gedragsverwachtingen en het lesgeven in deze gedragsverwachtingen weten de leerlingen 
welk gedrag er van hen verwacht wordt. Hierbij aansluitend gebruiken we SWIS-suite om te registreren indien het een 
leerling nog niet lukt om aan onze gedragsverwachtingen te voldoen. Met behulp van deze gegevens maken we een 
analyse om inzichtelijk te maken op welk vlak ruimte voor verbetering ligt.

De basiswaarden met bijbehorende gedrags verwachtingen van Portalis zijn hieronder weergegeven:
• Veiligheid: blijf van elkaar af, loop rustig, houd het veilig.
• Vertrouwen: wees positief, houd je aan de afspraak, wees open.
• Verantwoordelijkheid: kom op tijd, wees voorbereid, help elkaar, draag juiste kleding, houd materiaal netjes.
• Persoonlijke ontwikkeling: werk aan je doelen, benoem wat goed gaat, accepteer aanwijzingen, sta open voor 

feedback.
• Respect: praat Nederlands, praat netjes, geef je grenzen aan, respecteer andermans grenzen.
• Erkenning: je mag zijn wie je bent, houd rekening met elkaar, respecteer elkaars traject

Daarnaast maakt Portalis een ontwikkeling door op het didactisch vlak. De term ‘Rijker Onderwijs’ is een term die 
hierbinnen een belangrijk aandeel heeft. We willen het onderwijs de komende jaren uitdagender en betekenis voller 
inrichten voor onze doelgroep. Hierbij gaan we nadrukkelijk de onderwijsvraag van onze leerlingen betrekken en gaan 
we nog meer aansluiten bij het onderwijs in de meer reguliere scholen in het externe veld.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Portalis heeft de ambitie dat het volgen van onderwijs bij ons een aantoonbare bijdrage levert aan de groei in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. 

Om bovenstaande waar te kunnen maken wordt er momenteel ingezet op onderstaande twee sporen: 
1. De implementatie van een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
2. De implementatie van een methode onafhankelijk instrument waarmee de ontwikkeling op sociaal-emotioneel 

gebied van individuele leerlingen in beeld gebracht kan worden. Er is hierbij gekozen voor de SAQI.

De nieuw in te voeren methode wordt opgenomen in het lesprogramma van alle klassen binnen alle locaties van 
Portalis. Waar nodig worden onze docenten getraind en/of geschoold in het adequaat toepassen van de methode. 
Vooraf aan de invoering van de SAQI wordt, aan de hand van een school brede normering, bepaald welke groei 
leerlingen op de verschillende deelgebieden van sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens hun periode bij Portalis 
minimaal door zouden moeten maken. De opbrengsten de SAQI worden zowel op individueel-, klassen- en op 
locatieniveau geëvalueerd in de Commissie voor de Begeleiding (CvB). De opbrengst daarvan wordt jaarlijks 
ingebracht in de Portalis brede evaluatie van de CvB. Hiermee worden de opbrengsten en de evaluatie daarvan 
onderdeel van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Portalis die conform de jaar planning wordt uitgevoerd. 

Inzet ICT-middelen
We vergroten nadrukkelijk de inzet van ICT-middelen in ons onderwijs. Zowel aan de hardware als aan de software kant 
gaan we vervolgstappen zetten. We onder zoeken in samenwerking met de afdeling Systeembeheer hoe we hardware 
effectiever kunnen inzetten en hoe we mobiele apparatuur goed beheersbaar voor alle leerlingen kunnen inzetten. 
Daarnaast onderzoeken we hoe leerlingen eigen apparatuur kunnen gebruiken binnen het onderwijs van Portalis. 
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Voor het volgen van de vorderingen van onze leerlingen implementeren wij momenteel een nieuw leerlingvolg systeem: 
EA-Match. EA-Match is een integratief leerlingvolgsysteem waarbinnen ruimte is voor: het leerproces, het stageproces, 
de uitstroom en nazorg, de zorgmodule, het Ontwikkelingsperspectiefplan, de aanwezigheid en het verzuim van alle 
leerlingen. 

In het schooljaar 2018-2019 is Portalis gestart met Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK), een webbased kwaliteits-
instrument. Het legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Met WMK bepaal je de thema’s 
voor kwaliteitszorg die je op korte termijn en lange termijn verder gaat onderzoeken en ontwikkelen op jouw school. De 
opbrengsten van WMK worden gepubliceerd op onze website: www.elker.nl

Tevredenheidsonderzoeken
Er worden cyclisch tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij Portalis. De resultaten hiervan worden besproken met 
betrokkenen en de verbeterpunten worden opgenomen in de locatie specifieke jaarplannen. Waar mogelijk zullen de 
resultaten ook op de website gepubliceerd worden. 

Zorg voor de relatie tussen de school en de omgeving
In veel gevallen werkt Portalis samen met een behandel instelling of (jeugd)zorgpartners wanneer het gaat om  
de begeleiding van onze leerlingen. Portalis VSO Groningen, vormt hierop een uitzondering. Daarnaast werken wij nauw 
samen met verschillende scholen in de regio. Voorbeelden hiervan zijn: RENN4, PrO-VSO Noord-Nederland, LECSO 
Noord, Route Arbeid en de noordelijke MBO instellingen. Tevens participeren wij in diverse overleggen met het MBO, 
VO en de arbeidsmarkt regio.

Scholing van personeel
Portalis besteedt veel aandacht aan de scholing van haar personeel. Dit kan op individuele basis en/of door 
teamgerichte scholing. De speerpunten van de komende jaren zijn: intervisie, PBS, flitsbezoeken en het door 
ontwikkelen van het didactisch model. Er wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld, welke is afgeleid vanuit het 
schoolplan. 

Begeleiding en inzet van stagiaires 
Portalis wil studenten van verschillende opleidingen de kans bieden om ervaring op te doen binnen hun toekomstig 
vakgebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om studenten Orthopedagogiek en/of Psychologie of PABO studenten. 
De stagiaires ontvangen begeleiding van gekwalificeerde medewerkers. 

http://www.elker.nl
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2.3 Leer- en kwalificatieplicht & verzuim

Jongeren hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en om later meer kans te hebben op werk. Naast dat Portalis 
van mening is dat iedere jongere recht heeft op onderwijs, bestaat er ook de leerplicht. Iedere jongere in Nederland is 
leerplichtig. Per 1 augustus 2007 is de leerplicht uitgebreid met de startkwalificatieplicht tot 18 jaar (als vervanger voor 
de partiële leerplicht) voor iedere leerling. Elke leerling is ‘startkwalificatie-plichtig’ tot een startkwalificatie is behaald 
(minimaal MBO2, HAVO of VWO) of totdat hij of zij 18 jaar is geworden. Van 18 – 27 jaar wordt elke leerling die nog geen 
startkwalificatie heeft behaald, gevolgd via verschillende wegen van de informatieplicht:
• Hij/zij moet zelf bij de gemeente melden dat hij/zij nog geen startkwalificatie heeft behaald.
• Elke schooldirecteur moet melden aan de vervolg onderwijs-instelling en de leerplichtambtenaar dat er een 

voortijdige schoolverlater is in diens gemeente/regio.

Vervolgens zijn er 2 mogelijkheden: 
• Hij/zij is in staat een vaste werkplek te krijgen en te behouden (geen verplichting om alsnog een startkwalificatie te 

moeten behalen).
• Indien hij/zij niet in staat is werk te behouden, treedt de leerwerkplicht in werking. 

De leerwerkplicht houdt in dat een leerling ouder dan 18 jaar zonder een vaste werkplek alsnog verplicht wordt om 
via een leerwerktraject een startkwalificatie te behalen met in principe dezelfde regelgeving als bij de leerplicht en 
de startkwalificatie bij onttrekking aan die regelgeving. In het kader van Passend Onderwijs en het feit dat sommige 
leerlingen niet in staat zijn een MBO2-diploma te halen, wordt een leerling vrijgesteld van de leerplicht als hij/zij een 
MBO1-diploma heeft als eindonderwijs en een plek vindt op de arbeidsmarkt. Er lijkt ook verruiming te komen om door 
middel van branchecertificaten op te klimmen in het bedrijfsleven, waardoor een jongere die werkt zich zonder druk 
van leerplicht verder in de beroepskolom kan doorgroeien door middel van gerichte opleidingen via SBB/SVH e.d.

Van verzuim is sprake als een leerplichtige jongere wel op een school staat ingeschreven, maar zich onttrekt aan de 
regels van de aanwezigheidsplicht. Verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar indien:
• De leerling drie of meer dagen achtereenvolgend verzuimt.
• De leerling regelmatig te laat op school of in de les verschijnt.
• De leerling zonder toestemming wegblijft van school.

Medewerkers van de verschillende locaties hebben regelmatig overleg met de leerplichtambtenaren uit de regio over 
de risicoleerlingen m.b.t. verzuim. Bij ernstige verzuimproblemen kan de leerplichtambtenaar hulp bieden bij zoeken 
naar een juiste oplossing voor de ontstane situatie. 

2.4 Reglementen en protocollen

2.4.1 Privacyreglement
In diverse internationale verdragen, zoals artikel 8 van het EVRM, maar ook in nationale wetgeving zoals artikel 10 
van de Grondwet wordt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer erkend. Dit betekent dat voor-
komen moet worden dat door het verwerken en ver strekken van gegevens de privacy van iemand onaanvaardbaar 
wordt geschonden. Op grond van bovenstaande moet de wetgever daarom regels stellen betreffende het 
omgaan met persoonsgegevens. Ter uitvoering hiervan is per 25 mei 2018 de Europese Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening stelt regels over bescherming van persoonsgegevens. De 
AVG bevat algemene normen die gericht zijn op een zorgvuldige omgang met persoons gegevens.
Voor Portalis zijn voor de verwerking van cliëntgegevens met name de Jeugdwet en bijbehorend besluit relevant. 
Beide wetten bevatten namelijk op een aantal punten een concretisering van de algemene normen van de AVG. 
Deze bijzondere regels gaan vóór de algemene bepalingen van de AVG Op de gebieden die niet in de Jeugdwet zijn 
geregeld, zijn de bepalingen van de AVG van toepassing.
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2.4.2. Kledingvoorschriften 
De gedragsverwachting met betrekking tot kleding luidt: ‘We bedekken onze buik, benen, billen en borsten met onze 
kleding.’

2.4.3 Ongewenste intimiteiten
Ongewenste intimiteiten zijn gedragingen die niet gewenst zijn ook al is het vriendelijk bedoeld, bijvoorbeeld seksueel 
getinte grapjes, stoere verhalen, hand tastelijkheden, etc. Als die grens, die voor iedereen verschillend is, bewust of 
onbewust wordt overschreden, kan dit van invloed zijn op het gedrag en de schoolprestaties van de leerlingen en het 
functioneren van de medewerkers.

2.4.4 Klachtencommissie
De Klachtencommissie bestaat uit vaste commissieleden die onafhankelijk zijn. De Klachtencommissie verricht  
onderzoek bij een ingediende klacht en geeft hierbij advies aan het bestuur. Aan de hand van het advies neemt het 
bestuur maatregelen. Klachten kunnen ook rechtstreeks worden ingediend bij de directie van de school.

2.4.5 Pesten…? No Way!
Pesten heeft vaak grote gevolgen voor alle betrokkenen. Het zorgt voor een nare sfeer en een onveilig gevoel. Je kunt 
er ongelukkig en bang van worden. Bij Portalis willen we dat pesten stopt, zodat iedereen zich veilig en ontspannen kan 
voelen in onze scholen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe wij omgaan met pesten. Binnen alle locaties 
van Portalis wordt een anti-pestprotocol gehanteerd. Elke locatie heeft een eigen anti-pest coördinator en daarnaast 
zijn alle docenten en medewerkers van Portalis op de hoogte van dit protocol en handelen wanneer er sprake is van 
pestgedrag binnen de school volgens dit protocol. Het anti-pestprotocol is te vinden op de website van Elker. Speciaal 
voor leerlingen hebben we over het pesten een brochure gemaakt: Pesten….? No way ! Je krijgt dit van je mentor en je 
kan hem ook downloaden van onze website. 

2.4.6 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Portalis hanteert een meldcode kindermishandeling met een bijbehorend stappenplan. Alle teams besteden jaarlijks 
tijd en aandacht aan het op de juiste wijze hanteren van deze meldcode en het bijbehorende stappenplan. Portalis 
heeft een aandachtsfunctionaris kindermis handeling en huiselijk geweld. Samen met de school psychologen is de 
aandachtfunctionaris verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de meldcode.

2.4.7 Ziektevervanging en lesuitval
Als een les uitvalt door afwezigheid van een docent, wordt deze les door een andere docent waargenomen. Het kan 
betekenen dat er dan les gegeven wordt in een ander vak dan op het rooster staat aangegeven. Lesuitval proberen we, 
calamiteiten daar gelaten, altijd te voorkomen.
 
2.4.8 Verlofregelingen 
Verlof voor leerlingen onder schooltijd dient vroegtijdig schriftelijk bij de teamleider van de locatie aangevraagd te 
worden. 
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2.5 Afspraken

2.5.1 Ouderbijdrage
Er wordt geen vrijwillige bijdrage aan ouders gevraagd.
 
2.5.2 Schoolverzekering
De school heeft voor alle medewerkers en leerlingen een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten.
De verzekering geldt: 
• voor het verblijf in de school of op het schoolterrein;
• tijdens het deelnemen aan activiteiten en bijeen komsten door de school georganiseerd;
• tijdens stage.

2.6 Schorsen van leerlingen

Sinds 1 augustus 2014 biedt de Wet op de expertisecentra (V)SO-scholen de mogelijkheid om leerlingen te schorsen. 
Nu schorsing in de wet is opgenomen, gaat de inspectie hierop toezien. Van scholen wordt verwacht dat zij in geval 
van schorsing zorgvuldig te werk gaan en vaste procedures volgen. Veel scholen en besturen stellen daarom een 
schorsings- en verwijderings protocol op. In voorkomende gevallen toetst de rechter of dit protocol gevolgd is. In een 
protocol moet ook staan wie bevoegd is om tot schorsing te besluiten. Dat is in eerste instantie het bestuur, maar 
het bestuur mag deze bevoegdheid mandateren aan bijvoorbeeld de school directeur. De school, in het bijzonder de 
leerkracht, dient in geval van schorsing te zorgen voor voortgang van het onderwijs aan de geschorste leerling. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat er huiswerk wordt meegegeven en dat dit ook wordt beoordeeld en besproken met de 
leerling. De school zorgt er ook voor dat de contacten met de leerling en de ouders in de schorsingsperiode naar  
behoren worden onderhouden. 

Waar houdt de inspectie toezicht op? De inspectie toetst of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt. Dat 
betekent dat de inspectie de volgende punten controleert:
1. Duurt de schorsing korter dan maximaal 5 school dagen? 
2. Zijn de procedures correct gevolgd (schriftelijk en met opgave van redenen, hoor- en wederhoor, voortgang van 

onderwijs)? 

De inspectie controleert dus niet of de school om de juiste redenen een leerling schorst. Daartoe is zij niet bevoegd.
Portalis ziet schorsen als een laatste middel, we zoeken, waar mogelijk, naar andere oplossingen binnen de school. 
Bij voorkeur gaan wij in gesprek met leerlingen en ouders/verzorgers om een oplossing te zoeken voor de ontstane 
situatie.

Wanneer Portalis vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school kan volgen (door 
oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of wanneer er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van 
veiligheid of orde kan de school besluiten deze leerling te schorsen dan wel te verwijderen van school. Voorafgaand 
aan het traject van schorsing en/of verwijdering kan er een time-out worden ingezet. 
Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. 
Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens 
aangifte gedaan worden bij de politie. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel 
een ander personeelslid) en de ouders over het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen 
omkleed door de directeur medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 
6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. 
Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen. Het volledige protocol 
schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op www.elker.nl

http://www.elker.nl
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2.7 Sponsoring en alternatieve geldstromen

Het gebeurt dat donateurs, dat wil zeggen mensen van buiten de organisatie die geld schenken, een bijdrage 
willen leveren aan Portalis. Dit doen we alleen als de schenking op positieve wijze in lijn is met onze visie en missie. 
Fondsen of donateurs die we werven komen vooral vanuit de regio. Het uitgangspunt voor fondsenwerving is de 
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen.

2.8 Website

Regelmatig wordt de website van de school bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes. U kunt de 
website vinden op: www.elker.nl

http://www.elker.nl
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3. Portalis Keerpunt

3.1 De school

Algemeen
Portalis Keerpunt, is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 4 (VSO). De school verzorgt onderwijs 
en/of arbeidstoeleiding aan alle jongeren die bij JeugdzorgPlus van Elker geplaatst zijn. Dit is een behandelinstelling 
die jongeren tussen de 12 en 18 jaar, waarbij sprake is van ernstige gedragsproblemen, behandeld en begeleid. Bij 
deze jongeren dreigt de ontwikkeling ernstig verstoord te raken en daarnaast bestaan er zorgen omtrent hun eigen 
veiligheid en/of omtrent de veiligheid van hun omgeving. 
De capaciteit van Portalis Keerpunt, bestaat momenteel uit 85 leerlingen die tussen de 12 en 18 jaar oud zijn. Het 
onderwijsaanbod bestaat uit: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Praktijkonderwijs 
en Arbeidstoeleiding.

Wij zijn een neutraal-bijzondere school. Dit houdt in dat leerlingen met verschillen in levensovertuiging en met 
verschillende culturele, sociale en etnische achtergronden bij ons alle ruimte krijgen om samen te leren en te werken. 
Wij begeleiden onze leerlingen in de omgang met al die onderlinge verschillen en leren hen hoe je daarbij rekening 
kunt houden met elkaar. 
Zowel binnen JeugdzorgPlus van Elker als bij Portalis wordt er samen met jou een plan gemaakt waarin staat waaraan 
jij de komende tijd gaat werken. Binnen Portalis heet dit het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin worden, 
samen met jou, onder andere je leerdoelen en gedragsdoelen beschreven. Het OPP van Portalis is onderdeel van 
je behandelplan van JeugdzorgPlus van Elker. De mentordocent en de coach van de behandelgroep (samen het 
Kernteam genoemd) hebben veel contact met elkaar om er voor te zorgen dat jouw tijd bij JeugdzorgPlus van Elker 
zo optimaal mogelijk ingevuld wordt. De samenwerking tussen het behandelcentrum en Portalis is dan ook zeer 
intensief te noemen. De afstemming- en overlegmomenten met JeugdzorgPlus van Elker zijn divers en op alle niveaus. 
Voorbeelden hiervan zijn: overdrachten, mentor-mentorcontacten en multidisciplinaire overleggen.

Aanmelding en plaatsing
Op een van de eerste dagen nadat je in bij JeugdzorgPlus van Elker geplaatst bent, heb je een intakegesprek met de 
loopbaanbegeleider. De loopbaanbegeleider bekijkt samen met jou op welk niveau jij nu werkt of in het verleden hebt 
gewerkt en daarnaast kijken jullie naar jouw toekomstplannen op dat moment. Ook zullen jullie het hebben over gedrag 
en houding op school en jouw motivatie voor school. Daarnaast is er ruimte voor jouw vragen. De loopbaanbegeleider 
vraagt informatie op bij de school van herkomst. Samen met jou wordt de beste beginplek op school gekozen. 

Als je onderwijs volgt bij Portalis Keerpunt, word je uitgeschreven op je school van herkomst en automatisch 
ingeschreven bij Portalis. Wanneer het mogelijk is, zetten we het traject voort dat je volgde voordat je bij Portalis kwam. 
We proberen een zo goed mogelijke samenwerking met je school van herkomst op te starten en te behouden, zodat 
een mogelijke terugkeer hier naar toe zo goed mogelijk zal verlopen. Soms is het niet wenselijk of mogelijk dat je naar 
deze school teruggaat. In dat geval zal jij, samen met de loopbaanbegeleider en jouw gezaghebbende(n), zoeken  
naar een passende vervolgplek. Naast het contact met jouw school van herkomst zal er ook contact zijn met jouw 
gezaghebbende(n), met andere hulpverleners die bij jou betrokken zijn en met overige betrokkenen.  
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Positive Behavior Support
Vanaf het eerste moment dat je bij ons in Kortehemmen in de schoolbanken plaatsneemt, doen wij ons best om je 
(weer) met plezier naar school te laten gaan. Dit betekent in eerste instantie dat wij een sfeer proberen te creëren op 
school waarin jij je prettig voelt. Het leren omgaan met elkaar en met de docenten vormt daarbinnen een belangrijk 
onderdeel.

Wij werken vanuit de grondhouding Positive Behavior Support (PBS). Dit houdt in dat wij werken aan de hand van 
gedragsverwachtingen. Deze gedragsverwachtingen zijn allemaal te koppelen aan één van onze zes basiswaarden. 
Deze basiswaarden staan hieronder weergegeven. 

Veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkeling, respect, erkenning
De gedragsverwachtingen die afgeleid zijn uit bovenstaande basiswaarden gelden zowel voor jou als voor alle 
medewerkers van de school. Op deze manier willen wij een prettig klimaat realiseren op school waarbinnen iedereen 
zich prettig voelt. 
De gedragsverwachtingen zijn opgesteld per ruimte bij ons op school. Deze hangen ook in elke ruimte bij ons op 
school en daarnaast geven wij jou les in het gedrag dat we graag van jou zouden willen zien. De gedragsverwachtingen 
in het gymlokaal zullen anders zijn dan bijvoorbeeld in het theorielokaal. 

Wanneer jij het gewenste gedrag laat zien dan kun je bij ons muntjes verdienen. Deze muntjes worden verzameld 
in een daarvoor bestemde buis die voorin de klas staat en in het beheer is van jouw docent. Bij een bepaald aantal 
muntjes kun je een beloning uitkiezen van de beloningenlijst. Deze beloningen verschillen erg van elkaar zodat er voor 
iedereen iets bij zit: zo kun je bijvoorbeeld sparen voor jouw eigen etui met inhoud die je mee kan nemen naar jouw 
volgende school, maar je kunt ook sparen voor het spelen van bijvoorbeeld een potje dammen met jouw docent. 
Ook kunnen jullie als klas muntjes verdienen, die vervolgens weer ingewisseld kunnen worden voor een beloning.

3.2 De leerlingen

Zorg voor de leerlingen
Portalis is er op gericht om elke leerling de benodigde vaardigheden aan te leren, zelfinzicht op te laten doen en een 
perspectief ten aanzien van hun eigen toekomst te bieden. Binnen de school word je de mogelijkheid geboden om 
diploma’s en/of certificaten te behalen, om toe te werken naar een baan, stageplek, dagbesteding of te heroriënteren 
richting onderwijs.
Naast de schoolse ontwikkeling, besteden we ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we aan 
de hand van de SAQI. Deze wordt bij de start en aan het einde van de plaatsingsperiode afgenomen. 

Bij de plaatsing bij Portalis vormt het contact met de loopbaanbegeleider een belangrijk onderdeel van het traject. 
De loopbaanbegeleider zorgt ervoor dat alle informatie over je schoolgang bij ons bekend is en geeft jou, voordat 
school start, informatie over hoe het bij ons op school gaat. De loopbaanbegeleider stelt jou voor aan jouw eerste 
contactpersoon op school, namelijk jouw mentordocent. Samen met jouw mentordocent en de loopbaanbegeleider 
gaan jullie kijken naar de mogelijkheden voor jou, een beroepen-oriëntatietest kan hier onderdeel van uit maken. De 
mentordocent en de loopbaanbegeleider zijn vanuit Portalis het gezicht en aanspreekpunt voor alle mensen die bij 
jouw onderwijssituatie betrokken zijn. 
Het is van belang om de ontwikkelingen van jou als onze leerling te volgen en daar met elkaar afspraken over te maken. 
Daarom worden alle leerlingen van Portalis regelmatig besproken. Dit gebeurt onder andere tijdens de Commissie voor 
de Begeleiding  (CVB). Dit is een wettelijk orgaan binnen Portalis waarin deskundigen vanuit hun eigen expertise naar 
het onderwijstraject van leerlingen kijken. De CvB bestaat uit: mentordocent, intern begeleider, loopbaanbegeleider, 
schoolpsycholoog en teamleider. 
Daarnaast hebben de coach van de groep, de mentordocent, de behandelcoördinator en de schoolpsycholoog 
regelmatig een multidisciplinair overleg, waarin het zorgtraject en het onderwijstraject besproken wordt. 
Regelmatig zullen ouders/verzorgers uitgenodigd worden voor een tussenevaluatie. Hierin bekijken we of het 
goed gaat met het behandelplan en je voortgang in jouw onderwijstraject. De meest betrokken personen zijn hier 
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bij aanwezig. Naast ouders/ verzorgers zullen de behandelcoördinator, gezinstherapeut, coach en mentordocent 
deelnemen aan dit gesprek.

Participatie in het onderwijs
Portalis vindt het belangrijk dat leerlingen inspraak hebben in eventuele veranderingen en verbeteringen in 
onze werkwijze. Leerlingenkunnen daarom zitting nemen in de jongerenraad. Deze jongerenraad vindt plaats 
met de medewerkers van JeugdzorgPlus van Elker. Vanuit Portalis Keerpunt, is een medewerker aanwezig bij de 
jongerenraadbijeenkomsten. De gang van zaken op school wordt daar regelmatig besproken.

Klachtenregeling
Als een leerling een klacht heeft over Portalis Keerpunt, kan de leerling in de eerste plaats terecht bij de mentordocent 
en/ of coach behandelgroep. Deze zullen de klacht vervolgens opnemen met de teamleider van de school. 

Verder geldt de klachtenregeling van JeugdzorgPlus van Elker. De leerling kan een klachtenformulier vragen 
aan de pedagogisch medewerker van de behandelgroep. Het klachtenformulier kan in de brievenbus voor 
de klachtencommissie gedaan worden. Informatie over de klachtenregeling is te vinden in de huisregels van 
JeugdzorgPlus van Elker.

3.3 Ouders en verzorgers

Contact en overleg
Als uw kind bij JeugdzorgPlus van Elker verblijft en dus onderwijs volgt bij Portalis Keerpunt, is er een bijzondere 
situatie ontstaan. Wij kunnen ons voorstellen dat u in meerdere opzichten een grotere afstand tot uw kind ervaart 
dan voor de plaatsing. Wij vinden het van belang dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het verloop van het 
onderwijstraject. Zo wordt er ongeveer drie weken na de start van het onderwijstraject van uw kind bij Portalis contact 
met u opgenomen om het geplande onderwijstraject van uw kind te bespreken. 

Daarnaast organiseren wij een aantal keren per jaar een “tien-minutengesprekken”. Tijdens deze gelegenheden is er 
de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de mentordocent, de loopbaanbegeleider of met andere medewerkers 
van school. Indien mogelijk is uw kind aanwezig bij dit gesprek met de mentordocent. Daarnaast is er de mogelijkheid 
voor ouders/verzorgers om de school te bekijken. Indien er zich situaties voordoen buiten de gesprekken om waarbij 
wij contact noodzakelijk vinden, neemt de mentordocent of schoolpsycholoog contact met u op. Hierbij kunt u denken 
aan buitenschoolse activiteiten, incidenten, schoolverzuim of een aanpassing in het onderwijstraject. 
Heeft u zelf tussendoor vragen dan adviseren wij u om contact op te nemen met de mentordocent, de 
loopbaanbegeleider of met Portalis in het algemeen. De contactgegevens van Portalis staan vermeld in hoofdstuk 4.9 
van deze schoolgids.
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Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over het onderwijs op de locatie Hoogeweg, kunt u in de eerste plaats terecht bij de teamleider 
van Portalis Keerpunt. Daarnaast kunt u terecht bij de Klachtencommissie van JeugdzorgPlus van Elker. Informatie over 
de klachtenregeling vindt u op de website www.elker.nl. 

U kunt uw klacht sturen naar:

JeugdzorgPlus van Elker           
t.a.v. Secretaris klachtencommissie
Postbus 274
9704 AA Groningen

De klacht moet binnen een redelijke termijn ingediend worden. Dat is in ieder geval binnen acht dagen na de 
gebeurtenis waarover de klacht gaat. Als de klacht later wordt ingediend, beoordeelt de commissie of hiervoor een 
goede reden was. Als dat zo is, wordt de klacht toch in behandeling genomen.

Portalis is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen van de Vereniging van Openbare en algemene 
toegankelijke Scholen (VOS/ABB). 

Klachtencommissie
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T 030-280 95 90
F 030-280 95 91
E info@onderwijsgeschillen.nl
W www.onderwijsgeschillen.nl

Leerlingen of ouders kunnen tevens de vertrouwensinspecteur inschakelen voor advies.

Inspectie van het onderwijs
E: info@owinsp.nl
W: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs kunnen telefonisch worden gesteld via 0800–80 51 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900–111 31 11 (lokaal tarief).

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl
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4. Onderwijs aanbod

4.1 Opleidingsmogelijkheden

Wanneer leerlingen met een leerachterstand bij ons binnen komen, kijken we of het mogelijk is om deze achterstand 
in te halen. Als dit niet lukt, kijken we samen met de leerling en met de ouders/verzorgers naar een passend 
onderwijstraject. 

Leerlingen worden geplaatst in een van de vier sectoren in de school. Deze sectoren zijn: 
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs (VO)
• Praktijkonderwijs (PrO)
• Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Het doel is om alle leerlingen meteen in de juiste klas/sector te plaatsen.

Basisonderwijs
Werkwijze van de afdeling Basisonderwijs
Portalis geeft basisonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12-14 jaar. In het basisonderwijs worden elementaire 
zaken onderwezen, zoals: rekenen en taal. Indien een leerling zich in dit traject bevindt, blijft de school van herkomst 
vaak leidend in het aanbieden van lesmateriaal. 
Voor leerlingen die uitvallen binnen het basisonderwijs is een overstap naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal 
onderwijs nodig.

Voortgezet Onderwijs
Werkwijze van de afdeling Voortgezet Onderwijs

Planning 
Voor alle leerjaren is er een overzicht van de verdeling van de lesstof gedurende het schooljaar. Dit overzicht is gericht 
op leerlingen die een volledig schooljaar onderwijs volgen. Wanneer een leerling korter dan een schooljaar onderwijs 
volgt, kijken we naar het aantal weken nog te volgen onderwijs, het aantal toetsen en hoe dit evenredig in te zetten is. 
Ook wordt er informatie opgevraagd bij de school van herkomst en wordt er zoveel mogelijk aangesloten op wat de 
leerling daar al heeft gedaan.

Overzicht toetsen 
Voor het wegzetten en overzichtelijk maken van de te maken toetsen is er een overzicht inclusief de planning (de 
‘toetsplanner’). Hierin staan de toetsen die gedurende het gehele schooljaar gemaakt moeten worden. Deze hangen 
in de klas. Hierop wordt aangegeven wanneer jongeren bepaalde toetsen binnen een bepaalde periode af moeten 
hebben. De jongeren houden dit zelf bij en kruisen de gemaakte toetsen af. Het is belangrijk regelmatig met de jongere 
te kijken naar de stand van zaken. We kijken met de jongere naar wat ze al gemaakt hebben, wat ze nog moeten doen 
en hoe lang ze hier nog voor hebben. Gezamenlijk wordt dan besproken wat de beste manier is om het gewenste 
resultaat te behalen. 

Weekplanningen
De leerlingen binnen het VMBO onderwijs werken met een weekplanner indien zij dit nodig hebben. Sommige 
leerlingen hebben voldoende aan alleen de toetsplanner, andere leerlingen hebben meer ondersteuning nodig bij het 
plannen en organiseren. Op deze weekplanning wordt aangegeven welke vakken de jongere heeft en aan de hand van 
de toets planning wordt gekeken hoe vaak zij een vak in moeten roosteren. Het werken met een weekplanning zorgt 
voor duidelijkheid en structuur. Ook leren de jongeren plannen en organiseren.

Huiswerk
In principe krijgen alle leerlingen  binnen het VMBO  huiswerk. Dit is nodig  om ze door de leerstof heen te leiden. Het 
maken van huiswerk bevordert het planmatig werken van leerlingen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze het maken 
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van huiswerk verwerken in hun dagindeling. Ligt een leerling goed op schema, dan wordt er geen huiswerk uitgedeeld 
tenzij leerlingen moeten leren voor een toets. 

Toetsen
Wanneer een leerling een hoofdstuk uitgewerkt heeft, wordt er samen een toets gepland. Leerlingen die een toets 
moeten maken, krijgen de opdracht om een samenvatting van het hoofdstuk te maken. Binnen Portalis hanteren wij 
een toetsprotocol. Hierin staat vermeld welke toets wanneer wordt afgenomen. 

Vakken
Naast de theorievakken volgt de leerling ook Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), loopbaan/Burgerschap en 
sport. Als extra ondersteuning voor taal en rekenen maken we gebruik van het digitale programma Muiswerk.

Samenwerkingsverband/schakelfunctie
Wanneer de jongere op korte termijn terug kan  naar de school van herkomst of wanneer de leerling een traject volgt 
hoger dan TL niveau, dan is het een mogelijkheid dat Portalis een samenwerking met de school van herkomst aan kan 
gaan. 

De school van herkomst zorgt voor boeken, toetsen, antwoorden en een PTA (Planning, Toetsing en Afsluiting). Portalis 
werkt volgens de planning van deze school, begeleidt de leerling in het maken en plannen van zijn/haar werk, neemt 
de toetsen af en stuurt deze naar de school van herkomst. Deze kijkt de toetsen na en beoordeelt. Deze jongeren 
werken ook met een weekplanning aan de hand van de door de school geleverde PTA of de door de school geleverde 
weekplanning. 

Zelfstandigheid, planmatig werken en verantwoordelijkheidsgevoel
Binnen de sectie VMBO wordt er gewerkt aan het bevorderen van de zelfstandigheid en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Ook het planmatig kunnen werken is een belangrijk onderdeel. De fase 
en de competenties van een jongere zijn hierin leidend.

Begeleiding van leerlingen
Leerlingen worden gestimuleerd zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van 
informatieteksten, woordenboek, klasgenoten en/of internet. Wanneer deze bronnen zijn gebruikt en er is geen 
antwoord gevonden op de vraag, geeft de docent begeleiding en uitleg. 
Bij de start van een leerling op school is het belangrijk inzichtelijk te krijgen of een leerling in staat is hulp te vragen 
bij problemen in de leerstof. Het nakijken van gemaakt werk is hiervoor een belangrijk middel. Overgeslagen of fout 
gemaakte opdrachten worden niet verbeterd, de leerling krijgt de opdracht deze nogmaals te maken en om hulp 
te vragen. Wanneer het vragen om hulp  te moeilijk blijkt, biedt de docent hulp of kiest een leerling uit die hulp kan 
bieden. 
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Bevorderen en stimuleren van samenwerking
Leerlingen worden, waar dit kan, gestimuleerd om hulp aan elkaar te vragen. Tijdens de lessen CKV, Burgerschap/
Loopbaan en Rekenen worden samenwerkingsopdrachten aangeboden.

Vakkenpakketten sectoren afdeling VMBO:
Leerjaar 1 & 2:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Mens & Maatschappij
• Biologie
• Economie (basis, alleen in het 2e jaar)
• Verzorging

Leerjaar 3 & 4 sector Zorg en Welzijn:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Maatschappijleer 1
• Biologie

Keuzevakken:
• Basis 1 vak kiezen: Aardrijkskunde, Geschiedenis of Economie
• Kader en TL 2 vakken kiezen: Aardrijkskunde, Geschiedenis en/of Economie

Leerjaar 3 & 4 sector Economie:
• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Maatschappijleer 1
• Economie

Keuzevakken:
• Basis 1 vak kiezen: Aardrijkskunde, Geschiedenis of Biologie
• Kader en TL 2 vakken kiezen: Aardrijkskunde, Geschiedenis en/of Biologie

Alle leerjaren volgen CKV, Burgerschap/Loopbaan, Rekenen en Nederlands.
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Staatsexamens voorgezet onderwijs

Bij Portalis is het mogelijk een VMBO staatsexamen af te leggen. Dit kan alleen als het past binnen je behandeltraject. 
De informatie en de richtlijnen voor de examenkandidaten zijn te vinden op www.ib-groep.nl.

Het is mogelijk staatsexamen op locatie te doen op VMBO TL en Kader niveau. Staatsexamen voor VMBO BB gebeurt 
in samenwerking met RENN4. 

De TL examenkandidaten behalen een volledig diploma, de KB en BB behalen alleen deelcertificaten voor de 
theorievakken en kunnen geen volledig diploma behalen.

Ook de leerlingen in het derde leerjaar die uitstromen naar VSO worden opgegeven voor deelexamens voor de vakken 
Nederlands, Rekenen en Maatschappijleer 1.

Examenkandidaten moeten voor 1 december 2018 aangemeld worden. Alleen met een extra onderbouwing is een 
aanmelding voor 1 februari 2019 mogelijk.

Middelbaar Beroeps Onderwijs
Werkwijze in de afdeling MBO
 
In de MBO Entree-klassen worden leerlingen voorbereid om een MBO-opleiding op een reguliere ROC te volgen.  We 
werken daarbij vooral aan het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden die passen bij je vervolgopleiding. 
Veel aandacht wordt besteed aan Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast werken we aan de beroepsvaardigheden 
tijdens praktijkgerichte vakken, zoals horeca en techniek. Bij het vak ‘Burgerschap’ wordt voornamelijk gewerkt aan de 
sociale ontwikkeling van de leerling. Afhankelijk van de richting die je op wilt na Portalis kun je in sommige gevallen ook 
theorie voor die opleiding volgen.

Huiswerk
In principe is het MBO huiswerkvrij. Al het werk kan binnen de reguliere lessen gedaan worden. Het kan echter 
voorkomen dat er toch gekozen wordt voor huiswerk. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op een toets of wanneer een 
docent vindt dat er te weinig inzet is getoond tijdens de les. In dat geval kan er lesstof worden meegegeven.

Vakkenpakket
De volgende vakken maken onderdeel uit van het programma:
• Horeca; 
• Creatief;
• Communicatie; 
• Loopbaan en burgerschap; 
• Nederlands; 
• Rekenen/wiskunde; 
• Sport; 
• Keuzevak.

Sommige  vakken worden afgesloten met een toets, andere vakken met een beoordeling. Daarnaast worden de 
vaardigheden bijgehouden op een competentielijst.  

Naast genoemde vakken werken we ook aan:
• Zelfstandigheid;
• Planning;
• Verantwoordelijk voor eigen leerproces.
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Beroeps Praktijk Vorming (BPV) 
Sommige leerlingen kunnen tijdens hun onderwijstraject bij Portalis al stagelopen. De geleerde theorie wordt daarmee 
in de praktijk toegepast, verwerkt en uitgebreid. Portalis beschikt over een aantal externe stageplaatsen. Deze 
stageplaatsen worden op maat en passend bij de opleiding van de leerling gezocht. 

Om goed aan te sluiten op de Mbo opleiding die de leerling volgde voordat hij/zij bij Portalis kwam, kan het zijn dat 
we samen een programma opstellen waardoor het mogelijk gemaakt wordt dat de eigen opleiding bij Portalis vervolgd 
wordt. 

We streven er naar om alle leerlingen die bij Portalis vanuit een Mbo-traject onderwijs hebben gevolgd succesvol door 
te plaatsen naar een reguliere Mbo onderwijscontext.

Praktijkonderwijs
Werkwijze van de afdeling Praktijkonderwijs

Leerlingen die veel baat hebben bij praktijkgericht-onderwijs volgen een onderwijsprogramma bij de afdeling 
Praktijkonderwijs van Portalis. Hier gaat het met name om praktisch werken. Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen 
zoveel mogelijk praktische vakken waarbij actief aan de slag zijn voorop staat. De theorievakken worden zoveel 
mogelijk op eigen niveau gegeven waarbij waar nodig gebruik gemaakt wordt van computers.

Stages
Belangrijk onderdeel van het praktijkonderwijs zijn de stages. Portalis beschikt voor het praktijkonderwijs over een 
aantal externe stageplaatsen. De externe stageplaatsen worden op maat en passend bij de opleiding gezocht.

Binnen het praktijkonderwijs zijn de volgende klassen:
• Onderbouw (12 t/m 15 jaar): gelijk aanbod theorie en praktijklessen, gevarieerd aanbod praktijklessen.
• Algemeen (15 t/m 17 jaar): 7 theorielessen en een gevarieerd aanbod van passende praktijklessen.

Het vakkenpakket van het Praktijkonderwijs bestaat uit:
Theorievakken:
• Nederlands
• Rekenen/wiskunde
• Engels
• Burgerschap

Praktijkvakken:
• Algemene technieken
• Hout
• Consumptief
• Metaal
• Groen/Terra
• Sport
• Creatief

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor branchegerichte opleidingen als VCA.



4.2 Burgerschap en sociale integratie

Burgerschap en sociale integratie is een verplicht onderdeel in het onderwijs. Het geeft de leerling inzicht in welke rol 
hij in de maatschappij heeft en wat van hem verwacht kan worden. Bij het vak loopbaan en burgerschap (LB) wordt hier 
veel aandacht aan besteed. Maar ook in andere vakken komt dit onderdeel terug. Op projectbasis geven we verder 
thematisch aandacht aan een aantal onderdelen van loopbaan en burgerschap.
 
Met het aanbieden van deze onderdelen houden we rekening met de belevingswereld, de spanningsboog, de 
communicatieve mogelijkheden e.d. van de leerlingen.
 
De kernpunten zijn: 
• Op ontwikkeling gericht (vrijheid en autonomie)
• Solidariteit (gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid, afwijzen, discriminatie) 
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Participatie.

We besteden aandacht aan: 
• Wederzijds respect, openheid en duidelijkheid, veiligheid, samenwerken, rust en regelmaat 
• Wat er leeft binnen de Nederlandse samenleving
• De basiswaarden van de Nederlandse rechtstaat
• Loopbaanoriëntatie.
 
We zien onze school als oefenplaats voor onder andere het model democratie, deelname aan de maatschappij en het 
omgaan met verschillen.
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5. Uitstroom en opbrengsten

Tabel 1
Resultaten schooljaar 2018-2019 Portalis Keerpunt.

Tabel 2
Uitstroom schooljaar 2018-2019 Portalis Keerpunt.

DIPLOMA’S, CERTIFICATEN EN  
BEWIJS VAN DEELNAME

AANTAL  
KANDIDATEN 
PER EXAMEN

SLAGINGS
PERCENTAGE

VCA - 4x                       8 50%

HACCP - 23x 34 68%

VMBO BB certificaten - 1x 7 14%

VMBO TL certificaten - 8x 14 57%

VMBO TL diploma- 1x 1 100%

RAPPORTAGE SCHOOLJAAR 2018-2019 PORTALIS KEERPUNT

Aantal leerlingen op 01-08-18  62

Aantal leerlingen op 12-07-19  50

Totaal aantal leerlingen  
(in heel 2018- 2019, in- en uitstroom)  112

VSO 45

VO Regulier 13

Dagbesteding 8

MBO 12

Arbeid 5

Buitenlandtraject  5

Onbekend  
(verblijfsduur veelal minder dan 7 dagen)  24
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6. Schooltijden en vakanties 
2019-2020

6.1 Jaarplanning Portalis Keerpunt

Portalis heeft een van het reguliere onderwijs afwijkende vakantieregeling. Portalis Keerpunt, is voor de leerlingen 48 
weken per jaar geopend. Binnen deze 48 weken is 1200 uur onderwijs op jaarbasis ingepland. 
Op onderstaande dagen is de school gesloten voor de leerlingen van Portalis Keerpunt.

2019

10 september 2019 Studiedag personeel Portalis

1 oktober 2019 PBS studiedag personeel Portalis

10 oktober 2019 Studiemiddag personeel Portalis

12 november 2019 Studiemiddag personeel Portalis

21 november 2019 Studiedag personeel Portalis

12 december 2019 Studiemiddag personeel Portalis

2020         

10 september 2019 Studiedag personeel Portalis

1 oktober 2019 PBS studiedag personeel Portalis

10 oktober 2019 Studiemiddag personeel Portalis

12 november 2019 Studiemiddag personeel Portalis

20 november 2019 Studiedag personeel Portalis

12 december 2019 Studiemiddag personeel Portalis

2 juni 2020 Teamdag personeel Portalis

1 juni 2020 2e Pinksterdag

2 juni 2020 Teamdag personeel Portalis



6.2 Schooltijden

De schooltijden van Portalis Keerpunt zijn:

6.3 Afwezigheid en ziekmelden 

Afwezigheid van een leerling moet voor de start van de lessen worden gemeld. De afwezigheid wordt vervolgens 
geregistreerd. Bezoeken aan arts, tandarts of specialist dienen zo veel mogelijk buiten de lesuren plaats te vinden. 
Indien dit niet mogelijk is, worden deze bezoeken op school gemeld.

2019

Blok 1 08.50 – 10.10 uur

Pauze 10.10 – 10.25 uur

Blok 2 10.25 – 11.45 uur

Pauze 11.45 – 12.30 uur

Blok 3 12.30 – 13.45 uur

Blok 4 13.45 – 15.00
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7. Contactgegevens

7.1 Directie en schoolleiding

Portalis 
Locatie Keerpunt

Postadres
Postbus 274
9700 AG  Groningen 
T 050 851 45 30
E onderwijs@elker.nl
W www.elker.nl

Bezoekadres
Hoogeweg 9 – 9a 
9746 TN Groningen

Bevoegd gezag/directie
Dr. L. Euser (bestuurder a.i.)
Dhr. S. Biemold (directeur Portalis)

Management Locatie Keerpunt
Dhr. J. Djoegan (teamleider Portalis Keerpunt) j.djoegan@elker.nl 

7.2 De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Dhr. J. Rigter  (voorzitter personeelsgeleding)
Mw. R. Lauwaars  (lid personeelsgeleding
Mw. J. Durkstra (lid personeelsgeleding)
Mw. M. Jeltes  (lid oudergeleding)
Dhr. J. van Dijk (lid oudergeleding)

Contacten met de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad.
Mocht u behoefte hebben om in gesprek te gaan met een oudervertegenwoordiger uit de Medezeggenschapsraad 
dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jeltes m.jeltes@mjd.nl.

mailto:portalis@elker.nl
http://www.elker.nl
mailto:m.jeltes@mjd.nl
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7.3 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Portalis heeft ook te maken met Passend Onderwijs; elke school heeft zorgplicht. Dat betekent dat we elke leerling die 
bij ons ingeschreven wordt, een passende onderwijsplek bieden.
We werken samen met de andere (speciale) scholen binnen de Samenwerkingsverbanden van Noord-Nederland.

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01
Postadres:  Postbus 744, 9700 AS Groningen  
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39 in Groningen
Management:  Jan Houwing & Erik de Graaf
Telefoon:  06 - 134 47 659 & 06 - 553 48 225
E-mail:   j.houwing@swv-vo2001.nl &  e.de.graaf@swv-vo2001.nl
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl 
Twitter:   @PaOnVo20_01
Facebook:  www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

Algemene gegevens Expertise- & Consultatieteam (ECT)
E-mail:   ECT@swv-vo2001.nl

Commissie van Advies en het Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs
Telefoon: 050 - 520 91 20 (voor CvA én CI)
Mail CvA: info@cvagroningen.nl
Mail CI:  info@cigroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

mailto:j.houwing@swv-vo2001.nl
mailto:e.de.graaf@swv-vo2001.nl
http://www.passendonderwijsgroningen.nl
https://twitter.com/@PaOnVo20_01
http://www.facebook.com/SWVVO20.01Stad
mailto:ECT@swv-vo2001.nl
mailto:info@cvagroningen.nl
mailto:info@cigroningen.nl
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