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Welkom bij Time Out!
Soms lukt het even niet op school. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor het schoolgaan in de knoei komt. Dan kun je tijdelijk naar de 
Tussenvoorziening Time Out. Daar krijg je les op je eigen niveau, in een veilige en kleine leeromgeving. We gaan samen met jou en je  
ouder(s)/verzorger(s) een traject in om de oorzaken aan te pakken en te zorgen dat jij op de onderwijsplek terechtkomt die het beste bij jou 
past. Elk traject wordt voor iedere leerling passend gemaakt. Time Out heeft verschillende trajecten. Hieronder de meest voorkomende: 

• Er wordt vaak gestart met een observatieperiode om te kijken wat je nodig hebt.

• Heb je een tijdelijke onderbreking nodig om even bij te tanken? Dan is er voor jou het reboundtraject, een programma op maat.  
Gaat dit goed? Dan ga je zo snel mogelijk terug naar het reguliere voortgezet onderwijs.

• Kun je niet in het reguliere voortgezet onderwijs les krijgen? Dan wordt voor jou een traject gezocht om over te stappen naar  
een andere vorm van voortgezet onderwijs of naar het mbo. Via deze weg kun je een startkwalificatie halen.

• Om over te gaan of je diploma te halen, is er de mogelijkheid om langere tijd lessen te volgen op Time Out in combinatie met  
lessen in je eigen deelschool. Soms passen we dan je vakkenpakket aan. Hiervoor moet je in staat zijn om een deel van de  
lessen in de reguliere setting te volgen.

Ook voor leerlingen die om andere redenen dan hierboven genoemd niet naar school kunnen of durven, hebben wij speciale trajecten.

Time Out biedt een gestructureerd dagprogramma en een gezond pedagogisch klimaat dat veiligheid uitstraalt. Daarnaast biedt  
Time Out een onderwijsprogramma op maat, training van sociale en mentale vaardigheden en mogelijkheden om positieve  
ervaringen op te doen.

We wensen je veel succes!

Inge Pot
Coördinator
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Vakken
Elke leerling heeft het vakkenpakket dat hij of zij ook had in de 
reguliere klas van de school van herkomst. Eventueel eerst aan-
gepast in een individueel rooster. Daarnaast zijn er nog andere 
programmaonderdelen zoals:

• Sociale en/of mentale vaardigheden

• Rots en water

• Actie-reactietrainingen

• Huiswerkbegeleiding

• Stage

• Outdooractiviteiten

• Activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding

Eigen tempo en niveau
Je werkt op je eigen tempo en niveau. Je neemt de boeken mee 
die je in je reguliere klas ook hebt. De mentor van Time Out  
begeleidt je in het leren zelfstandig te werken. Dit kan variëren 
van opdrachten per les tot opdrachten per dag of per week.
Verder gaan we kijken welke vaardigheden je al beheerst en 
welke je nog nodig hebt om terug te kunnen keren in je eigen 
klas van Winkler Prins of een andere vorm van onderwijs als dat 
beter bij je past. Het doel is om bij te blijven met de leerstof of 
achterstanden weg te werken, zodat je kunt overgaan naar een 
volgend leerjaar.

Trainingen en activiteiten
Een aantal dagdelen per week hebben we trainingen of activitei-
ten. Ze zijn gericht op het vergroten van je sociale en mentale 
vaardigheden. Zit je in de Deltagroep? Dan ben je meer praktijk-
gericht. Samen met je groep ga je één dag in de week werken in 
boswachterij Gieten-Borger. Het doel is werkervaring op te doen 
en werknemersvaardigheden te oefenen. Je levert samen met 
andere jongeren een prestatie en je werkt aan je sociale en men-
tale vaardigheden. Ook heb je kook- en handvaardigheidslessen. 
De zaakvakken worden thematisch behandeld. 

Stages
Bij Time Out kun je stage lopen. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen een oriënterende stage, een interne stage en een externe 
stage in het bedrijfsleven. Tijdens deze stages krijg je de gele-
genheid om je te oriënteren op je beroepsrichting, werknemers-
vaardigheden op te doen of al stage te lopen in de bedrijfstak 
van jouw keuze.
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1. De directeur van jouw deelschool signaleert problemen en 
geeft aan dat jou onvoldoende ondersteuning kan worden 
geboden.

2. De directeur van de deelschool bespreekt de problemen  
met jou en je ouders of verzorgers en geeft de mogelijk-
heden van Time Out aan.

3. De directeur van de deelschool meldt je aan via het  
interne expertise en consultatieteam van Winkler Prins  
en informeert Time Out.

4. Het IECT van Winkler Prins beslist of je wordt toegelaten  
tot Time Out.

5. Er vindt een intakegesprek plaats, er worden doelen  
geformuleerd en daarna word je geplaatst.

6. Zonodig vinden vervolgonderzoeken plaats.

Klassen
In de Tussenvoorziening Time Out volg je de lessen in een vaste 
klas. Deze hebben de volgende namen.

• Omegaklas: hierin zitten vooral leerlingen die terug gaan 
naar school of voor observatie.

• Deltaklas: vooral voor leerlingen die worden geschakeld naar 
andere scholen, leerlingen die een leerwerktraject volgen of 
voor observatie.

• Sigmaklas: hierin zitten vooral bovenbouwleerlingen die 
deels lessen volgen in reguliere klassen van Winkler Prins.

De spelregels van Time Out
Op Time Out gelden dezelfde schoolregels als op de andere 
Winkler Prins locaties. We behandelen elkaar met respect 
en pesten is verboden. We werken volgens de methode van 
Positive Behavior Support. We geven les in gedrag en belonen 
gewenst gedrag. Om de situatie rondom de school veilig te 
houden, houd je de oprit bij het hek en de toegangstrap naar het 
station vrij. Als je gebracht of gehaald wordt, doe dit dan op de 
parkeerplaats van het station. Zo heeft iedereen de ruimte en 
houden we het veilig voor iedereen! Ga je verhuizen? Geef dan 

je nieuwe adres door aan de leerkracht en aan de administratie. 
Dit geldt ook als bijvoorbeeld je telefoonnummer verandert of 
als je een andere huisarts krijgt.

Afwezigheid
Kun je door ziekte of om een andere reden de lessen niet 
volgen? Dan geeft je ouder of verzorger dit telefonisch aan de 
school door tussen 08.00 uur en 09.00 uur via telefoonnummer 
(0598) 383138. Is dit niet mogelijk of niet gebeurd? Dan neemt 
de docent contact op met thuis. Afspraken met huisarts of tand-
arts maak je bij voorkeur op tijdstippen waarop je geen les hebt.

Schooltijden
Maandag (inloop 08.00) 08.15 - 14.30 uur

Dinsdag (inloop 08.00) 08.15 - 12.30 uur

Woensdag (inloop 08.00) 08.15 - 14.30 uur

Donderdag (inloop 08.00) 08.15 - 14.30 uur

Vrijdag (inloop 08.00) 08.15 - 12.30 uur

Op maandag tot en met donderdag is er tussen 14.00 en 15.00 
uur (en dinsdag tot 14.00 uur) de mogelijkheid om toetsen te le-
ren, huiswerk te maken of inhaal- of reparatiewerk te verrichten. 
Meestal mag je hier vrijwillig gebruik van maken. Soms zal de 
docent in overleg met je ouders afstemmen dat het nodig is om 
langer te blijven.

Pauzes
Tijdens de inloop om 08.00 uur en in de pauze om 10.00 uur 
wordt in de kantine koffie of thee geschonken. Om 09.00 uur 
en 11.00 uur zijn er korte pauzes. Tijdens de middagpauze op 
maandag, woensdag en donderdag krijg je een lunch. Je mag 
ook je eigen lunchpakket gebruiken. Na het eten is er een korte 
pauze. Tijdens de pauzes blijft iedereen op het terrein.

Financiën
Lesgeld en andere kosten
Doordat Time Out onderdeel is van Winkler Prins wordt een 
groot deel van de kosten vergoed door de overheid. Time Out 
maakt kosten voor les- en verbruiksmaterialen, werkkleding, 
maaltijden, excursies, het kamp (€ 85,-). De kosten voor het 
kamp worden bij je ouders of verzorgers in rekening gebracht. 
Als  je ouders of verzorgers menen in aanmerking te komen 
voor een tegemoetkoming in de schoolkosten, kunnen ze een 
aanvraag indienen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze 
tegemoetkoming is bedoeld voor onderwijskosten die niet 
worden gesubsidieerd. Je kunt op school een aanvraagformu-
lier krijgen of downloaden via www.duo.nl/particulieren. Soms 
is het ook mogelijk een bijdrage in de kosten te krijgen via de 
gemeente. Ook kan er eventueel een beroep worden gedaan op 
een van de volgende stichtingen.

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Postbus 610 • 9700 AP Groningen,
Contact: (050) 316 44 52, www.studiefondsgroningen.nl
studiefonds@provinciegroningen.nl

Stichting Leergeld
Postbus 103 • 9640 AC Veendam
Contact: (06) 107 415 36, leergeldveendam@hotmail.com

Boeken en ander materiaal
Je gebruikt in principe de boeken die je op dat moment hebt.  
Je hebt dezelfde materialen nodig als in de klas waar je  
vandaan komt. Tijdens je stage gebruik je werkkleding.  
We verwachten van je dat je hier zorgvuldig mee omgaat.

Aanmelding en toelating



Laat ze maar praten
de kantine is geel, de muren zijn wit, schrik maar 
niet, het is time out waar je nu zit, het ging  
gewoon niet meer op de andere school, en nu krijg 
je verwijten van ‘de aso’ tot ‘mongool’, maar laat 
ze praten, dit is voor je eigen bestwil, trek je er 
niks van aan morgen zijn ze toch weer stil, hier 
zijn mensen die tijd voor je nemen, sta open voor 
hulp en verhelp je problemen, hier zijn mensen die 
met je praten en overleggen, met je meevoelen en 
je ook jouw mening laten zeggen, dus vergeet de 
meningen en verwijten van een ander, zie dit als 
een vriend niet als tegenstander, vergeet niet, 
niet iedereen is heilig, rust hier uit, hier ben je 
veilig...

Kaylee & Megan
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Goed contact
We vinden het heel belangrijk dat we goede contacten met  
jou en met je ouders of verzorgers hebben. De medewerkers 
van Time Out informeren je ouders of verzorgers over jouw  
ontwikkeling. Natuurlijk kunnen zij ook altijd zelf contact met 
ons opnemen. Op basis van een goede samenwerking willen  
we voor en met jou goede resultaten halen.

Schoolgids
Alle overige belangrijke informatie vind je in de Schoolgids 
2019-2020 van Winkler Prins Veendam.

Nazorg
Als je teruggaat naar het reguliere voortgezet onderwijs, blijven 
we je nog een tijdje volgen. Terugplaatsing gebeurt pas nadat is 
gebleken dat je in staat bent om dit succesvol te laten verlopen. 
In het begin is er wekelijks contact met de school en met jou om 
te horen hoe alles verloopt. Jouw vorderingen rond het leren, de 
omgang met je medeleerlingen en je docenten en het huiswerk 
worden dan besproken. De directeur van de deelschool zorgt 
ervoor dat de rapportage met alle betrokken docenten wordt 
 besproken. Je nieuwe klassenmentor is het aanspreekpunt 
binnen de school. Ook als je naar een andere school gaat,  
horen we natuurlijk graag hoe het daar met je gaat.  
Ook dan bellen we naar je nieuwe school om te  
horen hoe het gaat.

Medewerkers Time Out
Coördinator: Inge Pot, telefoon (06) 117 202 97  
Leerkrachten: Paulien Breuker, Maarten ten Brinke, 
Amy de Goey, Daniël Kampman, Harma Oosting.  
Leerstofcoördinator: Wyke van Broekhoven.

Vakantieregeling 2019-2020 
(voor leerlingen) 

Vakantie Periode

Herfstvakantie zaterdag 19 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie vrijdag 14 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020

Pasen zaterdag 11 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie zaterdag 18 april 2020 t/m zondag 3 mei 2020

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020 

Hemelvaart donderdag 21 mei 2020 t/m zondag 24 mei 2020

Pinkstervakantie zaterdag 30 mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020

Zomervakantie zaterdag 4 juli 2020 t/m zondag 16 augustus 2020 

Daarnaast zijn er voor leerlingen organisatiedagen  
Organisatiedagen worden ook wel op- en afbouwdagen genoemd. Dit zijn dagen waarop de school geen lessen hoeft te verzorgen. Deze 
dagen kan een school gebruiken tijdens, aan het begin en einde van het schooljaar, voor vergaderingen en studiedagen voor medewer-
kers, en dergelijke. Medewerkers van de school zijn op deze dagen op of voor de school aan het werk. Leerlingen kunnen op deze dagen 
wel verplicht worden op school te komen bijvoorbeeld voor het ophalen van roosters, boeken, rapporten, enzovoort. In schooljaar 2019-
2020 betreft het de volgende dagen:

• Vrijdag 14 februari 2020 (alle leerlingen zijn deze dag vrij; deze dag is reeds opgenomen in de vakantieregeling)

• Maandag 20 april 2020 (alle leerlingen zijn deze dag vrij; deze dag is reeds opgenomen in de vakantieregeling)

• Donderdag 25 juni 2020 t/m vrijdag 26 juni 2020 (deze dagen zijn er geen lessen maar kunnen leerlingen wel verplicht op  
school moeten komen voor andere activiteiten) 

• Donderdag 2 juli 2020 t/m vrijdag 3 juli 2020 (deze dagen zijn er geen lessen maar kunnen leerlingen wel verplicht op school  
moeten komen voor andere activiteiten)  



Bezoekadres
Parallelweg 25 
9641 KG Veendam
Telefoon: (0598) 38 31 38

Postadres
Postbus 190
9640 AD Veendam

Coördinator
Inge Pot 
i.pot@winklerprins.nl

info@winklerprins.nl
www.winklerprins.nl

facebook.com/wpveendam


