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Inleiding

Met trots presenteren wij ons schoolplan 2020-2023.
Een meerjarenplan waarmee we de komende jaren onze ambities gaan realiseren.
Sinds 2018 hebben we alle planvorming en verantwoording uitgezet in kalenderjaren.
Het jaarplan is opgesteld volgens de A-3 systematiek van het INK-model.
Het schoolplan sluit hier qua structuur op aan door de aandachtsgebieden van het INK-model als
kapstok te gebruiken.
Dit schoolplan is tot stand gekomen met medewerkers uit de organisatie met verschillende expertises. Het schoolplan is gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen in combinatie met het schoolplan
2019-2022. Na goedkeuring van het schoolplan in het management team is deze tevens goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.
Heeft u na het lezen van dit schoolplan nog vragen of heeft u behoefte aan meer informatie, neem
dan contact op met het bedrijfsbureau.

Leeswijzer
•

In het eerste deel ‘de Wijnberg’ staat een algemene beschrijving van onze onderwijsexpertise,
onze missie, visie en een samenvatting van ons beleid.
In het tweede deel staan de ambities voor de komende jaren omschreven. We focussen ons
hierbij op de eerste twee jaar in verband met de snel veranderende context.
In het derde deel worden de doelen in een meerjarenplanning weergegeven. Deze planning is
richtinggevend voor de werkplannen die jaarlijks worden opgesteld door de units en teams.

•
•

Waarom een schoolplan?
•
•
•
•
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Het geeft de richting voor onze organisatie voor de komende jaren aan.
Het is de basis voor de werkplannen van 2020 van de units en teams.
Het is een hulpmiddel om doelen te realiseren.
Het is een wettelijk verantwoordingsdocument naar inspectie, toezichthoudend bestuur,
ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers.

De Wijnberg - dat zijn wij!
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1. De Wijnberg
1.1 Wie zijn wij?

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen
in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. We bieden
passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij we
nauw samenwerken met onze zorgpartners. We werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin
- een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op onze school.
Naast het didactisch aanbod dat wij geven, dragen wij bij aan het de leergeschiktheid van de
leerling. Daarna begeleiden we de leerling naar de best passende vervolgplek. Dagelijks staat een
team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken. Uit ons motto ‘de Wijnberg:
dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze
trots!

Missie
•
•

•
•

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 formule 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, orthopedagogisch 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 organisatie. Dit gebeurt op basis van goede relaties met
leerlingen, ouders/verzorgers, onderwijs- en zorgorganisaties en andere samenwerkingspartners in en om school.

Visie
•

•

5

De Wijnberg Onderwijsexpertise SO-VSO maakt levendig en zichtbaar deel uit van een maatschappelijk-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 samen 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 samenleven 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 onderwijsopbrengsten, passend onderwijs en zorg op maat.

Organisatiestructuur

Het primair proces is georganiseerd in een aantal units. In elke unit wordt aan 60 tot 80 leerlingen onderwijs gegeven door leraren en onderwijsassistenten. De units worden ondersteund door
het ondersteunings- en begeleidingsteam. De gehele organisatie wordt ondersteund door het
bedrijfsbureau, team facilitair en het managementteam. Het managementteam bestaat uit de
bovenschools directeur, de locatieleiding en de manager bedrijfsbureau.
Via de medezeggenschapsraad hebben ouder(s)/verzorger(s) en personeel zeggenschap op het
beleid van onze organisatie.
We werken volgens de Code Goed Bestuur zoals opgesteld door de PO Raad. Het bestuur heeft de
bovenschools directeur gevolmachtigd voor bestuurlijke taken in een regelement en richt zichzelf onder andere op het uitvoeren van het intern toezicht. Vanuit het integriteitsprincipe van de
Code Goed Bestuur werken we met een integriteitsbeleid en een klokkenluidersregeling met een
externe vertrouwenspersoon.

Leerlingparticipatie

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de autonomie van onze leerlingen. Het
inrichten van leerlingparticipatie draagt hier aan bij. We richten ons op vergroting van de actieve
betrokkenheid van leerlingen in de klas, in de school én bij het eigen leerproces. Hiermee willen
we leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor de gemeenschap. We reiken verschillende mogelijkheden aan om leerlingen bij allerlei activiteiten en onderwerpen te betrekken en meer taken en verantwoordelijkheden in de klas en in de school te geven.
Concrete voorbeelden hiervan zijn onder andere het zelf (mee) opstellen en nadenken over de
leerdoelen, het meedenken over en vormgeven aan thema’s, deelname aan het betrokkenheidsonderzoek en het betrekken van leerlingen in klankbordgroepen.

6

1.2 Onderwijskundig beleid
Orthopedagogische opdracht

Onze orthopedagogische opdracht is voor elke
leerling het vergroten van de leergeschiktheid.
Wij bereiken dit door het scheppen van een
veilige leeromgeving met betrouwbare volwassenen en een betekenisvol onderwijsaanbod,
waarin het kind/de jongere zich (opnieuw) competent gaat voelen en ontdekt wat het nodig
heeft om weer in ontwikkeling te komen. Wij
doen dit in gezamenlijkheid met de leerling,
ouders/verzorgers, de behandelaars en eventueel de school van herkomst. De onderwijsdoelen worden afgestemd op het behandelplan van
de Mutsaersstichting. Zo geven wij, naast onze
wettelijke opdracht, ook vorm aan onze behandelopdracht.
De orthopedagogische opdracht bestaat uit drie
pijlers:
• Het fasenmodel
• De gedragsclassificatie
• De leerlijnen sociaal gedrag en leren leren
Deze pijlers zijn opgenomen in onze schooleigen norm, die toegelicht wordt bij de kwaliteitszorg. De sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen wordt twee keer per jaar besproken
tijdens de leerlingbespreking, waarna waar
nodig de interventies en/of doelen worden
bijgesteld.
Door ons orthopedagogische aanbod maken
we het mogelijk dat leerlingen weer tot leren
komen en weer stappen kunnen gaan zetten op
didactisch gebied.

Didactische opdracht

Elke leerling heeft een passende leerroute
die leidt tot een passend uitstroomniveau. De
aanpak van de leerroutes is verwerkt in drie
arrangementen (verrijking – basis – intensief).
Buiten deze arrangementen bieden we onder
andere wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs,
burgerschap en creatieve vakken aan. Daarnaast zetten we beredeneerd praktijkaanbod in.
Op deze manier sluiten we aan bij wat de leerling op dat moment nodig heeft en waar zijn of
haar talent ligt. Door het opdoen van positieve
ervaringen komen de leerlingen weer tot ontwikkeling en kunnen ze weer open gaan staan
voor didactisch leren.
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Burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs zit verweven in verschillende onderdelen van ons onderwijsaanbod. In het SO ligt de focus op het ontwikkelen
van vaardigheden. In het VSO wordt daarnaast
ook gewerkt aan het ontwikkelen van kennis.
Bij het VSO wordt bij de lessen burgerschap
gebruik gemaakt van de methode Kies van Deviant. Met deze methode wordt zowel de vaardigheidskant als kennis ontwikkeld over onder
andere de politiek, samenleving, rechtstaat,
werk en leefstijl.

Taalachterstanden, dyslexie en dyscalculie

Ons handelen ten aanzien van taalachterstanden, dyslexie en dyscalculie is vastgelegd in
het protocol IVS (informatieverwerkingsstoornissen). Vanuit de toetsen worden eventuele
achterstanden geconstateerd. De resultaten
worden besproken tijdens de halfjaarlijkse leerlingbespreking. Daar wordt bekeken of aanvullend didactisch onderzoek nodig is. Indien
nodig wordt extra interne ondersteuning en
behandeling ingezet.

Omgang met andere voertaal dan Nederlands

Wanneer er een andere voertaal dan Nederlands nodig is, bieden wij onderwijs op maat
aan welk passend is bij de individuele leerling.

Onderwijstijd

Vanaf schooljaar 2018-2019 hanteren we voor
het SO minimaal 940 uur en voor het VSO
minimaal 1.000 uur onderwijstijd per jaar. De
actuele schooltijden per locatie staan vermeld
in de schoolgids.

Schoolklimaat: veiligheid, gezondheid en milieu

Wij vinden het creëren van een veilige leeromgeving voor onze leerlingen, medewerkers en
betrokkenen belangrijk. Veiligheid op sociaal,
fysiek en materieel gebied. In ons plan voor veiligheid, gezondheid en milieu wordt beschreven op welke wijze wij werken aan een veilige
werk- en leeromgeving.

Sociale veiligheid

Het sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle
vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar
zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. We geven hierbij aandacht aan burgerschap en relaties/seksualiteit. We hebben een
anti-pestcoördinator, een aandachtsfunctionaris seksualiteit, een externe vertrouwenspersoon en een meldcode huiselijk geweld.

Anti-pestbeleid

Ons anti-pestbeleid is gericht op de preventie,
signalering, diagnostiek, begeleiding, behandeling en verwijzing bij pesten. Wij richten
ons zowel op de gepeste als degene die pest.
We streven ernaar het pestgedrag van leerlingen aan te pakken en daarmee het geluk,
de veiligheid, welzijn en welbevinden van de
leerlingen te verbeteren. Het pestprotocol, is,
zoals alle protocollen, te downloaden via de
website. Ook hebben wij een anti-pestcoördinator aangesteld. Deze persoon is bereikbaar
voor medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en onze partners uit onderwijs en zorg.
Deze coördinator beschikt over praktische tools
om leerlingen te helpen, wordt betrokken bij
het opstellen en evalueren van het protocol,
kan collega’s handvatten geven om leerlingen
te helpen, heeft de vaardigheid om pesten zo
adequaat mogelijk aan te pakken, is een deskundig aanspreekpunt, heeft een signalerende
functie en probeert pestgedrag zoveel mogelijk
te voorkomen.

De leerlingen worden door onze medewerkers
bewust gemaakt van de mogelijkheden en
risico’s van internet en sociale media. Dit doen
we vanuit onze richtlijn gebruik sociale media
leerlingen en medewerkers.

Incidentenregistratie

Incidenten die zich bij een leerling voordoen
worden gemeld via een incidentmeldingsformulier met als doel om hiervan te leren. In
2019 wordt bekeken of we onze werkwijze aan
gaan passen aan die van de Mutsaersstichting,
zodat we full service dezelfde werkwijze hanteren. Deze werkwijze is efficiënter.

Gezonde school

We stimuleren gezonde voeding bij onze leerlingen en medewerkers: verantwoorde traktaties, gezonde tussendoortjes en we maken
bewuste keuzes bij vieringen.

Fysiek

Wij werken met een Risico Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E) waarin de risico’s op het
gebied van veiligheid en gezondheid zijn opgenomen en een beschrijving van de oplossing
ervan.
Kennis van risico’s in de eigen organisatie is de
basis voor een structureel preventiebeleid ten
aanzien van de arbeidsomstandigheden. Er is
een veiligheidscoördinator - preventiemedewerker aangesteld. Zij ziet erop toe dat het plan
van aanpak voor het veiligheidsbeleid wordt
uitgevoerd, de regels en afspraken worden
nageleefd en geëvalueerd.

Sociale media
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1.3 Kwaliteitszorg: leerlingenzorg

Ons kwaliteitszorgsysteem bestaat uit de leerlingenzorg en drie ondersteunende domeinen:
beleid, financiën en personeel. In deze paragraaf gaan we verder in op onze leerlingenzorg. In de
volgende twee paragrafen lichten we het beleid, de financiën en het personeelsbeleid verder toe.

Leerlingenzorg

Onze leerlingenzorg bestaat uit de volgende onderdelen:
• Schooleigen norm
• Ontwikkelingsperspectief(plan)
• Structuur leerlingenzorg

Schooleigen norm

Om te komen tot een optimaal onderwijsaanbod en onderwijsopbrengsten te behalen, hanteren
we een schooleigen norm die gekoppeld is aan de structuur 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.
In de schooleigen norm staan zowel de drie pijlers van de orthopedagogische opdracht als de normen voor de didactische opdracht.

Orthopedagogisch
•
•
•

Fasenmodel: onze leerlingen groeien gefaseerd in binnen het onderwijs. Daarbij hanteren we
vier fasen. Aan de hand van deze fasen worden passende doelen gesteld op sociaal-emotioneel
en didactisch gebied passend binnen het behandelplan.
Gedragsclassificatie: dit is een gespreksmodel om gedrag van leerlingen te classificeren en
aan de hand daarvan passende handelingsadviezen te formuleren en in te zetten in de begeleiding van leerlingen.
Leerlijnen sociaal gedrag en leren leren: we maken gebruik van de leerlijnen van de CEDgroep. De voortgang wordt twee maal per jaar gemeten en besproken tijdens de leerlingbespreking.

Didactisch

Leerlingen worden ingeschaald in een leerroute die leidt tot een passend uitstroomniveau. De
aanpak van de leerroutes zijn verwerkt in drie arrangementen (verrijking – basis – intensief).
Twee keer per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen bij de leerlingen. De
resultaten worden besproken in de halfjaarlijkse leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking
wordt onder andere besloten of er aanvullende interventies wenselijk zijn en of de leerroute of het
arrangement kan worden aangepast of gecontinueerd.
Schooleigen norm
Onderlegger: structuur leerlingenzorg

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Fasering

15%

Didactische ontwikkeling
SO – norm leerroutes (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen-wiskunde) in functioneringsniveaus

Gedragsclassificatie

5%
Fase 0

35%

Fase 1
Fase 2

45%

Eind
Leerjaar 4

Eind
Leerjaar 5

Eind
Leerjaar 6

Eind
Leerjaar 7

Eind
Leerjaar 8

A
5%

>0 /
>100%

E1+

E2+

E3+

E4+

E5+

E6+

E7+

M8+

HAVO/VWO

B
40%

-5 – 0 /
75 – 100%

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

M8

VMBO K/G/T

C
40%

-10 - -5 /
50 – 75%

M1

M2

M3

E3

E4

M5

M6

E6

VMBO-BB

D
15%

>-10 /
<50%

E2

M3

E3

M4

E4

≤M5

Leerroute
↓

Fase 3

OB: LR / AGMB-BB: LR%

Eind
Leerjaar 1

Eind
Leerjaar 2

Eind
Leerjaar 3

VSO – norm leerroutes (Nederlands, Rekenen, Engels) in referentieniveaus
De schoolingroei naar de Wijnberg, in tijd en intensiteit, gebeurt fasegewijs
en in nauw onderling overleg.

Leerroute
↓

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

A
5%

RE+NE: 2F
EN: HAVO/VWO OB

RE+NE: 2F 75-100%
EN: HAVO/VWO OB

RE+NE: 3F
EN: HAVO/VWO OB
75-100%

RE+NE: 3F
EN: HAVO/VWO BB

RE+NE: 1F
EN: VMBO K/G/T OB

RE+NE: 1F 75-100%
EN: VMBO K/G/T OB
75-100%

RE+NE: 2F
EN: VMBO K/G/T BB

RE: 2F 55-100%
NE: 2F 59-100%
EN: VMBO K/G/T BB
59-100%

↓ Belastbaarheid zorg/onderwijs:
Fase 0
 Extreem internaliserend/
externaliserend gedrag
 Functioneren binnen
onderwijssetting nog niet
mogelijk
 Voorbereiding op
onderwijs: gesprekken
thuis – behandelgroep
Fase 1
 Introductie, observatie en
voorlopige diagnostiek
 Onderwijsbehoeften in
beeld brengen
 Barrières, zoals angst en
agressie neutraliseren

Onze schooleigen norm op groot formaat
bekijken? Kijk op onze website of informeer
bij ons bedrijfsbureau!
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Fase 2
 Optimaliseren van het
(leer/werk)gedrag
 Stimuleren van de sociaalemotionele ontwikkeling
 Perspectief helder krijgen
 Sterkte/zwakte-analyse:
Wat helpt een
kind/jongere?
Fase 3
 Stabilisering en
verankering van
(leer/werk)gedrag
 Aandacht voor specifieke
ontwikkelings- en of
orthodidactische
problemen
 Uitstroom in beeld –
uitstroom

Leerjaar 5/6
HAVO (5 jaar)
RE: 3F 55-100%
NE: 3F 59-100%
EN: HAVO BB 59-100%

Onderwijs
B
40%

Vakoverstijgende leerlijnen (CED-groep)
Sociaal gedrag en leren leren

Zorg

Zorg
Onderwijs

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

Leeftijd 

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

25%

1

2

2

3

4

5

6

7

8

8

8

8

8

8

8

25%

75%

1

1

2

3

3

4

5

6

7

7

8

8

8

8

8

75%

90%

1

1

1

2

2

3

3

4

5

5

5

6

6

6

6

90%

HAVO/VWO
MBO 3/4
HBO/WO

-

VMBO K/G/T
MBO 2/3/4

C
40%

RE+NE: Op weg naar 1F
EN: VMBO-BB OB

RE+NE: Op weg naar 1F
EN: VMBO-BB OB
75-100%

RE+NE: 1F
EN: VMBO-BB BB

RE: 1F 55-100%
NE: 1F 59-100%
EN: VMBO-BB BB 59100%

-

VMBO-BB
Arbeid met
certificaten
MBO Entree

D
15%

RE+NE: Instap

RE+NE: Instap

RE+NE: Op weg naar 1F

RE+NE: Op weg naar 1F

-

PrO
Dagbesteding,
(beschutte)
arbeid

Onderwijs
Groep

PrO

Uitstroomniveau
(op basis van
leeftijd)

VWO (6 jaar)
RE: 3F 55-100%
NE: 4F 59-100%
EN: VWO BB 59-100%

Zorg

Bron: Gedragsclassificatie | Paul Termaat | 2010

Uitstroomniveau
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Uitstroom

De groene balk is de aanbodslijn. Bij heterogene groepssamenstellingen wordt het
niveau passende bij de hoogste leeftijd/groep als aanbodslijn gehanteerd.

Uitstroom na(ar) VO

Uitstroom naar PO

5%

Zorg
Onderwijs

43%

20%

Regulier VO
Regulier PO
SBO

37%

15%

30%

10%

VSO
Regulier MBO

SO

40%

Arbeid
Anders

Versie augustus 2018 | de Wijnberg

Ontwikkelingsperspectief(plan)

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief(plan) (OP(P)) opgesteld waarin de
(onderwijs)doelen, die voor de leerling relevant en wenselijk zijn, staan vermeld. Deze
zijn afgestemd op de integrale doelen op lange
termijn uit het behandelplan. Het biedt handvatten waarmee de professional het onderwijs
kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van
de leerling. En het laat zien naar welke vervolgplek de school, samen met de leerling, diens
ouders/verzorgers en behandelaren, toewerkt.
Hiermee geven we planmatig en doelgericht
vorm aan ons onderwijs.
Ons ontwikkelingsperspectief(plan) bestaat uit
drie delen:
• Ontwikkelingsperspectief (OP): Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit de te
verwachten uitstroombestemming en de
onderbouwing daarvan. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat
we de leerling bieden en bevat handvatten
voor de planning van het onderwijs.
• Ontwikkelingsperspectiefplan deel A
(OPP-A): In dit deel van het OPP staan de
integrale behandeldoelen lange termijn.
Op basis daarvan worden er voor de module onderwijs doelen opgesteld. Tijdens een
evaluatieoverleg worden de doelen van de
afgelopen periode geëvalueerd en gezamenlijk doelen voor de komende periode gesteld.
• Ontwikkelingsperspectiefplan deel B
(OPP-B): de bevindingen van de resultaten
van de halfjaarlijkse toetsen en de voortgang in de sociaal emotionele ontwikkeling
en het leren leren worden vermeld in deel
B. Op basis hiervan vinden de periodieke
leerlingbesprekingen plaats. Indien nodig
wordt het uitstroomperspectief in het OP
aangepast.

onze ‘overlegstructuur leerlingenzorg’. In de
overlegstructuur leerlingenzorg staat beschreven welke overleggen er plaatsvinden rondom
leerlingenzorg, wat het doel is en wat de inhoud van de overleggen is. De overlegstructuur
is opgebouwd volgens het cyclische PDCA-proces.
Bij de start van een leerling aan het onderwijsproces wordt een onderwijskundige nulmeting
uitgevoerd op grond waarvan het passende
aanbod wordt bepaald en ingezet. De ontwikkeling en de voortgang van de leerling op
zowel het onderwijs- als het zorgproces worden
geëvalueerd tijdens het maandelijkse monitoringsoverleg, intervisie leerlingenzorg, de halfjaarlijkse toetsen en leerlingbesprekingen. Aan
de hand van deze overleggen wordt het traject
bijgesteld of voortgezet.

Er is ook een ontwikkelingsperspectief(plan)
voor leerlingen die met een toelaatbaarheidsverklaring de Wijnberg bezoeken. Dit ontwikkelingsperspectief(plan) is nagenoeg gelijk aan
het plan voor kinderen met een behandelrelatie, alleen zijn de doelen gericht op sociaal
gedrag en leren leren.

Structuur leerlingenzorg

Binnen de structuur leerlingenzorg hanteren
we een cyclisch proces. Hiervoor hanteren we
10

1.4 Beleid en financiën
Beleids- en planning & controlcyclus

Onze kwaliteitszorg wordt ondersteund door de beleidscyclus en het beheer van de financiën. Dit
komt tot uitdrukking in onze interne risicobeheersing– en controlecyclus die bestaat uit de integrale beleidscyclus, de planning- en controlcyclus en het risico –en kansenmanagement.
Hiermee zijn wij in staat risico’s en ontwikkelingen tijdig te signaleren en hierop te reageren. Dit
is een continue proces aan de hand van de PDCA cyclus.
Wij stellen onszelf bij evaluaties de volgende vragen:
Doen we de goede dingen?
Doen we de dingen goed?
En hoe merken/weten we dat?

Financieel beleid

Het financieel beleid is erop gericht een gezonde financiële positie te bewerkstelligen. Dit is een
belangrijke voorwaarde om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Voor mogelijke risico’s moet voldoende dekking aanwezig zijn.

Sponsorbeleid

Wij werken een enkele keer bij speciale projecten met sponsorgelden. De wijze waarop we hiermee omgaan is vastgelegd in ons sponsorbeleid. Sponsoring kan bestaan uit het verstrekken van
geld, goederen of diensten waar de sponsor een kleine tegenprestatie voor verlangt in de vorm
van het noemen van de sponsor.

Kwaliteitszorg op schoolniveau
Kwaliteitscyclus PDCA

PLAN

1. PLAN (opstellen)
• Schoolplan (jaarplan en werkplannen)
• Risico- en kansenmanagement
2. DO (uitvoeren)
• Werkplannen
• Beheersmaatregelen
3. CHECK (resultaten meten, verantwoorden)
• Betrekkenheidsonderzoek
• Bestendiging
• Interne audits
• Evaluatie werkplannen
• Evaluatie Risico- en kansenmanagement
• Inspectiebezoek
• Jaarverslag
4. ACT (verbeteren en vernieuwen)
• Schoolplan (jaarplan en werkplannen)
• Risico- en kansenmanagement
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opstellen
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DO
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1.5 Personeelsbeleid
Kern personeelsbeleid

Ons personeelsbeleid is gericht op de ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers. Om
onze organisatiedoelstellingen te kunnen verwezenlijken is het van belang om de juiste competenties in huis te hebben of te ontwikkelen.
Wij zijn actief in het aanbieden van scholing
voor onze medewerkers. En wij stimuleren het
meedenken over verbetering van het beleid.
Wanneer een medewerker door arbeidsongeschiktheid zijn/haar werk niet kan doen, bieden
we begeleide re-integratietrajecten aan. Indien
nodig bieden we preventieve trajecten aan.

Scholingsbeleid

Voor kwalitatief goed onderwijs vinden wij de
bekwaamheid en vaardigheden van de medewerkers van essentieel belang. Daarom stimuleren wij onze medewerkers om hun deskundigheid blijvend te ontwikkelen.
Scholingswensen van medewerkers en de scholingsbehoefte vanuit organisatieontwikkeling
worden jaarlijks samengebracht in ons scholingsplan.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons
scholingsbeleid.

Gesprekkencyclus

Jaarlijks heeft elke medewerkers een gesprek
met zijn leidinggevende. In dit gesprek worden
de wensen van de medewerker ten aanzien
van de professionele ontwikkeling afgestemd
op de ontwikkelingsdoelen van de organisatie.
Hierbij neemt iedere medewerker regie op de
eigen ontwikkeling . Centraal daarbij staat de
vraag ‘wat is mijn toegevoegde waarde in mijn
functie, voor mijn team en voor de organisatie’.
Gemaakte ontwikkelingsafspraken worden
vastgelegd en geëvalueerd.
Het doel van de gesprekcyclus is:
• Inzicht te krijgen en geven in de functievervulling van medewerkers en wat nodig is om
hierin te blijven ontwikkelen.
• Het afstemmen van kwaliteiten en wensen
van medewerkers ten aanzien van hun
• ontwikkeling in relatie tot de organisatiedoelstellingen.
• Ontwikkelingsafspraken afstemmen, vast-

•

leggen en evalueren.
Aandacht voor vitaliteit en inzetbaarheid.

Preventie, re-integratie en vervangingsbeleid

De kern van het beleid van preventie, re-integratie en vervanging is om werkplezier en
gezondheid te optimaliseren, zodat verzuim
geminimaliseerd kan worden. Wanneer een
medewerker toch arbeidsongeschikt raakt, stellen we alles in het werk om terugkeer mogelijk
te maken. We richten ons hierbij op wat wel
mogelijk is. Wij worden hierbij begeleid door de
verzuimcoach en bedrijfsarts van Profcare.
Wanneer vervanging noodzakelijk is, hanteren
wij de volgende mogelijkheden:
• Vervanging binnen de eigen unit,
• Vaste eigen vervangers in te zetten;
• Leraren die in deeltijd werken te benaderen;
• Medewerkers met een andere taak met lesbevoegdheid in te zetten;
• Een medewerker tijdelijk aan te stellen.

1.6 Samenwerkingspartners

Wij werken samen met de diverse onderwijsen zorgpartners, waaronder onder andere de
Mutsaersstichting, Hoeve de Kaolder, Plinthos,
OOG en Zorg OK. De samenwerking komt op
sommige plaatsen tot stand in een Kennis en
Expertise Centrum (KEC). In het KEC zijn onderwijs en zorg zo vervlochten dat ieder kind/
iedere jongere een integraal aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg krijgt.
We zijn vertegenwoordigd in zes samenwerkingsverbanden voor primair- en voortgezet onderwijs in de regio’s in Noord- en Midden-Limburg (bestuur en ondersteuningsplanraad).
Door onze bovenregionale functie volgen er ook
leerlingen van buiten deze regio’s onderwijs bij
ons. In deze samenwerkingsverbanden hebben
we geen actieve rol. Op 1 oktober 2018 bedienden wij leerlingen uit 21 verschillende samenwerkingsverbanden voor PO en VO.
We werken samen 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.
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Elk talent telt!
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2. Doelen 2020-2023

In dit hoofdstuk staan onze beoogde resultaten
en ambities beschreven.

2.1 Leiderschap

Wij ontwikkelen ons als een wendbare organisatie, zodat we goed in kunnen spelen op de
steeds sneller veranderende omgeving. Daar
hoort een passende schoolcultuur bij die vraagt
om zelforganiserende teams en het sturen op
autonomie. We ontwikkelen andere kennis,
vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers vragen en voortdurend innovatief in
ontwikkeling zijn.
Iedereen heeft invloed op zijn/haar werk en er
ontstaat betrokkenheid en eigenaarschap. We
dragen het principe van zelfregie over op onze
leerlingen.

medewerkers die een fundamentele bijdrage
willen leveren aan hun eigen autonomie, die
van collega’s en de autonomie van leerlingen.
Het resultaat van deze training is dat deelnemers meer vermogen ervaren in zichzelf én
met de groep(en) waarmee ze werken: meer
grip op groep, groei en grenzen.
In 2019 en 2020 volgen alle medewerkers de
training sturen op autonomie en worden de
leidinggevenden en ondersteuners opgeleid tot
NLP Practitioner.

Wat hebben we bereikt?
•

Sturen op autonomie

Vanuit de hiervoor beschreven organisatie-ontwikkeling werken we aan het verhogen van de
autonomie van onze medewerkers. Dit sluit aan
bij de behoefte van het team om de professionele weerbaarheid te verhogen (zie werkdrukmiddelen).
In 2018 is gestart met de eerste training Sturen
op autonomie. Deze training is bedoeld voor

•
•
•

Medewerkers bewegen mee met
veranderingen in de omgeving. Ze zien
en spelen in op kansen om onze expertise meer thuisnabij in te zetten ten
behoeve van de ondersteuningsbehoefte
van kinderen/jongeren;
Leidinggevenden geven leiding op een
coachende en stimulerende manier;
Leraren en onderwijsondersteuners
coachen leerlingen op een stimulerende
manier;
Verhoging van het nemen van autonomie
en keuzes maken waardoor er een lagere
werkdruk beleefd wordt.
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2.2 Strategie en beleid
Visietraject

Door de grote verandersnelheid van onze
omgeving en de toenemende complexiteit is de
wijze waarop we onze missie uitvoeren veranderd. Daarom is in 2019 het traject gestart
om, samen met het team, de visie opnieuw te
beschrijven, passend bij de huidige organisatieontwikkeling. Daarbij wordt het bijbehorende
gedrag beschreven. Dit proces wordt in 2020
afgerond.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•

De nieuwe visie is ingevoerd in de nieuwe beleidscyclus van 2020;
De nieuwe visie is verwerkt in de beleidsdocumenten;
De visie geeft richting voor het bepalen
van onze ambities, het kunnen stellen
van prioriteiten en de wijze van handelen
in de klassen.

Audit

Een audit is als een spiegel: het laat zien hoe we
ervoor staan, of de beloofde kwaliteit zichtbaar
is en of de vastgestelde doelen worden behaald.
Met de interne audit vergroten we het bewustzijn op kwaliteit bij onze medewerkers. We
gebruiken hiervoor de criteria van de Kwaliteitsnorm (Speciaal) Onderwijs (K(S)O). In 2021
onderzoeken we of en hoe we in ons netwerk de
externe audit vorm kunnen geven.

Wat hebben we bereikt?
•
•

In 2020 heeft een tweede interne audit
plaatsgevonden;
In 2022 is de externe audit ingericht.

Internationalisering

In de afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd
in internationale contacten en samenwerking.
Er heeft een schoolbezoek aan de Wijnberg
plaatsgevonden. Hieruit is een verbetertraject
op enkele IJslandse scholen voortgekomen met
15

onze manier van werken als basis. Eind 2019
hebben twee medewerkers deelgenomen aan
een conferentie over dit verbetertraject in
IJsland. Tevens hebben zij ter inspiratie voor
ons eigen primair proces de IJslandse scholen
bezocht. De contacten met IJsland worden onderhouden.

Wat hebben we bereikt?
•

We publiceren onze expertise in Nederlandse en internationale vaktijdschriften.

2.3 Medewerkers
Gesprekkencyclus

Een uitgebreide toelichting van de huidige gesprekkencyclus staat beschreven in paragraaf
1.5 Personeelsbeleid.
De huidige gesprekkencyclus sluit niet aan
bij de organisatieontwikkeling. Medewerkers
en teams worden gefaciliteerd, zodat zij zelf
richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling. We willen een gesprekkencyclus die meer
uitgaat van zelfregie en persoonlijk leiderschap.

Wat hebben we bereikt?
•

In 2021 hebben we een gesprekkencyclus die aansluit bij de organisatieontwikkeling waar medewerker en teams
zelf invulling geven aan hun ontwikkeling.

Werkdrukvermindering

Ook in deze schoolplanperiode zetten we de
financiële middelen ten behoeve van werkdrukvermindering, die vanaf 2018-2019 door het
Ministerie zijn toegekend, verder in.

Wat hebben we bereikt?
•

•

•

In het schooljaar 2019-2020 heeft het
gehele team de training sturen op autonomie gevolgd, waardoor medewerkers
assertiever en professioneel weerbaarder zijn. Hierdoor kan het principe van
zelfregie overgedragen worden op onze
leerlingen;
In het schooljaar 2019-2020 wordt een
nieuwe kleutermethode aangeschaft,
welke de voorbereiding van de lessen
een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend maakt;
De uitkomsten van het werkdrukbelevingsonderzoek zijn omgezet in concrete
acties.

2.4 Middelen
Efficiënt gebruik van systemen
Medicore

Medicore is het relatief nieuwe elektronisch
cliëntendossier van onze zorgpartner de
Mutsaersstichting. In 2019 is Medicore geïmplementeerd. Het komende jaar wordt onderzoek gedaan in hoeverre Medicore voldoet aan
onze wensen.

Wat hebben we bereikt?
•

Medicore sluit qua inrichting aan op de
behoeften van De Wijnberg, waaronder
het makkelijker aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen.

MLS

Sinds 2018 werken we binnen het VSO met het
digitale leerlingvolgsysteem om het onderwijsproces van onze leerlingen te registreren, monitoren en evalueren. MLS is een systeem wat
in ontwikkeling is. In 2020 wordt onderzoek
verricht naar de wensen en haalbaarheid van
nieuwe onderdelen van MLS om het systeem
zo optimaal mogelijk in te richt op voor onze
processen.

Wat hebben we bereikt?
•

Aan de hand van de uitkomsten van het
gedane onderzoek is in 2023 MLS zo ingericht dat het ons primaire VSO proces
optimaal ondersteunt.

Herinrichten van de digibieb

In de digibieb op intranet staan veel documenten
die onze processen beschrijven. Uit de interne
audit blijkt dat er behoefte is aan een effectievere inrichting van de digibieb. Wij maken hierbij
onderscheid tussen de minimale informatie die
direct nodig is voor het primaire proces (kritische
ondergrens) en overige info (statische borging) die
voortkomt uit wet– en regelgeving en veiligheidsoverwegingen.
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Wat hebben we bereikt?
•

In 2020 is de digibieb een opnieuw
ingerichte documentendatabase, waarin
medewerkers op een efficiënte wijze de
informatie die nodig is voor hun werk
kunnen raadplegen.

2.5 Primair proces
Didactische impuls

Onze leerlingen verblijven tijdelijk bij de Wijnberg, waarna ze teruggaan naar een passende
vervolgschool. Een goede aansluiting van ons
aanbod bij het vervolgonderwijs is daarbij belangrijk. We merken dat de didactische resultaten van onze leerlingen niet altijd overeenkomen met het niveau dat op een vervolgschool
gevraagd wordt. Daarom gaan we ons didactisch aanbod een impuls geven. Hierbij richten
we ons in eerste instantie op de kernvakken
(SO: technisch en begrijpend lezen, spelling en
rekenen / VSO: Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen). In tweede instantie richten we ons
op de overige vakken.

Wat hebben we bereikt?
•

•

In 2021 hebben we een keuze gemaakt
in het differentiatiemodel met bijbehorende consequenties voor het klassenmanagement;
De onderwijsopbrengsten voor de leerlingen zijn verbeterd.

Lesmethoden (kernvakken)

We werken met reguliere lesmethoden, die
aansluiten bij onze werkwijze en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In de periode
2016 tot en met 2019 zijn nieuwe methoden
voor taal en rekenen aangeschaft.

Wat hebben we bereikt?
•
•
•
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We hebben vanaf 2020 een zichtbaar
effect op de resultaten van de taal- en
rekenmethode.
Naar aanleiding van het gedane onderzoek is in 2020 een nieuwe methode
voor wereldoriëntatie aangeschaft.
In 2021 hebben we een zichtbaar effect
op de resultaten van de methode voor
wereldoriëntatie.

Lesmethoden (kernvakken) en digitalisering

We werken met digitale middelen en programma’s die onze reguliere lesmethoden ondersteunen en aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In 2019 heeft er een
grote investering plaats gevonden in de vernieuwing van digitale middelen op alle locaties.
In 2020 onderzoeken we digitale leermethodes.

Wat hebben we bereikt?
•
•

Naar aanleiding van het gedane onderzoek is in 2022 de digitale ondersteuning
van onze leermethodes geoptimaliseerd.
In 2023 zijn de effecten zichtbaar van
de verbeteringen van de digitale (ondersteunende) middelen.

Leerlijn “sociaal gedrag” en “leren leren”

Om te komen tot een optimaal onderwijsaanbod en onderwijsopbrengsten te behalen,
hanteren we een schooleigen norm gekoppeld
aan de overlegstructuur leerlingenzorg. In de
schooleigen norm staan zowel de drie pijlers
van de orthopedagogische opdracht als de normen voor de didactische opdracht. Een van de
pijlers van de orthopedagogische opdracht zijn
de leerlijnen voor sociaal gedrag en leren leren.

Wat hebben we bereikt?
•
•

•

•

Vanaf 2020 realiseren we de gestelde
norm met betrekking tot de leerlijn ‘Leren leren’;
Vanaf 2020 maken we gebruik van de
leerlijn ‘sociaal gedrag’ van de CEDgroep. Deze leerlijn is doorlopend en
zichtbaar aanwezig in de hele school;
We hebben de toepassing van de leerlijnen ‘sociaal gedrag’ en ‘leren leren’
vanaf 2021 geborgd in een vastgestelde
structuur leerlingenzorg;
Vanaf 2021 realiseren we de gestelde
norm met betrekking tot de leerlijn ‘sociaal gedrag’.

Uitstroomprofielen VSO

Het onderwijs op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) richt zich op het uitstroomprofiel
Vervolgonderwijs, Arbeid en Dagbesteding.
Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs leidt
leerlingen toe naar een vervolgopleiding. Wanneer het voor een leerling niet mogelijk is een
volledig kwalificerend diploma te behalen op
vmbo-bb niveau of hoger, zal de leerling uitstromen naar de arbeidsmarkt of dagbesteding.
Voor het uitstroomprofiel arbeid wordt tot juli
2020 onderzocht welke sectoren (richtingen)
aansluiten bij de kansen op de arbeidsmarkt en
de behoefte van onze leerlingen. Er wordt een
keuze gemaakt uit techniek, horeca, groen en
facilitair.
Voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs is
samenwerking onderzocht met een externe
partner.

Wat hebben we bereikt?
•

Het VSO onderwijs is meer toegespitst
op de uitstroomprofielen van onze leerlingen: In 2020 is de samenwerking met
een externe partner voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs geïmplementeerd. In 2021 zijn de sectoren zoals
beschreven in de kadernotitie Arbeid
geïmplementeerd.

Schooltijden en zomervakantie

In 2020/2021 onderzoeken we de mogelijkheden om de schooltijden zodanig aan te passen,
dat de onderwijstijden zo efficiënt mogelijk,
voor leerlingen en medewerkers, zijn ingericht
en aansluiten bij ons integraal onderwijs-zorg
aanbod. Hierbij gaat het onder andere om de
lengte van de middagpauze, de begin- en eindtijd van de school en het aantal weken dat wij
onderwijs aanbieden.

Wat hebben we bereikt?
•

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zijn in 2022 de schooltijden en
het aantal weken onderwijs aangepast.
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Bestendiging

Wij volgen leerlingen tot 2 jaar na de uitstroom
om inzicht te krijgen of de door ons geadviseerde uitstroombestemming ook de juiste is
geweest, of de leerling nog op het verwachte
niveau zit en of de leerling nog op de juiste plek
zit en onze adviezen de juiste zijn geweest.

Wat hebben we bereikt?
•

In 2020 wordt de bestendiging actief
gebruikt als kwaliteitsinstrument.

2.6 Betrokkenheid
Betrokkenheidsonderzoek

Betrokkenheid van leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en stakeholders wordt
structureel en op vastgestelde momenten gemeten middels een betrokkenheidsonderzoek.
De uitkomsten geven ons veel informatie over
de brede betrokkenheid en tevredenheid. We
zetten deze informatie in om de kwaliteit van
ons onderwijs te borgen, vergroten en versterken.

Wat hebben we bereikt?
•

•
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Vanaf 2020 worden er -naar aanleiding
van de uitkomsten van het betrokkenheidsonderzoek- verbetervoorstellen
uitgewerkt op Wijnberg- en unitniveau.
De uitkomsten worden gekoppeld aan de
unit- en teamwerkplannen;
In 2020 is het betrokkenheidsonderzoek
voor ouders en leerlingen inhoudelijk
herzien en vindt het onderzoek met
meer regelmaat plaats (peilingen na 3
maanden en vervolgens jaarlijks) om het
deelnemerspercentage en de opbrengst
te vergoten.

2.7 Bestuurlijk
Ontwikkelingen

De decentralisatie die in de zorg heeft plaatsgevonden, leidt ook tot decentrale inzet van onze
expertise in de regio. Samen met diverse partners geven wij invulling aan het thuisnabij realiseren van het integraal aanbod van (passend)
onderwijs en zorg. Dit doen we door middel van
participatie in het KEC Roermond en Weert.
KEC Venlo is in ontwikkeling. Tevens starten we
verschillende projecten in de diverse regio’s.

Wat hebben we bereikt?
•

•

•

•
•

Onze expertise wordt meer en vroegtijdiger ambulant ingezet in de regio:
bij scholen, zorgpartners, thuis en door
middel van (digitaal) afstandsonderwijs;
Wij leveren een actieve bijdrage in het
terugdringen van het aantal thuiszitters
in de diverse regio’s; een voorbeeld is het
met het samenwerkingsverband opzetten van een (tijdelijke) dislocatie op een
zorgboerderij ten behoeve van het verspoedigen van de teruggang naar school;
Wij bedienen meer dan 420 kinderen
/ jongeren per jaar via een inschrijving
en daarnaast voorzien wij ook in een
flexibele onderwijsvragen door tijdelijke
overeenkomsten en bekostiging (iom
partners);
We hebben een deel van onze formatie
actief ten dienste van het netwerk gesteld;
Om actief aan passend onderwijs te
werken, heeft de Wijnberg proactief
de samenwerking in de diverse regio’s
aangehaald. Daaruit zijn diverse vernieuwende activiteiten en integrale pilots tot
stand gekomen.

Huisvesting

Plannen voor nieuwbouw in Venlo zijn in voorbereiding. Daarnaast worden met betrekking
tot de locatie in Venray mogelijkheden onderzocht om de samenwerking met de partners
in de gemeente Venray te versterken. Dit kan
gerealiseerd worden door het aanbieden van
integrale onderwijs- en zorgarrangementen
binnen een reguliere setting.
Dit wordt bestuurlijk gerealiseerd in nauwe
samenwerking met de Mutsaersstichting en in
partnerschap met andere onderwijsorganisaties. Ten aanzien van alle ontwikkelingen op het
gebied van huisvesting zijn service, cliëntgerichtheid en gewenste inhoudelijke ontwikkeling leidend voor de nieuwe vormgeving.

Wat hebben we bereikt?
•

•

In Venlo is nieuwbouw gerealiseerd vanaf 2021. De inrichting is afgestemd op
onze doelgroep en onze integrale onderwijs-zorg filosofie.
In Venray wordt met ingang van 2020 de
samenwerking met onderwijspartners
versterkt door het aanbieden van integrale onderwijs- en zorgarrangementen
binnen een reguliere setting.
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Samen op weg!

21

3. Tijdspad
3.1 Doelen naar jaren
Thema’s

Bladzijde

2020

2021

Sturen op autonomie

14

x

x

Visietraject

15

x

Audit

15

x

Internationalisering

15

x

Gesprekkencyclus

16

Werkdrukvermindering

16

x

Medicore

16

x

x

MLS

16

x

x

x

Herinrichten van de digibieb

16, 17

x

Didactische impuls

17

x

x

x

Lesmethoden (kernvakken)

17

x

x

Lesmethoden (kernvakken) en digitalisering

18

x

x

Leerlijn ‘sociaal gedrag’ en ‘leren leren’

18

x

x

Uitstroomprofielen VSO

18

x

x

Schooltijden en zomervakantie

18

x

x

Bestendiging

19

x

Betrokkenheidsonderzoek

19

x

Bestuurlijke ontwikkelingen

20

x

x

Primair proces - lesmethoden (kernvakken)
en digitalisering

20

x

x

Huisvesting

20

x

x

x

2022

2023

x

x

x

x

x

x

x

x
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De Wijnberg is een school met een hoofdlocatie te Venlo en drie nevenvestigingen te Venray, Roermond en Weert.
Algemeen telefoonnummer: 077-321650
Email: info@dewijnberg.nl
Website: www.dewijnberg.nl
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