
Onderwijsexpertise de Wijnberg SO-VSO
Schoolgids 2019-2020

SCHOOLTIJDEN SO VENLO
Maandag 08.45-12.30 uur / 13.30-15.30 uur
Dinsdag 08.45-12.30 uur / 13.30-15.30 uur
Woensdag 08.45-12.30 uur
Donderdag 08.45-12.30 uur / 13.30-15.30 uur
Vrijdag* 08.45-12.30 uur / 13.30-15.30 uur

SCHOOLTIJDEN SO VENRAY
Maandag 08.45-12.00 uur / 12.45-15.15 uur
Dinsdag 08.45-12.00 uur / 12.45-15.15 uur
Woensdag 08.45-12.30 uur
Donderdag 08.45-12.00 uur / 12.45-15.15 uur
Vrijdag* 08.45-12.30 uur / 13.00-15.15 uur

SCHOOLTIJDEN SO ROERMOND & WEERT
Maandag 08.30-12.15 uur / 13.15-15.15 uur
Dinsdag 08.30-12.15 uur / 13.15-15.15 uur
Woensdag 08.30-12.15 uur
Donderdag 08.30-12.15 uur / 13.15-15.15 uur
Vrijdag* 08.30-12.15 uur / 13.15-15.15 uur

SCHOOLTIJDEN VSO VENLO
Maandag 08.45-12.30 uur / 13.15-15.30 uur
Dinsdag 08.45-12.30 uur / 13.15-15.30 uur
Woensdag 08.45-12.30 uur
Donderdag 08.45-12.30 uur / 13.15-15.30 uur
Vrijdag 08.45-12.30 uur / 13.15-15.30 uur

SCHOOLTIJDEN VSO ROERMOND & WEERT
Maandag 08.30-12.15 uur / 13.00-15.15 uur
Dinsdag 08.30-12.15 uur / 13.00-15.15 uur
Woensdag 08.30-12.15 uur
Donderdag 08.30-12.15 uur / 13.00-15.15 uur
Vrijdag 08.30-12.15 uur / 13.00-15.15 uur

* Voor de vrijdagmiddag geldt voor een aantal leer-
lingen een reguliere eindtijd van 12.15/12.30 uur

CONTACTGEGEVENS
E-mail: info@dewijnberg.nl
Website: www.dewijnberg.nl
Algemeen telefoonnummer: 077-3217650

De Wijnberg Venlo (hoofdlocatie)
Postweg 88 / 5915 HB Venlo
Postbus 242 / 5900 AE Venlo

Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg 
Afdeling de Wijnberg
Kasteel Hillenraedtstraat 36 D 
6043 HK Roermond

De Wijnberg Venray
Molenpad 10 
5801 VD Venray

Kennis- en Expertisecentrum Weert 
Afdeling de Wijnberg
Beatrixlaan 3C 
6006 AH Weert

In deze schoolgids vindt u praktische informatie met betrekking tot het schooljaar 2019-2020. 
Op onze website www.dewijnberg.nl vindt u meer inhoudelijke informatie.

Locatie Venlo

Locatie WeertLocatie Roermond

Locatie Venray



VAKANTIEROOSTER
1e schooldag  19-08-2019
Vrijdagmiddag  11-10-2019
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Sinterklaas 06-12-2019
Vrijdagmiddag  20-12-2019
Kerstvakantie   23-12-2019 t/m 03-01-2020
Vrijdagmiddag 21-02-2020
Carnavalsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen 13-04-2020
Vrijdagmiddag 24-04-2020
Meivakantie  27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart  21-05-2020 t/m 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Vrijdagmiddag 10-07-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020

STUDIEDAGEN
Woensdag 09-10-2019
Woensdag 29-01-2020
Dinsdag 02-06-2020
Donderdag 18-06-2020

AFWEZIGHEID
Wij vragen u om ons tijdig in te lichten als uw zoon/
dochter ziek is of door een andere geldige reden niet 
naar school kan komen. Dit kan elke morgen tussen 
08.15 uur en 08.45 uur bij ons bedrijfsbureau.

OVERBLIJVEN
Leerlingen die in de lunchpauze niet bij de groep 
eten, kunnen overblijven op school. Wij zorgen 
voor professioneel toezicht. Wij verzoeken u zorg te 
dragen voor een lunchpakket bestaande uit brood, 
drinken en fruit. We streven naar zo gezond mogelij-
ke maaltijden en tussendoortjes.

GYMKLEDING
De leerlingen uit de onderbouw gymmen in hun 
ondergoed. Indien wenselijk mogen de leerlingen 
sportkleding dragen. Leerlingen uit de hogere groe-
pen dragen een sportbroek, T-shirt en gymschoe-
nen waarvan de zolen niet afgeven. Deze schoenen 
mogen niet buiten worden gedragen. 

VERLOF
Buiten de vakanties en vrije dagen is het niet mo-
gelijk uw kind extra verlof (vrije dagen) te geven. 
Vrij ter gelegenheid van een familiefeest of andere 
bijzondere redenen kan alleen worden gegeven 
door de locatieleider van de school. U kunt via de 
leraar een verlofformulier krijgen waarop u aangeeft 
voor welke dag(en) u verlof voor uw kind vraagt. Na 
akkoordverklaring door de locatieleider ontvangt u 
het formulier terug. Wij  zijn verplicht ongeoorloofd 
schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. 
Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school 
kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolver-
zuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.
rijksoverheid.nl) vindt u meer informatie over geoor-
loofd verzuim. 

VERHUIZINGEN, VERANDERINGEN VAN GEGEVENS
Wij vragen u vriendelijk eventuele adres-, telefoon- 
of e-mailadreswijzigingen door te geven aan ons 
bedrijfsbureau.

SCHOOLBESTUUR
Onderwijsstichting de Wijnberg
Aantal scholen: 4
Aantal leerlingen (peildatum 01-02-2019): 230

SCHOOLDIRECTIE
Directeur: Guido Nijboer 
Locatieleider Monique Hopman 
Locatieleider René Schade



MISSIE - WAARVOOR WE STAAN!
• Als full service centrum zetten wij ontwikkelde expertise zowel intern als extern in, ten behoeve van 

ontwikkelingen passend onderwijs, transitie jeugdzorg en arbeidsparticipatie.
• We zijn coöperatief verbonden met de kennis- en expertisecentra in de regio en bieden volgens die for-

mule passend SO- en VSO-onderwijs aan kinderen/jongeren met een ernstige psychosociale beperking 
dan wel complexe zorgvraag. Dat gebeurt door elk kind/elke jongere in een specialistische, orthopeda-
gogisch veilige situatie vaardigheden te laten verwerven op het gebied van leren en leven, die het kind/
de jongere optimaal in staat stelt om samen met anderen in onze samenleving te kunnen functioneren. 

• De orthopedagogische opdracht staat centraal in de begeleiding van onze leerlingen. Voor elk kind/elke 
jongere worden, op basis van individuele talenten en mogelijkheden de best mogelijke resultaten en 
onderwijsopbrengsten nagestreefd

• Wij zijn ketenpartner in het werkveld onderwijs, welzijn en zorg, zodat een dekkend netwerk in de regio 
mogelijk wordt, dat zorg draagt voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen en jongeren van 
0 tot 23 jaar. Dat doen we met een team van professionals, in een onderwijsexpertise die haar taak 
uitvoert als communicatieve, eigentijdse, samenwerkende, op service & dienstverlening gerichte orga-
nisatie. Dit gebeurt op basis van goede relaties met leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijs- en zor-
gorganisaties en andere samenwerkingspartners in en om school.

VISIE - WAARVOOR WE GAAN!
• De Wijnberg Onderwijsexpertise SO-VSO maakt levendig en zichtbaar deel uit van een maatschappe-

lijk-collegiale omgeving. We werken vanuit professionele service en dienstverlening. We ontwikkelen 
ons volgens de KEC-formule als een samenwerkende, autonome SO- en VSO-onderwijsexpertise die sa-
men met onderwijs- en zorgpartners kiest voor het ontwikkelen van de best passende onderwijs(-zorg)
arrangementen. We stemmen af, ontwikkelen, verbreden en verdiepen onze expertise met partners uit 
het werkveld onderwijs,welzijn en zorg.

• Het maken van inhoudelijke keuzes geschiedt in overleg met collega’s, ouders/verzorgers, leerlingen en 
de professioneel-collegiale omgeving. Er is sprake van maximale deskundigheid ten aanzien van leren 
leren en leren samen leven en er is zichtbaar aandacht voor talenten van kinderen/jongeren, sociale 
integratie, het creëren van een krachtige leer- en leefomgeving voor klein en groot, goede onderwijsop-
brengsten, passend onderwijs en zorg op maat.

‘De school waar je mag zijn, waar jij jij mag zijn.
De school waar wij wij zijn.

De school die ertoe doet in deze fase van je leven – 
‘de Wijnberg: dat zijn wij!’

Onderwijs & zorg – ontwikkelen & ontplooien – sámen op weg  – in je kracht staan



ONS ONDERWIJS - WIST JE DAT...

• Wij de traditionele schooltijden hanteren? Deze vindt u op de voorzijde van deze brochure!

• We in combinatiegroepen (groepen waarin twee of meer leerjaren tot een groep zijn samengevoegd)
en in heterogene groepen (leerlingen waarin verschillende leeftijden en niveaus in één klas zitten)
werken?

• Onze leerlingen in het SO minimaal 940 uur les per jaar volgen? En dat leerlingen in het VSO mini-
maal 1000 uur les per jaar volgen? Voor een aantal leerlingen is het mogelijk dat zij deze uren niet ha-
len, omdat zowel door de school als door de behandeling aangegeven wordt dat hele dagen onderwijs 
volgen niet mogelijk is. Voor deze leerlingen wordt een ingroeiplanning vastgesteld, waarin gestreefd 
wordt de leerling op een bepaald moment hele dagen onderwijs te laten volgen.

• Al onze locaties beschikken over (of kunnen gebruik maken van) de volgende faciliteiten: bibliotheek,
technieklokaal, gymzaal, muzieklokaal, handvaardigheidlokaal, kooklokaal en een groen buiten ter-
rein?

• Wij afwezige medewerkers binnen ons eigen team opvangen?

• Kinderen binnen onze schoolsetting terecht kunnen vanaf een kalenderleeftijd van 4 jaar? En dat wij
nauw samenwerken met de Mutsaersstichtng waar -buiten de module Onderwijs- ook andere modules
ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de ontwikkeling van het jonge kind?

• Wij samenwerken met de diverse onderwijs- en zorgpartners, waaronder onder andere de Mutsaers-
stichting, Hoeve de Kaolder, Plinthos, OOG en Zorg OK? De samenwerking komt op sommige plaat-
sen tot stand in een Kennis en Expertise Centrum (KEC). In het KEC zijn onderwijs en zorg zo ver-
vlochten dat ieder kind/iedere jongere een integraal aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg krijgt. Op 
dit moment participeren we in het KEC Roermond en Weert. KEC Venlo is in ontwikkeling. Hiernaast 
worden met betrekking tot de locatie in Venray mogelijkheden onderzocht om de samenwerking met 
de partners in de gemeente Venray te versterken.

• We vertegenwoordigd zijn in zes samenwerkingsverbanden (SWV) voor primair- en voortgezet onder-
wijs in de regio’s in Noord- en Midden-Limburg? Door onze bovenregionale functie volgen er ook leer-
lingen van buiten deze regio’s onderwijs bij ons. In deze SWV hebben we geen actieve rol. Op 1 oktober 
2018 bedienden wij leerlingen uit 24 verschillende SWV voor PO en VO.

• We samenwerken met gemeentes in onze regio om te komen tot de meest optimale huisvesting voor
onze doelgroep? Verder is er inhoudelijke samenwerking op het gebied van leerlingenvervoer, lokale 
educatieve agenda’s en passend onderwijsontwikkelingen.



OUDERS/VERZORGERS EN SCHOOL
Voor een succesvolle leerontwikkeling is een goed 
contact tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en school 
van groot belang. Bij deze contacten kunnen wij het 
initiatief nemen, uiteraard kunt u ook zelf contact 
zoeken. We kennen jaarlijks diverse contactmo-
menten met ouders/verzorgers en het is bij diverse 
activiteiten mogelijk dat wij een beroep doen op 
uw medewerking voor onder andere vervoer en/of 
begeleiding.
Betrokkenheid, participatie en educatief partner-
schap zijn voor ons belangrijke aspecten.
Met het betrokkenheidsonderzoek kunt u uw me-
ning geven over ons werk. Wij meten de brede be-
trokkenheid en tevredenheid van ouders/verzorgers 
en zetten deze informatie in om de kwaliteit van ons 
onderwijs te borgen, vergroten en versterken.

COMMUNICATIE MET OUDERS/VERZORGERS
We gebruiken ‘Parro’, een communicatie-app, 
om ouders/verzorgers op een makkelijke, veilige 
en leuke manier te informeren over het reilen en 
zeilen van de klas en de school. Zo kan de leraar een 
foto delen van een leuke activiteit, een tekstbericht 
sturen, of bijvoorbeeld een oproep plaatsen. Alles in 
Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwe-
reld. Middels onze website en Facebookpagina is het 
laatste (schoolbrede) nieuws te volgen.

OUDERINSPRAAK
Iedere school hoort een MR te hebben die bestaat 
uit personeelsleden, ouders/verzorgers en in het 
voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien 
jaar of ouder. Alle bevoegdheden van de MR en haar 
geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 t/m 16 van 
de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).
Vanwege de doorstroom van onze leerlingen is het 
lastig om ouders/verzorgers in de MR te krijgen en 
te houden. Om hierbij beter aan te sluiten kunt u 
ook per onderwerp aansluiten bij een MR vergade-
ring. Zo kunnen we gebruik maken van de expertise 
die u in huis heeft en streven we naar een hogere 
ouderbetrokkenheid.

KLACHTENREGELING
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misver-
standen. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. 
Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te 
bespreken met de direct betrokkene(n). Mocht u 
van mening zijn dat het probleem niet op correcte 
wijze afgehandeld wordt, dan kan er contact opge-
nomen worden met de locatieleider. Wanneer er 
vervolgens niet tot een oplossing van het probleem 
gekomen wordt, dan is het mogelijk gebruik te ma-
ken van onze externe vertrouwenspersoon. De ver-
trouwenspersoon wijst u de weg, kan adviseren en 
bemiddelen of kan helpen bij het indienen van uw 
klacht bij de externe klachtencommissie. Indien u 
geen gebruik wenst te maken van de bovengenoem-
de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met 
de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO:

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Er is bij ons geen sprake van vrijwillige ouderbijdra-
ge of overige schoolkosten.

SCHOOLVERZEKERING 
Het kan voorkomen dat er schade ontstaat binnen 
de muren van onze school. Wij zijn alleen aan-
sprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het 
is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder 
dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de 
kant van de school. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
(schade door) gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn 
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en la-
ten. Bij leerlingen jonger dan 14 jaar zijn ouder(s)/
verzorger(s) verantwoordelijk. Het is van belang 
dat u als ouder(s)/verzorger(s) zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluit.
Alle leerlingen zijn door de school verzekerd voor 
ongevallen die onder schooltijd gebeuren en op 
weg van huis naar school en omgekeerd. Indien 
wenselijk kunt u als ouder(s)/verzorger(s) een extra 
persoonlijke eigendommenverzekering afsluiten.



KWALITEITSZORG
Om te komen tot een optimaal onderwijsaanbod en 
onderwijsopbrengsten te behalen, hanteren we een 
schoolstandaard (genaamd de schooleigennorm) 
gekoppeld aan de overlegstructuur leerlingenzorg. 
Dit stelt leraren in staat zorgvuldig te handelen op 
het gebied van het aanbod van het onderwijs, de 
relatie met leerlingen, de te volgen procedure en de 
communicatie met de belanghebbenden.

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspec-
tief(plan) opgesteld waarin de (onderwijs)doelen, 
die voor de leerling relevant en wenselijk zijn, staan 
vermeld. Deze zijn afgestemd op de integrale doe-
len op lange termijn uit het behandelplan van de 
Mutsaersstichting. Het laat tevens zien naar welke 
vervolgplek de school, samen met de leerling, diens 
ouder(s)/verzorger(s) en behandelaren, toewerkt. 
Hiermee geven we planmatig en doelgericht vorm 
aan ons (behandel)onderwijs.

SOCIALE ONTWIKKELING: VISIE OP SOCIALE OPBRENGSTEN
De meeste van onze leerlingen hebben, in meerde-
re of mindere mate, problemen op sociaal emotio-
neel gebied, wat zijn weerslag heeft op het totale 
functioneren als persoon. Het is daarom van groot 
belang om aandacht te besteden aan het leren 
omgaan met de eigen gevoelens en die van ande-
ren. Daarnaast steunen wij de leerlingen in het 
ontwikkelen van hun vaardigheden om met ande-
ren samen te werken en te spelen. De ontwikkeling 
van onze leerlingen kenmerkt zich door een grote 
behoefte aan respectvolle aandacht, rust, regel-
maat, structuur en een met veel zorg op te bouwen 
ritmiek van leven en leren. Voor de medewerkers 
die met onze leerlingen werken, betekent dit dat er 
een houding aanwezig is van begrip, vertrouwen, 
acceptatie, het bieden van veiligheid en geborgen-
heid.
 
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbreng-
sten zijn: veiligheid: relaties, authenticiteit: ieder is 
uniek, positief: vertrouwen en kansen.

 SOCIALE ONTWIKKELING: KERNDOELEN EN METHODES 
Voor alle scholen ligt vast wat de kerndoelen zijn 
voor de leerlingen. De kerndoelen op het gebied van 
Sociale ontwikkeling gaan over oriëntatie op jezelf 
en de wereld, sociaal gedrag  en leren leren. Daar-
onder vallen bijvoorbeeld werken aan een goede 
werkhouding, ontwikkelen van zelfvertrouwen, res-
pectvol luisteren en het bekritiseren van anderen. 
Wij werken met de leerlijnen van de CED-groep 
(CED = Centrum Educatieve Dienstverlening). 
We brengen de vorderingen van de kerndoelen in 
kaart met behulp van: observaties, inschalingslijs-
ten en het ontwikkelingsperspectief(plan)
  
ONDERSTEUNING VOOR LEERLINGEN
Onze leerlingen maken in een geïntegreerd tra-
ject van onderwijs & zorg - zorg & onderwijs een 
levensreis, op weg naar een weloverwogen doel. 
Centraal staat het kind of de jongere, de ouder(s)/
verzorger(s), broers en zussen, vriendjes, medel-
eerlingen. We steken maximaal in op zo thuis nabij 
mogelijk passend onderwijs voor elke leerling. Het 
onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelings-
mogelijkheden van de leerling, waarbij het ontwik-
kelingsperspectief(plan) centraal staat. Het kind of 
de jongere leert om te leven met zijn/haar beper-
kingen, waarbij aandacht is voor eigen talenten en 
mogelijkheden, het creëren van een krachtige leer- 
en leefomgeving en goede leeropbrengsten. Hierbij 
streven we naar uitstroom naar een zo regulier 
mogelijke onderwijsvorm. Met andere woorden: de 
leerling leert om het zelf te doen!

GEDIPLOMEERDE SPECIALISTEN OP SCHOOL
We maken gebruik van de volgende gediplomeerde 
specialisten.
• Dyslexiespecialist
• Leerspecialist
• Gedragsspecialist
• Orthopedagoog
• Remedial teacher
• GZ-psycholoog
• Orthopedagoog-generalist
• Pedagoog
 



VEILIGHEID: ANTI-PESTPROGRAMMA
Onze zienswijze omtrent veiligheid is verwerkt in 
een plan voor veiligheid, gezondheid en milieu. In 
dit plan staat beschreven op welke wijze wij wer-
ken aan een veilige werk- en leeromgeving op het 
gebied van fysieke en sociale veiligheid en inciden-
tenregistratie in en buiten de school. Dit plan bevat 
een richtlijn hoe om te gaan met pesten en seksuele 
en relationele vorming. Het geeft heldere procedu-
res over welke curatieve maatregelen er genomen 
worden bij ernstige incidenten en calamiteiten, een 
beschrijving van het incidentenregistratiesysteem 
en de taken en bevoegdheden van de veiligheids-
coördinator. Tevens is er een anti-pest coördinator 
aangesteld: mevrouw Siekman. U kunt de anti-pest-
coördinator bereiken via c.siekman@dewijnberg.nl. 

Onze anti-pestcoördinator:
• Is een deskundig aanspreekpunt voor medewer-

kers, leerlingen, ouders/verzorgers en onze-
partners uit onderwijs en zorg;

• Beschikt over praktische tools om leerlingen te 
helpen;

• Wordt betrokken bij het opstellen en evalueren 
van het pestprotocol;

• Kan collega’s handvatten geven om leerlingen 
te helpen;

• Heeft de vaardigheid om pesten zo adequaat 
mogelijk aan te pakken;

• Heeft een signalerende functie;
• Zet zich in om pestgedrag zoveel mogelijk te 

voorkomen.

VERTROUWENSPERSOON
Onze vertrouwenspersoon is onafhankelijk en is 
er voor zowel leerlingen, ouders/verzorgers als 
personeel. U kunt de vertrouwenspersoon om hulp 
vragen als u een informele klacht heeft en deze met 
de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon 
wijst u de weg, kan adviseren en bemiddelen. 
De vertrouwenspersoon op onze school is de heer 
Clark . U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
info@pasme.info.



SOCIALE EN FYSIEKE VEILIGHEID
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving 
van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via het 
betrokkenheidsonderzoek en/of de veiligheidsmo-
nitor..

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich 
veilig voelen en geven leerlingen de ruimte om zich 
hierover te uiten in een betrokkenheidsonderzoek. 
In dit onderzoek mag iedere deelnemer zijn/haar 
mening geven over het werk van en de veiligheids-
beleving in brede zin bij de Wijnberg. Met de uit-
komsten van het onderzoek komt veel informatie 
vrij. Aan de hand van deze informatie meten wij de 
brede betrokkenheid en tevredenheid. Deze infor-
matie wordt ingezet om de kwaliteit van ons onder-
wijs te borgen, vergroten en versterken.

PRIORITEITEN VOOR DE KOMENDE JAREN
• We gaan ons didactisch aanbod een impuls 

geven, zodat de didactische resultaten overeen-
komen met het niveau dat op een vervolgschool 
gevraagd wordt.

• Vanaf 2020 realiseren we de gestelde norm met 
betrekking tot de leerlijn ‘Leren leren’ en ma-
ken we gebruik van de leerlijn ‘sociaal gedrag’ 
van de CED-groep. Deze leerlijn is doorlopend 
en zichtbaar aanwezig in de hele school;

• Voor het uitstroomprofiel perspectief wordt 
tot juli 2020 onderzocht welke sectoren (rich-
tingen) aansluiten bij de kansen op de arbeids-
markt en de behoefte van onze leerlingen.

• In 2019 en 2020 volgen alle medewerkers de 
training sturen op autonomie. Deze training is 
bedoeld voor onze medewerkers die een funda-
mentele bijdrage leveren aan hun eigen auto-
nomie, die van collega’s en de autonomie van 
leerlingen.

 
Voor een uitgebreide beschrijving van onze priori-
teiten voor het komende jaar verwijzen wij u naar 
ons jaarplan en/of schoolplan welk op te vragen is 
via ons secretariaat.

Elke leerling krijgt passend (voortgezet) speciaal onderwijs – zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. 
Dit betekent dat er gedurende een schooljaar leerlingen kunnen in- en uitstromen.

Aantal bediende leerlingen in 2017: 498
Aantal  bediende leerlingen in 2018: 425


