
Mini-gids 2020-2021



Welkom op onze school in het schooljaar 2020-2021. Voor onze 
brugklassers is dat ‘welkom’ voor de allereerste keer en voor onze 
examenkandidaten waarschijnlijk de laatste keer. 

Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je 
vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden, je doet kennis op, leert 
vreemde talen en meer algemene vakken, je ontdekt er jezelf en je groeit 
richting volwassenheid. De herinneringen aan je schooltijd gaan dan ook 
een leven lang mee. 

De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat vooral handige informatie 
die jij en je ouders vast en zeker graag paraat willen hebben 
(bijv. lestijden, schoolregels, vakantiedata). Achterin kun je zelfs 
aantekeningen maken. De volledige schoolgids vind je op onze website 
(www.vo.tobiasschool.nl/schoolgids).

We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes. Zet ‘m op!

Namens het team van de Tobiasschool,

Frank Bronkhorst, Rienkje Bijpost, Melchior Otte
Schoolleiding

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit vóór 09.00 
uur melden door een e-mail te sturen aan: absenten@tobiasschool.vova.nl 

Naam                                          
Klas                                          
Mentor                                          

Lestijden
periodelessen  08.45 - 10.25 uur 

pauze  10.25 - 10.45 uur 

3e lesuur  10.45 - 11.35 uur 

4e lesuur  11.35 - 12.25 uur 

pauze  12.25 - 13.00 uur 

5e lesuur  13.00 - 13.50 uur 

6e lesuur  13.50 - 14.40 uur 

pauze  14.40 - 14.50 uur 

7e lesuur  14.50 - 15.40 uur 

8e lesuur  15.40 - 16.30 uur

Welkom

Hoofd, hart en handen



Vertrouwen
Op de Tobiasschool staan een brede ontwikkeling en competentiegericht 
leren centraal. Leerlingen leren ook hoe zij handiger met anderen kunnen 
omgaan, of met dingen die ze moeilijk vinden en met succeservaringen. 
Het resultaat is dat ze meer vertrouwen hebben en beter weten 
wat ze wel kunnen, en wat niet. Ze leren goed met andere mensen 
samenwerken en worden voorbereid op hun plek in de maatschappij, een 
vervolgstudie en een toekomstig beroep. 

Kleine school
De Tobiasschool is een Vrijeschool voor vmbo basis/kader, een 
tussenvoorziening (voorheen nevenvestiging zorg) tussen het reguliere 
vmbo en het speciaal onderwijs in. Dat wil zeggen voor leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben met het leren en/of de sociaal 
emotionele ontwikkeling. Daarbij gaan wij uit van wat leerlingen wél 
kunnen en proberen we aan te sluiten bij talenten die verder ontwikkeld 
kunnen worden. De Tobiasschool is een kleine en veilige school met 
ca. 188 leerlingen. Het onderwijs vindt plaats in 12 kleine groepen van 
maximaal 16 leerlingen.

SBO / VO

Onze school werkt vanuit de pedagogie 

van de Vrijeschool, wat bijvoorbeeld 

inhoudt dat er naast de theoretische 

vakken veel aan praktische vakken en 

kunstzinnige vorming wordt gewerkt. 

De brede ontwikkeling staat centraal: de 

Tobiasschool wil dat leerlingen zichzelf 

kunnen zijn in hun leven en in hun beroep.  

Tobiasschool

Mogelijkheden
In de bovenbouw volgen de leerlingen een vmbo basis/kader traject met 
als profiel Dienstverlening en Producten. Bijna iedereen kan bij ons de 
hulp krijgen die hij of zij nodig heeft. Dat verschilt dus, want niemand 
is hetzelfde. Door het kleinschalige karakter van ons onderwijs is er 
aandacht voor faalangst, concentratie- en sociaal-emotionele problemen. 
We gaan niet uit van moeilijkheden maar van mogelijkheden van 
leerlingen. De meeste leerlingen zijn vier jaar bij ons, anderen maar een 
jaar of twee. Hoe dan ook: als je bij ons weggaat, zul je trots zijn op wat 
je op de Tobiasschool hebt geleerd. 

Vrij om jezelf te zijn

Worden wie je bent



De zorg- en anti-pestcoördinator
De zorgcoördinator zorgt voor ondersteuning aan de 
mentoren. Zij wordt ingeschakeld door de mentor als 
een leerling speciale hulp nodig heeft met het oog op 
leerprestaties en/of gedrag.
Onze zorg- en anti-pestcoördinator is:
Anna Dekker a.dekker@tobiasschool.vova.nl

Vertrouwenspersoon
Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen en 
klachten over ongewenst gedrag. Kom je er niet uit met 
je mentor, dan kun je naar de zorgcoördinator en zo nodig 
naar de vertrouwenspersoon gaan.
Onze vertrouwenspersoon is:
Rienkje Bijpost r.bijpost@tobiasschool.vova.nl

Wie is wie? Hulp nodig?

Schoolleider:  Frank Bronkhorst
Schoolleiding (dagelijkse zaken):  Melchior Otte 
Schoolleiding (zorg):  Rienkje Bijpost
Schoolpsychologe:  Sanne Dekker
Veiligheidscoördinator:  Melchior Otte 
Zorgcoördinator/anti-pestcoördinator:  Anna Dekker
Vertrouwenspersoon:  Rienkje Bijpost
  

Administratie
Maandag t/m donderdag open van 10.00 tot 16.00 uur. 
De mensen van de administratie houden zich bezig met alles wat te 
maken heeft met het verwerken van leerlingengegevens en andere 
zaken. Zij kunnen hun werk goed doen als jij: 
•  wijzigingen in je persoonsgegevens (verhuizing, ander telefoonnummer, 
  email etc.) zo spoedig mogelijk aan hen én aan je mentor doorgeeft. 

Administratie  Linda Hoes-de Bruijn

 

Conciërge
Onze conciërges houden toezicht op het hele gebouw. Zij zijn 
verantwoordelijk voor kleine reparaties. Alle aanwijzingen van de 
conciërges moeten uiteraard door de leerlingen worden opgevolgd. Zijn 
er problemen met meubilair, sanitair en dergelijke, dan kun je dit bij hen 
melden. Tevens haal je bij de conciërge zo nodig een te-laat-briefje. 

Conciërge  Freddie Kooijman
  Abderrahim Erredam

Stage- en doorstroomcoördinator (mbo)
Deze persoon helpt – net als je mentor – bij het maken van keuzes op het gebied 
van studie en vervolgopleidingen. Ook is zij als stagecoördinator verantwoordelijk 
voor de stages in het derde en vierde leerjaar.
Onze stage- en doorstroomcoördinatoren zijn: 
Daniëlle Tukker d.tukker@tobiasschool.vova.nl
Gigi Verlaan  g.verlaan@tobiasschool.vova.nl 



Op onze school 
respecteren we elkaar, 
houden we onze school 
veilig en netjes, 
helpen we elkaar en 
zijn we actief in de les.

Prettige leeromgeving 
Elk mens is uniek en wordt als totale persoon erkend. Wij willen leven 
in een school waarin we respectvol, rechtvaardig en constructief met 
verschillen en grenzen omgaan. We gaan er vanuit dat je de schoolregels 
kent en naleeft. Wij verwachten dat je met plezier naar school gaat en dat 
je door je gedrag bijdraagt aan een prettige sfeer.

De belangrijkste regels op een rij 
• Wij zijn een mobielvrije school. Je levert je telefoon om 8.45 uur in bij 

de periodedocent. Zet je telefoon uit of op vliegtuigstand. Aan het eind 
van de laatste les krijg je van de docent je telefoon terug.

• Je blijft op het schoolterrein tenzij er een buitenschoolse activiteit is 
o.l.v. leerkrachten.

• Je rookt niet en je drinkt geen energiedrankjes gedurende de 
schooltijden.

• Tijdens de pauzes ben je in de hal of op het plein. 
• Je mag alleen de eerste 10 minuten van de pauze nog naar de 

lerarenkamer voor vragen / regelzaken met leerkrachten. 
• Het afval doe je in de prullenbak.

De uitgebreide schoolregels worden besproken met en ondertekend door 
de leerlingen in klas 1. De schoolregels vind je in paragraaf 4.3 van onze 
schoolgids: www.vo.tobiasschool.nl/schoolgids.

Een veilige school



Wat neem ik mee naar school?
- boeken van de vakken van die dag
- agenda
- schriften met lijnen en voor wiskunde met ruiten (1 cm x 1 cm)
- etui met grijs potlood, pen, kwaliteitskleurpotloden, puntenslijper, gum, 

schaar, lijm, passer, geodriehoek en rekenmachine 
- sportspullen: sportkleding en zaalschoenen (zonder zwarte zolen)
- vakspecifieke spullen indien nodig
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen.

Als je afwezig/ziek bent
Als je (onverwacht) niet naar school kunt, moeten je ouders dit voor 09.00 
uur per e-mail (absenten@tobiasschool.vova.nl) melden. Gebeurt dit niet, 
dan wordt de absentie als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Iedere ochtend 
worden de klassen gecontroleerd of alle leerlingen aanwezig zijn. Als je niet 
bent afgemeld, wordt er naar huis gebeld. 

Als je eerder weg moet
Als je in de loop van de dag vóór het einde van de lestijd de school moet verlaten, 
meld je dan met een briefje van je ouders af bij je mentor of bij de mentor 
van hetzelfde leerjaar. Alleen zij kunnen toestemming geven weg te gaan.

Als je te laat bent
Als je te laat komt, haal je een te-laat-briefje bij de conciërge. Zonder dat 
briefje word je niet tot de les toegelaten. Alleen een briefje of telefoontje 
van thuis is een geldig excuus. Heb je dat niet, dan zal je op de door school 
aangegeven manier de tijd moeten inhalen. Bij onduidelijkheden bepaalt de 
mentor!

Uit de klas gestuurd? 
Als je, om wat voor reden dan ook, uit de les wordt verwijderd, verlaat je 
het lokaal en ga je altijd naar je mentor. Daar kun je je verhaal kwijt en 
wordt het uitstuurbriefje, dat je hebt meegekregen, ingevuld. Na afloop van 
de les ga je weer terug naar je leraar om een afspraak te maken. 

Indien je niet terugkomt bij je leraar of als het voorval te ernstig is, wordt 
dit bij de zorgcoördinator gemeld. De zorgcoördinator neemt, na overleg 
met de schoolleider en mentor, gepaste maatregelen. 

Ben je eruit gestuurd, maar heb je je niet gemeld, dan zien we dit als  
ongeoorloofd verzuim. Wij melden dit aan je ouders en – zo nodig – ook 
aan de leerplichtambtenaar.

Meer informatie over verzuim en verlof vind 
je in hoofdstuk 7 van onze schoolgids. 

Praktische info



Rooster en roosterwijzigingen
In de eerste schoolweek krijg je een lesrooster. Wijzigingen worden door 
de mentor of de schoolleiding in gang gezet via de bellijst/maillijst van je 
klas of op school bekend gemaakt. Bij afwezigheid van een leerkracht wordt 
altijd eerst gekeken of een andere leerkracht de les kan overnemen. In de 
eerste klas krijg je bij roosterwijzigingen altijd een brief voor thuis mee. 
Heb je een bijbaantje, dan dien je er rekening mee te houden dat er tot 
17.00 uur (met name in het examenjaar) lessen kunnen worden gepland.

Ondersteuning door bijles en 
huiswerk op school  
Elke week kan je na school bijles krijgen voor de vakken Nederlands, 
Engels, wiskunde en economie. Je kan op drie dagen ondersteund worden 
bij het maken van huiswerk na school. Wanneer je dit wilt gaan doen, 
bespreek je dat met je mentor.

Stages 
In het derde leerjaar gaan alle leerlingen drie weken stage lopen. Het is 
de bedoeling dat je zelf op pad gaat om een stagebedrijf uit te zoeken. 
De school zal beoordelen of dit een geschikt bedrijf voor jou is. Natuurlijk 
zullen we je hierbij helpen. In het vierde leerjaar ga je vijf weken stage 
lopen. 

Herfstvakantie 
maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie 
maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 
maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021 

Tweede Paasdag
maandag 5 april 2021
 
Meivakantie 
maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart 
donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren 
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie 
maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021

Vakanties  
en vrije dagen

Op onze website vind je de jaar agenda van het 
lopende schooljaar.

Lesvrije dagen
17 augustus 2020
8 en 9 oktober 2020
28 oktober 2020
19 november 2020
4 januari 2021
20 januari 2021
4  februari 2021
2 april 2021
15 april 2021
1 juli 2021

Lesvrije middagen
18 december 2020
19 februari 2021
15 maart 2021
6 juli 2021
9 juli 2021 

Ouderavonden
8 september 2020 
(ouderavond/ouderraad-
avond) 
24 november 2020
9 februari 2021
20 april 2021



Notities

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Check de website

Onze schoolgids is te bekijken op: www.vo.tobiasschool.nl/schoolgids. 

In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie. 

Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken. 

Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegen-
heid zijn om de schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden 
aangevraagd bij de afdeling Communicatie & PR van onze scholengroep, via e-mail: 
info@vova.nl of per post: VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 BA 
Amsterdam. Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens.

1.  Welkom 

2.  Onze school

3.  De dagelijkse schoolpraktijk 

4.  Zorg voor onze leerlingen 

5.  Communicatie

6.  Financiën 

7.  Schoolvakanties en overige belangrijke data

8.  Contact met onze school 

9.  Onze scholengroep



Tobiasschool
Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam

T (020) 579 72 95
E info@tobiasschool.vova.nl

I www.tobiasschool.nl
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