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Welkom bij 
Rebound Zuid-Utrecht

Rebound Zuid-Utrecht biedt kortdurend 
onderwijs en begeleiding aan jongeren 
uit Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Vianen 
(Vijfheerenlanden) en Lopik. 
Jongeren die tijdelijk niet op hun eigen 
school terecht kunnen volgen tijdelijk 
onderwijs bij Rebound Zuid-Utrecht. 

Rebound Zuid-Utrecht staat voor een positief 
leerklimaat, veiligheid in de groep en deskun-
dige medewerkers. Er is een enthousiast en 
betrokken team met docenten, ondersteuners 
en een coördinator/orthopedagoog. Iedereen 
kent elkaar en is er voor elkaar. Leerlingen 
werken aan schoolwerk en persoonlijke leer-
doelen. Er zijn gezamenlijke lessen, workshops 
en eigen werktijd. 

Mede door deze combinatie geeft Rebound 
Zuid-Utrecht vaak de rust die nodig is om de 
draad met leren weer op te pakken en terug te 
keren naar je school. Dat wensen we jou en je 
ouders ook toe.

Rebound Zuid-Utrecht is een bovenregionale 
voorziening die verzorgd wordt onder 
verantwoordelijkheid van het Samenwerkings-
verband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht, 
afgekort SWV VO Zuid-Utrecht. 
Binnen het Samenwerkingsverband werken 
scholen samen om Passend onderwijs en een 
dekkend aanbod in de regio te realiseren. 
Meer informatie hierover kun je vinden op de 
website: www.swv-zuidutrecht.nl. 

In deze schoolgids is de belangrijke informatie 
over de dagelijkse gang van zaken opgenomen. 

Ik wens je een leerzame en prettige tijd toe. 

Vriendelijke groet, namens het team 
Rebound Zuid-Utrecht,

Marjolein de Jager
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht
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Over Rebound Zuid-Utrecht

Bij Rebound Zuid-Utrecht gaan leerlingen 

samen met deskundige docenten en begeleiders 

in principe 12 schoolweken aan de slag om de 

schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te 

krijgen. Bij de start van de plaatsing worden met 

de leerling doelen opgesteld waaraan gewerkt 

gaat worden.

Elke leerling krijgt een persoonlijk programma, 

passend bij zijn of haar talenten, behoeften en 

mogelijkheden. 

Nog steeds leerling van de school van herkomst

Tijdens het onderwijs bij Rebound Zuid-Utrecht blijven 

leerlingen ingeschreven staan op de school van her-

komst. De school van herkomst blijft verantwoordelijk 

voor leerlingen die bij Rebound Zuid-Utrecht zijn ge-

plaatst. Dit houdt in dat er duidelijk afspraken worden 

gemaakt met de school van herkomst over de trajecten 

van leerlingen.

Contact ouders/verzorgers

Vanuit Rebound Zuid-Utrecht is er veel contact met 

ouders/verzorgers. Zij zijn belangrijke partners. Ouders/

verzorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij het 

onderwijs van leerlingen; zowel voor, tijdens als na 

schooltijd. Door deze samenwerking zorgt Rebound 

Zuid-Utrecht dat leerlingen goed, passend onderwijs 

krijgen en zich goed ontwikkelen. Ouders/verzorgers 

worden betrokken bij de intake en er wordt regel-

matig met hen overlegd hoe het met hun kind gaat 

en welke nieuwe stappen er gezet kunnen en zullen 

gaan worden.

Voortgangsinformatie

Rebound Zuid-Utrecht heeft geen eigen leerling-

volgsysteem, maar houdt ouders en leerling wekelijks 

via de mail of telefonisch op de hoogte van de voort-

gang. De school van herkomst is verantwoordelijk 

voor het registeren en archiveren van informatie zoals 

verzuim. Dit gebeurt in het leerlingvolgsysteem van de 

school.

Digitaal dossier

Tijdens de periode bij Rebound Zuid-Utrecht wordt 

digitaal dossier bijgehouden. 

Dit dossier vernietigen we drie jaar na de Rebound 

periode en is tot die tijd altijd voor ouders en school 

beschikbaar ter inzage.
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Sommige jongeren lukt het (tijdelijk) niet om 

binnen het reguliere onderwijs deel te nemen 

aan het programma, ondanks de ondersteuning 

die voorhanden is. Dan dreigt uitval. Rebound 

Zuid-Utrecht biedt de veilige omgeving waarin 

jongeren de route naar de juiste onderwijsplek 

vinden. 

Voor wie?

Rebound Zuid-Utrecht biedt tijdelijk onderwijs met 

extra ondersteuning voor alle leerlingen uit het regulier 

voortgezet onderwijs van het Samenverwerkingsver-

band VO Zuid-Utrecht die door sociaal-emotionele 

problematiek niet op de huidige school terecht kunnen.

Zij worden begeleid om nieuwe vaardigheden op te 

doen en reeds verworven vaardigheden effectiever in 

te zetten.

Wat is ons doel?

Het doel van de plaatsing is dat elke leerling zich na 

zijn/haar tijd bij Rebound Zuid-Utrecht beter kan hand-

haven in de klassetting en in de vrije situaties op de 

school van herkomst.

Rebound Zuid-Utrecht wil bereiken dat leerlingen in-

zicht krijgen in hun eigen handelen en in de gevolgen 

van hun gedrag, zowel voor zichzelf als voor anderen. 

Belangrijk is dat leerlingen inzien dat ze verschillende 

keuzes hebben, zelfstandig hun eigen keuze kunnen 

maken en de verantwoordelijkheid dragen voor de 

eventuele gevolgen van hun keuze. Zij leren hun zelf-

redzaamheid te vergroten en zijn vanaf de eerste dag 

verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

Hoe werken we?



De medewerkers van Rebound Zuid-Utrecht geven 

vorm aan een positief schoolklimaat. 

De nadruk ligt op een positieve benadering en 

het aanleren van gewenst gedrag. Er wordt 

gekeken naar de kwaliteiten van de leerlingen en 

hoe deze versterkt kunnen worden.

Alle leerlingen bij Rebound Zuid-Utrecht krijgen sociale 

vaardigheidstraining volgens de Goldstein methode. 

Dit is een effectieve methodiek om sociale vaardig-

heden aan te leren. Via het aanleren van deze vaar-

digheden helpen we de leerling om beter opgewassen 

te zijn tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan 

hen stelt. Deze vaardigheden worden de leerlingen 

aangeleerd via luisteren, iets bespreken, gevoelens van 

anderen begrijpen, opkomen voor jezelf, uiten van je 

boosheid en omgaan met kritiek. 

Voor sommige leerlingen zal ook de ART training 

geboden worden. Dit wordt enkel aangeboden bij 

de leerlingen van wie ingeschat wordt dat zij hierbij 

gebaat zijn. ART (Aggression Replacement Training) is 

een boosheidcontrole training waarbij leerlingen leren 

om op een positieve manier hun emoties te controleren 

en voor een constructieve oplossing te kiezen.

Aan leerlingen wordt ook de cursus Snel leren = Leuk 

leren aangeboden. Deze wordt enkel aangeboden bij de 

leerlingen van wie ingeschat wordt dat zij hierbij gebaat 

zijn. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers 

en school van herkomst. Tijdens deze cursus leren 

leerlingen hun schoolwerk goed te plannen en organi-

seren. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun schoolwerk. 

Daarnaast krijgen ze handvatten om schoolwerk goed 

te leren ter voorbereiding van overhoringen en toetsen. 

De cursus studievaardigheden wordt aangeboden door 

één van de docenten van Rebound Zuid-Utrecht en 

duurt zes schoolweken (eenmaal per week).
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Kleine groepen

Rebound Zuid-Utrecht is gehuisvest in het Cals College 

IJsselstein. Rebound Zuid-Utrecht heeft hier een eigen 

deel van een vleugel waar we beschikken over een eigen 

ingang, een ruime pauzeruimte, twee grote leslokalen, 

twee kantoren en een overlegruimte. Daarnaast kunnen 

we gebruik maken van verschillende faciliteiten van het 

Cals College, zoals de gymzaal. 

Rebound Zuid-Utrecht hanteert een maximale 

groepsgrootte van tien leerlingen. 

Rebound Zuid-Utrecht heeft twee groepen.

Een veilig en positief schoolklimaat



Dagstart en dagafsluiting

Om toegelaten te worden, dient de school van 

herkomst een aanvraag Rebound in bij het 

Samenwerkingsverband. In deze aanvraag moet 

een duidelijke hulpvraag worden gesteld. Daar-

naast moet het OPP met een recent geëvalueerd 

handelingsdeel worden overgedragen. Uitgebreide 

aanvullende informatie is noodzakelijk. 

De aanvraag wordt behandeld door het Overleg 

Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO) van het 

Samenwerkingsverband. Dit is een onafhankelijk 

commissie. Het OTO vindt elke woensdag plaats. Voor 

de beoordeling van de aanvragen van een Rebound-

plaatsing sluit de orthopedagoog van Rebound Zuid-

Utrecht aan. Gezamenlijk beoordelen zij of de school 

heeft voldaan aan de voorwaarden van een plaatsing 

en of de begeleidingsvraag van de leerling voorzien 

kan worden binnen Rebound Zuid-Utrecht. Wanneer 

een arrangement Rebound wordt toegekend, vindt een 

intakegesprek plaats met de leerling, zijn/haar ouder(s)/

verzorger(s), de contactpersoon van de school van 

herkomst en eventuele betrokken hulpverlening.

Crisisplaatsing (maximaal 4 schoolweken)

Rebound Zuid-Utrecht ontvangt ook leerlingen voor 

een crisisplaatsing.

Het gaat bij een crisisplaatsing om een time-out   

buiten de school van herkomst. Een crisisplaatsing is 

maatwerk waarbij een leerling een tafel en stoel gebo-

den krijgt om het onderwijs voort te zetten. De leerling 

krijgt geen leerdoelen opgesteld. In deze korte periode 

krijgt de school tijd om een interne oplossing te bie-

den na een gebeurtenis/onhoudbare situatie, waarna 

voorwaarden kunnen worden gesteld waaronder de 

leerling terugkeert. 

Afspraken over lesmateriaal

Voordat de leerling kan starten, moet de school van 

herkomst het lesmateriaal van de leerling hebben aan-

geleverd. De contactpersoon van de school van her-

komst is verantwoordelijk voor de aanlevering van het 

werk van de leerling. De leerling kan starten wanneer 

al het werk (toetsen, planningen en nakijkboeken per 

vak) voor de eerste weken aangeleverd is in het format 

van Rebound Zuid-Utrecht.

98

Om de start en afsluiting van de dag zo positief 

mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat 

dit gestructureerd en volgens een vast patroon 

verloopt. Ook de positie in de klas, van zowel 

docent als leerlingen, is hierbij van groot belang. 

Hierover zijn daarom binnen Rebound Zuid-

Utrecht duidelijke afspraken gemaakt. 

De structuur van de dagstart en dagafsluiting zijn 

duidelijk zichtbaar in de klas op het digibord.

Tijdens de dagstart 

◆  Zitten leerlingen klaar achter hun verder lege tafel

◆	 Hebben de leerlingen een actieve houding

◆	 Activeert de docent de leerlingen door hen te 

 betrekken bij de groep

◆  Bespreekt de docent met de leerlingen hoe het met

 hen gaat

◆	 Bespreekt de docent het dagprogramma

Tijdens de dagafsluiting

Vraagt de docent de leerling te benoemen wat er 

goed ging:

◆	 in de samenwerking met de medewerkers van 

 de Rebound 

◆	 tijdens zelfstandig werken  

◆	 tijdens de pauzes

◆	 tijdens de middagactiviteit

De docent:

◆	 Benoemt nog goede dingen die de leerlingen 

 vergeten zijn 

◆	 Scoort samen met de leerlingen hun persoonlijke

 leerdoelen

◆	 Bespreekt de dag van morgen en laat de leerlingen

 benoemen wat er dan belangrijk/nodig is

Toelating



Op weg naar uitstroom

Terugkeertraject
Het terugkeertraject is een periode waarin de leerling 

middels een terugkeerschema werkt aan terugkeer 

naar zijn/haar school van herkomst. De mentor van 

Rebound Zuid-Utrecht is één dagdeel per week vrij 

geroosterd van les zodat hij/zij de leerling op de school 

van herkomst kan observeren, spreken en coachen.

De mentor van Rebound Zuid-Utrecht maakt samen 

met de leerling een terugkeerkaart, waarna de 

mentor deze naar de contactpersoon van de school 

van herkomst stuurt. Op de terugkeerkaart staan de 

doelen van de leerling en handelingsadviezen voor 

docenten aangegeven. De leerling heeft deze altijd 

bij zich tijdens zijn/haar terugkeerdagen en tijdens de 

dagen bij Rebound Zuid-Utrecht.

Na ongeveer 8 schoolweken op Rebound Zuid-

Utrecht vindt de evaluatie plaats. De volgende 

adviezen kunnen door Rebound Zuid-Utrecht 

worden gegeven:

1. Terugkeer naar de school van herkomst
Wanneer dit advies wordt gegeven, start een leerling 

na zijn/haar eerste 8 schoolweken met een terugkeer-

traject naar zijn/haar school van herkomst. 

2. Overstap naar een andere school voor
 regulier onderwijs
Wanneer dit advies wordt gegeven, blijft een leerling 

na zijn/haar eerste 8 schoolweken nog 4 schoolweken 

bij Rebound Zuid-Utrecht, waarna hij/zij, eventueel met 

behulp van een terugkeertraject, de overstap maakt 

naar zijn/haar nieuwe school. 

3. Eenmalige verlenging van het 
 Reboundtraject van maximaal 
 8 schoolweken
Wanneer dit advies wordt gegeven, wordt tijdens de 

evaluatie besproken met hoeveel schoolweken het 

traject zal worden verlengd, waarna een tweede 

evaluatie plaats zal vinden. Een verlenging bij Rebound 

is eenmalig mogelijk. 

4. Ondersteuningsbehoefte overstijgend
 aan reguliere onderwijssetting
Wanneer dit advies wordt gegeven, heeft een leerling 

ondersteuningsbehoeften die een reguliere setting over-

stijgen. Dit betekent dat een leerling het advies krijgt om 

zich te oriënteren op voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 

Rebound Zuid-Utrecht denkt mee in een passende VSO-

school voor de leerling. Voorafgaand aan de evaluatie 

stelt de orthopedagoog van Rebound Zuid-Utrecht de 

contactpersoon van de school van herkomst op de hoogte 

en verzoekt hem/haar na te gaan of er plek is op de door 

Rebound Zuid-Utrecht geadviseerde school. Tevens wordt 

de school van herkomst gevraagd de toelaatbaarheidsver-

klaring (TLV) aan te vragen. Dit kan nadat ouders hiervoor 

toestemming hebben gegeven.
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Praktische informatie

Bij Rebound Zuid-Utrecht wordt gewerkt aan het 

schoolwerk wat vanuit de school van herkomst is 

meegegeven. De leerling werkt elke dag meerdere 

uren zelfstandig aan het schoolwerk.

Daarnaast biedt Rebound Zuid-Utrecht: 

• Burgerschap (elke dag)

• LO (tweemaal per week)

• Sociale vaardigheidstraining (tweemaal per week)

• Themaworkshop (eenmaal per week)

• Workshop door gastdocent (eenmaal per week)

• Mentorgesprek (minimaal eenmaal per week)

• Studievaardigheden (eenmaal per week, enkel 

 voor de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen).

Het huidige lesrooster wordt bij de intake verstrekt.

Escalatieladder

Rebound Zuid-Utrecht heeft de mogelijkheid om een 

ordemaatregel op te leggen bij een leerling wanneer 

de leerling zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. 

De plaatsing bij Rebound Zuid-Utrecht wordt per direct 

beëindigd wanneer de veiligheid van de leerling, ande-

re leerlingen of personeel van Rebound Zuid-Utrecht in 

het geding komt. Beide beslissingen worden genomen 

door de directeur-bestuurder van SWV Zuid-Utrecht na 

overleg met de orthopedagoog van Rebound Zuid-

Utrecht. De orthopedagoog van Rebound Zuid-Utrecht 

informeert ouders over deze beslissing. De direc-

teur-bestuurder van SWV Zuid-Utrecht informeert de 

directeur van de school van herkomst.

Rookbeleid 

De wetgever heeft bepaald dat een jongere pas 

rookwaren mag kopen als hij de leeftijd van achttien 

jaar heeft bereikt. Met deze maatregel wil de wetge-

ver roken ontmoedigen en zo de kans verkleinen dat 

jongeren al vroeg beginnen met roken, met een grote 

kans op verslaving en een groot nadelig effect op de 

lichamelijke gezondheid. Rebound Zuid-Utrecht deelt 

deze visie. We ontmoedigen roken en bespreken dit 

met de leerlingen. Onder lestijd, in de school en op het 

terrein van Rebound Zuid-Utrecht is roken niet toege-

staan.

Schoolplan

Ook op de website van het SWV VO Zuid-Utrecht is 

de digitale versie van het schoolplan te vinden. Hierin 

vindt u een uitgebreide omschrijving van de werkwijze 

en visie van Rebound Zuid-Utrecht.

Privacyreglement 

Omdat Rebound Zuid-Utrecht onder het SWV VO Zuid-

Utrecht valt, verwijzen wij u voor het privacyreglement 

naar de website swv-zuidutrecht.nl. U kunt het daar 

vinden via de zoekterm ‘privacyreglement’.
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Lesrooster
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Wat moet je doen als je …

Extra verlofdagen

Ouders van schoolgaande kinderen zijn volgens de leer-

plichtwet verplicht zich te houden aan de vakantieperi-

oden die de school heeft vastgesteld. De leerplichtwet 

kent een aantal uitzonderingen. Zo kunnen kinderen 

maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het 

beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij 

tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien 

dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na 

de zomervakantie. Daarnaast kunnen ze verlof krijgen

voor een huwelijk, jubileum of een begrafenis/crematie.

Extra verlof aanvragen

U dient 8 weken voor het extra verlof een schriftelijk 

verzoek indienen bij de directie van de school van her-

komst. Deze beoordeelt of u dit zogenoemde ‘beroep 

op vrijstelling’ terecht doet. Wanneer u verlof aanvraagt 

voor meer dan tien dagen (per schooljaar), stuurt de 

school de aanvraag door aan de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente ter afhandeling. 

Te laat bent?

Je ouders/verzorgers moeten altijd bellen naar 

Rebound Zuid-Utrecht als je later komt. Leerlingen die 

het eerste lesuur niet aanwezig zijn en waar de reden 

niet van bekend is, worden gebeld. Bij geen geldige 

reden van te laat zijn, moet je de gemiste lestijd dubbel 

inhalen. Dit gebeurt in principe op dezelfde dag.

Ziek bent?

Je ouders/verzorgers nemen bij een ziekmelding 

dezelfde dag tussen 08:00 en 08:30 uur contact op 

met Rebound Zuid-Utrecht. Ben je de volgende dag 

ook nog ziek? Dan vragen wij ook de volgende dag(en) 

te bellen, zodat wij weten waar je bent.

Ziek wordt op school?

Je bespreekt dit met je mentor. Er wordt naar je 

ouders/verzorgers gebeld als je vanwege ziekte naar 

huis gaat.

Een bezoek aan een arts, ziekenhuis, 

tandarts of specialist brengt?

Je ouders/verzorgers bellen de administratie van 

Rebound Zuid-Utrecht op wanneer hiervoor verlof 

nodig is.

Een onverwachte gebeurtenis hebt meegemaakt?

Je ouders/verzorgers nemen contact op met je mentor 

op Rebound Zuid-Utrecht. Neem als je weer op het 

Rebound Zuid-Utrecht komt een schriftelijke en door je 

ouders/verzorgers ondertekende bevestiging mee voor 

je mentor over de reden van je afwezigheid.
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Wat als je een 
extra verlofdag 
wilt
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Vakanties 
en vrije dagen

Rebound Zuid-Utrecht is gesloten tijdens nationale 

feestdagen en de schoolvakanties van Midden-

Nederland, overeenkomend met de scholen binnen het 

samenwerkingsverband.

Daarnaast heeft Rebound Zuid-Utrecht per schooljaar 

drie studiedagen waarop de leerlingen lesvrij zijn. 

Deze studiedagen worden ruim van te voren gemeld 

aan ouders.
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Hoe bereik je Rebound Zuid-Utrecht?
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Rebound Zuid-Utrecht is gevestigd in de Rockwing (entree 

en pauzeruimte) en de Beatwing (leslokalen, kantoren en 

overlegruimte) van het Cals College IJsselstein. Het adres is 

Hoge Dijk 1, 3401 RD IJsselstein. Wanneer u voor het eerst 

bij Rebound komt, kunt u zich melden bij de receptie van 

het Cals College. U zal dan worden opgehaald. Rebound 

heeft een eigen ingang, deze ingang zal u worden gewezen 

bij een eerste gesprek. Er zal dan worden uitgelegd hoe u 

buitenom bij deze ingang komt.



Medewerkers en functies

Docent/mentor

De docent/mentor begeleidt de leerlingen dagelijks in 

de klas op zowel didactisch als pedagogisch gebied. 

Hij/zij is verantwoordelijk voor het klassenmanagement 

en is eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en ouders. 

De coach is de spil in het netwerk rondom de leerling.

Daniëlle Vogelpoel 

d.vogelpoel@rebound-zu.nl

Yvette Vernooij 

y.vernooij@rebound-zu.nl

Esther Melaard

e.melaard@rebound-zu.nl

Coördinator & Orthopedagoog

De coördinator en orthopedagoog is verantwoordelijk 

voor alle leerlingzaken.

Marieke van Rhede van der Kloot

m.vanrhedevanderkloot@rebound-zu.nl

Administratief medewerker

De administratief medewerker is verantwoordelijk voor 

alle leerling administratie en onderhoudt proactief 

contact met de scholen waar de leerlingen vandaan 

komen.

Monique van Zeijl

m.vanzeijl@rebound-zu.nl

info@rebound-zu.nl

Directeur-bestuurder SWV VO Zuid-Utrecht

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk 

voor de gehele gang van zaken op het SWV VO 

Zuid-Utrecht

Marjolein de Jager

info@swv-zuidutrecht.nl
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Belangrijke adressen en 
contactgegevens
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Rebound Zuid-Utrecht

Hoge Dijk 1

3401 RD IJsselstein

Telefoon: 030 6869161

Email: info@rebound-zu.nl

https://swv-zuidutrecht.nl/tijdelijke-school-rebound-zuid-utrecht/

Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

Dukatenburg 86

3437 AE Nieuwegein

Telefoon: 030 6032845

Email: info@swv-zuidutrecht.nl

https://swv-zuidutrecht.nl




