Voorwoord
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen.
Deze schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers en
leerlingen van het ISK Duin -en Bollenstreek. De school is
gehuisvest aan de Heereweg 455 te Lisse en is onderdeel
van de stichting Fioretti/Teylingen.
De ISK Duin-en Bollenstreek is een VO school. De ISK biedt
onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar,
die nog maar kort in Nederland wonen en die de Nederlandse
taal nog niet beheersen.
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze website:
www.isk-db.nl
Ik wens de leerlingen een leerzaam schooljaar en voor de
ouders een goed samenwerking.
M.d.Jong
Teamleider

De school
De ISK Duin-en Bollenstreek is onderdeel van de stichting
Fioretti/Teylingen, die in Voorhout gehuisvest is.
Het gebouw van de ISK is een gehuisvest in de voormalige basisschool de
Beekbrug. Het gebouw is in dec. 2019 verbouwd tot een volwaardige VO
school.
De verblijfsduur op de ISK is 2 jaar. Na 2 jaar stromen de leerlingen door
naar het regulier PRO/VO/MBO/schakeljaar HBO onderwijs.

Ons adres is:
ISK Duin-en Bollenstreek
Heereweg 455
2161 DC Lisse
T 0252830370
E info@isk-db.nl
W isk-db.nl
Factuuradres
Stichting Fioretti/Teylingen
Postbus 200
2215 RE Voorhout

Uitgangspunten
Het onderwijsprogramma is erop gericht de leerlingen zo snel mogelijk door
te laten stromen naar het reguliere onderwijs. Daarbij staat de
Nederlandse taal en Nederlands burgerschap centraal. Nederlands
staatsburger zijn is in onze visie niet alleen het leren van de taal, maar
juist ook de cultuur leren kennen en begrijpen.
Missie
De missie van de ISK is leerlingen in de hoogste versnelling te laten
schakelen. Niet alleen de Nederlandse taal is belangrijk, maar ook de
bewustwording van de Nederlandse cultuur, regels, ongeschreven regels en
gebruiken. Nederlands leer je niet alleen uit de boekjes, maar juist door
deel te nemen aan de samenleving. De samenleving halen we de school
binnen door middel van projectonderwijs en praktijkopdrachten in de
directe omgeving.
Visie
Veilig zijn en je veilig voelen is een basisvoorwaarde om te kunnen leren.
Leerlingen van de ISK hebben zich vaak lange tijd onveilig gevoeld, door
de situatie waarin zij hebben verkeerd. Zij zijn bijvoorbeeld gevlucht
voor een oorlog, maar ook leerlingen die niet uit een oorlogssituatie zijn
gekomen voelen zich vaak ontheemd. Ze kennen niemand, ze spreken de taal
niet en komen in een nieuwe cultuur. Daarom is veiligheid de sleutel om
tot leren te komen.
Het team
Het team van de ISK bestaat uit docenten, onderwijsassistenten,OOP,
teamleider en coördinator.

De up-datelijst van het team is te vinden op de website van de ISK:
www.isk-db.nl

Aanmeldprocedure
Leerlingen kunnen zich het hele jaar aanmelden. Er is in principe geen
wachtlijst. De ISK plaatst zo snel mogelijk nieuwe leerlingen om
thuiszitten te voorkomen. Leerlingen die 18+ zijn kunnen niet worden
aangenomen.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website.
Graag invullen en opsturen naar: Teylingen College KTS, postbus 200, 2215 ZL
Voorhout.

Leerling en ouders/verzorgers krijgen vervolgens een uitnodiging voor een
intake en eerste toetsing. Wanneer leerling en ouders/verzorgers geen
Nederlands spreken, zorgt de ouder/verzorger voor een tolk of iemand
anders die kan vertalen en informatie kan geven over de leerling.

Intake en uitstroom
Om een goed beeld te krijgen van een leerling is er, na aanmelding,
uitgebreide intakeprocedure. Deze ziet er als volgt uit:

een

Intakegesprek
●

●
●
●

●

Leerling, ouders/verzorgers en eventueel tolk krijgen een
intakegesprek OT team ( ondersteuningscoördinator en
ondersteuningsmedewerker)Dit intakegesprek duurt ongeveer 30
minuten.
Het doel van het intakegesprek is: personalia, gegevens,
onderwijsgegevens en bijzonderheden over de leerling te verzamelen.
Ouders / verzorgers en leerling krijgen uitleg over hoe de school
werkt.
Tijdens het gesprek vullen wij het intakeformulier in. Na het
gesprek wordt het formulier verwerkt in SOM, ons
leerlingvolgsysteem.
Er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek door het OT team

Testen
●
●
●

Leerlingen die nog geen onderwijs hebben gevolgd in Nederland worden
door de intaker getest.
Bij leerlingen die van een Nederlandse school komen, worden de
gegevens door de intaker opgevraagd bij de school van herkomst.
Intakegegevens en conclusie worden verwerkt in het formulier Intake
+ Toetsing.

Sociale kaart leerling
●
●

●
●

Observatie mentor leerling in de klas
Huisbezoek door maatschappelijk werker en tolk. Tijdens dit
huisbezoek wordt er gekeken wat een leerling nodig heeft op
onderwijsgebied en ondersteuning.
resultaten van testen, gesprekken en observatie omgezet in een plan
van aanpak binnen 6 weken.
Plan wordt besproken met leerling en ouders.

Ondersteuning en begeleiding
Leerlingen op de ISK hebben niet alleen goed onderwijs nodig, maar een
deel van hen heeft ook behoefte aan goede zorg en ondersteuning. De
problematiek van leerlingen die op dit moment ondersteuning nodig hebben
is intensief en complex.
De begeleiding van de ISK is als volgt geregeld:

Intake
De ondersteuning van het ISK bestaat uit:
- Teamleider ISK-1
- OT team bestaande uit :
Ondersteuningscoördinator-2
Ondersteuningsmedewerker/ tolk-3
Orthopedagoog-4
Intern begeleider onderwijszaken-5
- Externe team 5 ( GGD, Leerplicht, JGT)
- Mentor van leerling 6

Intake gesprek met leerling

2,3

Intakegesprek met ouders

2,3

Huisbezoek

2,3

Intake testen en toetsen

2,3,5

Gezien worden door GGD

5

Plan van aanpak ( opstellen 1,3)

binnen 6 weken 1,2,3,4,5,6

Begeleiding opstarten en
coördineren

1-3

Uitvoering Plan van aanpak

3 maanden

Evaluatie eventueel bijstellen

6 maanden

Taakverdeling
Coördinator/ teamleider ISK - draagt zorg voor het ondersteuningsplan en
stuurt het ondersteuningsteam.
OT team - is tolk bij de intake en huisbezoeken, ondersteunt leerlingen en
ouders met ¨formulieren land¨ Nederland, helpt met regels en wetgeving (bv
verzuim), bemiddelt bij instanties, regelt afspraken, etc…
Ondersteuningscoördinator/ondersteuningsmedewerker - doet intake,
huisbezoek, regelt GGD, maakt plan van aanpak samen met de temaleider.
Regelt, monitort en evalueert de ondersteuning. Is contactpersoon voor de
externe zorg en ondersteuning en doet korte coachings trajecten (leerling
begeleiden).

Intern begeleider onderwijszaken - is verantwoordelijk voor het
onderwijstraject, zorgt voor de testen en toetsing van de leerling.
intake procedure Samen met de coördinator/teamleider van de ISK bepalen
zij de plaatsing en een uitstroomperspectief voor de leerling.
intake formulier met uitstroomperspectief. Als een leerling stagneert gaat
de intern begeleider kijken wat een leerling nodig heeft. Als blijkt dat
een leerling na maximaal drie jaar niet naar het reguliere onderwijs kan
doorstromen moet er een OPP worden opgesteld en een passende plek worden
gevonden.
Extern zorg - en ondersteunings team - doet een medische (jeugdarts) en
sociale (jeugdverpleegkundige) intake binnen 4 weken na binnenkomst.
Ondersteuningsvragen worden met het OT team van de ISK besproken en in het
zorgplan meegenomen.
Mentor - observeert de leerling in de klas en geeft opvallendheden door
aan het OT team van de ISK, zodat ze in het zorgplan meegenomen kunnen
worden.
Taak mentor in de klas
Elke klas heeft een mentor. De mentor is verantwoordelijk voor alle
leerlingen in de klas en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

spil in de contacten school, thuis en leerling.
zorgt voor een prettige sfeer in de klas
geeft mentorlessen waarin omgang met elkaar centraal staat
houdt de resultaten bij en maakt dit visueel op de datamuur
heeft regelmatig gesprekjes met de leerling over resultaten en
welzijn
heeft regelmatig overleg met de teamleider
legt alles vast in het leerlingvolgsysteem
is verantwoordelijk voor het LOB
onderhoudt contact met ouders./verzorgers en is voor de school het
eerste aanspreekpunt

Ondersteuning buiten de school
Het ondersteuningsteam van de ISK komt op hulpvraag bijeen.
Het team bestaat uit:
● GGD ( jeugdarts en jeugdverpleegkundige)
● JGT
● Leerplicht
● Wijkagent

De GGD ziet de leerlingen eenmaal tijdens hun verblijf op de ISK
Tijdens het onderzoek is er aandacht voor de gezondheid van de leerling,
zijn of haar psychosociale ontwikkeling, leefstijl, zicht, gehoor, lengte
en gewicht. Het onderzoek wordt gedaan door een jeugdverpleegkundige en
een jeugdarts. Het preventief gezondheidsonderzoek bij
jeugdgezondheidszorg is niet verplicht.
Na het onderzoek wordt er een terugkoppeling gegeven naar de mentor en
teamleider. De bijzonderheden worden door de mentor geregistreerd in Som.
Naast het reguliere onderzoek van de GGD is er een inloopspreekuur voor
leerlingen en docenten. Dit inloopspreekuur is op donderdag of vrijdag van
12.00 - 13.00 uur.
Jeugdarts van de ISK is: mevrouw Lamis Haider
Lamis Haidar, jeugdarts GGDHM.
E
lhaider@ggdhm.nl
Jeugdverpleegkundige van de ISK mevrouw Linda de Jong
Linda de Jong, jeugdverpleegkundige voortgezet onderwijs
GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg
T
088 - 308 44 26
E
ldejong@ggdhm.nl

JGT
Medewerkers van het JGT bieden ondersteuning bij een hulpvraag.
In dit team werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om je
snel en persoonlijk te ondersteunen als je vragen hebt over of problemen
hebt met opvoeden en opgroeien. Ook jongeren kunnen bij dit team terecht.
Met de Jeugd- en Gezinswerker van het JGT bespreek je je vraag. Die
medewerker en jij beslissen samen wat de volgende stap is. Mogelijk vraagt
de medewerker hierbij advies aan zijn/haar team. Dit gebeurt in overleg
met jou. Op die manier krijg je de beste hulp die nodig is.

Wijkagent
De wijkagent komt vooral preventief op bezoek bij de ISK. Eenmaal per
schooljaar geven zij een voorlichting aan de leerlingen. De wijkagent
komen ook regelmatig even langs voor een praatje met de leerlingen. Als er
calamiteiten zijn, zijn de wijkagenten snel ter plaatse.
De wijkagent van de ISK is:
Marco van Maris
marco.van.maris@politie.nl
Leerplicht
De leerplichtambtenaar van de ISK geeft naast zijn taken eens per jaar
voorlichting geven aan leerlingen en ouders. De leerplichtambtenaar van de
ISK is:
Iwan Vis
ivis@hollandrijnland.nl

Klachtenregeling
Ouders en leerlingen die een klacht hebben, wenden zich in eerste
instantie tot de teamleider van de leerling. Mochten zij er met de
betrokkenen niet uitkomen, kunnen ze de klacht neerleggen bij de
klachtencommissie van de Stichting Fioretti Teylingen (t.a.v. interne
klachtencommissie, Postbus 200, 2215 ZL Voorhout). De procedure van de
klachtenregeling is beschreven in het leerlingenstatuut. Als men met de
klachtencommissie niet tot overeenstemming komt, kunnen ouders en
leerlingen zich wenden tot de Klachtencommissie voor het Katholiek
Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Lessentabel
De lessentabel is afhankelijk van de klas.
De leerlingen die nog niet gealfabetiseerd zijn hebben geen Engels.
Lessentabel 2021 - 2022
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Uitleg klassen
1i1

instroom

1i2

instroom

1i3

instroom

2u1

uitstroom VO

2u2

uitstroom VO

2u3

uitstroom MBO

2u4

uitstroom MBO

LOB

M&M

keuze
vak

Uitleg vakken
TVN

Taal voor nieuwkomers

REK

Rekenen/wiskunde

ENG

Engels

BV

Beeldende Vormgeving

BS

Burgerschap

LO

Lichamelijke opvoeding

LOB

Loopbaanoriëntatie

SV

Sociale vaardigheden

M&M

Mens en maatschappij

KV

Keuzevak: nask,economie,biologie

MT

Mentoruur

Wat hebben de leerlingen nodig
Er zijn geen kosten voor het onderwijs, voor de ouders of verzorgers. De
leerlingen moeten wel zorgen voor:
●
●
●
●
●

etui met pen, grijs potlood, kleurpotloden, geodriehoek,
rekenmachine
agenda
sportkleding: een sportbroek (kort of lang), binnen gymschoenen
elke dag brood en drinken voor de lunch
koptelefoon of oortjes

Bereikbaarheid
Alle medewerkers van de ISK zijn telefonisch bereikbaar via het
telefoonnummer van de school of via de e-mail:
T 0252 830370
E drielettercode@isk-db.nl

De beste tijd om te bellen is voor of na schooltijd of tijdens de pauzes.

Route
De ISK is vanuit alle richtingen per fiets goed bereikbaar over wegen die
voorzien zijn van fietspaden.
Ook met het openbaar vervoer is de ISK goed bereikbaar met de busdiensten.
Op de website www.9292.nl kunt u vinden hoe u met het openbaar vervoer de
ISK kunt bereiken.

