Protocol werkweek.
We gaan ervan uit dat alle leerlingen van de groepen 4 t / m 8 meegaan op de 4-daagse werkweek.
Ouders voorzien de schoolleiding van de nodige informatie door het invullen van het formulier
‘lijst persoonlijke gegevens’ ( zie bijlage ).
Naast de vaste gegevens is er ruimte voor het aangeven van bijzonderheden, waarmee rekening
moet worden gehouden.
Er is de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht ( 1ste begeleider ) of de
schoolleiding.
In de meeste gevallen is bovenstaande voldoende voor een verantwoorde deelname van de
leerlingen aan de werkweek.
Er zijn echter ook uitzonderingen mogelijk.
Er kan sprake zijn van een leerling die op medische gronden of op grond van een gediagnostiseerde
(gedrags-)stoornis extra zorg nodig heeft.
Deze zorg kan zo intensief zijn, dat hiervoor een extra begeleider 24 uur paraat moet staan.
Een dergelijke intensieve zorg kan de school niet bieden.
We willen de leerling echter wel de kans geven mee te gaan en voorzien dan in de begeleiding
door één van de ouders ( of iemand namens hen ) als vrijwilliger toe te voegen aan de werkweekstaf.
Deze extra begeleider is 24/7 verantwoordelijk voor de betrokken leerling, maar kan daarnaast hand
– en spandiensten verrichten in het algemeen belang.
De reis- en verblijfkosten van de extra begeleider worden door de school gedragen.
Tijdpad indien sprake is van een uitzondering op de regel bij deelname aan de werkweek.
In een gesprek vóór de kerstvakantie stellen we met elkaar ( ouders en school ) vast dat deelname
aan de werkweek door de betrokken leerling niet vanzelfsprekend is, maar dat er gronden zijn die
het regelen van extra zorg noodzakelijk maken ( medische gronden of op grond van gedrag ).
In januari van het jaar waarin de werkweek plaatsvindt komen ouders en school weer bij elkaar
en stemmen de extra zorg met elkaar af. Het is na dit tweede gesprek duidelijk dat er extra zorg
nodig is en wie de extra zorg gaat leveren.
In een derde gesprek, in de week voorafgaand aan de werkweek, worden de afspraken tussen
school en begeleider nog eens bevestigd en ontvangt de begeleider het draaiboek van de werkweek.
In een gesprek kort na de werkweek wordt de extra begeleiding geëvalueerd.
Indien onverhoopt geen overeenstemming wordt bereikt over de te regelen/ leveren extra zorg kan
de uiterste consequentie zijn dat de schoolleiding moet besluiten de leerling niet mee te nemen op
werkweek, maar hem/haar op school ( tijdens de gebruikelijke schooluren ) een alternatief
programma aan te bieden.
NB. In ‘acute gevallen’ kan van dit tijdpad worden afgeweken en kunnen de genoemde stappen
versneld worden doorlopen.

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist de schoolleiding in overleg met het bevoegd
gezag ( bestuur ) van de school.
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