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Deze folder lezen in eenvoudige taal?
Zoek de plaatjes van het vergrootglas.
Daaronder staan eenvoudige teksten.
Ze zeggen hetzelfde als de lange tekst.
Maar dan korter.

Elke dag een
nieuwe kans!
VSO Kristallis heeft drie locaties (Aventurijn, Park Neerbosch en
het Hunnerbergcollege), elk met een eigen expertise op het gebied
van onderwijs en begeleiding. Onze medewerkers zetten zich
dagelijks met hart en ziel in voor jongeren vanaf 12 jaar met een
speciale onderwijs- en ondersteuningsvraag. Wij staan naast
leerlingen en zoeken aansluiting bij hun dromen en drijfveren.
Samen verhelderen we hun toekomstperspectief en maken we
een plan. We houden daarbij de leerling als hele mens in het oog:
wie ben je, wat wil je, wat kun je en wat weet je? Leren gaat met
vallen en opstaan, een veilig leerklimaat is daarom een voorwaarde.
We werken met heldere regels voor iedereen en individuele
aandacht voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Kansen creëren
doen we allereerst samen met u als ouders/verzorgers en waar
nodig met deskundigen uit de zorg, het (regulier) onderwijs,
maatschappelijke ondernemingen en het bedrijfsleven. Ons motto
is niet voor niets: Elke dag een nieuwe kans!
In deze folder vindt u handige informatie over het Hunnerbergcollege en over onze kijk op onderwijs. Meer weten? Bekijk de
uitgebreide schoolgids op onze website.

www.kristallis.nl
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Het Hunnerbergcollege is onderdeel van Kristallis.
Ons motto is: Elke dag een nieuwe kans!
De leerlingen krijgen een opleiding op maat.
Zij kunnen rekenen op extra hulp.
Er zijn duidelijke regels en afspraken op school.
In deze folder staat belangrijke informatie.
Meer informatie lees je op www.kristallis.nl.
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Onderwijs op De Hunnerberg
Alle jongeren die bij Rijks Justitiële
Jeugdinrichting (RJJI) De Hunnerberg in
detentie verblijven, volgen onderwijs
bij Kristallis, op de locatie Hunnerberg
college. In incidentele gevallen volgen
de jongeren gedurende hun (korte)
verblijf onderwijs op de school van
herkomst. Het Hunnerbergcollege is
verbonden aan en gehuisvest in het
gebouw van RJJI De Hunnerberg.

Ons onderwijsaanbod bestaat uit de
volgende arrangementen:

>
>
>
>
>
>
>

Uitstroom arbeid/PrO/Entree
(voorbereiding arbeid)
Uitstroom mbo Entree (voorbereiding
mbo niveau 2)
Uitstroom vmbo TL
Uitstroom mbo 2-3-4
Uitstroom havo
Uitstroom vwo
Uitstroom school van herkomst
(leerlingen werken aan de
lesmethodes van de school van
herkomst en volgen de planning
van de school van herkomst)

Het onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan bij het onderwijsprogramma dat
de leerling volgde voorafgaand aan de
plaatsing in detentie. Het Hunnerbergcollege onderhoudt nauwe contacten
met de andere locaties van Kristallis en
daar waar mogelijk met de school van
herkomst.
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Bij De Hunnerberg verblijven jongeren in detentie.
Zij zijn tussen de 12 en 23 jaar.
De jongeren volgen onderwijs bij het Hunnerbergcollege.
Daar kan de leerling verder gaan met het programma
van de school van herkomst.
Of er wordt gekeken welk traject het beste bij de leerling
past.
Elke leerling volgt zijn eigen traject, op zijn eigen niveau.
Uitstroom kan naar vervolgonderwijs of arbeid.
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Onze kijk op onderwijs

Ons doel
> Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden
op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun talenten
maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving.

Ons kompas
Onze leerlingen:
Staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.
Ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit.
Worden persoonlijk ondersteund (maatwerk) want iedere leerling is uniek.
Maken kennis met alle facetten van de maatschappij.
Worden voorbereid en opgeleid voor vervolgonderwijs of werk.
Komen met plezier naar school en hebben een fijne tijd.

>
>
>
>
>
>

Onze houding
> Onze medewerkers staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat
we in iedere leerling geloven.
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Onze school
Onze ambitie is dat jongeren, ondanks
hun gesloten machtiging en verminderde
motivatie om onderwijs te volgen, samen
met ons ontdekken dat er een school is
waar ze gezien en gehoord worden. Een
school waar ze de ruimte krijgen om hun
kwaliteiten te ontdekken, tot ontwikkeling kunnen komen en weer naar school
gaan of werk vinden. Wij willen bijdragen
aan een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie en integratie
van onze leerlingen. Uitgangspunten zijn
een positief ondersteunend pedagogisch
klimaat en daar waar mogelijk een flexibele programmering.
We sluiten aan bij landelijk erkende
kwaliteitsstandaarden. Wanneer we hiervan moeten afwijken, is dit onderbouwd
en beschreven. We hebben een goede
samenwerking met het ROC Nijmegen
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en een klein deel van de leerlingen doet
staatexamen VMBO TL en HAVO via DUO.
Residentiële trajecten zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van behandeling,
zorg en onderwijs en stellen de jongere
centraal. We zijn deskundig, flexibel,
collegiaal en kennen een open en
professionele cultuur.

Bestuurlijke ontwikkeling
VSO Kristallis werd per 1 augustus 2021
onderdeel van de Aloysius Stichting. De
school maakte sinds 2016 deel uit van
Pluryn. De Aloysius Stichting is er voor
kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar
die expertise in onderwijs, begeleiding
en ondersteuning nodig hebben. De aangesloten scholen bereiden alle leerlingen
voor op een betekenisvolle toekomst
in de samenleving. Daarbij richten zij
zich nadrukkelijk op ouders, familie en
verdere omgeving. Voor meer informatie:
www.aloysiusstichting.nl

Kristallis geeft voorgezet speciaal onderwijs.
De school hoorde bij Pluryn.
Nu hoort de school bij Aloysius.
Alle scholen hebben dezelfde visie.
De medewerkers staan naast de leerling en geloven
in iedere leerling.
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Handige informatie
Lestijden

Adressen

Maandag t/m vrijdag
Ochtend 8.40 tot 12.00 uur
Pauze 12.00 tot 13.00 uur
Middag 13.00 tot 15.00 uur

Bestuur Stichting Kristallis
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
Telefoon: 0252 43 40 00

Tijdens de pauze verblijven de jongeren
op de afdeling.

Locatie het Hunnerbergcollege		
Berg en Dalseweg 287
6522 CH Nijmegen				
Telefoon: 088 - 074 16 00			

Klachten
Het Hunnerbergcollege heeft een
klachtenregeling, die te vinden is op
www.kristallis.nl. Klachtenafhandeling
verloopt uiteraard altijd in samenspraak
met de instelling.
Contactpersoon:
Mevr. N. Kuijpers
Telefoon: 088 - 074 16 00
E-mail: ni.kuijpers@dji.minjus.nl
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Medezeggenschapsraad
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
Telefoon: 0252 43 40 00
E-mail: mr@kristallis.nl

Schoolvakanties en vrije dagen
Hunnerbergcollege 2021 - 2022
Week

Datum

Activiteit

week 33

16 augustus 2021

Eerste lesdag

week 38

20 t/m 24 september 2021

Breekweek

week 41

12 oktober 2021

Studiedag

week 43

25 t/m 29 oktober 2021

Breekweek

week 52

27 t/m 31 december 2021

Kerstvakantie

week 1

3 t/m 7 januari 2022

Breekweek

week 7

14 februari 2022

Studiedag

week 9

28 februari t/m 4 maart 2022

Breekweek

week 16

18 april 2022

2e Paasdag

week 17 + 18

25 april t/m 6 mei 2022

Breekweek

Week 21

26 en 27 mei 2022

Hemelvaart

week 23

6 juni 2022

2e Pinksterdag

week 23

9 juni 2022

Studiedag

week 29

18 t/m 22 juli 2022

Breekweek

week 30 t/m 32

25 juli t/m 12 augustus 2022

Zomervakantie
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Contact
Kristallis
Locatie het Hunnerbergcollege

www.kristallis.nl

Voortgezet Speciaal Onderwijs

4098-FKHC0721C002

Berg en Dalseweg 287
6522 CH Nijmegen
Telefoon: 088 - 074 16 00

