
  

                                 

Afdeling Arbeid en Dagbesteding  
Praktische informatie schooljaar 2021-2022 
 
 
Welkom bij Heliomare College De Velst. 

Als leerling van Heliomare College afdeling Arbeid en Dagbesteding willen we je wat praktische 

informatie geven over schooljaar 2021-2022. In de schoolgids (Heliomare College Heemskerk 

Arbeid en Dagbesteding) op de website is nog meer informatie te vinden over deze school voor 

jou en je ouders/verzorgers. 

 
Contactgegevens 

Bezoekadres:  De Velst 1, Heemskerk 

Telefoon:   088 920 80 00 

E-mail:   vso-arbeid@heliomare.nl  

Website:   www.heliomare.nl 

Onderwijs 

De afdeling Arbeid & Dagbesteding bestaat uit een team van leraren en klassen- en 

zorgassistenten. Onze schoolleider is Jort van der Meulen. Verder zijn er intern begeleiders, 

maatschappelijk werkers en orthopedagogen. Zij vormen het ondersteuningsteam.  

Je krijgt bij ons onderwijs, begeleiding en verzorging van een vaste groep mensen: (vak)leraren, 

klassenassistenten, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Je hebt een eigen mentor die 

voor jou en je ouders het vaste aanspreekpunt is.  

 

Leren in de praktijk 

Bij ons op school leer je ook veel in de praktijk. Want je gaat na deze schoolperiode (begeleid) 

werken of naar een vorm van dagbesteding. Om te leren werken heeft Heliomare de 

leerwerkplaats WIM (Werken Is Meedoen). Daar zijn leerkrachten, ondersteuners en 

assistenten aanwezig die gespecialiseerd zijn in het praktijkleren. Zij ondersteunen je ook bij je 

stages. Aan het einde van je schooltijd ga je je samen met hen oriënteren op een werk- of 

dagbestedingsplek. Wij zorgen ervoor dat je na je schooltijd bij ons op een passende plek 

terecht komt.

Lestijden 

Maandag t/m vrijdag 08.45 – 14.30 uur 

Ochtendpauze 10 minuten 

Lunchpauze  20 minuten 

 

Schoolreizen en excursies 

Gedurende het schooljaar kunnen er schoolreizen, schoolkampen en excursies plaats vinden.

https://www.heliomare.nl/locaties/heliomare-college-de-velst-voor-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso/schoolgids/
mailto:vso-arbeid@heliomare.nl
http://www.heliomare.nl/


 

Vakanties en feestdagen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervoer 

Als je niet zelfstandig naar school kunt komen, dan is er leerlingenvervoer beschikbaar vanuit 

de gemeente waar je woont. Jij en je ouders moeten zelf leerlingenvervoer aanvragen. Vervoer 

naar werk- leerbedrijf WIM dient ook zelf via de vervoerder te worden geregeld. Ziekmeldingen 

moet je dus ook aan het vervoersbedrijf doorgeven.

Leermiddelen 

School- en werkboeken krijg je van de school. Indien leerlingen boeken kwijtraken of indien 

boeken beschadigd worden, dan worden deze in rekening gebracht bij je ouders/verzorgers.  

Zelf aanschaffen: 

• Pennen 

• Een etui 

• Een 30 cm liniaal met mm/cm/dm  

• Een gum 

• Potloden: 4H, HB

Gym 

Er wordt elke week gegymd en daarna gedoucht. Is er een medische reden waarom je niet kan 

gymmen, dan moet er voor een briefje van de ouders/verzorgers of huisarts worden gezorgd en 

wordt er overlegd met de gymdocent. 

Zelf aanschaffen: 

• Gymkleding 

• Gymschoenen (geen zwarte zool) 

• Handdoek 

• Douchegel en deodorant 

• Schoon ondergoed en sokken

Vakantie/feestdag Datum 

Herfstvakantie Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie Maandag 27 december t/m vrijdag 07 januari 2022 

Krokusvakantie Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022 

Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022 

Meivakantie Maandag 25 april t/m vrijdag 06 mei 2022 

Hemelvaartvakantie Donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie Maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022 

Vrije dag 15 juli 2022 

Studiedagen 21 september 2021, 22 november 2021, 

17 februari 2022, 25 mei 2022 



 

Medicatie en persoonlijke zorg  

Voor gespecialiseerde lichamelijke verzorging wordt krijg je hulp van een klassenassistent. Aan 

het begin van ieder schooljaar wordt aan de leerlingen die medicatie gebruiken een 

medicatieformulier meegegeven, dat ingevuld moet worden door je ouders/verzorgers.  

 

Eten en drinken 

Je neemt voor in de pauzes zelf eten en drinken mee naar school. Op, met je mentor, 

afgesproken tijden wordt er pauze gehouden om te eten en te drinken.

Ziekmelding en ander verzuim 

• Ziekmeldingen kunnen gedaan worden tussen 08.15 en 08.30 uur op telefoonnummer 088 

920 80 00. 

• Afwezigheid in verband met een ziekenhuisopname of bezoek aan (tand)arts of dokter, moet 

zo snel mogelijk worden gemeld. Therapie kan dan op tijd en kosteloos worden afgezegd. 

• Duurt het verzuim langer dan een week, dan moet je voor terugkeer beter gemeld te worden, 

zodat de therapieën op tijd hervat kunnen worden

 


