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Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs. Een school die bruist van 
het leven en midden in een samenleving staat die continu 
aan verandering onderhevig is. Ons belangrijkste doel 
is onze leerlingen zodanig uit te rusten dat ze een plek 
kunnen verwerven binnen die samenleving en dat zij 
gezien worden als volwaardig mens.
 
Dat doen we elke dag met heel veel plezier, energie 
en toewijding, want door achterover te leunen en af 
te wachten kom je er niet. Vooral niet als je werkt met 
leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, 
die een lichamelijke of een meervoudige beperking  
hebben of een chronische/langdurige ziekte.
 
Naast coachend, begeleidend en docerend zijn we ook 
ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het 
beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Daarom 
zijn we altijd aangesloten op de nieuwste inzichten en gaan 
we geen uitdaging uit de weg. Niet omdat het moet, maar 
omdat dat onze basishouding is. Èn omdat we door onze 
jarenlange ervaring weten dat we de leerlingen  
zo het beste verder helpen.
 
Elke dag worden we opnieuw uitgedaagd om dit zo goed 
mogelijk te doen. Door de leerlingen maar ook door onszelf. 
Omdat we weten dat je alleen resultaat bereikt door verder 
te gaan waar anderen opgeven. 

Door achterover te leunen en af te wachten kom je er niet. Dat beseffen we als geen 
ander. Het klinkt misschien raar maar daarom zijn we naast coachend, begeleidend en 
docerend, ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk 
individueel kind en jongere te halen. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we 
altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten, gaan we geen uitdaging uit de weg, zijn 
we uitermate oplossingsgericht ingesteld en zetten we door waar anderen opgeven.

We doen de dingen niet omdat ze zo moeten of omdat 
het zo voorgeschreven is. We doen de dingen vooral 
omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de 
gestelde kaders, de mogelijkheden van elk afzonderlijk 
kind en jongere centraal stellen. Dat betekent dat we 
niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij kiezen 
vooral voor oplossingen die de leerlingen verder helpen 
in een wereld die continu verandert.

Mytylschool Gabriël
Kooikersweg 303

5223 KE  ‘s-Hertogenbosch

073 - 85 19 100 
info@mytylschool-gabriel.nl

http://www.mytylschool-gabriel.nl/

Als er iets belangrijk is dan is het 
echt en open in de wereld van onze 
leerlingen staan. Omdat we weten 
dat we hen het best begrijpen en 
verder helpen door oprecht te zijn 
en goed te kijken en luisteren naar 
ze. Dat is overigens geen trucje 
of een houding die we aannemen 
wanneer het uitkomt. Het is de basis 
van alles wat we doen. 

Een continu proces waarin we elke 
dag opnieuw leren van de beste 
voorbeelden op dat gebied, namelijk 
de leerlingen zelf. 
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VOORWOORD

De jaarlijkse schoolgids is voornamelijk bedoeld om u te in-
formeren over de mogelijkheden die er zijn om u en uw kind 
te ondersteunen bij de onderwijs- en zorgvragen die er zijn. 

Daarnaast vindt u in deze gids een uitgebreid overzicht 
van de manier waarop het onderwijs en de gehele zorg-
structuur op Mytylschool Gabriël zijn georganiseerd. Voor-
al voor de ouders van onze nieuwe leerlingen staat hierin 
waardevolle informatie, maar ook voor de ouders die al 
langere tijd bekend zijn met Mytylschool Gabriël is deze 
schoolgids een praktisch naslagwerk.

De invoering van de Wet Passend Onderwijs heeft vorig 
school jaar plaatsgevonden. In dat jaar is er veel gebeurd, maar 
ook dit jaar is er op dat gebied nog heel wat te doen. Nieuwe 
ouders kregen het afgelopen jaar al te maken met de gewij-
zigde regelgeving en hebben een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ 
moeten aanvragen om hun zoon/dochter te plaatsen op onze 
school. Een deel van de ouders van onze huidige leerlingen is 
inmiddels ook geconfronteerd met deze nieuwe regelgeving. 
Gedurende dit schooljaar zullen al onze leerlingen opnieuw 
geïndiceerd zijn voor (voortgezet) speciaal onderwijs op onze 
school. Uiteraard blijven wij er alles aan doen om u op tijd en zo 
uitgebreid mogelijk te informeren over de te nemen stappen.
Wij blijven de invoering van de Wet Passend Onderwijs 
zien als een positief iets. Nog meer dan voorheen zal per 
leerling in overleg met de ouders bekeken worden welke 
ondersteuning hij of zij nodig heeft en waar en hoe deze 
het beste gegeven kan worden. 

Ook is vorig jaar een aantal ouders benaderd met een ver-
zoek vanuit onze school om mee te denken over de con-
sequenties die de Wet op de Langdurige Zorg (WLZ) met 
zich meebrengt. De ‘zorgvraag’ van een aantal van onze 
leerlingen is dermate groot, dat we met de ouders willen 
nadenken hoe we dit op onze school het beste vorm kun-
nen geven. Mocht dit uw zoon of dochter betreff en dan 
bent u waarschijnlijk al benaderd. Via de nieuwsbrieven 
houden wij u verder op de hoogte.

MAXIMAAL PERSPECTIEF! 

Deze woorden blijven voor al onze medewerkers de drijf-
veer om samen met u te zoeken naar de juiste ondersteu-
ning voor onze leerlingen.
Voor alle leerlingen beschrijven wij dan ook uitgebreid ‘het 
maximaal perspectief’ en eenmaal geformuleerd is dat 
onze gezamenlijke route voor uw zoon of dochter!

Binnen Atlent doen we dat in nauwe samenwerking met 
de collega’s van het revalidatiecentrum Tolbrug, Cello en 
SWZ. 

Al onze medewerkers zijn uiteraard graag bereid eventuele 
vragen te beantwoorden. Ik wens u veel leesplezier.

drs. W.P.A.J.A. (Willem) de Jong
Directeur-bestuurder Mytylschool Gabriël
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leerlingen staan. Omdat we weten 
dat we hen het best begrijpen en 
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Een continu proces waarin we elke 
dag opnieuw leren van de beste 
voorbeelden op dat gebied, namelijk 
de leerlingen zelf. 

Willem de Jong licht het motto “niet voor watjes” tijdens de kunst en cultuur dag toe.
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VSO leerlingen op excursie bij de imker.
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1. ALGEMEEN

Mytylscholen zijn scholen voor leerlingen met een licha-
melijke of meervoudige beperking en voor leerlingen met 
een langdurige ziekte. Dit zijn scholen waar zeer gespecia-
liseerde ondersteuning bij onderwijs en zorg wordt gebo-
den. Het mytylonderwijs kenmerkt zich doordat onderwijs, 
zorg en kinderrevalidatie hun krachten en kennis bundelen 
en vanuit één gezamenlijke visie werken. 
Mytylscholen danken hun naam aan een van de hoofd-
personen uit het sprookje De blauwe vogel van de Waal-
se schrijver Maurice Maeterlinck. Samen met haar broertje 
Tyltyl gaat Mytyl op zoek naar ‘de blauwe vogel van geluk’ 
om daarmee haar zieke buurmeisje te genezen. Het zoeken 
naar geluk en het streven iets voor een ander over te heb-
ben, zijn gesymboliseerd in een blauwe vogel die op veel 
mytylscholen terug is te vinden. In onze school ziet u hem 
in het logo en als kunstwerk bij de podiumtrap. 
Het verhaal van de blauwe vogel is ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van de Vereniging van Mytyl- en Tyltyl-
scholen in een modern jasje gestoken door de kinderboeken- 
schrijver Rien Broere (ISBN 9075039107).

HISTORIE

Mytylschool Gabriël werd gesticht in 1963. De school start-
te met 8 leerlingen en stond op het terrein van het toen-
malige Groot ZiekenGasthuis in ‘s-Hertogenbosch. In 1978 
werd het gebouw op de Klokkenlaan betrokken. 
Op 21 oktober 2012 verhuisden 200 kinderen en jongeren 
en alle medewerkers van de school samen met de kinder-
afdeling van revalidatiecentrum Tolbrug naar een nieuw 
onderkomen aan de Kooikersweg, dat de naam Atlent-Kinder-
ExpertiseCentrum (Atlent-KEC) kreeg. 

Atlent-KinderExpertiseCentrum is er voor kinderen en 
jongvolwassenen met een lichamelijke en/of meervoudige 
beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van 0 tot 21 
jaar. Mytylschool Gabriel blijft haar eigen naam als mytyl-
school houden, maar binnen Atlent werkt zij nauw samen 
met Tolbrug Specialistische Revalidatie, Cello en SWZ om 
dit nieuwe KinderExpertiseCentrum vorm te geven - een 
samenwerkingsverband dat uniek is in Nederland!

MYTYLSCHOOL GABRIEL ANNO 2016:  
‘NIET VOOR WATJES’

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortge-
zet speciaal onderwijs. Een school die bruist van het leven en 
midden in een samenleving staat die continu aan verandering 
onderhevig is. Ons belangrijkste doel is onze leerlingen zoda-
nig uit te rusten dat ze een plek kunnen verwerven binnen die 
samenleving en dat zij gezien worden als volwaardig mens. 
Dat doen we elke dag met heel veel plezier, energie en 
toewijding, want door achterover te leunen en af te wach-
ten kom je er niet. Vooral niet als je werkt met leerlingen 
met een specialistische ondersteuningsbehoefte, die een 
lichamelijke of een meervoudige beperking  hebben of een 
chronische/langdurige ziekte. 
Door onze jarenlange ervaring weten we dat we de leerlin-
gen zo het beste verder helpen. 

Elke dag worden we opnieuw uitgedaagd om dit zo goed 
mogelijk te doen. Uitgedaagd door de leerlingen maar ook 
door onszelf. Omdat we weten dat je alleen resultaat bereikt 
door verder te gaan waar anderen opgeven.

Wij hebben enige jaren geleden een bewust besluit genomen 
om onze eigenheid te behouden en ons te blijven richten op 
onze doelgroep. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn, dat 
onze leerlingen vanuit hun behoeften een eigen unieke 
pedagogische en didactische benadering vragen. Hiermee 
onderscheiden wij ons en willen wij ons ook onderscheiden 
van andere scholen voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat onze leerlingen uniek zijn in 
hun talent. Wij hebben de expertise en zorgen voor een 
omgeving waarbinnen wij hen coachen en begeleiden bij 
het ontdekken en verder ontwikkelen van deze talenten, 
zodat zij hun plaats in de maatschappij vol vertrouwen 
kunnen innemen.
Het doorzettingsvermogen en de enorme kracht die onze 
leerlingen met hun ouders in deze ontwikkeling laten zien, 
vervult ons vaak met trots. En deze trots willen wij uitdragen 
en opdragen aan al onze leerlingen en hun ouders middels 
de slogan: Mytylschool Gabriel: 
niet voor watjes. 
Met deze slogan dragen wij 
de volgende drie waarden uit.
• Authentiek: als er iets be-

langrijk is dan is het echt en 
open in de wereld van onze 
leerlingen staan. Omdat we weten dat we hen het best 
begrijpen en verder helpen door oprecht te zijn en goed 
te kijken en naar ze te luisteren. Dat is overigens geen 
trucje of een houding die we aannemen wanneer het uit-
komt. Het is de basis van alles wat we doen. Een continu 
proces waarin we elke dag opnieuw leren van de beste 
voorbeelden op dat gebied, namelijk de leerlingen zelf.

• Eigenwijs: we doen de dingen niet omdat ze zo moeten 
of omdat het zo voorgeschreven is. We doen de dingen 
vooral omdat we geloven in een aanpak waarbij we, bin-
nen de gestelde kaders, de mogelijkheden van elk af-
zonderlijk kind en jongere centraal stellen. Dat betekent 
dat we niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij 
kiezen vooral voor oplossingen die de leerlingen verder 
helpen in een wereld die continu verandert.

• Ambitieus: Door achterover te leunen en af te wachten 
kom je er niet. Dat beseffen we als geen ander. Daarom 
zijn we naast coachend, begeleidend en docerend, ook 
ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om 
het beste uit elk individueel kind en jongere te halen.  
Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd 
aangesloten zijn op de nieuwste inzichten, gaan we 
geen uitdaging uit de weg, zijn we uitermate oplos-
singsgericht ingesteld en zetten we door waar anderen 
opgeven.

Voor het filmpje over de uitgangspunten van Atlent en de 
slogan van Mytylschool Gabriel kunt u terecht op onze site: 
www.mytylschool-gabriel.nl of www.Atlent.nl. 
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GEBOUW

Het gebouw waarin de school is gehuisvest, is zo vormgege-
ven en ingericht dat kinderen en jongeren op een natuurlijke 
en realistische manier uitgedaagd worden hun eigen moge-
lijkheden te ontdekken en hun grenzen te verkennen en ver-
leggen. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor 
een trap, de lift of de hellingbaan. Maar ook bij de inrichting 
is de buitenwereld binnen gehaald, zoals blijkt uit de diverse 
kranen en verschillende soorten deuren (er zijn automati-
sche deuren, schuifdeuren en deuren met een klink). Binnen 
het VSO zijn er verschillende mogelijkheden om te koken, 
bijvoorbeeld gas en inductie. Een omgeving die bewust in-
gericht is zoals onze leerlingen die buiten de school tegen 
kunnen en zullen komen; soms aangepast en soms ook niet. 
Hiermee daag je uit om oplossingen te zoeken en creatief te 
worden. Een weerspiegeling van de ‘echte’ wereld.
Dat de school in een bijzonder gebouw is gehuisvest, blijkt 
ook uit het feit dat Atlent-KEC de trotse winnaar is van 
de Scholenbouwprijs 2013. Het thema was dat jaar ‘verbin-
den’. Wij hebben de prijs gekregen omdat wij op diverse 
wijzen die ‘verbinding’ hebben kunnen concretiseren. Zo is 
onze visie vertaald in de manier waarop het gebouw vorm 
heeft gekregen, leggen we een verbinding tussen zorg,  
revalidatie en onderwijs, en verbinden we een beschermde 
leeromgeving met de maatschappij. 
Een deskundige en betrokken jury – waarin naast architecten 
o.a. oud-voorzitter Tweede Kamer Gerdi Verbeet en Angela 
Groothuizen zitting hadden – heeft de school dat jaar bezocht 
en uiteindelijk de prijs toegekend.
Enkele citaten uit het juryrapport: ‘Een strak rustpunt van 
grote schoonheid.’ ‘Onderwijs en zorg zijn hier in alle facet-
ten geïntegreerd, zonder functionele of gebouwelijke af-
scheidingen. Er is sprake van een geïntegreerde werkwijze, 
vertaald in een dynamische en uitdagende leer- en leefom-
geving.’ ‘Een zeer geslaagde symbiose tussen architectuur 
en onderwijskundige visie.’

CONTACT

Het bezoek- en postadres van Mytylschool Gabriël is:
Kooikersweg 303, 5223 KE ’s-Hertogenbosch.
(navigatie: Kooikersweg 7)

Het telefoonnummer van de school: 073-8519100
De school is telefonisch bereikbaar op schooldagen tussen 
8.00 en 17.00 uur. Op woensdag tot 16.00 uur.
Leerkrachten, onderwijsassistenten en therapeuten zijn alleen 
telefonisch bereikbaar tussen 12.30 en 13.00 uur en na  
15.15 uur; op woensdag van 12.30 uur tot 15.00 uur. 

E.: info@mytylschool-gabriel.nl
W.: www.mytylschool-gabriel.nl en www.atlent.nl

BESTUUR, MANAGEMENTTEAM EN  
RAAD VAN TOEZICHT

De afgelopen jaren zijn er voor het onderwijs verschillen-
de afspraken vastgelegd om goed bestuur te waarborgen. 

Daarbij gaat het erom dat de school op een transparante 
manier wordt bestuurd en dat er sprake is van deugdelijke 
bedrijfsvoering. Een belangrijk beginsel is de scheiding van 
het bestuur en het toezicht.
Mytylschool Gabriël staat onder bevoegd gezag van de 
Stichting Gabriël. Dit bevoegd gezag wordt gevormd door 
de directeur-bestuurder van de school. Hij is belast met 
de bestuurlijke, onderwijskundige en organisatorische lei-
ding. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het beleid van 
de school. De directeur-bestuurder legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. In de praktijk vormt het ma-
nagementteam de dagelijkse leiding.

Directeur-bestuurder:
De heer drs. W.P.A.J.A. (Willem) de Jong

De Raad van Toezicht:
De heer mr. dr. H.A.W. (Huub) Snijders – voorzitter
De heer J.A. (Hans) van Grieken
Mevrouw drs. T. (Trudy) Schiferli
Mevrouw J.J. (Jacqueline) Joppe, MSc
De heer drs. W. (Wim) Peters 

Het managementteam:
De heer Willem de Jong - directeur-bestuurder
Mevrouw Nanneke de Bruijn - manager onderwijs  
Mevrouw Igna van der Cammen - teammanager VSO 
Mevrouw Helma van Gelderen - teammanager SO

OPDRACHT MYTYLSCHOOL GABRIËL EN  
ATLENT-KINDEREXPERTISECENTRUM
 
Mytylschool Gabriël verzorgt onderwijs aan leerlingen met 
een motorische of meervoudige beperking, of met een 
langdurige ziekte. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 
met Tolbrug Specialistische Revalidatie. De kinderafdeling 
hiervan is samen met de school gehuisvest in Atlent. Op 
deze manier vormen onderwijs en revalidatie één geheel. 
Hun samenwerkingsverband kreeg uiteindelijk de naam 
Atlent KinderExpertiseCentrum (Atlent-KEC). Naast het 
onderwijs op de school zelf biedt Mytylschool Gabriël ‘ex-
terne dienstverlening’ aan leerlingen in het reguliere on-
derwijs met een motorische of meervoudige beperking, of  
met een langdurige ziekte. Een team van gespecialiseerde 
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leerkrachten én specialisten op andere terreinen (zoals 
logopedie, ergo- en fysiotherapie, gedragsdeskundigen, 
enz.) staat klaar om leerlingen, collega’s en scholen zodanig 
te begeleiden dat deze leerlingen indien mogelijk hun onder-
wijs kunnen genieten in het regulier onderwijs

Atlent-KEC investeert in kinderen en jongeren en gaat op 
zoek naar de kansen van een leerling om zich te ontwikke-
len. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de kans voor ieder 
kind om zijn capaciteiten en bewustzijn te vergroten. Dit pro-
beren we te bereiken binnen de eigen mogelijkheden van het 
kind, ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Atlent-KEC heeft een eigen kijk op talent. Zo is de letterwisse-
ling van het woord ‘talent’ ontstaan: in het logo zien we scrab-
blestenen waarbij de eerste twee letters zijn verwisseld. De 
eigenzinnigheid is ook te zien in de vormgeving van het logo.
Atlent-KEC integreert onderwijs, revalidatie, zorg, dag- 
besteding en opvang. Op deze manier willen we de moge-
lijkheden van ieder kind optimaal benutten, zowel op het 
gebied van kennis als op het gebied van zijn fysieke en 
sociale mogelijkheden. 
Deze persoonlijke ontwikkeling moet passen binnen de 
maatschappelijke omgeving waarin het kind opgroeit. 
Onze inspanningen zijn erop gericht dat kinderen met een 
motorische of meervoudige beperking of langdurige ziekte 
nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk in de maat-
schappij kunnen functioneren.
Atlent-KEC biedt een breed, innovatief en geïntegreerd 
pakket aan onderwijs, revalidatie, zorg, dagbesteding en 
opvang. Bij de keuzes die we moeten maken – zowel als 
het gaat om het uitstippelen van het individuele traject 
voor een kind als om het beleid van Atlent-KEC als geheel 
– zijn de vragen van de kinderen en de ouders in belang-
rijke mate medebepalend. Op basis van het principe ‘één 
kind, één plan!’ zoeken we samen met de kinderen, hun  
ouders en onze (samenwerkings)partners naar passende 
antwoorden met betrekking tot onderwijs, revalidatie, wonen, 
werken, dagbesteding en vrije tijd. Ook hier is ‘maximaal 
perspectief’ dus het richtpunt.

WERVINGSGEBIED

Mytylschool Gabriël heeft een regionale functie. Dit bete-
kent dat leerlingen met ondersteuningsbehoeften waar-
voor de mytylschool het gespecialiseerde onderwijs-, reva-
lidatie- en zorgaanbod kunnen realiseren uit verschillende 
samenwerkingsverbanden en regio’s kunnen komen.
De school maakt deel uit van het ‘Samenwerkingsverband 
P.O. de Meierij’ en ‘Samenwerkingsverband V.O. de Meierij’.
Daarnaast participeert zij ook in de samenwerkingsverban-
den P.O. en V.O. Waalwijk en het samenwerkingsverband 
P.O. en V.O. Oss-Uden-Veghel.

INSPECTIE

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van 
het onderwijs in Nederland. Dit gebeurt door middel van 
onderzoek. In 2015 heeft de onderwijsinspectie een perio-
diek onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs 

van Mytylschool Gabriël. Dit onderzoek leverde een posi-
tieve beoordeling op en zowel voor de afdeling Speciaal 
Onderwijs, als de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs 
zijn de basisarrangementen toegekend.
Mytylschool Gabriël valt onder de Inspectie van het Onder-
wijs, afdeling Expertisecentra. Voor vragen over het onder-
wijs kunt u bellen naar 0800-8051 (gratis).

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
heeft de school een medezeggenschapsraad (MR), waarin 
medewerkers en ouders zitting hebben. De MR behartigt de 
belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen door mee 
te praten over beslissingen die alle betrokkenen aangaan. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het instem-
mingsrecht of het adviesrecht. Relevante besluiten worden 
pas genomen en uitgevoerd nadat de MR een positief ad-
vies of instemming heeft gegeven. 
De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan 
de directeur-bestuurder. 
Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van haar 
werkzaamheden. De personeelsgeleding van de MR komt 
tweewekelijks bijeen. Eens per maand vindt er een vergade-
ring plaats met de directeur-bestuurder. Afhankelijk van de 
te bespreken stukken sluit ook de oudergeleding aan, gemid-
deld 4x per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen vindt 
er een agendaoverleg plaats tussen de directeur-bestuurder 
en de voorzitter van de medezeggenschapsraad.
De samenstelling van de MR in het schooljaar 2016-2017:
de oudergeleding:
Mevrouw Katrien van Bergen
Mevrouw Ingrid Roelse
Mevrouw Kim Angulo Orobio-Delfgauw 

de personeelsgeleding:
Mevrouw Angelique Dankers-Heggelman - voorzitter
Vacature - vicevoorzitter 
De heer Karel Pelger - secretaris
Mevrouw Ellen Klaaskate
Mevrouw Martine van Mook
Mevrouw Dieneke van Heukelom
De MR stelt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in 
het kader van de Wet Passend Onderwijs binnen de samen- 
werkingsverbanden waaraan de school deelneemt.

1. ALGEMEEN

Knutselen tijdens de pauze
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2. TOELATING SPECIAAL ONDERWIJS

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking 
getreden. Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat 
alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om 
dit te bewerkstelligen werken scholen en hun besturen in 
een regio met elkaar samen. Hiervoor is in elke regio een  
samenwerkingsverband opgericht. In totaal zijn er 77 samen- 
werkingsverbanden voor het primair onderwijs en 75 samen- 
werkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs. 
Mytylschool Gabriël heeft voornamelijk leerlingen uit de vol-
gende samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs:
SWV PO 30.05 (regio ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, 
Schijndel, Bommelerwaard) 
www.demeierij-po.nl
SWV PO 30.06 (regio Oss, Uden, Veghel)
www.samenwerkingsverband3006.nl
SWV PO 30.10 (regio Waalwijk e.o.)
www.swvpo3010.nl
SWV PO 25.08 (regio Culemborg e.o.)
www.swvbepo.nl
SWV PO 28.16 (regio Gorinchem e.o.)
www.driegangrm.nl

Mytylschool Gabriël heeft voornamelijk leerlingen uit de vol-
gende samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs:
SWV VO 30.05 (regio ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, 
Schijndel, Bommelerwaard) 
www.demeierij-vo.nl
SWV VO 30.06 (regio Oss, Uden, Veghel)
www.samenwerkingsverband3006.nl
SWV VO 30.09 (regio Waalwijk e.o.)
www.swvdelangstraat.nl
SWV VO 25.08 (regio Culemborg e.o.)
www.swvrivierenland.nl
SWV VO 28.14 (regio Gorinchem e.o)
www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl
SWV VO 30.07 (regio Eindhoven e.o.)
www.rsv-vo.nl
Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de 
school van hun keuze. Deze school heeft een zorgplicht, 
wat inhoudt dat zij ofwel de leerling op de eigen school 
plaatst of op een andere passende school binnen het sa-
menwerkingsverband.
Een voorwaarde voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs is dat het samenwerkingsverband daarmee in-
stemt. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheids-
verklaring (TLV). In het ondersteuningsplan van het samen-
werkingsverband staat in de vorm van processen en criteria 
beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor 
plaatsing in het (V)SO.

Voor Mytylschool Gabriël verloopt de aanmeldingsproce-
dure als volgt.
• Ouders melden zelf hun kind(eren) aan, of dit gebeurt 

- in samenspraak met de ouders - door een verwijzende  
instantie. Hiervoor nemen de ouders/verwijzende instan-
tie contact op met de gedragsdeskundige van Mytyl-
school Gabriël. Deze maakt met de ouders een afspraak 
voor een oriënterend gesprek.

• Relevante gegevens die bij andere scholen en/of instel-
lingen bekend zijn, worden door de ouders verstrekt of 
met toestemming van de ouders opgevraagd. • 

• Onderzocht wordt of de desbetreffende leerling extra 
ondersteuning behoeft en of Mytylschool Gabriël deze 
ondersteuning kan bieden. Hiervoor staat een termijn 
van zes weken, met een eventuele verlenging van vier 
weken. De ondersteuningsbehoeften worden vastge-
legd in een ontwikkelingsperspectief.

• Indien geconcludeerd wordt dat de leerling extra on-
dersteuning behoeft en Mytylschool Gabriël deze on-
dersteuning kan bieden, wordt een toelaatbaarheids-
verklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. 
Let op: de woonplaats van de leerling bepaalt bij welk 
samenwerkingsverband dit aangevraagd dient te wor-
den. De procedure voor het aanvragen van een toelaat-
baarheidsverklaring is per samenwerkingsverband ver-
schillend. Voor meer informatie omtrent het aanvragen 
van een toelaatbaarheidsverklaring zie bovengenoemde 
contactgegevens per samenwerkingsverband.

• Indien geconcludeerd wordt dat de leerling geen extra 
ondersteuning behoeft, wordt met de ouders gezocht 
naar een passende school voor regulier onderwijs.

• Indien geconcludeerd wordt dat de leerling extra onder-
steuning behoeft, maar Mytylschool Gabriël deze onder-
steuning niet kan bieden, wordt samen met de ouders 
en het samenwerkingsverband gezocht naar een pas-
sende school voor regulier of speciaal (basis)onderwijs. 
Indien een toelaatbaarheidsverklaring door het samen-
werkingsverband is afgegeven, spreekt de gedragsdes-
kundige in overleg met de ouders af wanneer hun kind 
wordt geplaatst. Daarnaast maakt de schoolmaatschap-
pelijk werkende een afspraak voor een vervolgafspraak/
huisbezoek en worden de ouders verzocht om een afspraak 
te maken bij de jeugdarts en, indien nog niet bekend, bij de 
revalidatiearts.

Werken met digitale hulpmiddelen
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3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

SCHOOLPLAN 
In het schoolplan worden het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en de wijze waarop de kwaliteit van het 
onderwijs wordt bewaakt, beschreven. In dit schoolplan 
is dus te lezen welke beleidskeuzes de school maakt. Het 
gaat hierbij niet alleen om de beleidsmatige stand van 
zaken op dit moment. Ook de voornemens op de ver-
schillende beleidsterreinen en hun onderlinge samenhang 
komen aan bod. Zodoende is het schoolplan een basis-
document. Het schoolplan is vier jaar geldig en ligt op 
school ter inzage.
Voor de periode 2014 – 2018 ligt er een schoolplan dat ook 
op de site van de inspectie staat.

De belangrijkste taken van Mytylschool Gabriël zijn:
• het geven van onderwijs, opvoeding en pedagogische 

begeleiding aan leerlingen met een lichamelijke, meer-
voudige beperking of chronische ziekte, al dan niet in 
combinatie met andere functionele beperkingen;

• gelegenheid bieden aan leerlingen om zich via arbeids- 
oriëntatie te bekwamen in diverse werkzaamheden, waar-
door zij op termijn kunnen deelnemen aan het (begeleid) 
arbeidsproces;

• het verzorgen van externe dienstverlening/ambulante 
begeleiding voor leerlingen in het (speciale) basis- en 
voortgezet onderwijs;

• het deelnemen aan de samenwerkingsverbanden in het 
kader van passend onderwijs;

• het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting; 
• het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van het 

onderwijs zoals dat door de school gegeven wordt.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

In het schoolondersteuningsprofiel staat aangegeven welke 
voorzieningen de school realiseert om haar leerlingen op te 
vangen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de expertise 
van de school, maar wordt ook rekening gehouden met het 
specialisme van scholen in het nieuwe samenwerkingsver-
band. Het totaal van de ondersteuningsprofielen van alle 
scholen in het samenwerkingsverband moet zorgen voor 
een dekkend aanbod van de onderwijszorg.
Het complete schoolondersteuningsprofiel voor SO en 
VSO is te lezen op onze website.

IN- EN UITSTROOMGEGEVENS 

In het schooljaar  2015-2016 bezochten 223 leerlingen de 
SO- (Speciaal Onderwijs) en VSO-afdeling (Voortgezet 
Speciaal Onderwijs) van Mytylschool Gabriël. 

In dit schooljaar stroomden 31 leerlingen uit waarvan: 
• 17 leerlingen naar een dagcentrum 
• 1 leerling naar speciaal onderwijs 
• 3 leerlingen naar voortgezet speciaal onderwijs 
• 2 leerlingen naar arbeid 
• 2 leerlingen naar buitenland
• 6 leerlingen naar VMBO (waarvan 5 naar de basisbe-

roepsgerichte leerweg en 1 naar de theoretische leerweg)

*gegevens gebaseerd op 18-7-2016, op het moment van 
drukken waren nog niet alle uistroomgegevens bekend.

INZET PERSONEEL 

Mytylschool Gabriël werkt aan een schoolcultuur die zich ken-
merkt door professionaliteit, samenwerking en autonomie. 
Wij willen een professionele, lerende organisatie zijn die 
zich kenmerkt door: 
• een professionele wijze van met elkaar omgaan en de 

daarbij passende communicatie; 
• een dynamische organisatie die de verantwoordelijk-

heid neerlegt bij de professionals; heldere afspraken 
over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
- met de daarbij behorende competenties (met betrek-
king tot kennis, vaardigheden, gedrag en communica-
tie) - die concreet worden ingevuld (wat wordt er van 
mij als professional verwacht); 

• een communicatiebeleid met de inzet van een variëteit 
aan (digitale) communicatiemiddelen. 

Onze groepen bestaan gemiddeld uit 8 - 14 leerlingen. De 
groepen worden bemand door de leerkracht en de onderwijs-
assistent, soms aangevuld met een tweede onderwijsassistent. 
Voor enkele activiteiten wordt aanvullend aan de leerkracht 
een lerarenondersteuner ingezet (groep overstijgend). De 
leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsproces. Te-
vens is hij de vaste aanspreekpersoon voor ouders/verzorgers. 
De onderwijsassistent is verantwoordelijk voor verzorgen-
de taken t.a.v. de leerlingen, huishoudelijke en onderwijs-
ondersteunende taken. De onderwijsondersteunende ta-
ken worden altijd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de leerkracht.
Een leerkracht kan specifieke onderwijsondersteuning van 
een therapeut aanvragen. 
Het doel van ondersteuning is een antwoord te geven op 
de vraag van de leerkracht en/of de onderwijsassistent. 
De therapeut doet dat door middel van het verrichten van 
onderzoek, het delen van kennis en het uitbrengen van ad-
vies. Zo krijgen de leerkracht en/of de onderwijsassistent 
meer bagage en inzicht in de mogelijkheden en beperkin-
gen van het kind. Hierdoor kunnen zij gerichte ondersteu-
ning geven om de ontwikkeling van het kind met betrek-
king tot schoolse activiteiten te bevorderen.

Wereldoriëntatie bij het SO
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We streven ernaar dat de kennis en kunde van de diverse 
disciplines elkaar aanvullen en/of versterken, om zo te komen 
tot één gezamenlijk plan t.a.v. de aanpak van de problematiek 
van een leerling.
De lerarenondersteuner legt zich toe op specifieke activi-
teiten, zoals sensorisch ervaren, bewegen in muziek, enz. 
Een deel van de leerlingen uit de groepen van leerroute 1 
en 2 neemt hieraan deel.

Ergo- en fysiotherapeuten en logopedisten kunnen onder-
wijsondersteuning verlenen.
• De ergotherapeuten op de onderwijsgebieden schrijven, 

tekenen en handvaardigheid, fijnmotorische vaardigheden, 
omgaan met hulpmiddelen/aanpassingen/voorzieningen, 
arbeidstoeleiding, praktische vaardigheden, praktische 
redzaamheid/activiteiten in het dagelijks leven (ADL) 
en mobiliteit. 

• De fysiotherapeuten op het gebied van beleving van 
en omgaan met de handicap, bewegingsonderwijs, 
zwemonderwijs en grofmotorische vaardigheden.

• De logopedisten op het gebied van het leesproces, audi-
tieve training, mondelinge taalvaardigheid, non-verbale 
communicatie en sociale vaardigheidstraining.

ORGANISATIE VAN ONDERWIJSAANBOD

Binnen de Mytylschool Gabriël kennen wij twee onderwijsaf-
delingen: de SO-afdeling voor leerlingen tot max. 14 jaar en 
de VSO-afdeling vanaf uiterlijk 14 jaar tot maximaal 20 jaar.

Dit schooljaar starten we binnen de SO-afdeling met:
• 3 kleutergroepen
• 5 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
• 5 groepen met uitstroomprofiel arbeid/diplomagericht

Binnen de VSO-afdeling starten we met:
• 4 groepen met uitstroomprofiel arbeid 
• 4 groepen met uitstroomprofiel dagbesteding
Centraal staat dat wij onze leerlingen passend onderwijs 
aanbieden in een leeromgeving die hen uitdaagt. Zij moeten 
kunnen leren in een betekenisvolle omgeving. Wij organi-
seren ons onderwijsaanbod zo, dat er sprake is van een 
doorgaande lijn, een ononderbroken ontwikkelingsproces. 

Ook hier is maximaal perspectief ons streven. Dat wil zeg-
gen dat we de leerlingen laten uitstromen binnen het voor 
hen hoogst haalbare uitstroomprofiel. 
Binnen de SO-stroom kent de school drie uitstroompro-
fielen, te weten dagbesteding, arbeid en diplomagericht 
onderwijs. Deze uitstroomprofielen zijn verder onderge-
bracht in vijf leerroutes. 
Op basis van het ontwikkelingsperspectief waarin de on-
dersteuningsbehoeften, het eindniveau en de uitstroombe-
stemming zijn opgenomen wordt de leerling op 1 van de 5 
leerroutes geplaatst.
Wij verwijzen hier graag naar het schoolondersteunings-
profiel SO en VSO, zoals dit op de site staat.

Binnen de VSO-stroom kent de school twee uitstroompro-
fielen, te weten arbeid en dagbesteding, ondergebracht in 
vier leerroutes.

De indeling van de basisgroepen wordt in eerste instantie 
bepaald door wat in de wet is vastgelegd en de criteria 
waaraan we moeten voldoen. Daarnaast spelen voor die  
indeling aspecten zoals kalenderleeftijd, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, fysieke belastbaarheid/zorgzwaarte en didac-
tische en pedagogische uitgangspunten een wezenlijke rol.
We stemmen onze groepen af op de ontwikkelingsmogelijk-
heden (maximaal perspectief!) van onze leerlingen. Binnen de 
groep krijgt elke leerling op basis van zijn persoonlijke ontwik-
kelingsperspectief een passende leerroute aangeboden.

SPECIAAL ONDERWIJS: 4 - 7/8-JARIGEN 

In de kleutergroep bieden we onderwijs aan leerlingen in 
de leeftijd van 4 tot 7/8 jaar, functionerend op gemiddeld 
basisschoolniveau, moeilijk lerend niveau, of zeer moeilijk 
lerend niveau.

ORGANISATIE

De kleutergroepen bestaan uit leerlingen vanaf 4 jaar, die 
het reguliere onderwijs (nog) niet kunnen volgen vanwege 
een ondersteuningsbehoefte op fysiek/medisch gebied in 
combinatie met een ondersteuningsbehoefte op het gebied 
van leren en ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en gedrag of communicatie.
De kleutergroepen zijn heterogeen georganiseerd; alle leer-
routes zitten hier bij elkaar.

DOEL 

Het doel binnen deze afdeling is zicht krijgen op de ontwik-
kelingsmogelijkheden van de leerling en het aanleren van 
vaardigheden passend bij de peuter- en kleuterontwikkeling 
die nodig zijn voor het volgen van onderwijs dat past bij het 
ontwikkelingsperspectief van de desbetreffende leerling.
In deze periode werken we met alle disciplines binnen de 
school als één geheel om te ontdekken over welke vaardig-
heden het kind beschikt en deze waar nodig verder te ont-
wikkelen. Bovendien laten we weten wat het maximaal te ver-
wachten niveau is waarop het kind zal kunnen functioneren.
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INSTROOM 

Instroom geschiedt vanuit thuis, de peuterspeelzaal, de 
therapeutische peutergroep, de reguliere basisschool, de 
speciale basisschool, medisch kinderdagverblijf of ortho-
pedagogisch dagcentrum/kinderdagcentrum. 
Alle leerlingen behoeven een toelaatbaarheidsverklaring 
van het samenwerkingsverband. 

UITGANGSPUNTEN

Binnen het onderwijs in deze groepen bieden we thema’s 
aan die aansluiten bij de interesse en de ervaringswereld 
van de kinderen. Bij de onderwijsactiviteiten zijn de kern-
doelen van het speciaal onderwijs uitgangspunt. 
Aspecten van de brede ontwikkeling (zoals samen spelen 
en werken, communiceren, initiatieven nemen en plannen 
maken) worden gekoppeld aan kennis en vaardigheden.  
De zelfstandigheid wordt gestimuleerd, zowel op het gebied 
van het werken in de lessen als op het gebied van praktische 
redzaamheid, zoals aankleden, toiletgang, eten en drinken. 

HET ONDERWIJSAANBOD 

Het programma omvat de volgende onderwijsgebieden:
• zintuiglijke en motorische ontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• leren leren
• ruimtelijke oriëntatie en mobiliteit
• praktische redzaamheid
• spelontwikkeling
• omgaan met media en technologische hulpmiddelen
• Nederlandse taal
• rekenen
• bewegingsonderwijs
• oriëntatie op mens en wereld
• kunstzinnige oriëntatie:

•  beeldende vorming
•  muziek en bewegen
•  dramatische vorming

UITSTROOM 

Vervolgmogelijkheden na de kleuterperiode zijn: continue-
ring van het onderwijs op de mytylschool, een andere vorm 
van speciaal onderwijs, of plaatsing in het (speciaal) basis-
onderwijs. 

SPECIAAL ONDERWIJS 7/8 – 14-JARIGEN 

Na de kleuterperiode bieden we onderwijs aan leerlingen 
in de leeftijd van 7 tot maximaal 14 jaar, functionerend op 
regulier basisschoolniveau, moeilijk lerend niveau of zeer 
moeilijk lerend niveau.
Het onderwijs op Mytylschool Gabriël kent drie uitstroom-
profielen met daarbij behorend vijf leerroutes. Iedere leer-
route heeft haar pedagogische en didactische eigenheid, 
aangepast aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlin-
gen in deze leerroute. Het is mogelijk een overstap te maken 
naar een andere leerroute indien daar aanleiding voor is. 
De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, uit-
stroomprofiel, (pedagogisch en didactisch) ontwikkelings-
niveau en de ondersteuningsbehoeften. De school hanteert 
geen jaarklassensysteem. Jaarlijks worden de groepen op-
nieuw samengesteld. Soms is er sprake van combinatie-
groepen van leerlingen uit meerdere leerroutes. Binnen het 
lesaanbod houden we rekening met de verschillende didac-
tische niveaus, zowel bij het opstellen van het groepsplan 
als bij de uitvoering ervan.
Voor de volledige beschrijving van de leerroutes verwijzen 
we naar het schoolondersteuningsprofiel dat op de web-
site te vinden is.

ORGANISATIE 

De groepen met een uitstroomprofiel vervolgonderwijs 
(leerroute 5) bestaan uit leerlingen die het reguliere onder-
wijs (nog) niet kunnen volgen en waarbij naar verwachting 
sprake zal zijn van een tijdelijke plaatsing op de mytylschool, 
gevolgd door (terug)plaatsing in het (speciaal) basison-
derwijs of het voortgezet onderwijs. Deze leerlingen heb-

3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
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ben ondersteuningsbehoeften op fysiek/medisch gebied 
in combinatie met een ondersteuningsbehoefte op het 
gebied van leren en ontwikkeling en/of sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedrag en/of communicatie.

De groepen met een uitstroomprofiel arbeid (leerroute 3-4) 
bestaan uit leerlingen die naar verwachting doorstromen 
naar het voortgezet speciaal onderwijs op de mytylschool 
of praktijkonderwijs. Deze leerlingen hebben ondersteu-
ningsbehoeften op fysiek/medisch gebied in combinatie 
met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren 
en ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling en 
gedrag en/of communicatie.
De groepen met een uitstroomprofiel dagbesteding (leer-
route 1-2-3) bestaan uit leerlingen die naar verwachting 
doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs op 
de mytylschool, leerroute 1-2-3. Deze leerlingen hebben 
een ondersteuningsbehoefte op fysiek/medisch gebied in 
combinatie met een ondersteuningsbehoefte op het gebied 
van leren en ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ont-
wikkeling en gedrag en/of communicatie.

DOEL 

Binnen de SO-afdeling ligt de focus op het leren van vaar-
digheden en het aanleren van kennis en gedrag, om op 
deze wijze het persoonlijke maximale perspectief te bereiken, 
passend binnen de kerndoelen speciaal onderwijs zoals die 
voor deze uitstroomprofielen omschreven zijn.

INSTROOM 

Instroom geschiedt vanuit de kleutergroepen, het (speciaal) 
basisonderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. 
Alle leerlingen behoeven vanaf 1 augustus 2014 een toelaat-
baarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. 

UITGANGSPUNTEN

In de SO-groepen staan pedagogische en onderwijskundige 
principes centraal. Het pedagogisch klimaat is zodanig dat 
een leerling uitgedaagd en gestimuleerd wordt tot zelfstandig 
functioneren en het dragen van eigen verantwoordelijkheid 
(autonomie). Daarbij wordt rekening gehouden met de on-
dersteuningsbehoeften van de leerling. In de basisgroepen 
bieden we passend onderwijs aan. Dit betekent dat we kin-
deren functionerend op regulier basisschoolniveau of op 
moeilijk lerend niveau onderwijs aanbieden zoals dat gefor-
muleerd is in de kerndoelen voor het speciaal onderwijs.
Leerlingen die functioneren op een zeer moeilijk lerend  
niveau bieden we onderwijs aan zoals dat geformuleerd in 
de kerndoelen ZML (Zeer Moeilijk Lerend).
Het onderwijsaanbod aan leerlingen functionerend op zeer 
moeilijk lerend niveau dient te voldoen aan twee voorwaar-
den, namelijk betekenisvolle leerinhouden en functionali-
teit. Bij alle onderwijsactiviteiten wordt de vraag gesteld: 
‘Welke vaardigheden heeft deze leerling nodig om zo zelf-
standig mogelijk te kunnen functioneren als jongvolwassene 
in een begeleide woonwerkomgeving of dagbesteding?’ 

Kennis en vaardigheden zijn direct verbonden met elkaar. 
Voor alle leerlingen geldt, dat we streven naar het behalen 
van maximale autonomie en zelfbepaling.

HET ONDERWIJSAANBOD

Binnen het programma komen de volgende onderwijs- 
gebieden aan bod:
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• leren leren
• omgaan met media en technologische hulpmiddelen
• praktische redzaamheid
• Nederlandse taal of taal en communicatie
• rekenen en wiskunde
• bewegingsonderwijs
• oriëntatie op mens en wereld:

•  oriëntatie op ruimte (aardrijkskunde)
•  oriëntatie op tijd (geschiedenis)
•  oriëntatie op mens en samenleving
•  oriëntatie op natuur en techniek

• kunstzinnige oriëntatie:
•  tekenen en handvaardigheid
•  muziek 
•  dramatische vorming of spel en beweging 

UITSTROOM 

Uitstroom vindt plaats op ongeveer 12- tot 14-jarige leeftijd 
naar het voortgezet onderwijs of naar het voortgezet speciaal 
onderwijs. Indien mogelijk stromen leerlingen tussentijds 
door naar een andere vorm van (speciaal) basisonderwijs 
(al dan niet met expertise vanuit het speciaal onderwijs).

VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS: 
12/14 – 18/20-JARIGEN 

In het VSO bieden we onderwijs aan leerlingen in de leef-
tijd vanaf 12-14 jaar tot maximaal 20 jaar, functionerend op 
een moeilijk lerend of zeer moeilijk lerend niveau. Leerlingen 
worden ingedeeld in de leerroutes 1-2-3-4. 
Voor de volledige beschrijving van de leerroutes verwijzen 
we naar het schoolondersteuningsprofiel dat op de web-
site te vinden is.

VSO-leerlingen bereiden zich voor op werken in
de groenvoorziening
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TRANSITIE NAAR DAGBESTEDING EN ARBEID

In het VSO begint de transitie vanaf het eerste jaar en eindigt 
bij de uitstroom en de nazorg. De transitie van school naar  
dagbesteding of arbeid verloopt in fasen, waarin de brede en 
algemene oriëntatie in de onderbouw van het VSO plaats-
maakt voor steeds meer eigen keuzes, specifiekere situa-
ties en ervaringen. De mate waarin dat gebeurt, is afhanke-
lijk van de desbetreffende leerroute. 
In dit proces zal de leerling een steeds duidelijker beeld 
ontwikkelen van zijn mogelijkheden, capaciteiten, interes-
ses en ambities en wat hij/zij daarmee wil doen. De leerling 
werkt hier actief aan, samen met zijn omgeving en onder 
begeleiding van school.
De groepen met een uitstroomprofiel arbeid (leerroute 3-4) 
bestaan uit leerlingen waarbij sprake zal zijn van uitstroom 
naar arbeid in een al dan niet beschermde omgeving. 
Deze leerlingen hebben een ondersteuningsbehoefte op fysiek/ 
medisch gebied in combinatie met een ondersteuningsbe-
hoefte op het gebied van leren en ontwikkeling en/of sociaal- 
emotionele ontwikkeling en gedrag en/of communicatie.

De groepen met een uitstroomprofiel dagbesteding (leer-
route 1-2-3) bestaan uit leerlingen waarbij sprake zal zijn van 
uitstroom naar arbeidsmatige, taakgerichte of belevings- 
gerichte dagbesteding. Deze leerlingen hebben een onder-
steuningsbehoefte op fysiek/medisch gebied in combinatie 
met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en 
ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 
en/of communicatie.

DOEL 

In het VSO is het onderwijsprogramma gericht op partici-
patie in de maatschappij. Autonomie en zelfbepaling wor-
den vertaald in het aanbod en de zorgstructuur. Leerlingen 
worden begeleid en gecoacht in het leren nemen van ver-
antwoording over de eigen toekomst.
Het aanbod binnen het VSO is gericht op het bereiken van 
een maximale zelfstandigheid op het gebied van wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding.
Dit houdt in dat de leerlingen binnen en buiten de veilige om-
geving van Atlent hun vaardigheden en kennis toe gaan passen.
 

INSTROOM 

Instroom geschiedt vanuit het speciaal onderwijs, een andere 
vorm van voortgezet speciaal onderwijs of vanuit het reguliere 
onderwijs. Alle leerlingen behoeven vanaf 1 augustus 2014 een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. 

UITGANGSPUNTEN 

Het VSO is gericht op het bereiken van een zo groot mo-
gelijke mate van autonomie op het gebied van wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding binnen een al dan niet be-
schermde omgeving. Bij de onderwijsactiviteiten hanteren 
we de kerndoelen van het voortgezet speciaal onderwijs.

HET ONDERWIJSAANBOD 

Binnen de VSO-stroom dagbesteding komen de volgende 
onderwijsgebieden aan bod:
• Nederlandse taal en communicatie
• rekenen en wiskunde
• mens, natuur en techniek
• mens en maatschappij
• culturele oriëntatie en creatieve expressie
• bewegen en sport
• voorbereiding op dagbesteding
Binnen de VSO-stroom arbeid komen de volgende onder-
wijsgebieden aan bod:
• Nederlandse taal en communicatie
• Engels
• rekenen en wiskunde
• mens, natuur en techniek
• mens en maatschappij
• culturele oriëntatie en creatieve expressie
• bewegen en sport
• voorbereiding op arbeid

UITSTROOM 

Uitstroom vanuit het VSO vindt uiterlijk op 20-jarige leef-
tijd plaats naar (arbeidsmatige, taakgerichte of belevings-
gerichte) dagbesteding of arbeid passend bij de mogelijk-
heden van de leerling.

LEERWEG OVERSTIJGEND  
ONDERWIJS 

BEWEGEN EN SPORT

SPORTKLEDING

Voor de gymlessen van het SO en het VSO is gymkleding – 
een T-shirt, sportbroek en gymschoenen - verplicht. Als uw 
kind gebruik maakt van een rolstoel tijdens de gymles is 
een T-shirt voldoende. Ook is het fijn als meisjes met lange 
haren deze in een staart kunnen doen.
Gymschoenen moeten voorzien zijn van witte of donkere  

3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
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zolen die niet afgeven! Voor leerlingen met aangepaste 
schoenen is het in sommige gevallen niet mogelijk om 
gymschoenen te dragen. Deze leerlingen zijn bekend bij de 
docenten Bewegen en Sport. Voor de zwemles zijn zwem-
kleding en twee handdoeken verplicht. 

DOUCHEN

De leerlingen hebben de mogelijkheid zichzelf na de gym-
les op te frissen. Er kan gedoucht worden, maar dit is niet 
verplicht. Leerlingen kunnen zich ook door middel van een 
washandje opfrissen. Alleen het gebruik van een deodo-
rantroller is toegestaan! Vooral leerlingen van het VSO sti-
muleren we om zichzelf na de gymles op te frissen.

GYM

Bij de jongste leerlingen ligt het accent op het opdoen van 
bewegingservaring, onder het motto ‘bewegen beleven’.
In de overige groepen werken we steeds meer aan de op 
de leerling afgestemde ontwikkeling van:
        • diverse bewegingsvormen: lopen/rijden, 
 balanceren, springen, rollen, 
 klimmen/klauteren, zwaaien/schommelen, 
 werpen/vangen;
        • bewegen op muziek;
        • spelvormen zoals: tikspelen, doelspelen, 
 stoeispelen en slagspelen.
Het accent ligt op ‘bewegen verbeteren’ en ‘gezond bewegen’.
Bij de VSO-groepen ligt het accent steeds meer op de sport-
spelen en het ‘bewegen regelen’. Denk daarbij aan: elkaar 
coachen, scheidsrechter zijn en elkaar lesgeven. Sociale 
aspecten krijgen veel aandacht bij het bewegingsonderwijs. 
Daarnaast zal er in de onderbouw aandacht besteed worden 
aan een brede sport-oriëntatie met het oog op de toekomst.
Voor de bovenbouw leerlingen zijn we naast de reguliere 
lessen een programma aan het ontwikkelen dat zich meer 
richt op de individuele behoefte van de leerling.

ZWEMMEN 

Het zwemmen staat vermeld in de kerndoelen en dus bieden 
we het alle leerlingen van de school aan. Zij krijgen vier 
jaar zwemonderwijs op school, in principe van hun 6e tot 
hun 10e jaar. 
Wij onderscheiden vier groepen leerlingen:
1. Leerlingen die een zwemdiploma (A, B of C) kunnen be-

halen. Zij krijgen zwemles van hun 6e tot hun 10e jaar. Het 
kan zijn dat het zwemonderwijs voor een leerling, gezien 
zijn persoonlijke ontwikkelingsperspectief, voor een periode 
van twee jaar wordt verlengd. De beslissing hierover nemen 
we in overleg met de Commissie van Begeleiding.

2. Leerlingen die zonder drijfmiddelen kunnen leren zwem-
men in diep water, maar die niet aan de eisen van het 
A-diploma kunnen voldoen. Zij krijgen zwemles van hun 
6e tot hun 10e jaar. Ook hier geldt dat de periode van 
het zwemonderwijs in overleg met de Commissie van 
Begeleiding (CvB) met twee jaar kan worden verlengd.

3. Leerlingen die behoren tot de groep van ernstig meer-

voudig beperkten (EMB-groep). Voor hen is het zwem-
men gericht op bewegen, ervaren van en ontspannen in 
het water (BEO). Bij deze leerlingen is het zwemmen 1 
keer per week geïntegreerd in hun rooster als ervarings-
gerichte activiteit, ongeacht hun leeftijd.

4. Leerlingen voor wie het zwemmen onderdeel vormt van 
het vak bewegingsonderwijs. Dit zijn veelal rolstoelge-
bonden leerlingen die in het water meer mogelijkheden 
hebben om zich te bewegen. Voor hen is het zwemmen 
bedoeld om hun mobiliteit op te bouwen en te behou-
den en om hun conditie te verbeteren. In overleg met de 
CvB kiezen we voor deze groep leerlingen voor 1 keer 
per week zwemmen en 1 keer per week gymles (in plaats 
van 2 keer per week gymles), ongeacht hun leeftijd.

Elke leerling proberen we op zijn eigen niveau te stimuleren 
door een zo breed en gevarieerd mogelijk zwemprogramma 
aan te bieden. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich 
met plezier bewegen in het water en dat ze hun zelfred-
zaamheid, al dan niet met hulpmiddelen, vergroten. Als het 
binnen de mogelijkheden van een leerling ligt, kan hij een 
diploma of certificaat behalen.
Indien mogelijk volgen de leerlingen de methode ‘Zwemmen 
in diep water’. Daarbij gebruiken we Easy Swim drijfpakjes, die 
ouders via de school kunnen aanschaffen tegen inkooptarief.

DIPLOMAZWEMMEN

We sluiten aan bij het A-B-C programma van de Nationale 
Raad Zwemdiploma’s. Daardoor kunnen leerlingen die daar-
toe in staat zijn hun officiële zwemdiploma via de school halen. 
Dit vindt plaats in een ander zwembad, omdat het school-
zwembad niet aan de eisen voldoet voor diplomazwemmen.
Wanneer een leerling in aanmerking komt voor een officieel 
zwemcertificaat A, A-diploma of B-diploma brengen we 
ouders door middel van een brief hiervan op de hoogte. 
In deze brief vragen we of ouders en leerling mee willen 
doen met het diplomatraject. Dit traject bestaat uit drie 
keer oefenen en, als aan de voorwaarden wordt voldaan, 
diplomazwemmen. 
Aan het afzwemmen zijn wel kosten (een bedrag tussen 40 
en 50 euro) verbonden.

Optreden tijdens Kunst & Cultuurdag 
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EMB-groepen hebben een apart bewegingsprogramma. 
Hierbij zijn ze één keer per week in de gymzaal en één keer 
per week in het zwembad. Tijdens de aangeboden activi-
teiten dagen we de leerlingen uit tot bewegen en ervaren.

KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE

Van Kunstzinnige Oriëntatie naar Cultuureducatie 
Onze school start in het nieuwe schooljaar samen met Bureau 
Babel met ‘de Culturele Ladekast’. Bureau Babel is het stedelijk 
bureau voor Cultuureducatie in Den Bosch. het helpt scholen 
bij het opzetten en vormgeven van cultuureducatie op hun 
school. 
De Culturele Ladekast is een doorlopende leerlijn voor  
cultuureducatie. Samen met de leerkrachten en assistenten 
gaat Bureau Babel ons helpen deze leerlijn uit te zetten 
voor alle stromen op onze school. 
De leerlijn besteedt aandacht aan: 
• het ontvankelijk zijn voor oude en nieuwe kunstvormen, 

andere opvattingen en culturen;
• iets creëren met diverse materialen, vormen en in ver-

schillende ruimten;
• het reflecteren op het werk dat gemaakt en/of uitge-

voerd wordt;
• het onderzoeken, oplossen of uiteenrafelen van werk-

stukken of werkprocessen.

De term Kunstzinnige Oriëntatie wordt vervangen door 
de term Cultuureducatie. Deze laatste term zegt meteen 
al wat er mee wordt bedoeld: leren over cultuur. Cultuur 
is immers breder dan alleen de kunst. Cultuur is overal om 
ons heen en we zijn er onderdeel van. Het is goed als we 
onze cultuur onderzoeken en daarop reageren. Dit kan op 
allerlei manieren: een toneelstukje, een fotoreportage, een 
beeld, muziek luisteren, muziek maken, ga zo maar door. 
Cultuureducatie betekent voor onze school ook: meer samen-
werking tussen de creatieve en de overige schoolvakken.
De inzet van kunstenaars en aandacht voor cultureel erfgoed, 
audiovisuele vorming en museum- en theaterbezoek zijn 
en blijven een vanzelfsprekendheid.
Tot slot, bij dit alles staan plezier en creativiteit in de visie 
van onze school bovenaan.

TYPEONDERWIJS 

Mytylschool Gabriël biedt leerlingen met de indicatie 
voor typeonderwijs de mogelijkheid een cursus hiervoor 
te volgen. Kitty van Zanten van typischkitty.nl verzorgt de 
cursus. Zij maakt voor de cursus gebruik van de methode 
Gigakids. Deze methode is speciaal ontwikkeld om kin-
deren te leren blindtypen. Voor kinderen met dyslexie of 
aandachtsstoornissen is er bovendien een dyslexievariant 
die tevens geschikt is voor kinderen met een motorische 
beperking. 
Ook de ergotherapeut wordt bij de cursus betrokken om 
specifiek te adviseren bij het bereiken van het maximaal 
haalbare per kind. 
Afhankelijk van de fysieke en cognitieve mogelijkheden 
van elk kind rondt een kind de cursus af met een diploma 
blindtypen of certificaat blindtypen of met een certificaat 
verbeterde typevaardigheid. 
In samenspraak met de school plant de cursusleidster 
tweemaal per jaar een examen. De groepsleerkracht van 
uw kind benadert u wanneer uw kind voor de cursus in 
aanmerking komt. 

TECHNIEKONDERWIJS

Alle leerlingen van de eindgroepen van het SO en de onder-
bouw van het VSO krijgen naast theorielessen ook praktijk- 
lessen techniek aangeboden. Deze lessen vinden plaats in het 
technieklokaal. Leerlingen uit de bovenbouw van het VSO 
krijgen op basis van mogelijkheden en interesse techniek 
aangeboden. Vanuit de methode ‘Natuur en techniek’ wordt 
op  theoretische en praktische wijze invulling gegeven aan de 
techniekthema’s die binnen deze methode aan de orde komen. 
Op de afdeling VSO krijgen de leerroutes 2, 3 en 4 van de 
onderbouw 1 uur per week techniek. Voor leerroute 2 staan 
het opdoen van ervaringen, bewustwording van de omge-
ving, veiligheid en hygiëne centraal. Het doel van VSO 
leerroute 3-4 onderbouw is het ontwikkelen van gereed-
schapskennis, veiligheid, het aanleren van arbeidsvaardig-
heden, houtbewerking, elektriciteit en montage.
In de bovenbouw van het VSO wordt de techniek ingezet 
als leerwerkplek. Het doel is een transitie te maken van 
techniek naar arbeid, wonen, hobby en vrijetijd. 

3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS
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ROTS EN WATER

Ook in het  schooljaar 2016-2017 zal Rots en Water aange-
boden worden aan een aantal groepen van het VSO en SO 
als onderdeel van de lessen sociale vaardigheden. 
Sociale vaardigheden worden benoemd in de SO- en 
VSO-kerndoelen. Er zijn verschillende methodes op school 
waarmee er gewerkt wordt aan deze kerndoelen. Op Mytyl-
school Gabriël wordt er gebruik gemaakt van Stip op de 
SO-afdeling en Leefstijl Sova/Weva op de VSO-afdeling. 
Rots en Water komt hier nu bij als aanvulling op de bestaande 
programma’s.
Onze doelgroep bestaat uit leerlingen met een lichamelijke 
en/of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. 
Het doel van Rots en Water is om vanuit beweging in contact 
te komen met jezelf en de ander. Eerst bewegen, dan ervaren  
wat dat met jezelf doet en met de ander en als laatste reflec-
teren op de gewenste doelen. De insteek van ‘bewegen’ is 
voor de docenten bewegingsonderwijs een van de belang-
rijkste redenen om te kiezen voor het Rots en Water pro-
gramma. Veel van onze leerlingen hebben baat bij motori-
sche activiteiten. Bewegen is een middel om overstijgende 
doelen te realiseren.
Naast sociale vaardigheden leert Rots en Water leerlingen ook 
meer weerbaar te zijn (meer Rots), maar ook om leerlingen 
beter rekening te laten houden met de ander (meer Water). 
Door Rots en Water te combineren met de programma’s die 
al worden aangeboden (STIP en Leefstijl) willen we op een 
actieve manier bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen. 

ONTWIKKELINGEN IN HET SCHOOLJAAR 
2016-2017 

De Wet Passend Onderwijs en de kwaliteitswet zijn bepa-
lend voor de ontwikkelingen in het schooljaar 2016-2017. 
De nieuwe samenwerkingsverbanden leiden tot nog nau-
were samenwerking met andere scholen - zowel regulier 
als speciaal - in de regio, en het creëren van nieuwe onder-
wijsarrangementen. 

Onderwijsinhoudelijk betekent dit een verdere verdieping en 
kwaliteitsverbetering op ons schoolondersteuningsprofiel. 
Ons schoolondersteuningsprofiel wordt geformuleerd op ba-
sis van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen (wat 
hebben onze leerlingen nodig?). De consequenties en voor-
waarden in relatie met de uitstroomprofielen zijn aanleiding 
voor verbetertrajecten en deskundigheidsbevordering.

Centraal thema zal daarin zijn: het optimaliseren van een 
integraal ondersteuningsaanbod van onderwijs, zorg en 
revalidatie passend bij het toekomstperspectief van iedere 
individuele leerling. De mytylschool onderscheidt zich binnen 
het SO en VSO door de wijze waarop revalidatie en onder-
wijs gezamenlijk naar de ontwikkeling van het kind kijken, 
het perspectief formuleren en hier vorm aan geven. Door 
dit gespecialiseerde aanbod zullen wij ons ook blijven onder-
scheiden.
Voor het onderwijs betekent dit ook dat het onderwijsaan-
bod per uitstroomprofiel beschreven wordt op de te beha-

Werken in niveaugroep
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len resultaten, de methoden en middelen, en het (ortho)
pedagogisch en (ortho)didactisch handelen. Dit vormt de 
basis van waaruit het groepsplan geformuleerd wordt. 
Kwaliteitsontwikkelingen op schoolniveau:
• Het groepsplan wordt verder geïmplementeerd voor zowel 

SO als het VSO . Zie ook het hoofdstuk Leerlingzorg.
• Realisatie van cultuuronderwijs in brede zin voor het SO 

en VSO. 
• Realisatie van techniekonderwijs voor SO en VSO. 
• Ook dit jaar wordt het verbeteren en vergroten van de 

digitale omgeving verder vormgegeven door implemen-
tatie van beleid t.a.v. mediawijsheid/social media en het 
gebruik van de iPad in alle groepen binnen de school.

• Realisatie en implementatie van ontwikkelingen vallend 
onder ‘de veilige school’.

• Cursusaanbod voor ouders: ook komend jaar  jaar wor-
den er in samenwerking met de ouderraad verschillende 
cursussen aan ouders aangeboden. Te denken valt aan 
o.a. cursussen tillen en tiltechnieken, gebaren  en onder-
steunende communicatie en spel.

• Kwaliteitsontwikkelingen voor het SO:
• Afgelopen jaar zijn wij met het project List gestart. Dit 

project is gericht op het verbeteren van de kwaliteit 
van het leesonderwijs en leesbevordering. Inmiddels 
zijn de resultaten zo positief, dat wij dit project verder 
uitbouwen naar overige groepen binnen de SO. 

• Verdere ontwikkeling van het leesonderwijs voor SO 
leerroute 2.

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: verdere implemen-
tatie van de methode ‘Rots en Water’ in het kader van 
de vergroting van de fysieke weerbaarheid.

• Kwaliteitsontwikkelingen VSO:
• Binnen de VSO staat transitie centraal; in het afge-

lopen jaar is de visie hieromtrent geformuleerd. Het 
centrale thema van de VSO- ontwikkeling zal zijn het 
verder ontwikkelen van het integrale onderwijs-, zorg- 
en revalidatieaanbod naar arbeid en dagbesteding en 
de daarbij passende leerlingzorgstructuur, waarbij de 
jongere eigenaar is van zijn of haar toekomstplan en 
de daarbij passende organisatie. 

• VSO leerroute 2: doorgaande lijn in het thematisch 
werken vanuit arbeidsprofielen.

• VSO leerroute 3-4: verder vormgeven van het arbeids-
profiel; buitenwerk. Dit in samenwerking met het Helicon.

• Sport en beweging in het VSO, gericht op transitie 
naar vrijetijdsbesteding. VSO-leerlingen oriënteren zich 
breed op allerlei sporten door middel van modules.

• Verdere samenwerking met het regulier VO (PROO en 
Helicon) ten aanzien van differentiatiemogelijkheden 
(deelcertificaten/ stagemogelijkheden, gezamenlijke 
workshops, enz.) om het aanbod voor de VSO-leerling 
op maat aan te kunnen bieden. 

• Voor de externe dienstverlening geldt dat onze leer-
krachten in externe dienst gepositioneerd zijn binnen de 
nieuwe samenwerkingsverbanden en er een meer flexi-
bele en dialooggerichte dienstverlening vereist is. Dit 
vraagt ondernemerschap, nieuwe diensten gericht op 

de maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen (pas-
send onderwijs) en de dialoog met de nieuwe samen-
werkingsverbanden en profilering in de regio. Naast de 
inzet van bovengenoemde leerkrachten in externe dienst 
kunnen de samenwerkingsverbanden een beroep doen 
op gespecialiseerde ondersteuning vanuit verschillende 
disciplines in allerlei nieuwe onderwijsarrangementen in 
het regulier en voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt 
er met revalidatie een aantal diensten ontwikkeld, die 
vanuit Atlent aan de samenwerkingsverbanden aange-
boden worden. Te denken valt aan cursussen, nascho-
ling en specialistische ondersteuning en advisering.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

De deskundigheidsbevordering van het personeel is gericht 
op de bovengenoemde ontwikkelingen. Samen met o.a. Tol-
brug, Cello, CED Groep (Centrum Educatieve Dienstverlening, 
Rotterdam), P.I. de Hondsberg, het Koning Willem 1 College 
en onze externe dienst is er een traject voor deskundigheids-
bevordering op maat voor onze school uitgezet. Op school-
niveau richten wij ons op het versterken van de kwaliteit van 
alle vakgroepen, zowel op inhoud als op samenwerking.
Daarnaast kennen wij nog de individuele trajecten voor 
o.a. de gedragsdeskundigen, leerkrachten en assistenten 
en volgen we de onderwijsontwikkelingen door middel van 
symposia, conferenties en studiedagen. 

3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

Werken met de Acticomm.
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COMMISSIE VAN BEGELEIDING 

De Commissie van Begeleiding (CvB) bestaat uit de mana-
ger onderwijs, gedragsdeskundigen, maatschappelijk wer-
kenden en revalidatieartsen.
Wanneer een nieuwe leerling op school geplaatst wordt, 
stelt de CvB een ontwikkelingsperspectief op. Hierin wordt 
omschreven wat de verwachtingen, vooruitzichten en on-
dersteuningsbehoeften van de leerling zijn op het gebied 
van onderwijs, zorg en revalidatie. Onderwijs en revalidatie 
formuleren gezamenlijk het perspectief en de daarbij be-
horende leerroute.
Aan de hand van het perspectief plaatst de leerkracht de 
leerling in het groepsplan en stelt het individuele hande-
lingsplan op.
Jaarlijks wordt het gestelde perspectief geëvalueerd en 
indien nodig aangepast aan de hand van de ontwikkeling.
Daarnaast begeleiden de leden van de CvB leerlingen, ouders 
en medewerkers. Ook geeft de CvB voorlichting en advies 
en bewaakt ze de kwaliteit van de groeps- en handelings-
plannen.

LEERLINGDOSSIERS

Van elke leerling die op Mytylschool Gabriël wordt toegela-
ten, wordt een digitaal dossier aangelegd. Dit dossier wordt 
gedurende de jaren dat de leerling op school verblijft bijge-
houden. In het dossier wordt alle leerlinggerelateerde infor-
matie bewaard. Het gaat hierbij, naast algemene informatie, 
om het aanmeldingsformulier m.b.t. vervoersafspraken en 
-regeling, het perspectiefdocument, verslagen van bespre-
kingen, verslagen van revalidatie en onderwijs, informatie 
uit het leerlingvolgsysteem, onderwijskundige verslagen, 
rapporten, correspondentie en alle andere voor de leerling 
relevante zaken. Het dossier wordt bewaard tot vijf jaar na-
dat de leerling is uitgeschreven.

Is uw kind 16 jaar of ouder, dan heeft het zelf recht op inzage 
in zijn of haar leerlingdossier. Bij een leerling jonger dan 16 
jaar heeft de wettelijk vertegenwoordiger namens het kind 
recht op inzage.

Wettelijk vertegenwoordiger
De wettelijk vertegenwoordiger van een kind is degene die 
gezag heeft over het kind. Gezag wordt meestal door een 
of beide ouders uitgeoefend. Als ouder met gezag over 
een kind jonger dan 16 jaar heeft u dus recht op inzage in 
het dossier van uw kind.
 
Geen inzage dossier zonder gezag
Heeft als u als ouder niet (meer) het gezag over uw kind, 
bijvoorbeeld na een echtscheiding? Dan heeft u geen recht 
op inzage in het dossier van uw kind. Wel heeft u recht 
op belangrijke informatie over uw kind, zoals de school-
prestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van het kind 
hiermee niet wordt geschaad.
 
De school van uw kind moet vóór het verstrekken van infor-
matie een afweging maken tussen uw belang en dat van 

uw kind. De school zal zware argumenten moeten aanvoeren 
om u als ouder niet te informeren over uw kind. Alleen als 
blijkt dat het geven van informatie nadelig is voor uw kind, 
mag de school u informatie weigeren.
 
Inzage leerlingdossier in de praktijk
Welke rechten u heeft als u inzage wilt en wat een orga-
nisatie van u kan vragen, leest u bij Praktische uitwerking 
inzagerecht.
  
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook de 
website van het CBP raadplegen. http://www.mijnprivacy.nl/ 
Vraag/Privacy-van-kinderen-en-jongeren/Privacy-in-het- 
onderwijs/Pages/privacy-onderwijs.aspx

STROOMPLAN 

Per uitstroomprofiel is het onderwijsaanbod per vakgebied 
beschreven in een stroomplan. Dit plan geeft voor elk vak-
gebied en voor de gehele schoolloopbaan de doorgaande 
lijn aan. Het vormt de basis van het onderwijsaanbod aan de 
hand waarvan het groepsplan, en daaropvolgend het han-
delingsplan, voor dat specifieke vakgebied wordt opgezet.
Per uitstroomprofiel, per leerjaar en per vakgebied beschrijft 
het stroomplan:
• het na te streven functioneringsniveau, inclusief de (tus-

sen)doelen, zoals die landelijk worden aangehouden 
voor SO, ZML en VSO; 

• de methoden en leermiddelen die daarbij passen;
• de daarbij passende toetsen en toetsscores;
• het pedagogisch en didactisch handelen.

GROEPSPLAN 

Het groepsplan biedt de leerkracht een kader bij het na-
streven van de doelen voor de leerlingen. In het groeps-
plan staan de doelen geformuleerd waaraan de komende 
periode gewerkt wordt, maar ook op welke manier en met 
welke middelen we aan de verwezenlijking van die doelen 
werken. Daarnaast staat in het groepsplan welke algemene 
begeleidingsafspraken voor de betreffende groep zijn ge-
maakt.

Leerlingen maken deel uit van een basisgroep. Dit is een 
groep leerlingen van dezelfde leeftijdscategorie, maar niet 
per se van hetzelfde ontwikkelingsniveau. Per leergroep 
stellen we een groepsplan op voor de belangrijkste vak- en 
vormingsgebieden. In het groepsplan staan:
• De groepsdoelen: de doelen voor de belangrijkste deel-

gebieden die binnen het schooljaar aan bod komen, inclu-
sief het bijbehorende niveau op de leerlijn.

• De leerstof: de te gebruiken (delen van) methodes, bron-
nen en materialen om de doelen te verwezenlijken. Hiervoor 
maken we gebruik van de onderdelen ‘methodiek en leer-
stofbereik’ en ‘aanvullende bronnen’ uit het stroomplan.

• De leerlingen per niveau: een verdeling van de leer- 
lingen in hanteerbare instructiegroepen. Dat betekent in 
de praktijk: maximaal drie niveaugroepen, uitzonderingen 
daargelaten.

4. LEERLINGZORG
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• De aanpak, organisatie en groeperingsvorm: o.a. de 
mate en de vorm van differentiatie, instructie en verwer-
king van de leerstof.

• Evaluatie: op welke wijze en wanneer worden de in het 
groepsplan gestelde doelen geëvalueerd.

HANDELINGSPLAN

In ons leerlingvolgsysteem staan alle vak- en vormingsge-
bieden die gelden voor onze doelgroepen. Dit betreft de 
leerlijnen en de doelenlijsten die zijn opgesteld conform de 
kerndoelen voor SO, ZML en VSO. Deze vormen samen een 
doorgaande lijn.

Op basis van het perspectief van de leerling en de aan-
gegeven doorgaande lijn in het stroomplan bepaalt de 
leerkracht per schooljaar de doelen. Dit gebeurt in eerste 
instantie groepsgewijs (in het groepsplan: zie de paragraaf 
hiervoor). In tweede instantie gebeurt dit, alleen voor ge-
bieden waar dit nodig is, in een individueel handelingsplan. 
Dit handelingsplan kan zowel aanvullend op het groeps-
plan als in plaats van het groepsplan opgezet worden. De 
leerkracht stemt dit af met de gedragsdeskundige.
De geformuleerde doelen, zowel in het groepsplan als in het 
handelingsplan, komen terug in het handelingsplan voor de 
ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Daarin beschrijft 
de leerkracht tevens hoe (door middel van welke werkwijze en 
organisatie) hij deze doelen tracht te verwezenlijken.

Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht 
het handelingsplan met de ouders.
Aan het eind van het schooljaar evalueert de leerkracht de 
in het handelingsplan gestelde doelen. Dit gebeurt zowel 
schriftelijk als in een individueel gesprek met de ouders.

EINDVERSLAG 

In navolging van artikel 43 van de Wet op de Expertise-
centra wordt voor iedere leerling die de school verlaat een 
eindverslag opgesteld. Dit gebeurt in overleg met het onder-
wijzend personeel en de Commissie van Begeleiding.
Op het moment dat een leerling de school verlaat, ont-
vangen ouders ten behoeve van de toekomstige school, 
arbeidsplaats of vorm van dagbesteding de volgende do-
cumenten:
• het meest recente ontwikkelingsperspectief;
• het meest recente psychodiagnostisch onderzoeks- 

rapport;
• het meest recente handelingsplan, inclusief evaluatie;
• het onderwijskundig eindverslag.

NAZORG 

Zoals door de Wet op de Expertisecentra verplicht is, 
wordt op Mytylschool Gabriël gestructureerd nazorg ge-
boden aan leerlingen die vanuit het VSO uitstromen. Tot 
twee jaar na schoolverlaten vinden vaste contactmomen-
ten plaats. Hierbij neemt, afhankelijk van de leerroute, 
de arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende telefo-
nisch contact op met (de ouders van) de oud-leerling en 
informeert of de plaatsing op het vervolgonderwijs, de 
dagbesteding of de arbeidsplaats naar verwachting ver-
loopt. Wanneer hulpvragen bestaan, geeft Mytylschool 
Gabriël advies en/of verwijst door naar een geschikte 
instantie. Hiernaast kunnen oud-leerlingen, hun ouders 
en de uitstroombestemming contact opnemen met de 
arbeidstoeleider of maatschappelijk werkende van Mytyl-
school Gabriël voor vragen over vervolgonderwijs, arbeid 
of dagbesteding.

4. LEERLINGZORG

Werken in de moestuin
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5. REVALIDATIE

REVALIDATIEGENEESKUNDIGE EN  
PARAMEDISCHE ZORG

Binnen Atlent-KinderExpertiseCentrum werkt Mytylschool 
Gabriël nauw samen met de afdeling kinderrevalidatie van 
Tolbrug Specialistische Revalidatie. De zorg kan bestaan 
uit revalidatiebehandeling en/of onderwijsondersteuning. 
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, bewe-
gingsagogen, gedragsdeskundigen, maatschappelijk werk 
en de revalidatiearts of physician assistent leveren die zorg.
Niet alle leerlingen van Mytylschool Gabriel hebben revali-
datiebehandeling nodig.

REVALIDATIEBEHANDELING

We werken volgens het principe ‘één kind, één plan!’ Daar-
mee bedoelen we dat ook de revalidatiebehandeling zoveel 
mogelijk geïntegreerd is in het totale leerplan van het kind.
Als een leerling van onze school revalidatiebehandeling 
nodig heeft, verwijzen we hem (met zijn ouders) eerst naar 
het spreekuur van de revalidatiearts. De revalidatiearts of 
physician assistant bepaalt of een revalidatietraject inder-
daad nodig is en is eindverantwoordelijk voor de revali-
datiebehandeling. Deze (schriftelijke) verwijzing kan ge-
beuren door de schoolarts, de huisarts of de behandelend 
specialist van het kind/de jongere in het ziekenhuis.

De revalidatiearts of physician assistant voert een vraag-
gesprek met de ouders en hun kind en verricht lichamelijk 
onderzoek. Aan de hand van de gegevens die de revali-
datiearts of physician assistant op deze manier verzamelt, 
stelt hij in samenspraak met de ouders zo nodig een revali-
datieplan op. Indien van toepassing omvat dit plan meestal 
eerst een observatiebehandeling van 4 – 6 weken door het 
behandelteam. 
De revalidatiearts of physician assistant bespreekt de be-
vindingen van de observaties met de ouders. Dit gebeurt 
tijdens de teambespreking met behandelaars en ouders (in 
het geval van het VSO met tevens de jongere daarbij) of de 

gezamenlijke perspectiefbespreking die de ouders hebben 
met de revalidatiearts en de gedragsdeskundige. Tijdens 
een dergelijke bespreking wordt gezamenlijk een behandel-
plan gemaakt. Het is dus van groot belang voor het maken 
van een goed en gezamenlijk plan dat ouders (en jonge-
re) deelnemen aan deze besprekingen. Het behandelplan 
wordt in de loop van een schooljaar 1 of 2 maal geëvalueerd 
en zo nodig bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van 
het kind. De revalidatiearts of physician assistant nodigt de 
ouders doorgaans 1 tot 2 maal per jaar opnieuw uit voor een 
gesprek om te inventariseren of er hulpvragen of knelpun-
ten bestaan in het functioneren van het kind. 

Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fysio-
therapeut op school een spreekuur samen met de ortho-
pedisch schoenmaker en de orthopedisch instrumentma-
ker onder regie van de revalidatiearts. De fysiotherapeuten 
van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met een 
schoenaanpassing met enige regelmaat op dit spreekuur 
worden gezien. Als u dit spreekuur tussentijds wilt bezoe-
ken, kunt u contact opnemen met de secretaresse van de 
revalidatiearts om een afspraak te maken.
Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebehan-
deling.

REVALIDATIEARTS

De revalidatiearts of physician assistant is coördinator en 
eindverantwoordelijke van het revalidatieteam. Hij bekijkt 
of er behandeling nodig is, stelt in overleg de vorm van 
behandeling vast en coördineert het behandelproces.
De revalidatiearts of physician assistant bekijkt de nood-
zaak van aanpassingen, voorzieningen en hulpmiddelen 
zoals spalken en beugels.
Hij onderhoudt contact met andere artsen, zoals de huis-
arts, de specialist en zo nodig – met toestemming van de 
ouders – artsen van de zorgverzekeraar. 

ERGOTHERAPEUT

De ergotherapeut richt zich op het aanleren en verbeteren 
van allerlei dagelijkse handelingen zoals verzorging, spelen, 
zich verplaatsen en schrijven. De ergotherapeut probeert 
hierbij, samen met de ouders, de zelfstandigheid en de zelf-
redzaamheid van het kind zo optimaal mogelijk te maken. 
De ergotherapeut adviseert als er aanpassingen nodig zijn, 
zoals bijvoorbeeld een speciale stoel, een fiets of als het 
gaat om een woningaanpassing. 

LOGOPEDIST

De logopedist behandelt het kind bij vertraagde spraak- en 
taalontwikkeling, evenals bij gehoor- en stemproblemen. 
Ook oefent de logopedist de mondfunctie van een kind, 
zoals het kauwen en slikken wanneer er problemen zijn bij 
het eten en drinken. 
Verder adviseert de logopedist als er aanpassingen nodig 
zijn voor communicatie, zoals ondersteunende communi-
catiemiddelen.
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FYSIOTHERAPEUT

De fysiotherapeut richt zich op het ontwikkelen of onder-
houden van de bewegingsmogelijkheden, zoals zitten, kruipen, 
staan en lopen. De fysiotherapeut adviseert als het kind voor-
zieningen nodig heeft, zoals orthopedische schoenen, spalken 
of loophulpmiddelen.

BEWEGINGSAGOOG

De bewegingsagoog richt zich op beperkingen die er zijn op 
het gebied van sport, bewegen en mogelijke psychosocia-
le problemen. De bewegingsagoog werkt met motorische 
oefeningen en het ervaren van bewegen aan doelen als bij-
voorbeeld: zelfvertrouwen krijgen, angsten overwinnen, min-
der snel boos worden. Hij kan begeleiden en advies geven bij 
het vinden van een geschikte sportactiviteit of bijvoorbeeld 
zwemles. 
 
MAATSCHAPPELIJK WERKENDE 

De maatschappelijk werkende kan de ouders onder-
steunen bij het doorlopen van het behandeltraject. 
Hierbij is er niet alleen aandacht voor de beperkingen 

maar ook voor de mogelijkheden. Ook kan men bij hem 
of haar terecht met vragen over bijvoorbeeld sociale 
voorzieningen. 

PSYCHOLOOG 

De psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het be-
handelteam. Deze verricht psychologisch onderzoek door 
middel van een gesprek, (spel)observatie en het afnemen 
van tests. Het onderzoek kan zich richten op cognitieve 
stoornissen (zoals oriëntatie- of geheugenproblemen) en 
psychodiagnostiek gericht op de ontwikkeling. Daarnaast 
kan hij een revalidant (en eventueel familieleden of naas-
ten) begeleiden bij psychische problemen. 

PSYCHOLOGISCH ASSISTENT

De psychologisch assistent voert testen uit in opdracht van 
de gedragsdeskundigen, met wie hij ook de testresultaten 
bespreekt. 
Mytylschool Gabriël ondersteunt middels haar externe dienst-
verlening kinderen, jongeren en leerkrachten van reguliere 
scholen in het realiseren en optimaliseren van het onderwijs 
aan kinderen en jongeren die een ondersteuningsbehoefte 
hebben van fysiek-medische aard (al dan niet in combinatie 
met cognitieve en/of sociaal-emotionele behoeften) als gevolg 
van een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte.

5. REVALIDATIE
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6. EXTERNE DIENSTVERLENING

DOELGROEP

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël beschikt 
over kennis en expertise op het gebied van onderwijs aan 
leerlingen met uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, 
zoals:
• Cerebrale parese
• Aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
• Spina bifida
• Neuromusculaire aandoeningen
• Metabole aandoeningen
• DCD
• Epilepsie
• Chromosomale afwijkingen
• Oncologische aandoeningen
• Diverse syndromen
• Onverklaarde lichamelijke klachten

Op basis van deze ziekten of aandoeningen worden belem-
meringen in het onderwijs ervaren, die leiden tot ondersteu-
ningsbehoeften op het gebied van:
• Leren en ontwikkeling
• Sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
• Communicatieve ontwikkeling
• Fysieke en medische ontwikkeling
• De thuissituatie

ONDERSTEUNING

Elke reguliere school is verantwoordelijk voor basiszorg. 
Wanneer de basiszorg van de reguliere school niet toereikend 
is om de ondersteuningsbehoefte van een leerling op fysiek-
medisch gebied ten gevolge van een fysiek beperking of 
langdurige ziekte te beantwoorden, kan specifieke expertise 
worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband waar 
de school deel van uit maakt. Binnen elk samenwerkings-
verband zijn één of meer leerkrachten van de externe 
dienstverlening van Mytylschool Gabriël werkzaam. Vanuit 
diverse disciplines kan expertise geboden worden. De onder-
steuningsvraag bepaalt de inzet van de specialist of combi-
naties van specialisten. 

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël explo-
reert haar expertise door middel van drie pijlers:
1. Ondersteuningsbehoeften

• Ondersteunen bij het formuleren en verhelderen van 
de ondersteuningsbehoeften. Om te kunnen bepalen 
welke interventies door  welke discipline nodig zijn, is 
het belangrijk inzicht te krijgen in de ondersteunings-
behoefte van de leerling. Het stellen van gerichte 
vragen (voortvloeiend uiT het ziektebeeld of de aan-
doening) en het maken van de juiste analyse moet dit 
inzicht verschaffen. 

              
 Dit kan leiden tot begeleiding op maat en/of kennis-

deling.
• In kaart brengen van de consequenties m.b.t. de da-

gelijkse praktijk en het inrichten van het onderwijs in 
haar ruimste zin (inhoud onderwijsaanbod/curriculu-

maanpassing, onderwijs- en zorgorganisatie, huisves-
ting, enz.).

2. Begeleiding op maat:
 De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël 

biedt kortdurende, dialoog gestuurde, flexibele, speci-
alistische en resultaatgerichte ondersteuning op leer-
ling-, leerkracht- en teamniveau. 

3. Kennisdeling:
   De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël deelt 

haar kennis graag, met als doel het vergroten van de 
kwaliteit van het regulier onderwijs met betrekking tot de 
kennis en vaardigheden, voortvloeiend uit een ondersteu-
ningsbehoefte. Tevens kunnen andere instanties (te denken  
valt aan praktijken voor remedial teaching, peuterspeel-
zalen, huiswerkbureaus, opvoedbureaus e.d.) in geval 
van vragen over (de begeleiding van) kinderen met een 
lichamelijke beperking of langdurige ziekte een beroep 
doen op de kennis en expertise van de externe dienstver-
lening. Door middel van workshops, symposia, modulen 
en cursussen op locatie verzorgen onze gespecialiseerde 
medewerkers nascholing op maat van een team, school 
en/of samenwerkingsverband.

ORGANISATIE

Onze leerkrachten externe dienst (vroegere ambulant begelei-
ders) werken structureel in ieder samenwerkingsverband. 
Zij zijn aan ieder SWV toegevoegd en zorgen zo dat de 
expertise van de mytylschool ingezet wordt voor kinderen 
met specifieke ondersteuningsbehoeften zoals hierboven 
is vermeld. 

SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING

Daarnaast kennen wij de zeer specialistische ondersteuning 
van een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk 
werkende, gedragsdeskundige, vakleerkracht sport en bewe-
ging en assistente. Deze ondersteuning is door ieder samen-
werkingsverband aan te vragen of in te kopen. 

De kinderfysiotherapie kan scholen, leerlingen en leerkrachten 
adviseren t.a.v. het stimuleren van de optimale ontwikkeling 
bij motorische en functionele problemen in de ontwikkeling. 
Binnen de externe dienst richt de fysiotherapeut zich op 
onderwijs en stage-gerelateerde problemen. 

De kinderergotherapie stelt leerlingen in staat om dagelijk-
se activiteiten op school zo goed en zelfstandig mogelijk en 
met plezier uit te kunnen voeren en daarbij voorwaarden te 
scheppen voor verdere ontwikkeling van de schoolse vaar-
digheden. De adviezen worden zo praktisch mogelijk en op 
maat gegeven, passend bij de situatie van de leerling in de klas. 
De gespecialiseerde leerkracht sport en beweging adviseert 
en begeleidt leerkrachten/docenten en leerlingen binnen 
de lessen sport en beweging zodat de leerling kan participeren 
op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden.

Psychologen en de gedragsdeskundige kunnen worden in-
gezet voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 
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die als gevolg van een lichamelijke beperking, langdurige 
ziekte, (motorische) ontwikkelingsachterstand en/of bijko-
mende gedragsproblemen, extra ondersteuning en bege-
leiding behoeven op het gebied van leren-leren, didactische 
vaardigheden, sociaal-emotioneel functioneren (handi-
capacceptatie, sociaal welbevinden) en zelfredzaamheid.

De coördinatie van deze specialistische ondersteuning ligt 
in handen van Anke van de Rijt. Met haar kunt u contact 
opnemen voor deze dienstverlening. Zij is telefonische 
bereikbaar op dinsdagmiddag van 13:00-17:00 en op 
woensdag van 9:00-12:30.
Telefoonnummer: 073-8519100.
Mailadres: a.vd.rijt@mytylschool-gabriel.nl 

Wij vinden dat ouders en school partners zijn in de opvoeding. 
Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk overeenkomsten 
zijn in de benadering van het kind, zowel op school als 
thuis. Wij zullen daarom alles in het werk stellen onze doel-
stellingen en werkwijze met de ouders te delen, om deze 
vanuit een gezamenlijk plan te realiseren.
Binnen de school stellen we de betrokkenheid van de ou-
ders zeer op prijs. Om een beeld te krijgen van ons onder-
wijs hebben ouders de mogelijkheid om - in overleg met de 
leerkracht of therapeut - in de klas of bij de behandeling 
aanwezig te zijn. Wij raden ouders en eventuele broertjes 
en/of zusjes dan ook aan een dag mee te lopen op school.
Daarnaast kennen wij nog de volgende verschillende vormen 
van informatieavonden voor de ouders.

6. EXTERNE DIENSTVERLENING

Afsluiting thema “Circus” bij de kleuters
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7. OUDERS

ALGEMENE OUDERAVOND 

De algemene ouderavond is bedoeld voor de hele school 
en vindt twee keer per jaar plaats. 
De eerste algemene ouderavond zal in het begin van het 
schooljaar plaatsvinden (in september). Tijdens deze bij-
eenkomst informeren we de ouders over de inhoud van het 
onderwijsprogramma en overige activiteiten en ontwikke-
lingen binnen Atlent. 
De tweede ouderavond heeft een algemeen informatief 
karakter en wordt georganiseerd door de ouderraad. Alle 
ouders krijgen een uitnodiging voor deze ouderavond.

INDIVIDUELE OUDERAVOND

Twee keer per jaar vindt er een individuele ouderavond plaats. 
Aan het begin van het schooljaar bespreekt de leerkracht het 
handelingsplan met ouders en stellen zij dat samen vast. 
Aan het eind van het schooljaar evalueren we met de ouders 
het onderwijsaanbod en de geformuleerde doelen van het 
handelingsplan.
Voor SO leerroute 4-5 is er in januari ook een individuele 
ouderavond, waar de leervorderingen van de leerlingen be-
sproken worden. Daarnaast zal dit jaar de vakgroep sport 
en beweging zich aansluiten bij de individuele ouderavond, 
zodat ouders ook met hen een afspraak kunnen maken om 
te praten over de vorderingen, of vragen te stellen over 
vrijetijdsbesteding op het gebied van sport en zwemmen.

THEMA-AVOND

Het aantal thema-avonden kan variëren per jaar. De thema’s 
kunnen voortkomen uit het jaarplan, maar kunnen eveneens 
vanuit de ouderraad aangedragen worden. 
De ouders voor wie de ouderavond bedoeld is, ontvangen 
een uitnodiging.

HUISBEZOEK 

Uitgangspunt:
Huisbezoeken worden afgestemd op professionele meer-
waarde en noodzaak ten aanzien van leerlingen, ouders en 
medewerkers per afdeling SO/VSO en leerroute. 
Per huisbezoek kunnen de doelstelling(en) en/of aandachts-
punt(en) verschillend zijn:

• ondersteuningsbehoefte van ouders aanscherpen m.b.t. 
een eventuele verwijzing naar andere disciplines;

• verwachtingen reëel krijgen;
• brug ‘autonomie en zelfstandigheid’ tussen school en thuis;
• ouders krijgen vertrouwen in de school;
• medewerkers krijgen belangrijke informatie over leerling 

m.b.t. zorg, voeding en opvoedinsstijl.

Er zijn verschillende momenten waarop huisbezoeken 
plaatsvinden:

• Aanmelding: bij aanmelding van een nieuwe leerling 
voor Mytylschool Gabriël gaat de schoolmaatschappe-
lijk werkende altijd op huisbezoek. 

• De leerkrachten en assistenten gaan op huisbezoek bij 
een nieuwe leerling, van startend op school t/m leerroute 
SO, of bij instroom in een leerroute. Dit geldt voor de 
periode t/m 14 jaar. Ouders en/of leerlingen kunnen 
kenbaar maken of zij een huisbezoek wenselijk vinden.

• Huisbezoeken door therapeuten gebeuren meestal na 
overleg met de revalidatiearts.

• Huisbezoeken naar aanleiding van gesignaleerde proble-
men spreken we af in onderling overleg met de Commissie 
van Begeleiding.

COMMUNICATIE TUSSEN GROEP EN OUDERS

Afgelopen schooljaar is er op het SO een pilot geweest 
met het programma ‘klasbord’ dat via internet; een tablet 
of mobiele telefoon, gebruikt kan worden. Er zijn een 4-tal 
klassen uit verschillende leerroutes (kleuters,  SO 1, SO2 en 
de jongste klas van SO 4/5) die op ‘klasbord’ een groep aan-
gemaakt hebben  voor ouders.
Via het programma kan op laagdrempelige wijze via foto’s en 
korte tekst, dagelijks een indruk gegeven worden van de acti-
viteiten in de klas. Voor individuele bijzonderheden wordt nog 
apart via de mail gecommuniceerd. Dit zal in de toekomst ook 
op een afgeschermde manier via klasbord kunnen.
De pilot is geëvalueerd met de gebruikers en behoudens een 
aantal kanttekeningen en verbeterpunten, zijn de ervaringen 
erg positief.
Komend schooljaar zal er in de klassen waar het passend is, 
deze communicatiewijze worden ingezet. Hierbij onderschei-
den wij twee wijzen van communicatie:
• communicatie ondersteunend aan het verhaal van het kind; 

(leerroute 1 en 2)
• ouders informeren over het kind.
Ouders die het betreff en, worden hierover geïnformeerd.

OUDERRAAD
De school heeft een ouderraad die betrokken is bij de ont-
wikkelingen van de school en medeverantwoordelijk is 
voor de inhoud van de algemene ouderavonden.

Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs. Een school die bruist van 
het leven en midden in een samenleving staat die continu 
aan verandering onderhevig is. Ons belangrijkste doel 
is onze leerlingen zodanig uit te rusten dat ze een plek 
kunnen verwerven binnen die samenleving en dat zij 
gezien worden als volwaardig mens.
 
Dat doen we elke dag met heel veel plezier, energie 
en toewijding, want door achterover te leunen en af 
te wachten kom je er niet. Vooral niet als je werkt met 
leerlingen met een specialistische ondersteuningsbehoefte, 
die een lichamelijke of een meervoudige beperking  
hebben of een chronische/langdurige ziekte.
 
Naast coachend, begeleidend en docerend zijn we ook 
ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het 
beste uit elk individueel kind en jongere te halen. Daarom 
zijn we altijd aangesloten op de nieuwste inzichten en gaan 
we geen uitdaging uit de weg. Niet omdat het moet, maar 
omdat dat onze basishouding is. Èn omdat we door onze 
jarenlange ervaring weten dat we de leerlingen  
zo het beste verder helpen.
 
Elke dag worden we opnieuw uitgedaagd om dit zo goed 
mogelijk te doen. Door de leerlingen maar ook door onszelf. 
Omdat we weten dat je alleen resultaat bereikt door verder 
te gaan waar anderen opgeven. 

Door achterover te leunen en af te wachten kom je er niet. Dat beseffen we als geen 
ander. Het klinkt misschien raar maar daarom zijn we naast coachend, begeleidend en 
docerend, ook ondernemend. Vanuit die rol hebben we de ambitie om het beste uit elk 
individueel kind en jongere te halen. Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we 
altijd aangesloten zijn op de nieuwste inzichten, gaan we geen uitdaging uit de weg, zijn 
we uitermate oplossingsgericht ingesteld en zetten we door waar anderen opgeven.

We doen de dingen niet omdat ze zo moeten of omdat 
het zo voorgeschreven is. We doen de dingen vooral 
omdat we geloven in een aanpak waarbij we, binnen de 
gestelde kaders, de mogelijkheden van elk afzonderlijk 
kind en jongere centraal stellen. Dat betekent dat we 
niet altijd de paden kiezen die al begaan zijn. Wij kiezen 
vooral voor oplossingen die de leerlingen verder helpen 
in een wereld die continu verandert.

Mytylschool Gabriël
Kooikersweg 303

5223 KE  ‘s-Hertogenbosch

073 - 85 19 100 
info@mytylschool-gabriel.nl

http://www.mytylschool-gabriel.nl/

Als er iets belangrijk is dan is het 
echt en open in de wereld van onze 
leerlingen staan. Omdat we weten 
dat we hen het best begrijpen en 
verder helpen door oprecht te zijn 
en goed te kijken en luisteren naar 
ze. Dat is overigens geen trucje 
of een houding die we aannemen 
wanneer het uitkomt. Het is de basis 
van alles wat we doen. 

Een continu proces waarin we elke 
dag opnieuw leren van de beste 
voorbeelden op dat gebied, namelijk 
de leerlingen zelf. 
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De ouderraad bestaat momenteel uit vijf ouders met kinderen 
op Mytylschool Gabriël. De samenstelling van de ouder-
raad bestaat idealiter uit ouders met kinderen in de diverse 
leeftijdsfases (kleuters, SO en VSO), maar ook uit de diverse 
leerrichtingen. Ouders die graag lid willen worden van de 
ouderraad kunnen een mailtje sturen naar: 
ouderraad.gabriel@gmail.com

De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per jaar samen met 
leden van het managementteam. Alle ouders kunnen hun 
vragen en/of opmerkingen neerleggen bij de ouderraad. 
Op deze manier blijft de school op de hoogte van wat 
ouders bezighoudt.

De ouderraad stelt o.a. de notulen van de ouderraadverga- 
deringen beschikbaar, verstrekt informatie over de thema-  
avonden en meldt overige actuele zaken die van belang zijn 
voor de kinderen.

De ouderraad organiseert minimaal drie maal  per school-
jaar een ‘oudercafé-avond’. Dit kan een vrije inloopavond 
zijn, waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen over uit-
eenlopende onderwerpen, maar dit kan ook een thema- 

avond zijn, waarbij een specifiek onderwerp aan bod komt. 
Thema-avonden gaan alleen door bij een minimale aan-
melding van vijftien ouders.

Het e-mailadres van de ouderraad is: 
ouderraad.gabriel@gmail.com.

Voor ouders die niet beschikken over een computer is het 
altijd mogelijk om schriftelijk te communiceren met de ouder-
raad, er is een postvakje ‘ouderraad’ op school aanwezig.

De huidige ouderraad wordt gevormd door: 
Alice van der Westen, Erica van Ballegooijen, 
Imke van der Heijden, Yvonne van Luijtelaer en 
Sandra Steuten
 
RECHT OP INFORMATIE NA ECHTSCHEIDING

Na echtscheiding behouden in principe beide ouders ge-
zamenlijk het gezag over hun kinderen. De ouder bij wie 
het kind woont, de zogenaamde verzorgende ouder, krijgt 
vanuit school de nodige informatie. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan de voortgang op school, informatie over ouder-
avonden, rapporten e.d. 
Een niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie 
over het kind. Zelfs al heeft deze ouder het ouderlijk gezag 
niet of zelfs geen omgangsregeling. Alleen de rechter kan 
in een specifiek geval bepalen, dat de school mag afwijken 
van zijn informatieplicht.
Bepaalde mensen beschikken door hun beroep over be-
langrijke informatie over het kind. U kunt hierbij denken 
aan de leerkracht, hulpverlener of arts. Deze derden zijn 
verplicht informatie te verschaffen aan beide ouders, dus 
zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder. Deze 
derden hoeven dit niet uit eigen beweging te doen, de 
niet-verzorgende ouder moet hier zelf om vragen. Verder 
moet het een concrete vraag betreffen en het moet gaan 
om belangrijke feiten en omstandigheden. De informatie 
moet bovendien betrekking hebben op de persoon van het 
kind of diens verzorging of opvoeding. De niet-verzorgen-
de ouder kan bijvoorbeeld bij de schoolleiding informeren 
naar de schoolprestaties van het kind.
Er bestaan uitzonderingen op de plicht informatie te ver-
strekken. Er hoeft geen informatie gegeven te worden indien: 
• de informatie ook niet aan de verzorgende ouder gegeven 

hoeft te worden, bijvoorbeeld in verband met het be-
roepsgeheim van een arts; 

• het geven van informatie in strijd is met de belangen van 
het kind. 

Indien de derde weigert de informatie te verstrekken, kan 
de niet-verzorgende ouder de rechter verzoeken om te 
bepalen dat de informatie alsnog wordt gegeven. Scholen 
beschikken over een klachtenregeling. Bij de klachtencom-
missie van de school kan de weigering om informatie te 
verstrekken worden aangekaart.

(Bron: Wetboek Personen en Familierecht Boek 1, Titel 15 
Omgang en informatie. Art. 1:377c BW)

7. OUDERS
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8. KETENSAMENWERKING

Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking waar-
bij verschillende partijen met elkaar meekijken naar elkaars 
werk tijdens de verschillende fases van een project. Dit met 
als doel de best mogelijk resultaten te behalen. Op deze 
manier bouwen de partijen onderling vertrouwen op, wat 
weer leidt tot nieuwe samenwerking in een volgend project.
Een kind maakt in zijn ontwikkeling verschillende fases 
door. Mytylschool Gabriël maakt daar onderdeel van uit, 
maar ook van de keten van samenwerkende organisaties 
en instellingen die betrokken zijn bij de begeleiding van 
een kind gedurende die gefaseerde ontwikkeling. Dit alles 
met het maximaal perspectief als doelstelling.

De verschillende fases in de ontwikkeling waar Mytylschool 
Gabriël onderdeel van is:
• Instroom: de overgang van peuter naar kleuter. Een kind 

gaat van de peuterspeelzaal naar een mytylschool, of 
- met externe dienstverlening – naar een reguliere basis-
school. Ouders, school, revalidatie en zorg dienen hun 
benadering van een kind zo op elkaar af te stemmen dat 
een doorgaande lijn in de ontwikkeling op gebied van 
zorg, revalidatie en onderwijs gewaarborgd is.

• De schoolperiode. Naast alles wat er op school gebeurt 
in het streven naar het bereiken van het maximale per-
spectief van een kind, geeft Mytylschool Gabriël waar 
mogelijk ondersteuning in de thuissituatie, begeleidt en 
adviseert de school bij de invulling van de vrije tijd en 
het kiezen van een woon- of logeervorm. Mytylschool 
Gabriël is betrokken bij de ontwikkeling van begeleiders 
en ziet toe op de deling van hun kennis. De school en 
haar medewerkers beschikken over zeer gespecialiseer-
de kennis die zij inzet waar en wanneer dat nodig is.

• Uitstroom: het kind verlaat de mytylschool. Het kan zijn 
dat er sprake is van doorplaatsing naar regulier (voort-
gezet) onderwijs of een andere vorm van (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Mogelijk gaat de jongere na de 
schoolperiode aan het werk, of is er sprake van een an-
dere vorm van dagbesteding. Ook hierbij speelt Mytyl-
school Gabriël een belangrijke rol.

De keten van organisaties en instellingen waar Mytylschool 
Gabriël deel van uitmaakt: 
• Tolbrug Specialistische Revalidatie en dan met name 

de gespecialiseerde kinderrevalidatie is in alle bovenge-
noemde fases de directe partner van de school.

• MEE geeft gratis informatie en verzorgt ondersteuning 
en dienstverlening aan mensen met een beperking. Ook 
hun huisgenoten of verzorgers kunnen een beroep doen 
op MEE. U kunt antwoord krijgen op vragen over wet- 
en regelgeving, hulpmiddelen, vrije tijd of dagbesteding, 
logeren, projecten begeleid wonen en het persoonsge-
bonden budget (PGB).

 Voorwaarde voor deze kosteloze ondersteuning is dat 
uw vragen een relatie hebben met de handicap of chro-
nische ziekte.

 Anja Janssen, maatschappelijk werkende, is als lid van de 
Commissie van Begeleiding en als schoolmaatschappelijk 
werkende direct betrokken bij de zorg van de interne leer-
lingen. Daarnaast houdt zij op woensdagmiddag in Atlent 

consultatiespreekuur, waarvan zowel ouders, kinderen en 
jongeren als de begeleiders gebruik kunnen maken.

• Cello biedt zorg en dienstverlening aan mensen met een 
beperking. Jong en oud kunnen terecht voor wonen, 
werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor ambulante 
begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of het volgen van 
een cursus. Cello biedt ondersteuning in de regio ‘s-Herto-
genbosch - Zaltbommel. U kunt er terecht met algemene 
vragen en vragen over zorg- en dienstverlening. 

 Binnen Atlent is ook de EMB-groep Oranje van het kinder-
dagcentrum ‘de Elzengaard’ gehuisvest. Dit betekent dat 
de begeleiders van de EMB-groepen van Mytylschool 
Gabriël en kindercentrum de Elzengaard hun kennis 
kunnen delen en hun activiteiten op elkaar kunnen af-
stemmen. 

 Ook op het gebied van nascholing werken Cello en My-
tylschool Gabriël samen.

 Binnen het VSO, waar de focus ligt op toeleiding naar dag-
besteding en arbeid, is er veel contact tussen Cello en 
Mytylschool Gabriël en houden zij gezamenlijke projecten.

• SWZ is er voor jonge en volwassen mensen met een 
lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij bieden: 
wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding in 
Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Voor kinderen van 4 
t/m 20 jaar bieden zij logeermogelijkheden in de week-
enden en vakanties. SWZ verzorgt de buitenschoolse 
opvang in Atlent.

• De Berkenschutse is een expertisecentrum voor onder-
wijs en epilepsie. Mytylschool Gabriël maakt gebruik van 
hun specialistische kennis over epilepsie.

• Visio en Kentalis. Visio is een expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen, Kentalis is een expertise-
centrum voor mensen met gehoorbeperkingen. Wan-
neer er vragen zijn m.b.t. het zien of horen van een kind 
raadpleegt Mytylschool Gabriël de betreffende instel-
ling. Ouders moeten hiermee instemmen. Een eventueel 
onderzoek kan via de revalidatie worden aangevraagd.

• In Floriant is Sprankel Speciaal Basisonderwijs gehuis-
vest. Mytylschool Gabriël werkt met hen samen op het 
gebied van leerlingactiviteiten en cursussen. Kennis 
wordt gedeeld en er is de mogelijkheid voor uitwisseling.

• Een aantal (7) mytylscholen in Nederland werkt samen in 
de zgn. ‘Kennisgroep Speciaal’. Zij bundelen hun expertise, 
delen hun kennis en stemmen daar waar mogelijk het 
onderwijsaanbod af.

• Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voort-
gezet Onderwijs ‘De Meierij’ en Samenwerkingsverbanden 
Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs ‘De Langstraat’ 
(Waalwijk en omgeving).

• Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voort-
gezet Onderwijs ‘Oss, Uden, Veghel’.

 Binnen deze samenwerkingsverbanden werkt Mytyl-
school Gabriël samen met vele scholen en besturen aan 
een zo goed als mogelijk afgestemd ‘Passend Onderwijs’.

Op landelijk niveau is Mytylschool Gabriël lid en actief 
deelnemer bij activiteiten vanuit de PO-raad (belangen-
behartiger voor het gehele primair onderwijs) en LECSO 
(Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs).
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Er zijn verschillende redenen waarom de school aan de  
ouders van de leerlingen een jaarlijkse bijdrage vraagt. In alle  
gevallen besteden we de gelden aan activiteiten waarvoor 
de school geen overheidsgeld krijgt. 
De school kan de ouderbijdrage niet verplicht stellen, maar 
deze helpt ons de extra activiteiten - bijvoorbeeld de kerst-
viering en excursies, traktaties voor leerlingen bij een sport-
dag of een feestdag, schoolmelk, koffie op ouderavonden 
- te bekostigen. De werkelijke kosten van de genoemde 
activiteiten zijn hoger dan de algemene ouderbijdrage. De 
school betaalt er daarom zelf aan mee. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders 
hiervoor een overeenkomst en een rekening. Aan u wordt 
gevraagd deze overeenkomst te ondertekenen en te retour-
neren. Het gaat hierbij om een vrijwillige ouderbijdrage; u 
bent dus niet verplicht van deze dienst gebruik te maken. 
Bij ondertekening geldt uiteraard wel de verplichting om de 
ouderbijdrage te betalen. In overleg met de administratie 
van de school kan men ook in termijnen betalen.

Voor dit schooljaar is het bedrag van de bijdrage wederom 
vastgesteld op € 91,00.
De besteding van deze ouderbijdrage is:
• het overblijven, drinken overdag (melk enz.) € 41,-
• sport, cultuur- en creatieve activiteiten € 30,- 
• festiviteiten (vieringen/feesten) € 10,-
• verzekering en lidmaatschap belangenverenigingen € 10,-
Voor verdere informatie over de vrijwillige ouderbijdrage 
verwijzen wij u naar:
www.minocw.nl/onderwijs/ouderbijdrage.
Postbus 51 - infolijn tel.: 0800-8051 (gratis)

ZORGSTELSEL 2016

Op 1 januari 2015 is het zorgstelsel veranderd. Had u in 2014 
een indicatie voor AWBZ-zorg? Dan vindt u informatie op: 
www.hoeverandertmijnzorg.nl. Wilt u in 2016 nieuwe zorg 
of ondersteuning aanvragen? Kijk dan op: www.regelhulp.nl.

T.O.G. / TWEEMAAL KINDERBIJSLAG VOOR 
THUISWONEND KIND MET INTENSIEVE ZORG
 
Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor Ouders van 
Gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoet-
koming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden 
door een ziekte of beperking. De TOG is vanaf 1 januari 
2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum 
kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig 
hebben tweemaal kinderbijslag krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?
• Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar.
• Uw kind woont bij u thuis.
• Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum Indica-

tiestelling Zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is 
het CIZ-advies.

Informatie over het aanvragen van de tweemaal kinderbij-
slag vindt u op: www.svb.nl

WAJONG 2016

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot 
deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor een aantal 
Wajongers met een uitkering voor 2016. En voor mensen 
die Wajong willen aanvragen (nieuwe Wajongers). 

9. FINANCIËLE ZAKEN

Muziek maken tijdens kunstzinnige vorming
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Gevolgen voor nieuwe Wajongers
Mensen met een ziekte of beperking die duurzaam geen 
arbeidsvermogen hebben, hebben mogelijk recht op 
Wajong. Het gaat om mensen die nooit meer kunnen werken.  
Zij krijgen van het UWV een Wajong-uitkering als ze vol-
doen aan de voorwaarden. Jongehandicapten die wel 
kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstands-
uitkering als ze voldoen aan de voorwaarden. Bovendien 
krijgen zij hulp bij het vinden van geschikt werk. 

Gevolgen voor bestaande Wajongers
Het UWV gaat tussen 2015 en 2018 de gegevens van ieder-
een met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekij-
ken. Dat doen zij om vast te stellen wie wel of geen moge-
lijkheden heeft om te werken. 

Informatie over de participatiewet vindt u op:  
www.samenvoordeklant.nl 

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN

Leerlingen vanaf 18 jaar komen in aanmerking voor Tege-
moetkoming Studiekosten scholieren. Alle leerlingen die 18 
jaar of ouder zijn hebben recht op een basistoelage. Tevens 
kan er (afhankelijk van het inkomen van de ouders) een tege-
moetkoming in het les- of cursusgeld aangevraagd worden. 
Meer informatie over lesgeld en de tegemoetkoming in de 
studiekosten kunt u krijgen via: www.duo.nl

De maatschappelijk werkende kan u over de bovengenoemde 
onderwerpen adviseren en ondersteunen. 

SPONSORING

Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring 
kunnen scholen financiële speelruimte creëren, die zowel 

ten goede komt aan het onderwijs als aan allerlei neven-
activiteiten. Met dat sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes 
worden gedaan. Onze school staat dan ook positief tegen-
over sponsoring.
Omdat wij op een verantwoorde en zorgvuldige manier 
met sponsoring willen omgaan, moet deze aan een aantal 
voorwaarden voldoen. 
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische 
en onderwijskundige taak en doelstelling van onze school. 
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, 
de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onder-
wijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuï-
teit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn 
met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die onze 
school aan het onderwijs stelt.
Speciale aandacht richten wij op sponsoruitingen in ge-
sponsord lesmateriaal. 

Bovengenoemde punten vinden hun basis in het conve-
nant ‘sponsoring’, dat de staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen en alle landelijke onderwijsor-
ganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en 
een aantal andere organisaties - waaronder de Consumenten-
bond - hebben ondertekend. Dit convenant ligt op school 
ter inzage. 
Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördi-
neerd door de directeur-bestuurder van de school in sa-
menspraak met de medezeggenschapsraad. Alle spon-
soractiviteiten die de school onderneemt, behoeven de 
goedkeuring van Bestuur en de instemming van onze mede-
zeggenschapsraad. 
Ouders die klachten hebben over sponsoring, uitingsvor-
men van sponsoring en niet akkoord gaan met de tegen-
prestatie die aan de sponsoring verbonden is, kunnen een 
klacht indienen bij de klachtencommissie van de school. 

Lezen volgens de methode LIST
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VERPLEEGKUNDIGE ZORG

Conform de wetgeving zullen de zogenaamde ‘voorbe-
houden handelingen’ (o.a. het katheteriseren van de blaas) 
worden uitgevoerd door hiervoor geschoolde onderwijs-
assistenten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatie-
arts. De school en de kinderrevalidatie hebben een aantal 
afspraken gemaakt om een juiste uitvoering van deze hande-
lingen te garanderen. 
De voorbehouden handelingen zullen alleen met schriftelijke 
toestemming van ouders plaatsvinden. Daarnaast hanteren wij 
een aantal medische protocollen, o.a. voor kinderen met epi-
lepsie of diabetes, maar ook ten aanzien van medicijngebruik.

VERZORGING

Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de verzorging 
van de leerlingen. Afhankelijk van de lichamelijke beperking 
is het soms nodig dat leerlingen regelmatig verschoond of 
verzorgd worden. Het is van belang dat ouders voor hun 
kind, indien nodig, voor voldoende verschoning en extra 
kleding zorgen.
Voor wat betreft de zelfredzaamheid bij het toiletgebruik 
kunnen ouders altijd informeren hoe we te werk gaan en 
welke hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

HOOFDLUIS

Op iedere school wordt van tijd tot tijd geconstateerd dat 
er leerlingen met hoofdluis zijn. Hoofdluis is geen schande, 
maar het is wel belangrijk er iets aan te doen om verdere 
verspreiding tegen te gaan. Na iedere vakantie controleren 
we onze leerlingen op hoofdluis.
Wanneer we hoofdluis constateren zullen we direct met 
de desbetreffende ouders contact opnemen met de vraag 
hun kind daarvoor te behandelen. 
Naast de ouders worden middels een brief ook de klas- 
genoten en leerlingen in dezelfde taxi op de hoogte gebracht.

MELDEN INFECTIEZIEKTE

Wij verwachten van ouders dat zij de school een seintje ge-
ven wanneer hun kind een infectieziekte zoals bijvoorbeeld 
hoofdluis heeft. Informatie over de verschillende infectieziek-
ten is verkrijgbaar via de leerkracht of onderwijsassistent.

MEDICATIEVERSTREKKING

Het verstrekken van medicatie is een risicovolle handeling. 
Medicatie is zeer uiteenlopend van werking, toedienings-
vorm en dosering. Wij werken volgens door school opge-
stelde protocollen. Ouders dienen de medicatie in de origi-
nele verpakking voorzien van het apothekersetiket mee te 
geven aan de leerling. Over veranderingen van afspraken 
betreffende het medicijngebruik moet u contact opnemen 
met de onderwijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen 
in de medicijnlijst die door de ouders wordt ondertekend. 
Deze vormen een onderdeel van de leerlingmappen in de 
klas.

ZORG IN DE KLAS

Ook in het schooljaar 2016-2017 zal er een verdergaande 
scheiding zijn tussen onderwijs en zorg. De aanleiding hier-
voor zijn wijzigingen in de wetgeving m.b.t. onderwijs (wet 
op Passend Onderwijs) en zorg (Wet Langdurige Zorg, 
Jeugdwet en Zorgverzekeringswet).

Het mytylonderwijs kent een gemiddelde zorgvraag, die 
als landelijke richtlijn wordt gehanteerd.
Wanneer een leerling substantieel boven deze richtlijn uit-
komt met verzorging, begeleiding en/of verpleging spreken 
wij over bovengemiddelde zorg. 
Op onze school zitten momenteel ongeveer 60 à 70 leer-
lingen die bovengemiddelde zorg nodig hebben. Het be-
treft voornamelijk leerlingen uit leerroute 1 en 2. Deze bo-
vengemiddelde zorg heeft geen onderwijscomponent en 
zal bekostigd dienen te worden vanuit het zorgbudget dat 
ouders voor hun kinderen krijgen. Mocht dit op uw kind 
van toepassing zijn, dan neemt de school contact met u op 
en zullen we hier verder over in gesprek gaan.

De zorg die vanuit school geleverd wordt kan vanuit ver-
schillende wetten gefinancierd worden:
• Wet Langdurige Zorg (WLZ): hiervoor geeft het CIZ 

(Centrum Indicatie Zorg) de indicaties af.
• Wet op de jeugdzorg: in dat geval geeft de gemeente 

hiervoor een indicatie. 
• Zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg): hiervoor wordt 

de indicatie afgegeven door de eigen zorgverzekeraar.

Mytylschool Gabriël heeft een aantal uitgangspunten gefor-
muleerd bij het inzetten van zorg in de klas:
• zo min mogelijk personen in de klas;
• zo veel mogelijk vaste personen in de klas ;
• zorg in de klas zo veel mogelijk bundelen;
• zo min mogelijk verschillende zorgaanbieders in één klas;
• zorg in de klas beperken tot het noodzakelijke (i.v.m. bewa-

king onderwijstijd);
• de keuze voor inzet Zorg in de Klas ligt bij de Commissie 

van Begeleiding; de input hiervoor komt vanuit de klas 
m.b.v. zorgbehoeftelijsten en vanuit ouders;

• de school werkt hierin samen met de zorgaanbieders 
die deel uitmaken van Atlent (SWZ en Cello).

10. MEDISCHE ZORG EN GEZONDHEID

Cruyff Court
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LESTIJDEN

SO
Maandag 8.45 - 12.00 u. en 13.00 - 15.15 u.
Dinsdag 8.45 - 12.00 u. en 13.00 - 15.15 u.
Woensdag 8.45 - 12.15 u.
Donderdag 8.45 - 12.00 u. en 13.00 - 15.15 u.
Vrijdag 8.45 - 12.00 u. en 13.00 - 15.15 u.

Het totaal aan onderwijstijd bedraagt  
gemiddeld 1000 uur per jaar.

VSO
Maandag 8.45 - 12.30 u. en 13.00 - 15.15 u.
Dinsdag 8.45 - 12.30 u. en 13.00 - 15.15 u.
Woensdag 8.45 - 12.15 u.
Donderdag  8.45 - 12.30 u. en 13.00 - 15.15 u.
Vrijdag  8.45 - 12.30 u. en 13.00 - 15.15 u.

Het totaal aan onderwijstijd bedraagt  
minimaal 1000 uur per jaar.

Tijdens het buitenspel in de pauzes houden teamleden toe-
zicht. Het buitenspel tijdens de middagpauze is voor 7/8-14 
jarigen en het VSO van 12.30 tot 13.00 u. en voor de 4 -7/8-jari-
gen van 13.00 tot 13.30 u. Deze pauzes kunnen soms verschui-
ven i.v.m. het activiteitenprogramma. Even voor de ochtend-
pauze en tijdens het middageten kunnen alle leerlingen melk 
krijgen. Na afspraak kunnen we ook andere dranken als thee, 
karnemelk, Roosvicee of yoghurt verstrekken. Het middageten 
en fruit brengen de kinderen van thuis mee. Liever geen snoep. 

VIERINGEN EN BIJZONDERE DAGEN 2016-2017

• Sinterklaasviering: maandag 5 december 2016
• Kerstviering:  vrijdag 23 december 2016 
• Carnavalsfeest:  vrijdag 24 februari 2017
• Koningsspelen: donderdag 20 april 2017
• Schoolreis donderdag 22 juni 2017

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  
SCHOOLJAAR 2016-2017
 
Herfstvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2016
Kerstvakantie: maandag 26 december 2016  t/m
 vrijdag 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m   
 vrijdag 3 maart 2017
Pasen:  maandag 17 april 2017
Meivakantie:  maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaart: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017
Pinksteren:  maandag 5 juni 2017
Personeelsdag:   vrijdag 23 juni 2017
Zomervakantie:  maandag 17 juli t/m vrijdag  
 25 augustus 2017

STUDIEDAGEN SCHOOLJAAR 2016-2017:
 
• Maandag 10 oktober 2016: alle leerlingen SO en VSO zijn vrij

• Dinsdag 1 november 2016, alleen de leerlingen leerroute 
VSO leerroute 3-4 zijn vrij

• Dinsdag 8 november 2016, alleen de leerlingen VSO 
leerroute 2 zijn vrij   

• Dinsdag 6 december 2016, alle leerlingen SO en VSO vrij 
• Donderdag 26 januari 2017, alle leerlingen SO en VSO zijn vrij
• Vrijdag 21 april 2017, alle leerlingen SO en VSO zijn vrij

SCHOOLVERZUIM

Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij 
ouders dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemede-
werker en het vervoersbedrijf. Als een leerling die stage 
loopt vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn 
stageadres kan, dienen ouders het stagebedrijf en de stage-
begeleider direct hiervan in kennis te stellen. Besmettelijke 
ziekten van het kind of andere gezinsleden moeten ouders 
bij de administratie of de leerkracht melden. Als er een ver-
hoogd risico bestaat voor andere kinderen zullen we de 
betrokken ouders informeren.

Iedere dag maken we een presentielijst op. Indien leerlingen 
zonder bericht afwezig zijn, neemt de school telefonisch 
contact met de ouders. Zijn ouders niet bereikbaar, dan 
wordt er wanneer de leerling weer aanwezig is opnieuw 
contact gezocht. 
Bij aanhoudend of regelmatig verzuim is de school verplicht 
dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
Het uitgangspunt is dat elk kind 5 dagen in de week naar 
school moet. Toch benoemt de wet een aantal omstandig-
heden dat legitimeert dat een leerling afwezig is.
De wet benoemt zeven gronden voor vrijstelling:
• de school is gesloten of het onderwijs is opgeschort;
• betreden van het gebouw is verboden; 
• de leerling is geschorst;
• de leerling moet onder schooltijd voldoen aan verplich-

tingen vanwege godsdienst of levensovertuiging;
• een leerling kan door het beroep van een van beide ou-

ders slechts op vakantie buiten de schoolvakantieperiode; 
• er zijn andere zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’;
• de leerling is ziek.

In deze gevallen kan de school, zo nodig in overleg met de 
leerplichtambtenaar, vrijstelling verlenen.

VERLOF I.V.M. GODSDIENST OF  
LEVENSOVERTUIGING

Mytylschool Gabriël heeft een rooms-katholieke identiteit; 
het handelen binnen de school is gebaseerd op de christe-
lijke tradities. De kernwoorden ‘respect’, ‘veiligheid’, ‘auto-
nomie’ en ‘vertrouwen’ gelden ook als we spreken over een 
multiculturele samenleving. 
Ouders kunnen bij de school een verzoek indienen voor 
verlof als hun kind tijdens schooluren plichten moet vervullen 
die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Zij 
moeten dit verzoek minstens twee dagen voor het tijdstip 
van verhindering indienen bij de teammanager. Als richtlijn 
voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.

11. PRAKTISCHE INFORMATIE
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VAKANTIEMOGELIJKHEDEN OUDERS

Extra verlof is geen recht. Als een van beide ouders echter 
een beroep of een bedrijf heeft waardoor vakantie tijdens 
de gewone schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen 
ouders bij de teammanager extra verlof aanvragen.
Een speciaal aanvraagformulier is bij de administratie van 
de school of via de assistent van de klas op te vragen. Het 
formulier staat ook op de website van school. De ouders 
moeten het verzoek richten aan de teammanager en bij 
voorkeur acht weken van tevoren indienen. De ouders 
moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring over-
leggen waaruit blijkt dat vakantie alleen buiten de school-
vakanties mogelijk is.
De teammanager beslist over het al dan niet toekennen 
van het verlof. 
De teammanager mag een leerling slechts één keer per 
jaar extra verlof verlenen. Het extra verlof mag niet langer 
duren dan tien schooldagen en mag niet plaatsvinden in de 
eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

NB: Redenen zoals verkeersdrukte, geen boekingsmoge-
lijkheden of goedkopere tarieven komen niet in aanmerking 
voor extra dagen vakantieverlof. Als de ouders het niet 
eens zijn met de beslissing van de school kunnen zij een 
bezwaar- en beroepsprocedure starten.

GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in 
twee categorieën: tien schooldagen per jaar of minder, en 
meer dan tien schooldagen. Het belangrijkste verschil is dat 
in het eerste geval de teammanager beslist over het al dan 
niet toekennen van het verlof en in het laatste geval de leer-
plichtconsulent (in samenspraak met de teammanager).

De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor 
extra verlof:
• verhuizing: maximaal één dag;
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad binnen de woonplaats: maximaal één dag;
• huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde 

graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen;
• 12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders 

of grootouders: maximaal één dag;
• 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders en groot-

ouders: maximaal één dag;
• ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot 

en met de derde graad: periode in overleg met de directie;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste 

graad: maximaal vier dagen;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede 

graad: maximaal twee dagen;
• overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en 

vierde graad: maximaal één dag;
• naar het oordeel van de teammanager belangrijke redenen, 

uitgezonderd vakantieverlof.
In voorkomende gevallen dient een verklaring van een arts 
of een maatschappelijk werkende te worden ingeleverd 
waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

PROCEDURE MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN 
EXTRA VERLOF

Bij dit soort verlof gaat het vaak om gevallen waarin sprake 
is van een bijzondere medische of sociale situatie (overige 
gewichtige omstandigheden). 
De procedure luidt als volgt:
• De ouders richten het verzoek aan de teammanager door 

middel van een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is 
bij de administratie van de school of de onderwijsassistent 
op te vragen. Het formulier staat ook op de website van 
school. 

• Bij een medische of sociale indicatie dient hierbij een ver-
klaring van een arts of een maatschappelijk werkende te 
worden ingeleverd, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

• De teammanager legt het verzoek voor aan de leerplicht-
consulent van de gemeente waar de leerling woont. 

• De leerplichtconsulent neemt een beslissing en deelt 
deze mondeling of schriftelijk mee aan de teammanager 
en de ouders. 

Als de ouders het niet eens zijn met de beslissing kunnen 
zij mogelijk een beroep doen op bepalingen
in de ‘Algemene wet Bestuursrecht’. Nadere informatie hier-
over vindt men o.a. op http://wetten.overheid.nl.

11. PRAKTISCHE INFORMATIE
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SCHORSING EN VERWIJDERING 

Redenen van schorsing of verwijdering kunnen zijn: 
• het in gevaar brengen van de veiligheid van personeel 

en/of leerlingen; 
• het aanbrengen van lichamelijk letsel aan personeel of 

leerlingen; 
• het bewust aanbrengen van vernielingen; 
• agressie; 
• uitingen van verbaal geweld; 
• herhaaldelijk schoolverzuim; 
• intimidatie van personeelsleden of leerlingen.

Tot schorsing van een leerling wordt overgegaan nadat de 
directie de betrokken leraar of leraren, de ouders of ver-
zorgers van de leerling en de leerling zelf gehoord heeft. 
De beslissing over verwijdering berust bij het bevoegd ge-
zag, met inachtneming van het bepaalde in artikel 40 lid 11 
en artikel 42 van de  Wet Primair Onderwijs.

PROCEDURE BIJ VERWIJDERING

Het bevoegd gezag deelt de reden van verwijdering schrifte-
lijk aan de ouders of verzorgers mee, nadat zij de betrokken le-
raar of leraren en de ouders/verzorgers van de leerling hebben 
gesproken over het voornemen om de leerling te verwijderen. 
Het bevoegd gezag informeert de Onderwijsinspecteur over 
het voornemen en het besluit tot verwijdering van een leerling. 
De schoolleiding heeft de verplichting te zoeken naar een 
nieuwe school voor de betrokken leerling. Pas als er een 
school gevonden is die de leerling wil aannemen kan tot 
definitieve verwijdering over worden gegaan.
Uitschrijving vindt plaats door de schooladministratie. De 
ouders worden schriftelijk in kennis gesteld.

VERVANGING

De school heeft verschillende maatregelen genomen om de 
uitval van lessen tegen te gaan. Wanneer een leerkracht af-
wezig is, trachten we een invaller voor die dag aan te trek-
ken. Mytylschool Gabriel heeft eigen invallers en is daarnaast 
aangesloten bij een pool voor speciaal onderwijs met vaste in-
valassistenten. Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden 
en kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. 
In dergelijke gevallen wordt een aangepast rooster gevolgd en 
voegen we in enkele gevallen basisgroepen samen. 
De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele 
therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een kort 
ziekteverlof van een therapeut vervalt de behandeling en de 
door hem of haar te geven onderwijsondersteuning. Al het 
overige draait gewoon door. Door onderlinge aanpassingen 
proberen wij de lesuitval zoveel mogelijk te beperken.

GOED OM TE WETEN 

ARBO EN VEILIGHEID

De school heeft een arbobeleidsplan opgesteld waarin de 
zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van leerlingen, 

personeel en bezoekers is omschreven. Deze zorg is terug 
te vinden in ons dagelijks handelen, ons te ontwikkelen 
beleid en de inrichting van het schoolgebouw. De mytyl-
school is gebouwbeheerder en verantwoordelijk voor het 
Arbobeleid dat het gebouw aangaat.
De school heeft een preventiemedewerker die een coördi-
nerende, stimulerende en adviserende taak heeft naar de 
directeur-bestuurder, het managementteam, de Raad van 
Toezicht, de medewerkers, de leerlingen en de
partnerinstellingen van de school. 
De school heeft bedrijfshulpverleners aangesteld die jaar-
lijks hun nascholing krijgen op het gebied van het geven 
van eerste hulp en het ontruimen van de school in een 
noodsituatie. Ook oefent de school jaarlijks de ontruiming. 
De directeur-bestuurder laat zich bij zijn verplichtingen 
voortvloeiend uit de Arbowet bijstaan door een gecertifi-
ceerde arbodienst.

HOE HANDELT DE SCHOOL BIJ EEN ONGEVAL? 

Het kan voorkomen dat een leerling of een medewerker een 
ongeval krijgt op school. In geval van een ernstige situatie 
worden in de school direct de bedrijfshulpverleners gewaar-
schuwd die eerste hulpmaatregelen zullen gaan nemen. 
In noodgevallen zal de bedrijfshulpverlener contact opnemen 
met de hulpdiensten (via het noodnummer 112). 
De leerling of medewerker zal dan met een ambulance ver-
voerd worden naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Herto-
genbosch, waarbij de school een begeleider meestuurt. De 
ouders van de leerling worden onmiddellijk op de hoogte 
gebracht. 
Bij een minder ernstig ongeval zullen medewerkers van de 
school nagaan of zij ter plekke hulp kunnen bieden of dat 
er toch even naar de poli EHBO van het ziekenhuis of een 
huisarts gegaan moet worden. Ook in dit geval brengen we 
de ouders van het voorval op de hoogte. 
 
VERZEKERINGEN

De school heeft de volgende soorten verzekeringen afge-
sloten:
• Een W.A.-verzekering ten behoeve van bestuur en onder-

wijspersoneel. Het betreft een bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering. Er is alleen een claim mogelijk als er sprake is 
van schuld van bestuur en/of personeel. Dit kan bijvoor-
beeld het geval zijn bij onverantwoorde opdrachten of 
nalatig zijn. De verzekering is afgesloten door het be-
stuur. 

• Leerlingen die stage lopen zijn verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. Om problemen te voorkomen verzoe-
ken we dringend leerlingen geen kostbaarheden mee naar 
school te geven.

• Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake be-
stuurders van motorrijtuigen. Wanneer werknemers be-
trokken raken bij een verkeersongeval tijdens diensttijd, 
dekt deze verzekering de schade die niet kan worden 
verhaald op een andere schadeverzekering. Zo wordt bij-
voorbeeld het verlies van no-claimkorting vergoed.

• Een brand- en inbraakverzekering. Het betreft een aantal 
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(extra) goederen, niet aangeschaft via de eerste inrichting. 
De lijst van goederen is bekend bij de schoolleiding en de 
administratie. De verzekering is afgesloten door het 
bestuur.

GEZOND ETEN OP SCHOOL

Mytylschool Gabriël onderschrijft het uitgangspunt dat gezond 
eten bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen. 
Samen met ouders willen wij er zorg voor dragen om gezond 
te eten en drinken tijdens de ochtendpauze en lunch.

VERJAARDAGEN EN TRAKTATIES LEERLINGEN

Wanneer ouders de leerlingen uit de klas of de groep willen 
trakteren, verzoeken wij dit vooraf te bespreken met de leer-
kracht. Het kan voorkomen dat om medische of andere rede-
nen een bepaalde vorm van traktatie minder gewenst of in het 
geheel niet mogelijk is. Wanneer hierover van tevoren is over-
legd, kan dit mogelijke teleurstellingen bij ouders en leerlingen 
voorkomen. De school vraagt ouders om bij traktaties zo veel 
mogelijk een gezonde variant te kiezen. 

GEBRUIK VAN FOTO- EN VIDEOAPPARATUUR 

Regelmatig worden er (door of namens de school) tijdens 
schoolactiviteiten foto- en video-opnamen gemaakt. Het 
komt steeds vaker voor dat deze opnamen worden gebruikt 
voor publicatie en andere, vooraf afgesproken, doeleinden 
buiten de school. Ouders kunnen ervan uitgaan dat wij altijd 
discreet zullen omgaan met de gemaakte opnamen. 
Wanneer ouders er toch bezwaar tegen hebben dat op-
namen van hun kind(eren) gebruikt worden, verzoeken wij 
om dit kenbaar te maken op het formulier dat wij jaarlijks 
aan het begin van het schooljaar zullen versturen.
Overigens is het aan ouders/verzorgers niet toegestaan in 
en rond de school video-opnamen te maken.

TAXIVERVOER

Bij aanmelding van leerlingen op onze school moeten ou-
ders zelf het taxivervoer aanvragen bij de afdeling school-
vervoer van hun gemeente. De taxibedrijven die onze leer-
lingen vervoeren, zijn op de hoogte van onze lestijden en 
vakanties.
Bij ziekte van het kind dienen ouders zelf het taxibedrijf te 
waarschuwen; zo ook als het kind weer beter is.
Bij vragen of klachten over het taxivervoer dienen ouders 
zich te richten tot het taxibedrijf. Bij aanhoudende klachten 
moeten zij zich richten tot de afdeling Onderwijszaken van 
de gemeente waarin zij wonen. Daarnaast is de ouderraad 
geïnteresseerd in de klachten. Zij probeert via contacten 
met de vervoerder de kwaliteit in positieve zin te beïn-
vloeden. 
Meer informatie over schoolvervoer vindt u op www.leer-
lingenvervoer.net. Ook de brochure ‘Vlug en Veilig naar 
School’ biedt speciaal voor ouders een duidelijke handrei-
king. Deze brochure, waaraan de BOSK heeft meegewerkt, 
is te bestellen bij de C.G. Raad (Chronisch zieken en Gehandi-

capten Raad). Als men lid is van de BOSK kan men natuur-
lijk ook contact opnemen met het landelijk bureau of een 
e-mail sturen aan info@bosk.nl.
Als de leerkracht knelpunten signaleert m.b.t. het vervoer, 
wordt hierover contact opgenomen met de teammanager. 
Die zal in samenspraak met ouders en de klas bekijken wat 
er nodig is om de problemen op te lossen.
Omdat als gevolg van de Wet Passend Onderwijs veel ver-
andert in het onderwijs, zullen gemeenten hun regelgeving 
(Verordening Leerlingenvervoer) opnieuw bezien en gaan 
aanpassen.
In ‘s-Hertogenbosch werken gemeente, ouders en scholen 
samen om te bekijken hoe leerlingen die daartoe in staat 
zijn ondersteund kunnen worden in het zelfstandig of begeleid 
(leren) reizen met fiets of openbaar vervoer.

SCHOOLVERVOER 

Ouders krijgen voor hun kind een vergoeding van de gemeen-
te voor het schoolvervoer. Dit heet leerlingenvervoer. De 
vergoeding betreft een bekostiging voor het eigen vervoer 
naar school, het reizen met het openbaar vervoer of het reizen 
met het taxivervoer (oftewel: aangepast vervoer).

11. PRAKTISCHE INFORMATIE
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BUITENSCHOOLSE OPVANG SWZ

SWZ biedt binnen Atlent buitenschoolse opvang op 
maandag t/m donderdag. Ook is er tweemaal per maand 
opvang op zaterdag. Daarnaast kan tijdens iedere vakantie-
periode een aantal dagen of weken overdag gebruik worden 
gemaakt van vakantieopvang. Dit vindt plaats in een gezel-
lig ingerichte ruimte op Atlent waarbij ook gebruik kan 
worden gemaakt van andere faciliteiten binnen Atlent. 
Er worden leuke, afwisselende, activiteiten aangeboden. 
Ook is er één weekend per maand (vrijdagavond t/m 
zondagmiddag) de mogelijkheid voor logeeropvang. De 
logeeropvang vindt plaats in het logeerhuis Son. Voor 
jongeren van de VSO afdeling wordt regelmatig een jonge-
renactiviteit georganiseerd in de vakanties of in een week-
end. De gekozen locatie is afhankelijk van de activiteit. 

Zie voor meer informatie het hoofdstuk: Nuttige adressen 
en links.

KLACHTENREGLEMENT

Ouders hebben het wettelijke recht op een serieuze bena-
dering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen 
betrekking hebben op verschillende situaties op school. 
Voor de procedure onderscheiden we twee soorten klachten:
• Klachten met betrekking tot onderwijs. Deze klachten 

kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leer-
lingen, de toepassing van schorsing, de schoolorganisatie.

• Klachten met betrekking tot machtsmisbruik. Hieron-
der wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie, geweld en pesten.

De klachtenregeling is vastgelegd in een reglement dat 
voor alle ouders op school ter inzage ligt. Indien ouders 
een klacht hebben over het onderwijs, kunnen zij daarmee 
terecht bij de desbetreffende leerkracht. Weet de leer-
kracht de klacht niet afdoende af te handelen, dan staat 
de mogelijkheid open de zaak aan te kaarten bij de direc-
tie. Als dit overleg geen oplossing biedt, kunnen ouders 
de klacht schriftelijk voorleggen aan de Raad van Toezicht.
 
Wanneer ouders een klacht willen indienen is het verstandig 
als zij om de volledige klachtenregeling en toelichting vragen.
Daarnaast is de school aangesloten bij een regionale klachten- 
commissie. Deze commissie is te bereiken via: 
Stichting KOMM, 
Postbus 32, 
5328 ZG Rossum.
Tel: 06-53107731.

De landelijke vertrouwensinspecteur is bereikbaar via telefoon- 
nummer 0900-1113111.

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN  
KINDERMISHANDELING

Mytylschool Gabriël heeft de meldcode ‘Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling’ onderschreven en ingevoerd met 
ingang van het schooljaar 2013-2014.

De meldcode heeft tot doel kinderen, jongeren en ouders 
die te maken hebben met een vorm van geweld of mishan-
deling zo snel mogelijk passende hulp te bieden, zodat er 
een einde komt aan de bedreigende situatie.
Het personeel binnen Atlent is op de hoogte van de stap-
pen die in de meldcode zijn aangegeven, voordat het be-
sluit om een melding te doen bij het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
De kern is dat bij zorgen om een leerling: 
• een medewerker deze zorgen kenbaar maakt en deelt 

binnen de organisatie;
• de medewerker er de leerling en de ouders bij betrekt;
• de signalen gewogen worden;
• er een beslissing over de aanpak komt onder verant-

woordelijkheid van de Commissie van Begeleiding.

VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN

Voor Mytylschool Gabriël is Désirée Kruithof werkzaam als 
externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvor-
men voor zowel medewerkers als kinderen en hun ouders.
Met een vertrouwenspersoon kunt u contact opnemen 
over situaties die u tegenkomt en waarbij u eerst in ver-
trouwen wilt overleggen wat de beste manier is om dit be-
spreekbaar te maken of welke stappen u kunt zetten.
Het gaat dan bijvoorbeeld over (seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Medewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met 
de vertrouwenspersoon als zij het ongewenste gedrag van 
collega’s of leidinggevende niet zelf bespreekbaar kunnen 
of willen maken of hier niet mee verder komen.
In de meeste gevallen is het mogelijk dat kinderen of 
ouders de leerkracht in vertrouwen nemen. Als dat niet 
goed voelt, kan men de situatie ook met Anja Janssen, de 
schoolmaatschappelijk werkende, bespreken. Zij kan met 
een leerling of met de ouders kijken of het beter is contact 
op te nemen met de vertrouwenspersoon.
In alle gevallen mag ook meteen contact worden opgeno-
men met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luis-
terend oor, maar zal ook vragen wat men verder wil. Vaak 
wil iemand dat het ongewenste gedrag stopt of in ieder 
geval niet meer voorkomt. Samen wordt gekeken hoe dat 
te regelen is. De vertrouwenspersoon staat daarbij achter 
de melder en zal deze altijd ondersteunen. 
Mocht er voor de melder geen bevredigende oplossing ko-
men, dan is er de mogelijkheid een officiële klacht in te 
dienen en ook daarbij kan de vertrouwenspersoon onder-
steunen. 
Het is belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon 
nooit iets met iemand anders bespreekt, tenzij daar na-
drukkelijk toestemming voor wordt gegeven.

Désirée Kruithof is bereikbaar via telefoonnummer: 
06-41695151
of per e-mail: info@vertrouwenspraktijk.nl
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MYTYLSCHOOL GABRIËL

Directeur-bestuurder: Willem de Jong
m.i.v. 1 oktober:  Inge Oelen   
   
Managementteam:
Directeur-bestuurder:  Willem de Jong/Inge Oelen
Manager Onderwijs:  Nanneke de Bruijn
Teammanager:   Helma van Gelderen
Teammanager:  Igna van der Cammen

Orthopedagogen/psychologen: Marlot Brouwer, Floor Duijx, 
Judit Kleijnen, Patricia Suèr

Psychodiagnostisch medewerker: Ingrid van Eekelen

Schoolmaatschappelijk werkende: Anja Janssen

Intern begeleiders: Antoinette der Kinderen, Lieke Segers

Administratie/Facilitaire Dienst:
Directiesecretaresse: vacature
Managementassistenten: Petra Koerts, Monique van Ooste
Leerlingenadministratie: Margreet op ’t Hoog, Deanne van 
Brouwershaven, Edith Livius, Monique van Ooste
Financiële administratie: Marijke Vercauteren
Personele administratie: Petra Koerts, Monique van Ooste

Beleidsmedewerker P&O: Lilian van Amelsvoort

ICT medewerker/technisch vakman: Pierre van de Ven
Conciërge: Martien Verhoeven
Huishoudelijk medewerker: Anita Bol
 
Leerkrachten: 
Hanneke Blom, Els van Bragt, Loes Brouwers, Wim Creemers, 
Peter van Delft, Marc van Eijden, Anne van Fenema, Lieneke 
van Gils, Danny Gimbel, Maartje Gouwerok, Marjolein Hendriks, 
Dieneke van Heukelom, Angelique van Hoof, Wendy Jansen, 
Ellen Klaaskate, Irene Laurenssen, Marja van Leeuwen, 
Henk van der Linden, Liesbeth van Meel, Marjolein Megens, 
Tamara Mommersteeg, Janneke van Mun, Maartje Nabben, 
Ernst van Nieuwburg, Wilma Pijnenburg, Isabel De Rijcke,  

Carola Rzemieniecki, Daphne le Sage, Jolande Saris, Saartje 
Timmermans, Miranda van der Velden, Liesbeth Voskens, 
Lisa van de Wetering,  Mascha ten Zende

Vakleerkracht typeonderwijs: Kitty van Zanten

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs: Jeroen Leenders, 
Joost van den Meydenberg, Ilse van de Rijdt

Leraarondersteuner: Marie-Louise Leenders

Arbeidstoeleider: Miranda van Asseldonk

Onderwijsassistenten: 
Melissa Aarts, Astrid van den Biggelaar, Mandy van Bokhoven, 
Cindy van den Boogaard, Karin van den Bosch, Marije van 
den Burg, Marné van der Burght, Loes Coumans, Rieky 
Desmense, Lieke de Hoon, Jolanda van Kaathoven, Rianne 
Ketelaars, Hilde Klerks, Karin Klijn, Babs de Koning, Marij 
van Kuijk, Marion van Lent, Nini Meuwissen, Martine van 
Mook, Marie-Louise Morelissen, Cindy van Oort, Ines van 
Oort, Miranda Peijnenburg, Inge van Pinxteren, Karin van 
Rosmalen, Sindy Rovers, Ardy Schiffmacher, Lucy Schoon, 
Jolande Schouten, Myrne Tielemans, Romana Veenstra, 
Ronny Vromen, Marita Willems, Ingrid van Zanten

Assistente bewegingsonderwijs: Emilie van Esdonk, Marjan Post

Coördinator zorg-en onderwijsondersteuning:  Paula Jumelet

Externe dienstverlening: 
Generalisten: Angelique Dankers, Monique Fooij, Dorien 
Harden, Gemma Janssen, Mylène Ris, Hans Schoenmakers, 
Didi van Schijndel, José Vos
Coördinator specialistische ondersteuning externe dienst: 
Anke van de Rijt
Specialisten externe dienst: Janny Braks, Moniek Loeffen

Bestuursinvallers:
Leerkrachten: Julia Gabriëls,  Moniek Loeffen, Marijke Vermeer, 
Esther Wassenaar
Onderwijsassistenten:  Sarina van Bladel, Elise van Genderen

12. PERSONEEL

Kookles bij het VSO
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REVALIDATIECENTRUM TOLBRUG

Directie:  Annette van Kuijk (medisch directeur)
   Tom Fransen (directeur bedrijfsvoering)

Unithoofd Kinderrevalidatie: Jos van ‘t Root

Medisch coördinator kinderrevalidatie: Ellen Loohuijs, 
Martin Vugts

Kinderrevalidatieartsen: Ellen Loohuijs, Martin Vugts,  
Annette van Kuijk 

Physician assistant: Ralf Kosters

Logopedisten: Priscilla Bevers, Marloes van Gemert,  
Fleur Roosenboom, Marjo Thoonen, Lenneke Prinsen 

Fysiotherapeuten: Hadewych van den Heuvel,  
Lenneke van Kats, Femke Reijnders, Ingrid van Sterken-
burg, Germa Streevelaar, Karel Pelger, Anke van de Rijt,  
Marieke Boender, Rick van de Ven

Ergotherapeuten: Henk Aarts, Janny Braks, Aukje Ellenbroek, 
Dorrit Jansen, Irmgard van Houtum, Annelie Salverda, Vera 
van de Ven, Berdie van Weert, Rian van Duijnhoven

Bewegingsagogen: Lianne Geertsma, Lieke Boerekamps

Therapie-assistent: Arjen Spoor

Psychologisch assistent: Dianne Lammerts van Bueren

Psychologen: Femke Arnoldussen, Anke van den Berg,  
Juliette Greidanus

Revalidatie maatschappelijk werkenden: Margot Walet, 
Caren Blaas

Medisch secretariaat: Annette van Gent, Christine Jaftoran, 
Ankie van Oorsouw

Planning: Saskia van Boekel, Brenda Kruif

Telefoon/receptie: Marion Manuel, Pieternel van Ruremonde 

TPP (Therapeutisch Peuter Programma): 
Samenwerking van Tolbrug en Cello
Pedagogisch medewerker: Anita Geurts 
Assistent pedagogisch medewerker: Annette Hagemans

STICHTING SWZ BSO  
(BUITENSCHOOLSE OPVANG)

Clustermanager: Marian Smits, 

Begeleiders: Irit van Laarhoven, Pauline van Hattum, Ellen 
van de Brand, Manon van den IJssel, Corine Vermeulen

Zorg in de klas medewerkers: Helma Derks, Cynthia Falken- 
burg, Pauline Frijns, Mirjam Habicht, Suzan van Helvoort, Roos 
de Kraker, Ingrid Putten, Germaine Scheeren, Yvonne Smits

Cliniclowns op bezoek bij leerroute 1 & 2
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NUTTIGE ADRESSEN EN LINKS  

Tolbrug Specialistische revalidatie
Kooikersweg 303 
5223 KE ‘s-Hertogenbosch
t (073) 8519101 / 8519129 / 553 56 
Postbus 90153                                   
5200 ME ’s-Hertogenbosch  
E:  Tolbrug-poli-kinderen@tolbrug.nl
W:  www.tolbrug.nl

MEE 
Regio ’s-Hertogenbosch, tel: 073-6401700
Regio Bommelerwaard, tel: 088-6330000
Regio Waalwijk, tel: 0416–675500
Regio Uden/Boxtel/Veghel / Oss, tel: 0413-334733

SWZ 
Tel.: 0499-471241
Zaterdagopvang (locatie Atlent).
Logeeropvang (logeerhuis Son).
Vakantiedagopvang (locatie Atlent).
Jongerenactiviteiten (wisselende locatie)
Nieuwstraat 70, 5691 AG Son.
Cliëntbureau voor Informatie en intakegesprekken:  
0499-471241 of kijkafspraak maken: 06-57886647  
(maandag, woensdag, donderdag).
E:  info@swzzorg.nl 
W:  www.swzzorg.nl

CELLO
Bestuursbureau Cello: Postbus 22, 5240 BD Rosmalen. 
Tel 088-3451111 
E:  cliëntenservice@cello-zorg.nl
W:  www.cello-zorg.nl

JEUGDCLUBS

Aktiefix 
Logeerweekenden. info@aktiefix.nl
W:  www.aktiefix.nl

Okido
Stichting Speciale Jongerenclub Okido
Veghel. Vrijetijdsclub 6–18 jarigen Veghel.
W:  www.okidoveghel.nl

Bijzonder Gewoon
Vrijetijdsbestedingen voor kinderen met een verstandelijke 
beperking van 5 tot 16 jaar.
E:  bijzondergewoon@mail.nl
W:  www.stichtingbijzondergewoon.nl

SPORTCLUBS 

S.V.G.
Sport voor gehandicapten regio Den Bosch. Zwemmen, 
paardrijden, tafeltennis, rolstoelbasketbal, boccia, voetbal, 
judo en hockey. 
Tel:  06-10641657
W.  www.sportvoorgehandicapten.nl

Nebas-N.S.G. (landelijke sportorganisatie gehandicapten)
Tel:  030-6597300
E:  info@nebasnsg.nl

NUTTIGE ADRESSEN EN LINKS 

Het Hans-en-Grietje huisje bij de kleuters
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BELANGENVERENIGINGEN

B.O.S.K. (Bond Motorisch Gehandicapten)
Postbus 3359, 3502 GJ Utrecht.
030-2459090
E:  info@bosk.nl
W:  www.bosk.nl

N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Tel:  06-20772772 
E:  info@nah-info.nl

VKS (Vereniging Volwassenen Kinderen en stofwisseling) 
Tel: 038-4201764
E:  info@stofwisselingziekten.nl
W:  www.stofwisselingsziekten.nl

Stinafo
Stinafo zet zich in voor gehandicapte en langdurig zieke 
kinderen.
Tel:  070- 3512784
E:  info@stinafo.nl
W:  www.stinafo.nl

Balans
Vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen. 
Tel:  0900-2020065
W:  www.balansdigitaal.nl

N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Autisme)
Tel:  030-2299800
E:  info@autisme-nva.nl
W:  www.autisme.nl

Spierziekten Nederland
Tel:  035-5480480
E:  mail@spierziekten.nl
W:  www.spierziekten.nl

E.V.N. (Epilepsie vereniging Nederland) 
Tel:  0318-672772
W:  www.epilepsievereniging.nl

ALGEMEEN

GGD jeugdarts
Tel:  0900-4636443

GGD Jeugdtandverzorging
Tel:  0900-4636443

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Eigen gemeente. 
www.wmo.nl

Inspectie van het onderwijs
Postbus 530, 5600 AM Eindhoven
E: info@owinsp.nl
W:  www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 1400

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
klachtmeldingen over seksuele intimidatie misbruik,  
psychisch of fysiek geweld
Tel:  0900 –1113111 (lokaal tarief)

En verder…

Epilepsiefonds
www.epilepsie.nl
Nederlandse Vereniging voor Autisme
www.autisme-nva.nl

Leefwijzer
www.leefwijzer.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs Duo IB-groep
www.duo.nl

UWV
www.uwv.nl

CIZ
www.ciz.nl

Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs 
www.lecso.nl

Passend onderwijs
www.passendonderwijs.nl

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
www.minocw.nl

Steunpunt passend onderwijs
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
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Mytylschool Gabriël maakt deel uit van Atlent KinderExpertiseCentrum  •  info@atlent.nl  •  www.atlent.nl

Mytylschool Gabriël
Kooikersweg 303
5223 KE ’s-Hertogenbosch 
T (073) 851 91 00

info@mytylschool-gabriel.nl
www.mytylschool-gabriel.nl


