Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi
Cursusjaar 2019‐2020
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1. Welkom
Voor u ligt de informatiegids van OPDC Rebound Het Gooi (Rebound) voor het cursusjaar 2019-2020.
Rebound is bedoeld voor leerlingen die vast (dreigen te) lopen in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen
bij Rebound een periode aan zichzelf en aan school werken. Dit biedt de leerling de mogelijkheid even
los te komen van een soms verstoorde relatie met school, docenten of medeleerlingen.
Oorzaken voor het vastlopen zijn vaak heel divers en kunnen samenhangen met verschillende factoren.
We zien leerlingen die achterstanden hebben opgelopen, hun motivatie voor school verloren zijn of zich
vaak niet begrepen voelen. Sommige leerlingen vinden het moeilijk om naar school te gaan. Ervaringen in
het verleden, omgeving, persoonlijkheidskenmerken; ze spelen hierin allemaal een rol.
Leerlingen op Rebound variëren zowel in leeftijd als niveau en zitten gezamenlijk in één klas met twee
docenten. Op Rebound willen we vanuit een persoonlijke relatie met de leerling(en) en in nauwe
samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), school en mogelijke hulpverlening werken aan een nieuwe
start.
Mochten er na het lezen van deze informatiegids nog vragen zijn, dan horen we dat graag. Dat kan
persoonlijk, per telefoon of mail.
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2. Locatie OPDC Rebound het Gooi
Rebound is ondergebracht in het schoolgebouw van College De Opmaat aan de
Larenseweg 127a in Hilversum. We vormen geen onderdeel van College De
Opmaat, wel kunnen we profiteren van bepaalde faciliteiten.

3. Lestijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 14:00 uur
09:00 - 14:00 uur
09:00 - 14:00 uur
09:00 - 14:00 uur
09:00 - 14:00 uur

NB 1: De leerlingen moeten altijd 15 min. voor aanvang van de les aanwezig zijn. Dit is om 08:45 uur!
NB 2. Om de vier weken is er een activiteit en/of excursie.
Wij vragen de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor een financiële bijdrage.
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4. Leerplicht
Bij ongeoorloofd schoolverzuim maken wij hiervan melding bij zowel de vo-school als het
Regionaal Bureau Leerlingzaken in het Gooi (RBL). In principe mogen er geen vrije dagen opgenomen
worden voor vakanties buiten de reguliere vakanties om (en niet aansluitend aan de zomervakantie).
Mocht u toch buiten de reguliere vakanties vrij willen vragen dan moet een schriftelijk verzoek bij
het Regionaal Bureau Leerlingzaken worden ingediend. Voor religieuze feestdagen kan wel vrij
worden gevraagd bij de teamleider/coördinator.

5. De Rebound periode
Aanmelding
De vo-school meldt de leerling per e-mail aan bij Rebound. Dit verloopt via het digitale loket van
Parantion. Naar aanleiding van de aanmelding is er contact met de school en wordt een intakegesprek
gepland. Meestal is voorafgaand aan de aanmelding al consultatief contact tussen de vo-school en
Rebound.
Intakegesprek
Bij het intakegesprek zijn de ouder(s)/verzorger(s), iemand van de verwijzende vo‐school, eventueel een
betrokken hulpverleningsinstantie, de Rebound en uiteraard de leerling zelf aanwezig. Voor elke leerling
wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld dat regelmatig besproken wordt in een overleg
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tussen mentor en begeleidingscommissie. De vo-school en de ouder(s)/verzorger(s) worden bij het
opstellen van het OPP betrokken. Het OPP vormt de basis voor onze werkwijze en wordt bij aanvang
(na de observatieperiode) en bij de tussentijdse evaluatie en eindevaluatie met de ouder(s)/verzorger(s)
besproken.
Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie
Halverwege het traject op de Rebound vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Ouder(s)/verzorger(s),
leerling en andere betrokkenen zijn hierbij aanwezig. Het tussentijdse evaluatieverslag wordt
besproken en ondertekend. De leerling zelf levert een actieve bijdrage aan dit tussentijdse
evaluatiegesprek. In dit gesprek wordt beoordeeld of de leerling weer gefaseerd terug kan stromen
naar de eigen school of doorverwezen wordt naar een andere vorm van onderwijs.
De Reboundperiode wordt afgesloten met een eindgesprek op de Reboundlocatie. Het hele Reboundtraject wordt dan geëvalueerd, het eindverslag wordt besproken en dit wordt ook ondertekend.
Indien gewenst is een nazorgtraject mogelijk waarbij de Reboundmentor de school nog een paar keer
bezoekt en gesprekken voert met de leerling en de mentor aldaar. Dit arrangement plus kan de voschool bij Qinas, het samenwerkingsverband, aanvragen.
Rebound begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie bestaat uit de gedragsdeskundige, de onderwijs-zorgconsulent en de
teamleider/coördinator. De begeleidingscommissie heeft vooral een signalerende, adviserende en
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verwijzende taak, kan doorverwijzen naar externe hulpverleningsinstanties en kan hulp bieden bij
het aanvragen van een ondersteuningsaanbod via de gemeente.
Mentoren
De mentoren hebben ieder de zorg voor hun leerlingen en zijn ook eerste aanspreekpunt voor
ouder(s)/verzorger(s). Zij onderhouden daarnaast het directe contact met de contactpersoon op
de vo-school, begeleiden het proces en bewaken de resultaten. De mentoren stellen in overleg
met de leden van de begeleidingscommissie het individuele OPP op en verzorgen het tussentijds‐
en eindverslag. Daarnaast hebben zij een actieve rol in de persoonlijke- en groepsbegeleiding en
het verzorgen van de TOP’s training.
Teamleider/coördinator Rebound
De teamleider/coördinator is (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op
Rebound. De teamleider/coördinator maakt deel uit van de begeleidingscommissie en zit deze
voor.
Schoolklimaat en afspraken
Wij hechten veel belang aan een veilige en gezonde leeromgeving waarin respectvol met elkaar wordt
omgegaan. Daarom hebben wij duidelijke afspraken over hoe we ons gedragen en wat we van elkaar
vragen. Bij Rebound wordt niet gerookt, gedronken (alcohol), verdovende middelen of andere
stimulerende middelen gebruikt. Leerlingen onder invloed worden direct naar huis gestuurd.
Bij Rebound is geen plaats voor discriminatie en er is wederzijds respect en begrip voor elkaar.
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Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van levensovertuiging, sekse, geaardheid, ras of afkomst.
We vragen van elkaar een open mind maar dit betekent niet dat we discussie uit de weg gaan.
Leerlingen gedragen zich respectvol naar elkaar, naar medewerkers en bezoekers en gaan zorgvuldig
om met eigen, andermans en schooleigendommen.
We respecteren elkaars privacy en maken geen foto’s en of filmpjes. Aan het begin van de dag gaan
de mobieltjes en vergelijkbare geluidsdragers of tablets in een mand op het bureau van de docent.
Geweld, bedreigingen, (seksuele) intimidatie, afpersing en diefstal zullen wij niet tolereren. Bij
overtreding zullen wij de ouder(s)/verzorger(s) en school informeren en zo nodig de politie
inschakelen. Bij vermoedens van overtreding behouden wij ons het recht voor om leerlingen hierop te
controleren (controle van jassen, tassen en hen te vragen hun zakken te legen).
Iedere leerling heeft een eigen kluisje, als borg voor de sleutel wordt aan de leerling 10 euro gevraagd.
Waardevolle spullen dienen in dit kluisje opgeborgen te worden.
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6. Vakantie en vrije dagen
Schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie
15 februari t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag
10 april 2020
Pasen
12 en 13 april 2020
Meivakantie
18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag
4 (studiedag) en 5 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
31 mei en 1 juni 2020
Zomervakantie
3 juli t/m 16 augustus 2020
Over nader te plannen studiedagen ontvangt u t.z.t. bericht.
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7. Adressen
Rebound Het Gooi valt onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband voor V(S)O
scholen in het Gooi, Qinas. Zie ook de website: www.qinas.nl
Qinas
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
tel. 035 ‐ 526 94 81
e-mail: info@qinas.nl
Regionaal Bureau Leerlingzaken
Postbus 251
1400 AG Bussum
tel. 035 ‐ 692 66 29
Rebound Het Gooi
Larenseweg 127a
1221 CL Hilversum
tel. 06‐207 262 10
e-mail: info@reboundhetgooi.nl
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8. Medewerkers
Docenten/mentoren:
Jaco Boon
j.boon@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: woensdag, donderdag & vrijdag
Alexandra van Tiel
a.vanthiel@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag
Carola Noordhof
c.noordhof@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: dinsdag, donderdag & vrijdag
Nicole Gruters
n.gruters@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag & woensdag
Klassenondersteuners:
Marit Zwart
m.zwart&reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend
Anand Tilakdharie
a.tilakdharie@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: dinsdag & donderdag
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Begeleidingscommissie:
Loes Rossewij / Claire Dufrasnes (vervanging verlof L. Rossewij 1-9-19 tot eind 2019)
(gedragsdeskundige)
l.rossewij@reboundhetgooi.nl / c.dufrasnes@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag & vrijdag
Leonie de Mik
(onderwijs-zorgconsulent regio Gooi & Vechtstreek) l.demik@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag & vrijdag

Coördinator/teamleider:
Harald Weverling
h.weverling@reboundhetgooi.nl
Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag & vrijdag
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