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Beste ouders en medeopvoeders,

Na zeventien jaar praten en wachten zijn we ongelofelijk blij dat we voor de 
zomervakantie verhuizen naar ons nieuwe Prisma College. De afgelopen vijf 
jaar is er heel hard gewerkt om een stoere v(s)o school te creëren die recht 
doet aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en een fijne werkomgeving 
is voor onze collega’s. een gebouw dat uitdaagt om te ontdekken en te 
 experimenteren. Kortom, een leerrijke leeromgeving voor iedereen.

In de aanloop hebben we leerlingen en collega’s gevraagd wat zij belangrijk 
vinden. Deze wensen zijn vertaald door onze architect en aannemer en we 
zijn heel erg blij met het resultaat.

Op social media zijn we inmiddels ook bekend onder #vsonextlevel. en bij dit 
volgende ‘level’ hoort ook een passende naam. Vandaar dat leerlingen uit de 
leerlingenraad het verzoek hebben ingediend tot de naamswijziging naar het 
Prisma College.

een school om trots op te zijn!
en dit is een mooi bruggetje naar De BeDOeLING VaN HeT PrISma COLLeGe
De bedoeling van het Prisma College
Op het Prisma College leer je de wereld kennen…

Leren doe je met je hoofd, hart en handen. Wij dagen je uit zelf initiatief 
te nemen en oplossingen te bedenken. Dat doen wij vooral praktijkgericht. 
In een betekenisvolle omgeving leg je samen met anderen een sterke basis 
van kennis, vaardigheden en houding. Leren betekent voor ons ook fouten 
mogen maken, leren van die fouten en er beter van worden. Hierdoor leer je 
jezelf steeds beter kennen. Samen bereiden wij je voor om met zelfvertrouwen 
en lef op een waardevolle wijze deel te nemen aan de steeds veranderende 
samenleving.

…en zo leert de wereld ook jou kennen! Namens het team wens ik u en uw 
zoon of dochter een fantastisch schooljaar toe.

Hartelijke groet,

Nanske Lahaye
Directeur het Prisma College

Lees meer op www.prismacollege.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 het Prisma College.
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Het Prisma College gaat uit van de eigen kracht 
en het eigen initiatief van het individu. We dagen 
onze leerlingen uit om boven zichzelf uit te stijgen. 
Het Prisma College is een school waar leren wordt 
gewerkt, en werken wordt geleerd.

Onze school in het kort
In alles wat we doen staat de toekomst centraal. 
Dat wil zeggen de overgang naar wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap. Hoe we dat doen? Op 
een zo normaal mogelijke manier! De meeste 
leerlingen geven aan dat ze het liefst op een gewone 
middelbare school zitten. Net als hun broers en 
zussen of andere pubers uit hun woonomgeving. 
Dat stralen we dus uit: we zijn een gewone 
middelbare school voor speciale leerlingen.

Omdat onze school een afspiegeling is van 
de samenleving, respecteren wij alle geloofs-
overtuigingen en levensbeschouwelijke beginselen. 
Onze school is voor iedereen bereikbaar en 
beschikbaar. We staan voor openheid en respect en 
tolereren geen discriminatie en geweld. We hebben 
leerlingen die wel en niet fysiek mobiel zijn.

Het Prisma College telt:
 - 230 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar
 - 100 medewerkers
 - onderwijszorgarrangement De Kameleon

Visie
De bedoeling van het Prisma College
Op het Prisma College leer je de wereld kennen…

Leren doe je met je hoofd, hart en handen. 
Wij dagen je uit zelf initiatief te nemen en 
oplossingen te bedenken. Dat doen wij vooral 
praktijkgericht. In een betekenisvolle omgeving leg 
je samen met anderen een sterke basis van kennis, 
vaardigheden en houding. Leren betekent voor ons 
ook fouten mogen maken, leren van die fouten en 
er beter van worden. Hierdoor leer je jezelf steeds 
beter kennen. Samen bereiden wij je voor om met 
zelfvertrouwen en lef op een waardevolle wijze deel 
te nemen aan de steeds veranderende samenleving.

…en zo leert de wereld ook jou kennen!

Bezoek van de onderwijsinspectie
Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het 
Onderwijs ons bestuur. De inspectie beoordeelt 
scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs 
kreeg de laatste keer een goed. Dit betekent dat 
het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden
Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? 
Dat kan via het aanmeldloket van 
De Onderwijsspecialisten, de stichting waar onze 
school deel van uitmaakt. Zij kijken samen met 
u welke school het beste aansluit bij de behoeften 
van uw zoon of dochter.

Meer informatie vindt u op 
www.deonderwijsspecialisten.nl/aanmelden

1 
ONZe 
SCHOOL
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Leerlingen
Onze leerlingen zijn 12 tot en met 18 jaar en 
hebben beperkte cognitieve mogelijkheden, 
grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling of (zeer) ernstige meervoudige 
beperking (EMB/EVB+).

Praktisch aan de slag
Het Prisma College biedt praktijkgericht onderwijs. 
Onze leerlingen zijn gebaat bij een praktijkgerichte 
aanpak. Het verwerken van cognitieve vraagstukken 
in praktische lessen werkt voor hen het beste.

Team
Elke leerling groeit met goede begeleiding en 
ondersteuning van school. Ons team bestaat uit 
mentoren, leraren, klassenassistenten en andere 
professionals. Zij zijn betrokken, vindingrijk en 
deskundig.

Leraren en praktijkinstructeur
De groep krijgt les van verschillende (vak)leerkrachten 
en praktijkinstructeurs. Zij zijn verantwoordelijk voor 
het onderwijs. Elke groep wordt begeleid door een 
mentor. Deze zorgt voor een veilige thuisbasis en 
leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk 
ontwikkelen.

Onderwijsondersteuners
Alle groepen hebben een onderwijsondersteuner. 
Deze medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor 
het onderwijs, maar focussen zich op ondersteuning 
van de leraar en de begeleiding van een of meer 
leerlingen.

Stagebureau
Praktische vaardigheden leren onze leerlingen 
het best van vakmensen. Daarom werken bij 
het Prisma College trajectbegeleiders en stage-
begeleiders. Deze mensen gaan in de uitstroom met 
de leerlingen aan de slag. Dit kan in school zijn bij 
stageactiviteiten, als het begeleiden van leerlingen 
die buiten de school stage lopen. De stages zijn een 
belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Zorg
Binnen het Prisma College zijn er verschillende 
mensen beschikbaar voor de zorg en begeleiding 
van leerlingen.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is medeverantwoordelijk voor 
de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt 
met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die 
het beste bij de leerling past. Bijvoorbeeld logopedie, 
fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. 
Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning 
van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker
Leerlingen en ouders kunnen met vragen of 
problemen terecht bij onze schoolmaatschappelijk 
werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn 
en goed als u contact opneemt. De contactgegevens 
vindt u achter in deze gids.

Schoolarts
Alle leerlingen die bij ons starten, ontvangen een 
uitnodiging van de GGD voor een onderzoek door 
de jeugdarts. Dit onderzoek vindt op school plaats. 
We vragen ouders daarbij te zijn.

Zorg binnen Onderwijs
Sommige groepen hebben een medewerker vanuit 
Zorg binnen Onderwijs (ZBO). Deze medewerkers 
zijn niet verantwoordelijk voor het onderwijs, 
maar focussen zich op de begeleiding van een 
of meer leerlingen.

Meer informatie vind je op de website.

Locatie
Leerlingen van het Prisma College zijn verdeeld over 
verschillende locaties.

Locatie Arnhem
Het Prisma College staat in een prachtige natuurlijke 
omgeving, het natura2000 gebied geeft veel 
mogelijkheden voor binnen en buiten onderwijs. 
Het gebouw is zo ingericht dat er veel bewogen moet 
en kan worden, het hele gebouw is ingericht als 
leerrijke leeromgeving. Naast grote en kleine lokalen, 
praktijklokalen, grote sportzalen zijn er allerlei 
plekken ingericht waar leerlingen aan het werk gaan.

Locatie ’s Koonings Jaght
De Kameleon is te vinden op het terrein van 
’s Koonings Jaght, een paar minuten rijden van 
het Prisma College. Hier bieden we een onderwijs-
zorgarrangement voor leerlingen in leerroute 1 van de 
scholen Lichtenbeek en Prisma College. Zie voor meer 
informatie het hoofdstuk Maatwerk in deze gids.

Stagelocaties
De stageplekken zijn essentieel voor de leerlijn 
van onze leerlingen. Dit zijn leslocaties binnen en 
buiten Arnhem. Op deze locaties wordt in groepen 
of individueel gewerkt aan werkcompetenties. 
Met de leerling en ouders gaan we opzoek naar 
een plek waar de leerling na zijn schooltijd aan het 
werk kan.
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Doelen
Als het Prisma College willen we ons steeds blijven 
verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. 
Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat 
we komend jaar willen.

Jaarplan
Onze doelen leggen we elk jaar vast in een jaarplan. 
De evaluatie van het jaarplan 2021 en de bespreking 
van het jaarplan voor 2022 vond plaats met het 
college van bestuur. De belangrijkste conclusies 
leest u hier.

Bereikt in 2021
 - We hebben de nieuwe werkwijze voor 

het handelingsdeel in het ontwikkelings-
perspectiefplan en het gebruik van de 
 evaluatiekaarten in alle klassen ingevoerd. 
We bewaken en toetsen deze werkwijze.  
Als het nodig is, sturen we bij.

 - We maakten de overstap van het handelingsplan 
naar basisarrangementen. Hierbij maakten we een 
eigentijds rapport voor onze leerlingen.

 - We werken samen met ROC Graafschap College: 
we bieden onze leerlingen een Entree-opleiding 
op maat.

 - We werken samen met ROC Yuverta: we bieden 
onze leerlingen een opleiding Assistent plant, 
dier of groene leefomgeving.

 - We waren in staat om voor onze leerlingen, 
ouders en collega’s goed in te spelen op corona. 
Onze focus lag op goede zelfzorg door leerlingen 
in deze periode van langdurige stress.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
 - Verhuizing naar het Prisma College!! EINDELIJK.
 - Opnieuw met team definiëren WHY (de bedoeling) 

en onze identiteit.
 - Het NPO programma.
 - Het VSO diploma voor de routes dagbesteding 

en arbeid.
 - Driehoekskunde invoeren.
 - Samenwerking met de PrO scholen in Arnhem 

herdefiniëren.

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

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?
In schooljaar 2020-2021 is 82% van onze leerlingen 
volgens plan (OPP) uitgestroomd. In schooljaar 
2020-2021 stroomden 50 leerlingen uit. Van deze 
leerlingen vond 4% een betaalde baan, 6% ging 
naar een sociale werkvoorziening/beschermde 
werkomgeving, 6% naar een arbeidstrainings-
centrum, 4% startte met een entreeopleiding 
(mbo1) en 48% vond een plek binnen dagbesteding. 
Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden 
sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep 
leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?
We besteden heel veel tijd en aandacht aan het 
vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden 
leerlingen goed voor. Maar liefst 80% van onze 
leerlingen zit nog op de plek waar ze na school 
naartoe gingen. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen 
verwachtten?
In schooljaar 2020-2021 is 82% van onze leerlingen 
volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dat wil zeggen 
41 van de 50 leerlingen. Van de overige leerlingen is 
4% onder verwachting uitgestroomd, 2% is hoger 
uitgestroomd en van 6% is de uitstroom onbekend. 
Het is ons doel dat alle leerlingen op een goede plek 
zitten wanneer ze van school afgaan. We blijven 
inzetten op de combinatie van praktijk en theorie, 
met speciale aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en ‘Leren Leren’.

Veilige school
We willen dat elke leerling zich veilig voelt op school. 
Zodat zij kunnen leren en groeien. Hoe we zorgen 
voor een veilige school staat beschreven in ons 
schoolveiligheidsplan: vraag er gerust naar op school. 
Onze school heeft extra aandacht voor pesten, 
alcohol en drugs. We volgen daarbij de richtlijnen 
van de RIVM.

Heldere afspraken
Afspraken over goed gedrag maken de school 
prettiger en veiliger. Medewerkers volgen de 
gedragscode van school, leerlingen moeten de 
schoolregels kennen. Zo weet iedereen wat we goed 
vinden en wat niet en wat er gebeurt als een leerling 
iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een schorsing 
of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de 
afspraken. Vraag er gerust naar op school.

Ritme en structuur
Voor onze leerlingen zijn structuur en duidelijkheid 
belangrijk. We werken daarom met een voorspelbaar 
dag- en weekritme. Elke leerling weet wat hij of zij 
die dag kan verwachten. We nemen elke leerling 
serieus en luisteren naar zijn of haar mening. Dat 
doen we in een veilige omgeving. Waarin iedere 
leerling zichzelf kan en durft te zijn

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
Kindermishandeling of huiselijk geweld melden we 
bij de instanties. Als we denken dat een leerling 
slachtoffer is, nemen we contact op met de politie. 
Dit staat ook in de meldcode Huiselijk geweld. 
De meldcode kunt u inzien op school.

“Onze doelen hebben we 
vastgelegd in een jaarplan. 
Dit jaarplan kunt u inzien op 
school. Vraag er gerust naar!”
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Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de 
privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik 
van persoonsgegevens als dat nodig is voor het 
leren en begeleiden en voor de veiligheid van 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 leerlingen. Bijvoorbeeld cijfers 
of ontwikkelingen. Bijzondere persoonsgegevens, 
zoals medische gegevens, worden ook geregistreerd.

Foto en video
Wij vragen ouders altijd een formulier toestemming 
beeldmateriaal en systemen in te vullen voordat we 
foto’s of films van een leerling maken en gebruiken. 
Ook leerlingen ouder dan 16 jaar vragen we om 
toestemming. Die toestemming kunt u 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
Leerlingen vanaf 16 jaar en hun ouders hebben het 
recht om de persoonsgegevens van de leerling 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 u vragen die specifieke gegevens te laten 
verwijderen.

Kopie van persoonsgegevens
Dataportabiliteit betekent het overdragen van 
digitale gegevens. Hier hebt u 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 leest u welke persoons-
gegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, 
met welk doel en hoelang we ze bewaren. 
Zie www.deonderwijsspecialisten.nl/privacy.

Klachten
Soms bent u misschien niet tevreden over wat er 
gebeurt op school. Laat het dan aan ons weten.

We luisteren naar u
Is er een probleem? Praat dan eerst met de leraar 
of mentor. Samen kunnen jullie de problemen 
vast oplossen. Als dat niet lukt, kunt u terecht 
bij de teamleider of de directeur. Helpt dat 
ook niet? Praat dan met het bestuur van 
De Onderwijsspecialisten. U kunt ook terecht 
bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 
Vraag gerust naar de klachtenregeling op school.

Iemand die u kunt vertrouwen
Een vertrouwenspersoon is iemand op school die 
u helpt en met u meedenkt over wat u kunt doen. 
Wat u bespreekt blijft tussen u en onze vertrouwens-
persoon! De vertrouwenspersonen op school zijn 
Maud Frieling en Olaf Vonk. U kunt ook praten met 
de vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten 
of de landelijke vertrouwensinspecteur. Neem 
gerust contact op, de gegevens vindt u achter in de 
schoolgids. Zie ook www.deonderwijsspecialisten.nl/
vertrouwenspersonen.
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2 
ONZe 
ParTNerS
elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij 
of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken 
we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op 
verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt 
tot nog beter onderwijs.

Samen met leerlingen
De mening van onze leerlingen is belangrijk. 
De school is er namelijk voor hen. Vandaar dat we een 
leerlingenraad hebben. Leerlingen denken mee over 
wat anders of beter kan op school.

Leerlingenraad
Elke mentorgroep kiest een afgevaardigde voor 
de leerlingenraad. Eén keer in de maand komt 
de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt 
de onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting van de 
school of over de schoolregels.

Samen met ouders
Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op 
vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder 
behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Zo blijf je op de hoogte
 - Via www.prismacollege.nl. Daar vindt u belangrijke 

data, het laatste nieuws en activiteiten.
 - Via een digitale nieuwsbrief. Deze ontvangt u 

acht keer per jaar.
 - Via ouderavonden. Over het onderwijs en 

wat we doen in de klas. Of we bespreken een 
speciaal thema.

 - Via mentorgesprekken. Over hoe het met uw 
kind gaat, op school en thuis.

 - Via perspectiefgesprekken. Over de stage en 
wat uw kind na school gaat doen.

Ouderavonden en oudergesprekken
Op algemene ouderavonden informeren we ouders 
over de actuele ontwikkelingen binnen de school. 
Aan het begin van het schooljaar is er startgesprek. 
Dit is een gesprek met de klassenleiding, leerling 
en ouders. Minimaal twee keer per jaar nodigen we 
ouders uit voor een gesprek op school. Leerlingen 
mogen hierbij aanwezig zijn. Ook zijn er perspectief-
gesprekken over bijvoorbeeld stage en uitstroom.

Gescheiden ouders
De school behandelt iedereen met ouderlijk gezag 
gelijk. Na een scheiding blijven wij dus beide 
ouders informeren. Schoolverslagen, rapporten en 
ontwikkelingsperspectiefplannen sturen we naar 
beide ouders. Beide ouders nodigen we ook uit voor 
ouderavonden. Wie er dan komt, is aan de ouders 
zelf (we voeren dus niet twee aparte gesprekken). 
Ligt het ouderlijk gezag bij één van de ouders? 
Dan onderhouden we alleen contact met die ouder.

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, leraren 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. Ook de regels voor de ledenver-
kiezingen zijn vastgelegd. 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

“De mening van onze 
leerlingen telt!”
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Samen met partners en omgeving
Het Prisma College werkt vaak en graag samen met 
partners in de omgeving.

Regionaal samenwerkingsverband
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 verschillende samenwerkingsverbanden. 
Een daarvan is De Verbinding, het samenwerkings-
verband voor de regio Arnhem en de Liemers. 
Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen 
een passende plek is op een school dichtbij. Kijk 
voor meer informatie op www.swvdeverbinding.nl. 
Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Klimmendaal
Het Prisma College is gehuisvest naast revalidatie-
centrum Klimmendaal. Zo kunnen leerlingen onder 
schooltijd therapie volgen op Klimmendaal.

Onderwijszorgarrangement
Samen met zorgorganisatie Siza en school voor 
speciaal onderwijs Lichtenbeek verzorgen we het 
onderwijszorgarrangement De Kameleon. Leerlingen 
met een verstandelijke beperking in combinatie met 
een intensieve zorg- of begeleidingsvraag volgen 
daar onderwijs. Verderop in deze gids leest u meer 
over De Kameleon.

Gemeenten en bedrijven
Natuurlijk hebben we veel contact met gemeenten 
en met bedrijven. Bijvoorbeeld als leerlingen stage 
lopen.

Jeugdgezondheidszorg
Alle leerlingen bij ons op school worden onderzocht 
door een jeugdarts. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging via de GGD. Het onderzoek is op school. 
Ouders mogen bij dit onderzoek aanwezig zijn.

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 vindt u in de regio’s 
Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, 
Achterhoek en de stedendriehoek Ede, Apeldoorn 
en Deventer.

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
Wij staan midden in de samenleving. Ons onderwijs 
richt zich op de toekomstige woon- en werkplek en 
op de vrijetijdsbesteding van de leerling. Het accent 
ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. 
We stimuleren elke leerling om zelf te handelen en 
zelf beslissingen te nemen.

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
Sport en gezondheid nemen een belangrijke plek in 
binnen onze school. Als school hebben wij het thema-
certificaat Sport en Bewegen en daarom mogen wij 
ons een Gezonde School noemen. Alle leerlingen 
hebben iedere week les in sport en bewegen onder 
leiding van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 
Daarnaast neemt Het Prisma College jaarlijks deel 
aan diverse sportdagen en toernooien buiten school, 
en worden er verenigingen uitgenodigd om op school 
clinics te verzorgen. Met als doel: leerlingen veel te 
laten bewegen, het beste in zichzelf naar boven te 
halen en hen te stimuleren om te gaan sporten in 
hun vrije tijd.

Hiervoor zijn twee vakleerkrachten bewegings-
onderwijs naast leerkracht ook combinatie-
functionaris sport. Ze begeleiden leerlingen en 
hun ouders bij het vinden van een geschikte 
s portvereniging. Daarnaast hebben we op school de 
Prisma club, een eigen sportclub voor leerlingen met 
een grotere begeleidingsbehoefte. Er wordt voor al 
het bovenstaande samengewerkt met Uniek Sporten 
(www.unieksporten.nl) en Special Heroes 
(www.specialheroes.nl).

Beweegwijs
Behalve aan het bewegen zelf, besteden we aandacht 
aan hóé je dit alleen en met anderen doet. Leerlingen 
uit leerjaar 1 en 2 krijgen daarom Beweegwijs. 
Leerlingen sporten onder begeleiding en worden 
gecoacht in hun speelgedrag. Bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfvertrouwen, structuur aanbrengen, 
zelfstandigheid en samen spelen. Deze lessen 
worden over het algemeen buiten gegeven, alleen 
bij heel slecht weer wordt dit verplaatst naar binnen.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden 
leerlingen verschillende expressieve en creatieve 
vakken. Denk aan muziek, drama en beeldende 
vorming. We stimuleren hen om deel te nemen aan 
culturele activiteiten. Ook nodigen we regelmatig 
kunstenaars uit op school.

Leervakken
Leerlingen bij ons op school krijgen verschillende 
leervakken. Deze passen bij de leerroute en het 
uitstroomprofiel. De vakken zijn Nederlandse taal 
en communicatie, rekenen, mens en maatschappij, 
mediawijsheid en Engels (profiel arbeid). en 
voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Denk 
hierbij aan leren ‘leren’, sociale vaardigheden en 
taken uitvoeren.
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Onderwijsprogramma
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie 
richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. 
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief 
vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast 
een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school 
met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten 
hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van 
de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst
Op onze school bereiden we leerlingen voor op 
uitstroom naar:

 - Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op 
een vorm van arbeidsgerichte, ontwikkelings-
gerichte of belevingsgerichte dagactiviteiten als 
zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in 
een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen 
volgen leerroute 1 of 2.

 - Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op 
(beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal 
en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen 
leerroute 3, 4 of 5.

Verschillende leerroutes
Welke leerroute het beste past, hangt af van 
verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld 
naar IQ, maar ook naar de schoolse vaardigheden, 
werkcompetenties, sociaal-emotionele redzaamheid, 
belemmerende en bevorderende factoren, en meer.

Onderwijsfasen
Onderwijs op het Prisma College heeft twee fasen: de 
basisvorming en de uitstroomfase.
 - Basisvorming 

De basisvorming is van leerjaar 1 tot en met 3 en 
is de oriënterende voorbereidende fase. Leerlingen 
maken als groep kennis met verschillende leer- en 
praktijkvakken.

 - Uitstroomfase 
De uitstroomfase is van leerjaar 4 tot en met 6 
en is richting arbeid en dagbesteding. Leerlingen 
volgen lessen die aansluiten bij hun domeinkeuze 
en stage. Er is veel aandacht voor burgerschap 
en voorbereiding op werk of dagbesteding. 
Alle leerlingen lopen stage.

Praktijkervaring
Praktijkvakken en stage nemen op onze school een 
belangrijke plek in. Zo zorgen we dat ze straks klaar 
zijn voor de volgende stap.

Leren in de praktijk
Leerlingen werken lerend en leren werkend. In leerjaar 
1 tot en met 3 bieden wij naast theorie veel praktijk-
vakken aan. In leerjaar 4 tot en met 6 leiden we 
leerlingen op richting arbeid of dagbesteding. 
Er is een duidelijk onderscheid tussen het programma 
gericht op uitstroom naar dagbesteding en het 
programma gericht op uitstromen naar werk.

Stages
Stage is een belangrijk onderdeel van ons 
lesprogramma. Onze leerlingen lopen interne stages, 
groepsstages en externe stages. We bouwen stages 
rustig op. Van heel vertrouwd met stages binnen de 
school, naar steeds meer loslaten buiten de school. 
Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe 
in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van arbeid 
en werk. En bereikt iedere leerling de plaats die het 
best bij hem of haar past.

maatwerk / De Kameleon
Samen met de school voor speciaal onderwijs 
Lichtenbeek en de zorgorganisatie Siza bieden 
we een speciaal onderwijszorgarrangement. Dit is 
voor leerlingen van 8 tot 18 jaar, aan wie we in 
ons schoolgebouw geen passende onderwijs-
ondersteuning kunnen bieden, terwijl er wel 
sprake is van onderwijsperspectief.

Leerlingen van De Kameleon
Leerlingen bij De Kameleon kunnen hun omgeving 
niet overzien en begrijpen. Daarom bieden we hen 
een extra veilige omgeving. De Kameleon heeft 
6 groepen. Elke groep telt maximaal 6 leerlingen.

Een goed leven
Op De Kameleon zoeken we steeds naar de juiste 
balans tussen inspanning en ontspanning, zowel 
fysiek als cognitief. We stimuleren onze leerlingen 
om zich te ontwikkelen. Staat de ontwikkeling onder 
druk, dan zoeken we manieren om die weer op gang 
te krijgen. Hiervoor gebruiken we het programma 
LACCS. Dit programma heeft als doel: een goed 
leven voor mensen met een ernstig meervoudige 
beperking. LACCS gaat bijvoorbeeld over lichamelijk 
welbevinden en communicatie.

Aanmelden voor De Kameleon
Aanmelden kan niet rechtstreeks. Ouders moeten 
hun kind aanmelden bij het aanmeldloket van 
De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Daar wordt 
uw kind naar Lichtenbeek of het Prisma College 
doorverwezen. Als de school aangeeft dat ze uw kind 
niet kan bieden wat het nodig heeft, wordt gekeken 
of De Kameleon dat wel kan – en of er ruimte is.

Begeleiding en beoordeling
Er zijn leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig 
hebben. In onderling overleg stemmen we onderwijs 
en begeleiding voortdurend op elkaar af. Therapieën 
van Klimmendaal vinden zo veel mogelijk plaats 
onder schooltijd.

Commissie voor de Begeleiding
Soms ontstaat er een vraag over een leerling 
waarvoor we extra expertise moeten inzetten. 
De zorgcoördinator legt deze zorgvraag dan voor 
aan de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). 
Deze bestaat uit de directeur, zorgcoördinatoren, 
de schoolpsychologen, de schoolarts en de 
schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek is de 
revalidatiearts of leerlinggebonden personeel bij 
het overleg aanwezig. De CvdB vergadert om de 
twee weken.
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Ontwikkelingsperspectief
Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) dat in de jaren bij ons op school met hem 
meereist. Hierin staan de individuele begeleidings-
behoeften van de leerling. Elk jaar wordt het OPP 
geëvalueerd en wordt het OPP voor het nieuwe 
schooljaar vastgesteld. Tweemaal per jaar bespreken 
we iedere leerling tijdens een multidisciplinair 
overleg (MDO). Ook bespreken wij de voortgang 
van de leerling tweemaal per jaar met de ouders en 
de leerling. Ten slotte toetsen we éénmaal per jaar 
methode onafhankelijk.

Plannen en volgen
We houden de planning voor het leren en 
ontwikkelen van uw kind bij. Dit doen we in een 
digitaal systeem. Daarin houden we ook bij hoe uw 
kind zich ontwikkelt, en hoe hij leert. De andere 
gegevens van uw kind zitten in hetzelfde systeem. 
Bijvoorbeeld het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Toetsen en examen
Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden 
leerlingen getoetst. Sinds schooljaar 2021-2022 
krijgen onze leerlingen een diploma na hun examen.

Toetsen
Onze leerlingen maken Cito-toetsen voor leerlingen 
in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen 
monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere 
middelbare onderwijs, maar wel op een manier 
die past bij onze leerlingen.

Diploma
Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen 
kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben en 
welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het 
voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt 
een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld 
genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio 
hebben gemaakt. Meer weten of het reglement 
lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/
scholen/diploma.
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4 
PraKTISCHe 
INFO
Hier vindt u enkele belangrijke data zoals vakanties, 
feestdagen en studiedagen. Ook vindt u hier 
informatie over praktische zaken op school. 
Goed om te weten!

rooster
De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is 
maandag 5 september. Onze leerlingen moeten 
minimaal 1.000 onderwijsuren per jaar volgen. 
Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop 
gebaseerd.

Schooltijden
De schooltijden zijn 8.45 uur tot 14.30 uur. Wij 
houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar 
huis zijn.

Pauzes
In de ochtend hebben leerlingen een kwartier pauze. 
Tussen de middag is dit ook een kwartier. Hier is een 
kwartier voorbereiden op dagbesteding en arbeid aan 
toegevoegd. Daarmee hebben de leerlingen een half 
uur ruimte tussen de lessen. Heeft uw kind door een 
motorische beperking extra tijd nodig om te eten? 
Dan is dat gewoon onderwijstijd. Eten valt binnen 
het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in 
hun persoonlijk toekomstperspectief.

Vrij vragen
Uw kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een 
huwelijk of begrafenis. U kunt de vrije dag aanvragen 
bij de directeur. Het formulier daarvoor ligt bij de 
administratie van school.

Onvoldoende lesuren
Soms kunnen kinderen niet genoeg lessen volgen. 
Bijvoorbeeld doordat ze ziek zijn. Geldt dit ook voor 
uw kind? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de 
schoolleiding. Die kan soms bepalen dat uw kind 
voor een deel van de lessen thuis mag blijven. In 
andere gevallen moet dat worden aangevraagd bij 
de Inspectie van het Onderwijs. De schoolleiding 
vertelt u hier graag meer over.

Jaarkalender
Eerste schooldag: 5 september
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari
Pasen: maandag 10 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaart: 18 en 19 mei
Pinksteren: 29 mei
Zomervakantie: 14 juli t/m 25 augustus

Studiedagen:
10 oktober
7 december
7 april (Goede Vrijdag)
30 mei

MDO dagen:
23 en 24 januari
15 en 16 juni
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Naar school
We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te 
zien en rekenen op ze! Hier leest u meer over vervoer 
naar school en wat te doen als uw kind niet naar 
school kan.

Ziek en beter melden
Kan uw kind niet naar school komen? Meld dit 
dan vóór 8.45 uur en bel 026 – 352 67 00. Geef het 
ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee 
uw kind reist. En zo nodig aan revalidatiecentrum 
Klimmendaal via 026 – 352 61 00. Fijn als u de dag 
vóór uw kind naar school komt ook weer even belt. 
Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: 
als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact 
met u op. Zorg daarom voor een (nood)nummer 
waarop u overdag bereikbaar bent.

Vervoer
Veel van onze leerlingen zijn afhankelijk van 
taxivervoer. U kunt het taxivervoer aanvragen bij de 
gemeente waarin u woont. De school geeft dan een 
verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer 
de leerling niet naar school kan komen. Dit doen 
we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen!

Thuisblijven
Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor of 
zorgcoördinator contact op. Samen zoeken we naar 
een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot 
wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies 
geven over zorg en begeleiding.

Vermoedt u dat het door omstandigheden niet lukt 
om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld 
dat dan zo snel mogelijk aan de zorgcoördinator. 
Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. 
Alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn 
verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat
Bij te laat komen haalt een leerling eerst een te-laat-
briefje bij de conciërge. Pas daarna mag hij of zij door 
naar de klas. Komt uw kind vaker te laat, dan heeft 
dit consequenties. De mentor heeft hierover met u 
contact.

Fietsenstalling
Fietsen 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.

Calamiteiten
We hebben op school een arbo-plan en een 
ontruimingsplan. Meerdere medewerkers zijn 
geschoold tot bedrijfshulpverlener. Samen vormen 
zij de arbo-werkgroep. Met de leerlingen oefenen 
we het ontruimen van het gebouw. Zo weet 
iedereen wat te doen in geval van nood.

Eten en drinken
Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee 
naar school.

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons staan uit tijdens lestijd. Ze 
worden opgeborgen in de kluisjes. Bij calamiteiten 
belt u naar onze administratie via telefoonnummer 
026 – 352 67 00.

Nix onder de 18
Veiligheid en gezond gedrag zijn heel belangrijk. 
Daarom hebben we duidelijk stelling genomen over 
drugs, roken en alcohol: precies zoals in de campagne 
NIX18. Het meenemen, gebruiken of verkopen 

van drugs of alcohol is binnen onze school niet 
toegestaan. Wij zijn een rookvrije school met een 
rookvrij terrein, roken is dan ook niet toegestaan.

Opvang bij lesuitval
Soms komt het voor dat leerlingen thuis moeten 
blijven omdat er geen vervangende leraar is. 
Dit melden we altijd vooraf. Uw kind wordt nooit 
op dezelfde dag naar huis gestuurd.

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. Uw kind is als 
inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze 
ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij 
overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, 
vrijwilligers en leerlingen.

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 iPads, 
telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.

Om te regelen
We maken het ouders en leerlingen graag zo 
gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen 
we niet regelen. Doet u dat zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering
Als uw 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 uw kind. Hebt u een 
aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin 
afgesloten? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte 
automatisch meeverzekerd.

Beschermende kleding en schoenen
Leerlingen zijn tijdens sommige praktijkvakken 
of stages verplicht om beschermende kleding, 
 bedrijfskleding of werkschoenen te dragen. 
Deze kunnen leerlingen lenen via school.

Boeken en leermiddelen
Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de 
school. De leerling neemt een eigen etui met pennen 
en potloden mee naar school. Datzelfde geldt voor 
oordopjes of een koptelefoon.

Sportkleding en -schoenen
Elke leerling neemt deel aan het vak sport en 
beweging. Uw kind neemt hiervoor een sport-
schoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen) en 
sportkleren mee. Als uw kind niet mee kan doen, 
overlegt u dit met de mentor.
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Incontinentie- en ander verzorgingsmateriaal
Leerlingen die incontinent zijn, nemen van thuis 
incontinentiemateriaal mee naar school. Dit geldt 
ook voor andere verzorgingsmaterialen. Geldt dit voor 
uw kind? Neem dan contact op met de onderwijs-
assistent of de schoolverpleegkundige.

Medicijnen
Als uw kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, 
dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als 
de medicatie stopt of verandert horen we het 
graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig 
op. Het medisch protocol voor de leerling wordt 
jaarlijks vastgesteld in overleg met de school-
verpleegkundigen en ouders. In het protocol is ook 
het medicijngebruik opgenomen. Als de leerling de 
benodigde medicatie of essentiële hulpmiddelen niet 
bij zich heeft, kan hij geen onderwijs volgen die dag. 
Veiligheid van de leerling gaat voor alles!

Ouderbijdrage
Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen 
voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het 
samen! Kunt of wilt u deze bedragen niet betalen? 
Geen zorgen, uw kind doet gewoon mee en merkt 
daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig.

De school beheert de bijdragen. In ons financieel 
jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Tegemoetkoming Studiekosten
Leerlingen van 18 jaar en ouder komen in aanmerking 
voor de Tegemoetkoming Studiekosten Scholieren. 
U kunt deze aanvragen bij Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). De tegemoetkoming bestaat uit 
een basistoelage en een eventuele aanvullende 
toelage. Het is belangrijk om ze allebei aan te vragen. 
Dit kan drie maanden vóór de 18e verjaardag van uw 
kind. Meer informatie vindt u op de website van het 
ministerie van Sociale Zaken: www.swz.nl.
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5 
CONTaCT

Wilt u over een specifiek onderwerp meer 
weten? Hier vindt u onze contactpersonen voor 
verschillende onderwerpen. Staat uw onderwerp 
er niet tussen, bel dan het algemene nummer. 
We helpen u graag verder.

Neem contact met ons op
T 026 – 352 67 00
info@prismacollege.nl

Adres
Heijenoordseweg 7
6813 GG Arnhem
www.prismacollege.nl

Directeur
Nanske Lahaye
T 026-352 67 00
n.lahaye@prismacollege.nl

Contactpersonen
Heeft u geen algemene vraag, maar wilt u over een 
specifiek onderwerp meer weten? Hier vindt u onze 
contactpersonen voor verschillende onderwerpen. 
Staat uw onderwerp er niet tussen, bel dan het 
algemene nummer. We helpen u graag verder.

Gegevensbescherming
Nanske Lahaye
T 026-352 67 00
n.lahaye@prismacollege.nl

Medezeggenschapsraad
Roos Wubbels
r.wubbels@prismacollege.nl

Schoolmaatschappelijk werker
Sanne van Moorsel
s.vanmoorsel@prismacollege.nl

Schoolverpleegkundigen
Lon van der Hoeff
l.vanderhoeff@prismacollege.nl

Sylvia Meijer
sylvia.meijer@prismacollege.nl

Teamleiders
Lara Hofman-Schaake
l.hofman@prismacollege.nl

Marc Klapwijk
m.klapwijk@prismacollege.nl

Marijne Poppen-Ginkel
m.poppen@prismacollege.nl

Marianne van Weerden
m.vanweerden@prismacollege.nl

Zorgcoördinator
Jolie Vogels
j.vogels@prismacollege.nl

Ilse Smits–Lucassen
i.lucassen@prismacollege.nl

Machteld van den Bosch
m.vandenbosch@prismacollege.nl

Vertrouwenspersoon intern
Maud Frieling en Olaf Vonk
T 026 – 352 67 00

Vertrouwenspersoon extern
Chiene Hulst
T 06 – 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
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Heijenoordseweg 7 | 6813 GG Arnhem
T 026 – 352 67 00
info@prismacollege.nl
www.prismacollege.nl

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