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Dit is het schoolplan 2018-2022. Het maken van dit 
plan heeft ons bewust gemaakt van wat we allemaal 
al doen en wat de afgelopen jaren ontwikkeld is. 
Dat geeft ons energie om ook in de toekomst weer 
te zorgen voor het best passende aanbod voor 
onze leerlingen. 

In dit plan hebben we ons motto ‘niet voor watjes’ 
nog concreter gemaakt. Door te werken aan de 
ambities in dit plan maken we ons motto en onze 
waarden nog zichtbaarder en werken we gericht 
aan ons belangrijkste doel: ervoor zorgen dat ons 
handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning de 
leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in 
de maatschappij in te nemen.

De ambities zijn algemeen geformuleerd. 
De bedoeling van dit plan is dat de medewerkers 
de ambities herkennen, omarmen en kunnen 
vertalen naar hun eigen werkpraktijk. In de 
jaarplannen werken we de ambities concreet uit. 
Daarbij houden we rekening met de diversiteit aan 
niveaus en mogelijkheden binnen de verschillende 
leerroutes. 

De focus in dit plan ligt op ontwikkelingen op het 
gebied van onderwijs, medewerkers en kwaliteit. 
In onze jaarplannen, begrotingen en bestuurs-
formatieplannen werken we ook onderdelen als 
toezicht en verantwoording, financiën, huisvesting 
en consequenties van nieuwe wetgeving uit. In de 
uitwerking houden we uiteraard ook rekening met 
actuele ontwikkelingen en passende 
doorontwikkeling. 

Het schoolplan bevat, omdat we éénpitter zijn, 
tevens een aantal strategische ambities. Het is 
richtinggevend voor onze ontwikkeling en 
activiteiten de komende 4 jaren. We blijven doen 
wat we al goed doen en we ontwikkelen verder 
waar nodig/wenselijk. Regelmatig evalueren we 
onze kwaliteit en opbrengsten. 

Het schoolplan is tot stand gekomen in overleg met 
ouders1, medewerkers (diverse disciplines) en de 
Raad van Toezicht (RvT). Tijdens een aantal 
inspirerende werksessies hebben we samen 
nagedacht over wat ons kenmerkt, met welke 
ontwikkelingen we rekening willen en moeten 
houden en wat we de komende jaren te doen 
hebben. Conceptversies zijn besproken met 
medewerkers en ouders, Medezeggenschapsraad 
(MR), RvT en stakeholders. Ook is een aantal 
leerlingen bevraagd op hun ideeën over de toekomst 
van onze school en ons aanbod. 

De opbouw van dit plan is anders dan anders, we 
kiezen ervoor om dicht bij onze waarden te blijven: 
• Authentiek- door tijdens de inspiratiesessies als 

ouders en medewerkers echt en open te spreken 
en luisteren, kregen we nog beter zicht op wat ons 
kenmerkt. Medewerkers, ouders en leerlingen zijn 
trots op de school en ons onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod. Die basis is ons 
fundament, het geeft ons energie om te blijven 
ontwikkelen. 

• Eigen-wijs- we maken geen schoolplan omdat het 
moet. We kiezen daarom voor kort en bondig, 
zonder standaard hoofdstukken en onderwerpen. 
De verplichte informatieve onderdelen van het 
schoolplan (over onderwijskundig beleid, 
personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid) beschrijven 
we in een apart hoofdstuk. We verwijzen daarbij 
zoveel mogelijk naar andere documenten. 

• Ambitieus- we gaan geen uitdaging uit de weg. 
Daarom hebben we bij het bedenken van de koers 
verder gedacht dan 4 jaren. We zien de 
maatschappij veranderen en willen daarin niet 
achterblijven. Dat vraagt een andere manier van 
denken en zorgt voor ambitieuze ambities. 

Wij gaan ervoor! Omdat we de leerlingen vanuit 
onze specialistische kennis en begeleiding, 
in samenwerking met onder andere onze partners 
binnen KindExpertiseCentrum (KEC) Atlent, 
een goede basis mee willen geven voor een leven 
middenin de maatschappij. 

1.  In dit document staat ‘ouders’ als we ‘ouder(s)/verzorger(s)’ bedoelen, en ‘hij’ als we ‘hij/zij’ bedoelen.

Inleiding: 
we gaan ervoor!
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Mytylschool Gabriël biedt speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs en specialistische 
ondersteuning aan leerlingen met een lichamelijke 
of meervoudige beperking, of chronische/
langdurige ziekte. Als onderdeel van KEC Atlent 
zien wij een meerwaarde in het samenwerken met 
(zorg)partners waarmee we gezamenlijk ons 
belangrijkste doel realiseren.

Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ons 
handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning 
de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in 
de maatschappij in te nemen.

Wij zijn trots op onze leerlingen, hun ouders en de 
medewerkers, om het doorzettingsvermogen en 
de enorme kracht die zij laten zien. Ons motto is 
daarom ‘niet voor watjes’. Vanuit dit motto en onze 
drie kernwaarden werken wij aan het bereiken van 
ons belangrijkste doel. Onze drie kernwaarden zijn:

Authentiek
Wij willen echt en open zijn. Samen optrekken en 
in de wereld van onze leerlingen staan. Omdat we 
weten dat we hen het best begrijpen en verder 
helpen door oprecht te zijn, goed te kijken en naar 
ze te luisteren. Onze authenticiteit 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. 

Eigen-wijs 
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 voor oplossingen die de leerlingen verder 
helpen in een wereld die continu verandert. 

Ambitieus
We gaan geen uitdaging uit de weg, zijn uitermate 
oplossingsgericht en we zetten door waar anderen 
opgeven. 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.
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Een schoolplan ontwikkelen is een moment van 
plannen maken en vooruit kijken. We bouwen voort 
op het stevige fundament dat we al eerder hebben 
gelegd. We zijn trots op wat we al doen en wie we 
zijn. De onderstaande kenmerken vormen ons 
fundament voor ontwikkeling. Daarbij blijven we 
ambitieus: ook deze basis biedt aanknopingspunten 
voor verbetering en ontwikkeling. Door de basis die 
er is, werken we met vertrouwen aan onze ambities. 

Veilig klimaat
We respecteren elke leerling zoals hij is, reiken onze 
leerlingen uitdagingen aan en laten ze betekenisvol 
leren. In ons gebouw ervaren leerlingen en ouders 
waar we voor staan: rust en openheid, aandacht 
voor verschillen en uitdaging. We zien de leerlingen 
met plezier naar school gaan. We zien ze exploreren 
en proberen. Hieruit blijkt dat ze zich veilig voelen. 
En een veilig klimaat is de belangrijkste basis voor 
ontwikkeling. 

Rol van de leerling
De leerling en zijn of haar talent krijgt ruimte en 
wordt gestimuleerd; in ons onderwijsaanbod en in 
onze aanpak en activiteiten. Interactie met leerlingen 
vinden wij belangrijk: we willen samen optrekken en 
in de wereld van onze leerlingen staan. We zijn 
eigenwijs door met de leerlingen te zoeken naar 
oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor 
komen te staan.

Denken in mogelijkheden
We kijken met een open blik en ‘pamperen’ niet. 
We blijven mogelijkheden zoeken, we zijn creatief 
en differentiëren waar mogelijk. We stellen 
ambitieuze doelen. Zo halen we het beste uit de 
leerlingen en onszelf. 

Expertise, passie en betrokkenheid
Wij zijn ervan overtuigd, dat onze leerlingen 
vanuit hun specifieke ondersteuningsbehoeften 
een eigen authentieke pedagogische en didactische 
benadering vragen. We zijn daarom aangesloten 
op de nieuwste inzichten en zien altijd nieuwe 
uitdagingen. Onze expertise blijft zich verdiepen 
en verbreden. We delen onze expertise met elkaar 
en partners. We zijn betrokken bij elkaar en de 
leerlingen. We werken gelijkwaardig en met passie 
aan de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Samenwerking
Ons team bestaat uit een diversiteit aan mede-
werkers en disciplines, die elkaar aanvullen en 
versterken. We vinden het belangrijk om in samen-
werking met elkaar, (zorg)partners, ouders en 
leerlingen te werken.

We zijn onderdeel van KEC Atlent. De naam van 
Atlent is voortgekomen uit de letters van talent. 
Medewerkers vanuit de zorg bieden voor een deel 
van onze leerlingen onmisbare, zeer specialistische 
ondersteuning. Samen werken we, vanuit onze eigen 
expertise en overeenkomstige visie op 
talentontwikkeling, aan de realisatie van ons 
belangrijkste doel. 

We nemen actief deel aan regionale en landelijke 
ontwikkelingen: we staan in verbinding met anderen. 
Dat vinden we belangrijk, omdat we als school voor 
speciaal onderwijs middenin de maatschappij willen 
staan. 

Het werken in een netwerk biedt kansen voor onze 
medewerkers en is een voorbeeld voor onze 
leerlingen die, nu al en ook in de toekomst, 
onderdeel zijn van hun eigen netwerk.

Een stevig fundament

“De juffen zijn lief”

“Dat we dingen maken, zoals pas 
een voerbakje voor vogels”

“Hier kun je jezelf zijn”

“De gymles en zwemmen”

“Dat je alle letters leert”

“Dat je even mag spelen voordat  
de school begint”

“Hier word je niet gepest”

“Hier is het gezellig”

“De meeste vakken zijn wel goed”

“Hier wordt rekening gehouden  
met je beperking”

Wat vinden leerlingen goed?
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Naast de input vanuit de diverse 
sessies en gesprekken hebben we 
bij het formuleren van de ambities 
rekening gehouden met een 
aantal ontwikkelingen in 
onderwijs, zorg, maatschappij 
en onze school:

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is 
Mytylschool Gabriël onderdeel 
van 6 samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs. Onze 
leerlingen zijn afkomstig uit 
een nog grotere regio (ongeveer 
12 samenwerkingsverbanden). 
De samenwerkingsverbanden 
zijn inmiddels bezig met de 
ontwikkeling van het tweede 
ondersteuningsplan. Een 
belangrijk thema daarin is 

onder andere het zoeken naar 
een verbetering van de brug 
tussen regulier en speciaal 
onderwijs. 

Inclusie
In 2006 hebben de Verenigde 
Naties het Verdrag voor de 
Rechten van Personen met een 
Handicap aangenomen. 
Nederland heeft dit VN-verdrag in 
de zomer van 2016 bekrachtigd. 
Dat betekent dat we ons inzetten 

Ontwikkelingen 
in onderwijs en 
maatschappij

Justin, 12 jaar: “We leren de basis en dat hebben we 
nodig. Maar ik denk niet dat we het daar mee redden. 
Ik zou les willen over robotica, kunstmatige intelligentie, 
programmeren. Dat is belangrijk voor ons en ook voor 
volgende generaties.”

Wim Creemers, 
docent en 
coördinator 
kunst en cultuur6



om mensen met een beperking 
dezelfde kansen en mogelijk-
heden te bieden als anderen. 
Kansen voor inclusie, participatie, 
eigen keuzes voor mensen met 
een beperking.
Al veel eerder (in 1994) heeft 
Nederland de internationale 
Salamanca verklaring getekend. 
Hier staat onder andere in dat 
ieder kind uniek is en recht heeft 
op onderwijs op een school.

Dreigend lerarentekort
Het lerarentekort neemt toe. 
Er gaan de komende jaren veel 
medewerkers uit het onderwijs 
met pensioen, niet iedereen met 
een lesbevoegdheid kiest voor 
een baan in het onderwijs en de 
instroom bij lerarenopleidingen is 
niet hoog. 

Inspectie en ons onderwijs
In het voorjaar van 2017 heeft 
de inspectie het vierjaarlijks 
onderzoek uitgevoerd. Ter 
voorbereiding daarop hebben we 
een zelfanalyserapport gemaakt. 

KEC-ontwikkeling
Ons kindexpertisecentrum (KEC) 
Atlent is een gespecialiseerd 
kindcentrum. Er komen steeds 
meer kindcentra: onderwijs, 
opvang en partners willen een 
doorlopende ontwikkellijn voor 
kinderen realiseren door 
intensieve samenwerking en 
afstemming. Het werken in een 
netwerk is tegenwoordig nood-
zakelijk om snel een passend 
antwoord te geven op de onder-
steuningsbehoefte van een kind.

Digitalisering en globalisering
Technologie blijft zich 
ontwikkelen, de globalisering blijft 
toenemen. Sociale media, ICT en 
technologische middelen bieden 
kansen voor ons aanbod en de 
ondersteuning van onze 
leerlingen. Voor leerlingen binnen 
het mytylonderwijs geldt dat in 
extra mate, omdat de fysieke 
beperking ervoor kan zorgen dat 
de leerling meer dan gemiddeld is 
aangewezen op digitale 
middelen.2

“Echte ICT. Onze ICT is bijvoorbeeld rekenen op de 
computer. Maar dat is geen echte ICT-les. Ik zou willen 
leren programmeren.” (Ibrahim)

 “Ik wil graag les op een speelse manier, want 
leerlingen zijn creatief. Ik doe bijvoorbeeld wel eens 
een programma dat een Engels woord laat zien dat je 
na moet tekenen. De computer keurt het goed als het 
goed gelukt is.” (Justin)

 “Ik weet niet of het kan, maar ik zou wel techniek 
willen, met een robot als meester.” (Simon)

“Een game maken en testen.” (Karim) 

Meer op tablets werken of met chroombooks  
(diverse leerlingen). 

“Meer niveaus in de ICT-lessen: bijvoorbeeld een groep 
voor beginners en een moeilijke groep.” (Pieter)

2. Gebaseerd op beleidsplan digitale media Mytylschool Gabriël (2017).

Wat willen 
leerlingen?

Deze school of een reguliere 
school?

“Ik wil het liefste deze school, 
maar dat die dan verhuist naar 
vlakbij mijn huis.”
 
“Ik wil liever dichtbij naar school, 
want ik zit lang in de taxi. Maar op 
de school dichtbij heb je weer 
pesters.” (Jurre)

“Ik wil naar de school van mijn 
zusje, die is dichtbij.” (Idara, 
kleuter)

“Ik moest naar deze school. 
Het was eerst wennen maar nu is 
het fijn, omdat ze hier rekening 
houden met je beperking.” 
(Nadie, VSO)

Cindy
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De komende vier jaren staan vier ambities centraal in onze koers:

Hierna zijn deze ambities uitgewerkt: wat willen we doen en welke resultaten willen we 
daarmee bereiken?

Onze ambities

Zelfbewuste 
leerlingen

Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, 
mogelijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, 
authentiek, eigenwijs en ambitieus leven 
middenin de maatschappij. Dan is ons 
belangrijkste doel geslaagd.

Onderscheidend 
en eigentijds

Wij staan bekend als een school met een 
specialistisch aanbod voor leerlingen met, in 
ieder geval, een ondersteuningsbehoefte als 
gevolg van een medisch-fysieke beperking of 
langdurige ziekte. We hebben een rol ‘voor in  
het (V)SO-peloton’ op het gebied van ICT en 
passen ons aanbod aan op de nieuwste inzichten 
en mogelijkheden.

Kansen zien 
en ondernemen

Binnen en buiten KEC Atlent zoeken en 
bespreken wij kansen en benutten deze, als ze 
bijdragen aan het bereiken van ons belangrijkste 
doel.

Sterker door 
samenwerken

We versterken de ouderbetrokkenheid, onze 
samenwerking met partners en onze relatie met 
het regulier onderwijs en andere scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs.
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Zelfbewuste 
leerlingen

Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, 
mogelijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, 
authentiek, eigenwijs en ambitieus leven middenin 
de maatschappij. Dan is ons belangrijkste doel 
geslaagd.

“Ik wil graag meer CITO-toetsen, zodat ik beter weet 
waar ik goed in ben.” (Koen)

Ik wil graag les over opleidingen na deze school, hoe 
krijg je die. En over stage lopen.” (Jan)

“Meer lessen seksualiteit.” (een SO en een VSO-leerling)

“Mythologieles zou ik graag willen, daar zit vaak een 
kern van waarheid in en daar leer je van.” (Justin)

“Ik wil op school vaker oefenen voor de stage, bv 
schroefjes draaien, klusjes doen, post brengen.” (Marijn) 

“Ik wil graag les over hoe je kinderen verzorgt, 
want dat lijkt me een leuke baan.” (Maryem)

Meer en moeilijker Engels, dat is handig op vakantie 
en ook omdat de halve wereld Engels spreekt. 
(Zahide, Francis, Ibrahim)

Verder worden natuurkunde, biologie, scheikunde, 
techniek en wiskunde veel genoemd als vakken waar 
(meer) behoefte aan is, ook om later in je beroep te 
gebruiken.

Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

Leerlingen zijn zich bewust van 
hun talenten, mogelijkheden 
en beperkingen. Ze nemen 
zelfbewust hun plek in op hun 
vervolgbestemming en in de 
samenleving.

Per leerroute is beschreven hoe we werken aan zelfbewustheid van 
leerlingen. We kunnen inzichtelijk maken hoe we deze ontwikkeling 
volgen.

We werken doelgericht aan een persoonlijk toekomstperspectief 
per leerling.

Ons aanbod is aantoonbaar gericht op bewustwording van eigen 
talenten, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling.

We laten leerlingen optimaal gebruik maken van de ruimtes in en 
om het gebouw en van de aangrenzende omgeving.

Door middel van onze onderwijsaanpak en het samenwerken 
met partners werken we, in samenhang, aan leerontwikkeling en 
persoonsontwikkeling van de leerlingen.

De leerlingen behalen sociale en 
maatschappelijke competenties op 
een niveau dat in overeenstemming 
is met de gestelde norm, passend 
bij de specifieke leerlingkenmerken.

We hebben eigen normen gesteld voor de ontwikkeling van sociale 
competenties.

Medewerkers werken doelgericht aan het maximaal vergroten van 
de sociale competenties van leerlingen. 

We hebben een instrument ontwikkeld waarmee we de 
ontwikkeling van sociale competenties volgen. 

We zorgen ervoor dat onze 
leerlingen in aanraking komen 
met de maatschappij en de 
maatschappij met onze leerlingen. 

Jaarlijks organiseren we activiteiten waarbij onze leerlingen 
anderen (van buiten de school) ontmoeten. 

We hebben (per leerroute) een passend aanbod gericht op het 
vergroten van de sociale zelfredzaamheid. 

We hebben (per leerroute) een passend aanbod gericht op sociale 
cohesie en burgerschap.
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Onderscheidend 
en eigentijds

Wij staan bekend als een school 
met een specialistisch aanbod 
voor leerlingen met in ieder geval 
een fysiek-medische beperking. 
We hebben een rol ‘voor in het 
(V)SO-peloton’ op het gebied van 
ICT en passen ons aanbod aan op 
de nieuwste inzichten en 
mogelijkheden. Diverse leerlingen 
geven aan dat ze meer willen 
bewegen of vaker naar buiten. 
Sommige leerlingen willen vaker 
uit hun rolstoel. 

Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

Wij blijven specialistisch, zodat 
we ondersteuning kunnen blijven 
bieden aan leerlingen met een 
fysiek-medische beperking.

De scholing van onze medewerkers is gericht op verdieping en 
verbreding van onze expertise, passend bij onze doelgroep en 
actuele ontwikkelingen. 

Medewerkers krijgen en nemen meer regie in hun eigen 
ontwikkeling, binnen duidelijke kaders: iedere medewerker kan 
aantonen welk effect de gestelde ambities in dit plan hebben 
(gehad) op de eigen scholing en ontwikkeling. 

We kunnen diversiteit in scholing en expertise-ontwikkeling 
aantonen. 

We werken aan zichtbaarheid en 
herkenbaarheid.

Scholen, samenwerkingsverbanden, gemeente, partners en ouders 
zien ons als hét expertisecentrum voor onderwijs aan kinderen 
met in ieder geval een fysiek-medische beperking. Dit blijkt uit 
gesprekken en tevredenheidsonderzoeken.

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) is vernieuwd en 
tweejaarlijks geactualiseerd. 

In het nieuwe ondersteuningsplan (OP) van het SWV hebben 
Mytylschool Gabriël en de externe dienstverleners een duidelijke en 
onderscheidende rol. 

We zijn en blijven in gesprek over waarom we bestaan en wat ons 
onderscheidend maakt.

Magazine ‘niet voor watjes’ komt twee keer per jaar uit en heeft 
een oplage van 500 exemplaren. We kunnen het effect van dit 
magazine vertellen.

Tips van Marijn, Janienke, Jiske, Denise, Siem:
- Een ballenbak.
- Naar buiten met de racerunner.
-  Dat de I-floor bij gym ook op oudere kinderen wordt aangepast.
- Vaker snoezelen.
-  Buiten les. Bijvoorbeeld verkeersles, dan leer je wat en beweeg  

je ook en heb je frisse lucht.
- Een schommel met rugleuning op het schoolplein.
-  Dieren op het schoolplein, om te verzorgen en knuffelen (konijn, 

cavia, kip, poes, paard). Of een klein badje met een kikker. Dit 
wordt door meer leerlingen geopperd.

- Buiten eten.
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Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

Ons aanbod is eigentijds en 
aangepast op de nieuwste 
inzichten. 

Ons aanbod is eigentijds; ons vakkenpakket, onze methodes en 
ons aanbod zijn aantoonbaar vernieuwd. Daarbij is vernieuwing 
geen doel op zich, we kunnen toelichten hoe vernieuwingen en 
aanpassingen bijdragen aan de realisatie van ons belangrijkste 
doel. 

We kunnen aantonen welke ontwikkelingen in onderwijs en/of 
maatschappij hebben geleid tot eventuele aanpassingen in ons 
aanbod of onze aanpak. 

Wij ambiëren een ‘rol voor in het 
peloton’ op het gebied van ICT in 
het mytylonderwijs. 

We voeren het beleidsplan Digitale Media uit: 

•  we beschikken over voldoende middelen en de juiste 
infrastructuur;

•  we werken vanuit een ‘innovatieve bril’
•  medewerkers beschikken over voldoende deskundigheid op het 

gebied van ICT;
•  we blijven voortdurend op zoek naar technologische 

mogelijkheden voor maatwerk voor onze leerlingen. 

Leerlingen, ouders en medewerkers van onze school en uit het 
regulier onderwijs kunnen vertellen hoe wij de kansen die ICT biedt 
toepassen, om de ontwikkeling van onze leerlingen te versterken 
en hun leefwereld te vergroten.

Onze externe dienstverleners 
worden gezien als dé expert voor 
onze doelgroep in het regulier 
onderwijs.

Onze externe dienstverleners profileren zich duidelijk en 
herkenbaar als dé expert voor onze doelgroep. 

Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen op basis van 
concrete resultaten en effecten vertellen wat de meerwaarde is van 
onze externe dienstverlening.

Ilse van de Rijdt,
vakleerkracht 
bewegen en sport 11



Kansen zien 
en ondernemen

Binnen en buiten KEC Atlent 
zoeken en bespreken wij kansen 
en benutten deze, als ze bijdragen 
aan het bereiken van ons 
belangrijkste doel.

Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

We onderzoeken en benutten 
mogelijkheden om ons aanbod te 
verrijken. 

We hebben mogelijkheden voor voorschoolse opvang onderzocht. 
Waar wenselijk en mogelijk hebben we de verwezenlijking hiervan 
gefaciliteerd. 

Het buitenschools aanbod binnen KEC Atlent is verrijkt.

We hebben mogelijkheden voor aanbod in vakanties en 
weekenden onderzocht. Waar wenselijk en mogelijk hebben we de 
verwezenlijking hiervan gefaciliteerd. 

De expertise van onze externe 
dienstverleners is onmisbaar en 
zelfs steeds meer nodig in het 
regulier onderwijs.

Doordat meer leerlingen (deels) de overstap naar regulier 
onderwijs maken, blijft de inzet van onze externe dienstverleners 
nodig.

De inzet van onze externe dienstverleners is gedifferentieerder 
geworden. Het sluit aan bij de vraag van SWV en scholen en is 
meer dan alleen begeleiding van leerkrachten.

Talha

Leerlingen hebben ook een aantal ondernemende ideeën:
-  De kantine elke dag open, meer halal eten, frisdrankautomaten. 

“Daar verdient de school ook nog wat aan.”
-  “Een konijn voor kleuters, dat is leuk voor ze en prikkelt hun 

hersenen.” (Pieter)
-  Een ondernemende kleuter wil wel eens in groep 6 kijken,  

bij grote leerlingen.
-  En beide genoemd omdat het beter is voor het milieu en 

goedkoper voor de school: “Zonnepanelen op het dak” en  
“meer toetsen op de computer”.
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Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

We onderzoeken nieuwe vormen 
om meer stage- en arbeidsplekken 
voor onze leerlingen te vinden.

Ouders en partners zijn actief betrokken bij de selectie en werving 
van stage- en arbeidsplekken.

Ons stage-aanbod is aantoonbaar gedifferentieerder en uitgebreid.

We onderzoeken kansen en nieuwe 
vormen om de samenwerking met 
regulier onderwijs te versterken.

We onderzoeken of uitbreiding van de onderwijs-onderwijs 
arrangementen, waarbij leerlingen zowel speciaal als regulier 
onderwijs volgen, mogelijk is en bijdraagt aan het realiseren van 
ons belangrijkste doel.

In samenwerking met samenwerkingsverbanden, regulier onderwijs 
en andere scholen voor speciaal onderwijs hebben we nieuwe 
vormen van arrangementen en passend onderwijs ontdekt en 
uitgeprobeerd. 

We zoeken en benutten 
mogelijkheden en kansen om 
ook in de toekomst voldoende 
medewerkers te krijgen en 
behouden.

Veranderende samenstelling van de teams (nieuwe collega’s en 
interne arbeidsmobiliteit) draagt bij aan de expertise van onze 
medewerkers.

Wij zijn een opleidingsschool. Onze medewerkers ervaren 
stagiaires als van toegevoegde waarde. 

Onze waarden en voorwaarden betreffende stagiaires en 
stagebegeleiding hiervan zijn helder en zichtbaar in de praktijk. 

Stagiaires, MBO’s en HBO’s beoordelen de begeleiding door onze 
medewerkers minimaal als goed. 

We zoeken en benutten nieuwe mogelijkheden van stage en leren. 

Ons team is en blijft gevarieerd (in leeftijd, opleiding, kennis en 
ervaring, etc.).

Koen
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Sterker door 
samenwerken

We versterken de ouderbetrokkenheid, onze samenwerking met partners en onze relatie met het 
regulier onderwijs en andere scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat willen we? Welke resultaten hebben we bereikt in 2022?

We werken effectief en efficiënt 
samen met partners aan 
de verwezenlijking van ons 
belangrijkste doel. 

We onderzoeken of nieuwe partners een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren aan het bereiken van ons belangrijkste doel.

We bespreken met partners en ouders hoe we de afstemming 
tussen diverse plekken waar het kind is (bijvoorbeeld school, BSO, 
thuis) kunnen optimaliseren.

We gebruiken de onderwijstijd optimaal: waar mogelijk hebben 
we meer effectieve onderwijstijd gerealiseerd, door onderwijs en 
zorgbehoefte beter in kaart te brengen en op elkaar af te stemmen.

Ouders zijn meer betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind en de 
school. 

We onderzoeken en beschrijven verwachtingen van ouders en 
medewerkers over ouderbetrokkenheid. We beschrijven hoe en 
waarom we de ouderbetrokkenheid willen versterken.

Uit het oudertevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders tevreden 
zijn over de ouderbetrokkenheid.

Medewerkers kunnen vertellen waarom en hoe ouders betrokken 
zijn bij de school en wat dat oplevert.

We delen expertise en ervaring met 
partners die actief zijn in de voor- 
en naschoolse periode.

De ontwikkel- en onderwijsdoelen van een leerling zijn bekend 
bij overdracht van kinderen die vanuit MKD/KDV/TPG bij ons op 
school komen of doorstromen naar dagbesteding. 

Contacten tussen onze leerlingen 
en leerlingen uit het regulier 
onderwijs zijn belangrijk voor de 
ontwikkeling van ieder kind. We 
zoeken kansen om die contacten te 
versterken.

Leerlingen hebben contact met leerlingen in het regulier onderwijs. 
Bijvoorbeeld als resultaat van ontwikkelde arrangementen, 
activiteiten, ontmoetingen, etc. Onze leerlingen en leerlingen uit 
het regulier onderwijs kunnen vertellen wat dat oplevert.

We blijven intensief in contact en 
samenwerken met andere scholen.

We blijven investeren in gesprekken met anderen over goed 
onderwijs, efficiënt investeren en professionalisering, zodat we als 
éénpitter op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen en onze 
middelen in samenwerking met anderen efficiënt inzetten.

We willen nog meer middenin de 
maatschappij staan. 

We blijven zoeken naar en open staan voor samenwerking met 
relevante partners en mensen uit de buurt. 
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Daar werken we samen 
aan én individueel. 
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De vier ambities die hiervoor staan uitgewerkt, vormen de basis van onze ontwikkeling de komende 
jaren. Iedere medewerker herkent ze, omarmt ze en kan ze vertalen naar de eigen praktijk en 
professionele ontwikkeling.
Naast die ambities hebben we nog een aantal strategische ambities op het niveau van organisatie, 
bedrijfsvoering, medewerkers en kwaliteit:

Onderwerp Wat willen we? Welke resultaten hebben we 
bereikt in 2022?

Organisatie De managementstructuur van 
de school is herzien en passend 
voor Mytylschool Gabriël.

De nieuwe managementstructuur past bij 
de organisatie, werkt doeltreffend en is 
efficiënt. 

Bedrijfsvoering We zoeken kansen om 
de reserves van de 
stichting in te zetten voor 
kwaliteitsverbetering en 
vernieuwingen.

Wij zijn en blijven in control.

Er is sprake van aantoonbaar efficiënte 
inzet van financiële middelen in relatie tot 
de doelstellingen van dit schoolplan.

De aanbevelingen uit het 
InControlFramework zijn gerealiseerd 
en als zodanig goed bevonden door de 
accountant.

Het strategisch schoolplan, bestuurs-
formatieplan en de meerjarenbegroting 
hebben een duidelijke relatie tot elkaar 
en zijn in balans.

De school heeft een veiligheidsplan en 
past de PDCA toe op dit plan.

Medewerkers Ons beleid op ziekte en verzuim 
is eigentijds en passend.

We ontwikkelen een eigentijds en 
passend beleid op ziekte en verzuim en 
voeren dit uit.

Verdieping en verbreding van 
de expertise van medewerkers.

Ieder jaar volgt minimaal één medewerker 
een onderwijsgerelateerde (pre)master. 

Medewerkers delen hun expertise 
aantoonbaar met collega’s en partners.

Strategische 
ambities
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Onderwerp Wat willen we? Welke resultaten hebben we 
bereikt in 2022?

Medewerkers Onze aanpak, ons aanbod 
en onze professionalisering 
is congruent gericht op ons 
belangrijkste doel en onze 
ambities.

We werken aan een professioneel 
en pedagogisch klimaat waarbij de 
cultuur tussen medewerkers onderling 
weerspiegelt wat wij van leerlingen 
verwachten. 

Ons motto en onze waarden zijn 
zichtbaar in de praktijk.

Goed onderwijs begint bij goede 
medewerkers; professionalisering en 
verdieping van de expertise van de 
medewerkers is aantoonbaar. 

Kwaliteit Ouders, medewerkers en 
leerlingen hebben invloed op de 
prioritering van de uit te voeren 
ambities.

In de tevredenheidsonderzoeken in 2018 
bevragen we ouders, medewerkers en 
leerlingen over hun mening over de 
kwaliteit van ons aanbod en hoeveel 
inspanning en tijd er naar hun idee nodig 
is om de gestelde ambities te bereiken. 

Dit herhalen we in 2020. Beide 
uitkomsten bepalen de prioriteit in de 
jaarplannen van de SO en VSO afdeling. 

We borgen en bewaken de 
kwaliteit op diverse manieren.

We gebruiken tevredenheidsonderzoeken 
voor verbetervoorstellen en prioritering in 
de jaarplannen.

We onderzoeken in hoeverre (aanvullend) 
kwalitatief onderzoek bij ouders, 
medewerkers en leerlingen bijdraagt aan 
bewaking en verbetering van kwaliteit. 

We werken integraal en cyclisch 
aan onze ambities.

Jaarplannen van SO en VSO zijn op elkaar 
afgestemd.

Plannen van de verschillende functies zijn 
op elkaar afgestemd. 

De gezondheid van leerlingen 
en medewerkers vinden wij 
belangrijk.

Gezonde school, aantoonbaar werken 
aan een gezond leven en een gezond 
leefklimaat in de school.
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Informatie over 
de school
Inleiding
In dit hoofdstuk staat algemene 
informatie over onze school en 
organisatie, om daarmee te 
voldoen aan de wettelijke 
vereisten van het schoolplan. 

Doelgroep en organisatie
Mytylschool Gabriël verzorgt 
een specialistisch aanbod voor 
leerlingen met, in ieder geval, 
een ondersteuningsbehoefte als 
gevolg van een medisch-fysieke 
beperking of langdurige ziekte. 
Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met Tolbrug 
Specialistische Revalidatie en 
andere relevante (zorg) partners. 
De kinderafdeling van de Tolbrug 
is samen met de school 
gehuisvest in ‘KEC Atlent’.

Naast het onderwijs op de school 
biedt Mytylschool Gabriël externe 
dienstverlening in het regulier 
onderwijs: specialistische 
begeleiding en expertise voor 
onderwijs aan leerlingen met een 
motorische of meervoudige 
beperking of met een langdurige 
ziekte.

Mytylschool Gabriël staat onder 
bevoegd gezag van stichting 
Gabriël. De directeur-bestuurder 
heeft de bestuurlijke, onderwijs-
kundige en organisatorische 
leiding en is verantwoordelijk 
voor het beleid van de school. 
De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht. Een manager 
onderwijs en twee teamleiders 

vormen samen met de directeur-
bestuurder de dagelijkse leiding. 

Het team bestaat uit onder-
wijzend en onderwijsonder-
steunend personeel. We streven 
ernaar dat de kennis en kunde 
van de diverse disciplines elkaar 
aanvullen en versterken, om zo te 
komen tot gezamenlijke doelen 
t.a.v. de ondersteuningsbehoefte 
van een leerling.

Onderwijskundig beleid
Wij bieden speciaal onderwijs 
(SO) en voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO) en externe 
dienstverlening aan leerlingen 
met, in ieder geval, een 
ondersteuningsbehoefte als 
gevolg van een medisch-fysieke 
beperking of langdurige ziekte, 
van 4 tot maximaal 20 jaar. 
Wij organiseren ons onderwijs-
aanbod zo, dat sprake is van een 
doorgaande lijn en een ononder-
broken ontwikkelings proces. 
Maximaal perspectief is ons 
streven: we laten leerlingen 
uitstromen naar het voor hen 
hoogst haalbare uitstroomniveau. 

De uitwerking van de wettelijke 
voorschriften betreffende de 
uitgangspunten, de doelstelling 
en de inhoud van het onderwijs.

Wat de school biedt qua extra 
ondersteuning
Wij bieden speciaal onderwijs aan 
leerlingen met een motorische of 
meervoudige beperking, of met 
een langdurige ziekte. 

Ons specialistische aanbod is 
beschreven in ons schoolonder-
steuningsprofiel (SOP). Dit is te 
vinden op de website en wordt in 
2018 herzien (zie ambities). 

Hoe de school omgaat met 
kerndoelen en referentieniveaus
Ons aanbod voldoet aan de 
kerndoelen en referentieniveaus 
en we richten het onderwijs 
zodanig in dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelproces 
kunnen doorlopen. We stemmen 
het onderwijs af op de voortgang 
in ontwikkeling en de specifieke 
behoeften van de leerlingen, door 
middel van onder andere een 
ontwikkelingsperspectief.

Welke vakken de school 
aanbiedt- SO
Het SO werkt met vijf leerroutes. 
Deze leerroutes zijn ingericht in 
lijn van de uitstroomprofielen; 
vervolgonderwijs, arbeid en 
dagbesteding. De leerlingen met 
een uitstroomprofiel 
dagbesteding plaatsen wij in 
leerroute 1 (belevingsgerichte 
dagbesteding), leerroute 2 
(taakgerichte dagbesteding) of 
leerroute 3 (arbeidsmatige 
dagbesteding). Naar verwachting 
stromen deze leerlingen door 
naar Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. 
De leerlingen met een 
uitstroomprofiel arbeid plaatsen 
wij in leerroute 4. De verwachting 
is dat deze leerlingen 
doorstromen naar het 
Praktijkonderwijs of het 
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Voortgezet Speciaal Onderwijs.
De leerlingen met een 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs 
plaatsen wij in leerroute 5. Dit zijn 
leerlingen die het reguliere 
onderwijs (nog) niet of niet meer 
kunnen volgen. Waar mogelijk is 
bij hen sprake van een tijdelijke 
plaatsing op de mytylschool, 
gevolgd door (terug)plaatsing in 
het (speciaal) basisonderwijs of 
het regulier voortgezet onderwijs. 

Wat de leerroutes inhouden en 
welke ondersteuningsbehoefte  
de leerlingen in deze leerroutes 
hebben, staat beschreven in  
ons SOP.

Binnen het programma komen 
de volgende onderwijsgebieden 
aan bod: 
• zintuiglijke en motorische 
 ontwikkeling
• sociaal-emotionele ontwikkeling
• leren leren
• omgaan met media en 
 technologische hulpmiddelen
• ruimtelijke oriëntatie en 
 mobiliteit
• praktische redzaamheid
• Nederlandse taal
• Engels
• rekenen en wiskunde
• oriëntatie op jezelf en de wereld
• kunstzinnige oriëntatie
• bewegingsonderwijs
• ICT

Welke vakken de school 
aanbiedt- VSO
In het VSO werken we met vier 
leerroutes (leerroute 1 tot en met 
4). De leerlingen met een 
uitstroomprofiel dagbesteding 
(leerroute 1-2-3) bereiden wij voor 
op uitstroom naar respectievelijk 
belevingsgerichte, taakgerichte of 
arbeidsmatige dagbesteding. 
De leerlingen met een 
uitstroomprofiel arbeid (leerroute 

4) bereiden wij voor op uitstroom 
naar arbeid in een al dan niet 
beschermde omgeving. 
Wat de leerroutes inhouden en 
welke ondersteuningsbehoefte de 
leerlingen in deze leerroutes 
hebben, staat beschreven in ons 
SOP.

Binnen de VSO-stroom 
dagbesteding komen de volgende 
onderwijsgebieden aan bod: 
• leren leren
• leren taken uitvoeren
• leren functioneren in sociale 
 situaties
• ontwikkelen van een persoonlijk 
 toekomstsperspectief
• 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 
onderwijsgebieden aan bod: 
• leren leren
• leren taken uitvoeren
• leren functioneren in sociale 
 situaties
• ontwikkelen van een persoonlijk 
 toekomstsperspectief 
• Nederlandse taal en 
 communicatie 
• Engelse taal
• rekenen en wiskunde 
• mens, natuur en techniek 
• mens en maatschappij 
• culturele oriëntatie en creatieve 
 expressie
• bewegen en sport 
• voorbereiding op arbeid
 
 
 

Hoe we een doorlopende 
leerlijn mogelijk maken
Per uitstroomprofiel is het 
onderwijsaanbod per vakgebied 
beschreven in een stroomplan. 
Dit  plan geeft voor elk vakgebied 
en voor de gehele schoolloop-
baan de doorgaande lijn aan. 
Het vormt de basis van ons 
onderwijsaanbod. Op basis 
hiervan stellen we het groepsplan 
en daarna het leerlingplan op. 
Per uitstroomprofiel, per leerjaar 
en per vakgebied beschrijft het 
stroomplan: 
•  het na te streven 

functioneringsniveau, inclusief 
de (tussen-) 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.

Hoe we de ontwikkelingen en 
opbrengsten van leerlingen 
volgen
Wanneer een nieuwe leerling op 
school geplaatst wordt, stelt de 
CvB een ontwikkelingsperspectief 
(OPP) op. Hierin staat wat de 
verwachtingen, vooruitzichten en 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerling zijn op de gebieden leren 
en ontwikkeling (leervaardig-
heden en schoolse vaardigheden), 
sociaal-emotionele ontwikkeling, 
communicatie en fysiek medisch 
gebied.
Aan de hand van het OPP plaatst 
de leerkracht de leerling in het 
groepsplan en stelt hij het 
leerlingplan en eventueel het 
individuele handelingsplan op. 
Jaarlijks evalueert de Commissie 
van Begeleiding het OPP, 
past het indien nodig aan en 
communiceert dit met ouders. 
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Op basis van de ontwikkelings-
perspectieven van de leerlingen 
in een groep stellen we voor de 
diverse vakgebieden en 
vakgebied-overstijgende 
leergebieden een groepsplan op. 
Hierin staan de doelen en de 
aanpak voor de groep, sub-
groepjes en mogelijk individuele 
leerlingen beschreven. 
We stellen het groepsplan aan 
het begin van het schooljaar op. 
De leerkracht, gedragskundige, 
intern begeleider en LC-leerkracht 
evalueren het groepsplan twee 
keer per schooljaar. Daarin nemen 
ze, naast observatiegegevens, 
ook de analyse van de meest 
recente toetsgegevens mee. Dat 
betreft zowel methodegebonden 
als methode-onafhankelijke 
toetsen. 

Voor de ontwikkelingsgebieden 
waar een leerling niet deel kan 
nemen aan een groepsplan, 
stellen we individuele onderwijs-
doelen op. Zowel de groeps-
doelen als de individuele doelen 
staan in het leerlingplan. Dit 
leerlingplan bespreken we in het 
najaar met ouders en aan het 
einde van het schooljaar vindt 
een evaluatie met ouders plaats. 
Indien de ontwikkeling van de 
leerling daartoe aanleiding geeft, 
kan het uitstroomprofiel van een 
leerling bijgesteld worden. De 
Commissie van Begeleiding stelt 
dan een nieuw ontwikkelings-
perspectief op en bespreekt dit 
met ouders. 

De school hanteert geen 
jaarklassensysteem. Jaarlijks 
stellen we de groepen opnieuw 
samen op basis van leeftijd, 
uitstroomprofiel met daaraan 
gekoppeld de leerroute, 
(pedagogisch en didactisch) 
ontwikkelingsniveau en 
zorgbehoefte. Hierbij kan sprake 

zijn van een combinatie van 
meerdere leerroutes binnen 
een groep.

Hoe het burgerschapsonderwijs 
is ingericht
Binnen het lesaanbod besteden 
we aandacht aan burgerschaps-
vorming. Hierbij laten wij 
leerlingen kennismaken met 
begrippen als democratie, 
mensenrechten, duurzame 
ontwikkeling, conflicthantering, 
sociale verantwoordelijkheid, 
gelijkwaardigheid en het omgaan 
met maatschappelijke diversiteit. 

De onderwijstijden die wij 
hanteren
De lestijden en onze onderwijstijd 
staan in de schoolgids. 

Hoe de school omgaat met 
taalachterstanden
Een gedeelte van de leerlingen 
heeft een taalachterstand. 
Bijvoorbeeld als gevolg van 
dyslexie of NT2-problematiek. 
De mogelijkheden hiervoor 
binnen ons aanbod:
-  Op groepsniveau, in het 

basisaanbod: aangepaste 
methodieken en didactische 
werkvormen (o.a. differentiatie) 

-  Op groeps- en individueel 
niveau: onderwijsondersteuning 
van gespecialiseerde 
logopedisten of LC specialisten 
op het gebied van taal en lezen. 

-  Diverse protocollen voor 
leesproblemen/dyslexie en de 
daarvoor ontwikkelde 
programma’s.

-  Indien taalachterstanden het 
gevolg zijn van NT2 
problematiek maken we gebruik 
van de kennis en ervaringen van 
de NT2 specialisten binnen 
het samenwerkingsverband en 
het ISK. 

De door het bevoegd gezag in 
het schoolplan opgenomen eigen 
opdrachten voor het onderwijs in 
een onderwijsprogramma 
Zie onze eerder in dit schoolplan 
beschreven ambities en plannen. 

Het pedagogisch-didactisch 
klimaat en het schoolklimaat
Vanuit ons motto ‘niet voor 
watjes’ en onze gezamenlijke 
waarden authentiek, eigenwijs en 
ambitieus werken we op diverse 
manieren aan het bereiken van 
ons belangrijkste doel: leerlingen 
die zelfbewust hun plek in de 
maatschappij innemen. 
We zorgen voor een veilig 
schoolklimaat. We hebben 
gedragsafspraken gemaakt voor 
het SO en VSO. Met behulp van 
diverse methodes werken we aan 
de ontwikkeling van sociaal-
emotionele vaardigheden. 
We besteden daarbij aandacht 
aan zelfvertrouwen, autonomie, 
eigenaarschap en weerbaarheid. 
In ons gebouw bieden we de 
leerlingen diverse uitdagingen 
om  dit te oefenen. We betrekken 
leerlingen die dat willen op 
diverse manieren bij 
ontwikkelingen. Ze denken 
bijvoorbeeld mee over onze 
plannen (zie kaders in dit 
schoolplan), over de nieuwe 
website en over de inrichting van 
het plein. In de omgang onderling 
zoeken we naar de balans tussen 
afhankelijkheid en zelfstandig-
heid. We helpen elkaar, ook 
leerlingen onderling, maar alleen 
als de ander dat wil. Hulp leren 
vragen hoort hierbij. We werken 
in nauwe afstemming en goede 
samenwerking met elkaar en met 
partners binnen KEC Atlent. 

Het zorg dragen voor de veilig-
heid op school, bedoeld in 
artikel 5a
In het kader van de wet ‘veiligheid 
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op school’ is iedere school 
verantwoordelijk voor een veilig 
schoolklimaat. Iedere school 
moet: 
•  aan een inspanningsverplichting 

voldoen om een actief 
veiligheidsbeleid te voeren; 

•  het effect van het veiligheids-
beleid periodiek monitoren; 

•  de volgende taken aan 
tenminste één persoon 
toewijzen: 

-  het coördineren van anti-
pestbeleid; 

-  het fungeren als vast 
aanspreekpunt in het kader 
van pesten. 

Mytylschool Gabriël heeft een 
anti-pestprotocol, dit staat op de 
website. 
Voor de monitoring (meten van 
veiligheidsgevoel van leerlingen) 
ontwikkelen we, samen met 
andere mytylscholen, een 
meetinstrument. Een eerste pilot 
hiervan is al gestart. 
Er is een anti-pestcoördinator. 
Daarnaast kunnen leerlingen en 
ouders ook altijd terecht bij onze 
maatschappelijk werkende. 

Omdat we meer willen dan alleen 
voldoen aan de wettelijke eisen is 
er een ‘werkgroep veilige school’ 
opgericht, die zich de komende 
jaren met dit thema bezighoudt. 
We werken onder andere aan een 
veiligheidsplan.

Personeelsbeleid 

Inleiding
Bij Mytylschool Gabriël vinden we 
professionele ontwikkeling van de 
medewerkers belangrijk. De 
medewerkers in onze organisatie 
vormen een professioneel lerende 
organisatie: we werken en leren 
samen. Dit stralen zij ook uit naar 
leerlingen en ouders. Reflectie op 
eigen handelen en het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid 
stimuleren we binnen de hele 
organisatie.
Doelstellingen van ons 
personeelsbeleid zijn:  
-  Maximale professionele 

ontwikkeling van alle 
medewerkers;  

-  Zoveel mogelijk autonomie, 
medewerkers zijn verantwoor-
delijk voor hun eigen werk;  

-  Geïntegreerd werken, waarbij 
de leerlingen centraal staan;  

-  Een lerende organisatie, waarin 
medewerkers hun expertise met 
elkaar en derden delen;  

-  Flexibele medewerkers die 
inzetbaar zijn in meerdere 
leerroutes. 

Bevoegd en bekwaam
Binnen Mytylschool Gabriël geven 
wij vorm aan de uitgangspunten 
in de CAO PO, de wet BIO en de 
wet BIG. Het grootste deel van de 
leerkrachten staat geregistreerd 
in het Lerarenregister.  
De schoolleiders staan 
geregistreerd in het School-
leidersregister. Alle leerkrachten 
zijn bevoegd. Alle paramedici en 
onderwijsassistenten die 
medische handelingen mogen 
verrichten, volgen de door de wet 
BIG vereiste nascholing. Voor de 
medische handelingen die de 
assistenten verrichten, verwijzen 
wij naar het protocol ‘medische 
handelingen’ dat is opgenomen in 
het Kwaliteitshandboek.
Bij Mytylschool Gabriël stopt de 
ontwikkeling van medewerkers 
niet bij het voldoen aan hun 
bevoegdheid. Wij faciliteren veel 
in scholing om de professionele 
ontwikkeling van alle mede-
werkers gedurende hun gehele 
carrière op een hoog peil te 
houden. Daarnaast zetten wij 
onze gesprekkencyclus in als 
instrument voor het bevorderen 
en op orde houden van de 

professionele kwaliteit van onze 
medewerkers.

Scholingsbeleid
Scholing is voor Mytylschool 
Gabriël een belangrijk instrument 
voor het realiseren van 
organisatiedoelen en het 
bevorderen van de verdere 
professionalisering van de 
medewerkers. We stellen ons 
nascholingsbeleid jaarlijks vast en 
kennen verschillende vormen van 
scholing:
-  Een aantal verplichte 

studiedagen, 
-  Een rijk palet aan scholings-

activiteiten waar alle mede-
werkers uit kunnen kiezen. 

-  Een eigen budget per afdeling, 
waarvan zij samen bepalen 
welke scholing zij daarvoor 
inkopen. 

-  Een budget op organisatie-
niveau om persoonlijke 
studiewensen van medewerkers 
te faciliteren. Dit betreft 
langdurige opleidingen 
waarvoor geen Lerarenbeurs 
(meer) beschikbaar is, die 
passen binnen de ambities en 
de kennisbehoefte van de 
school.

Gesprekkencyclus
De gesprekkencyclus bestaat 
uit drie onderdelen: het doel-
stellingengesprek, het 
functioneringsgesprek en het 
beoordelingsgesprek. De basis 
voor de gesprekken zijn de 
competentieprofielen. Voor de 
leerkrachten en onderwijs-
assistenten zijn de landelijk 
vastgestelde competenties 
leidend geweest bij het 
samenstellen van het 
competentieprofiel. Bij iedere 
competentie staan gedrags-
indicatoren, die de competenties 
concreet maken. In de 
gesprekkencyclus en de 

21



persoonlijke begeleiding bekijken 
we hoe we deze competenties 
kunnen optimaliseren. 
Bij het voeren van gesprekken 
maken we gebruik van het geven 
en ontvangen van feedback. We 
luisteren daarbij ook naar de 
feedback van leerlingen. Hiervoor 
gebruiken we de uitkomsten van 
de leerlingvragenlijsten en een 
jaarlijks tevredenheidsonderzoek 
naar de ervaringen van leerlingen.

Werving & Selectie
Bij de werving en selectie van 
nieuwe medewerkers stellen we 
een functieprofiel op. Hierbij 
kijken we naar de kennis en 
competenties die we in de 
organisatie het meeste nodig 
hebben. Omdat wij streven naar 
een evenredige vertegen-
woordiging van mannen en 
vrouwen in het team en het 
management, passen we 
positieve discriminatie toe als 
twee kandidaten in gelijke mate 
geschikt zijn. Het management-
team van Mytylschool Gabriël 
bestaat op het moment van 
schrijven van dit schoolplan uit 
enkel vrouwen. Ook in de rest van 
het team zitten weinig mannen. 

Kwaliteitszorg

Organisatie en kwaliteit
Mytylschool Gabriël staat onder 
bevoegd gezag van Stichting 
Gabriël. De directeur-bestuurder 
vormt het bevoegd gezag van de 
school. Zij is verantwoordelijk 
voor de bestuurlijke, onderwijs-
kundige en organisatorische 
leiding en voor het beleid van de 
school. De directeur-bestuurder 
legt verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht (RvT). Het 
bestuur hanteert de code goed 
bestuur. Conform de wet 
medezeggenschap onderwijs is er 

een medezeggenschapsraad 
(MR). In de praktijk vormt het 
managementteam de dagelijkse 
leiding. De verantwoordelijk-
heidsverdeling is vastgelegd in 
een managementstatuut. 

Vanuit de diverse geledingen en 
verantwoordelijkheden werken wij 
samen aan goed onderwijs. De 
basis voor de ontwikkelingen in 
de school leggen we vast in ons 
strategisch schoolplan. Het 
schoolplan krijgt een concrete 
vertaling in de jaarplannen SO en 
VSO, in de plannen van de 
kernteam en in de (meerjaren)
begroting en het (meerjaren) 
bestuursformatieplan. Elke 
medewerker beschrijft individueel 
of als lid van een kernteam op 
welke manier hij werkt aan de 
ambities van de school. 

Ieder trimester voert het bestuur 
gesprekken over de vorderingen 
van de diverse jaarplannen. Dat is 
het moment om, indien nodig, 
verbetervoorstellen te doen voor 
aanpassingen in begroting en 
bestuursformatieplan. Het 
bestuur vat de trimester-
gesprekken samen in trimester-
rapportages voor MR en RvT, als 
basis voor eventuele aanpassing-
en en besluiten daarover. Deze 
werkwijze biedt ons de mogelijk-
heid om vanuit de ambitie om 
goed onderwijs te bieden 
aanpassingen te doen die in en 
om de klas opgemerkt worden en 
in de praktijk zichtbaar zijn. 

Uitgangspunten en 
doelstellingen 
Het kwaliteitsbeleid van 
Mytylschool Gabriël richt zich op 
twee zaken:
•  Borgen en bewaken van de 

afspraken en werkwijzen die we 
met elkaar zijn overeenge-

komen om de onderwijskwaliteit 
hoog te houden. 

•  Planmatig verbeteren van de 
onderwijskwaliteit waar deze 
nog tekortkomingen vertoont 
of waar deze, gezien de 
veranderingen in onze 
omgeving aangepast moet 
worden aan de eisen van de 
toekomst. 

Kwaliteitsbewaking
De kwaliteitszorg vindt plaats 
volgens de cyclische PDCA 
aanpak, in de gehele organisatie. 
We vergelijken de gerealiseerde 
kwaliteit met de beoogde 
kwaliteit. Zo nodig nemen we 
maatregelen of stellen we aanpak, 
afspraken of beleid bij. 

Op het niveau van het primair 
proces hanteert het klassenteam 
de planmatige aanpak van 
handelingsgericht werken (HGW). 
Hierbij vindt voortdurend reflectie 
en bijsturing plaats op basis van 
de effecten en resultaten. 
Middels methodegebonden en 
methode-onafhankelijke toetsen 
(o.a. Cito toetsen voor regulier en 
ZML onderwijs), volgen we op 
individueel en groepsniveau 
welke effecten de aanpak en ons 
aanbod heeft gehad. 

De leerkrachten bespreken 
ontwikkelingsperspectieven, 
groepsplannen en individuele 
handelingsplannen twee maal per 
jaar met de gedragsdeskundigen. 
Het OPP wordt jaarlijks 
geëvalueerd en zo nodig 
bijgesteld. De CvB komt eens per 
twee weken bijeen en bespreekt 
de opbrengsten en individuele 
ondersteuningsbehoeften van 
leerlingen. 

Op schoolniveau laat een 
jaarlijkse analyse van 
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ontwikkelingsperspectieven bij 
instroom in vergelijking tot de 
daadwerkelijke uitstroom zien of 
er een juiste inschatting is 
gemaakt van het uitstroom-
perspectief van de leerlingen. 

Het borgen van de kwaliteit 
Door het maken van afspraken 
over effectief gebleken 
werkwijzen, aanpakken, 
procedures en protocollen borgen 
we de kwaliteit. Die afspraken 
leggen we jaarlijks vast. Het MT, 
gedragsdeskundigen en IB-ers 
voeren de afspraken uit en 
bewaken ze. De resultaten en 
effecten van het handelen worden 
gemonitord, regelmatig 
geanalyseerd en geëvalueerd. 
Naast maatregelen gericht op het 
primair proces zijn er maatregelen 
specifiek gericht op het 
bevorderen en bewaken van de 
kwaliteit van de professionals 
middels klassenbezoeken, 
meeloopdagen en binnen de 
gesprekkencyclus. 

Kwaliteitshandboek 
Mytylschool Gabriël maakt 
regelmatig afspraken over 
procedures, kaders en protocollen 
met betrekking tot de kwaliteit 
van de onderwijsprocessen en 
onderwijsorganisatie. Deze staan 
in het digitale kwaliteitshandboek 
van de school, die toegankelijk is 
voor alle medewerkers binnen 
Mytylschool Gabriel. We actualiseren 
dit kwaliteitshandboek jaarlijks. 

Verantwoording en dialoog
In het jaarverslag leggen het 
bestuur, Raad van Toezicht en de 
MR verantwoording af over 
doelen en resultaten. Het meest 
actuele jaarverslag staat op onze 
website, en is dus inzichtelijk voor 
ouders, partners en belang-
hebbenden. Over de bereikte 

onderwijsresultaten leggen wij 
jaarlijks verantwoording af aan de 
Raad van Toezicht, aan de MR, 
aan de ouders en aan elkaar als 
team. De Inspectie wordt op de 
hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen door het 
aanleveren van gegevens en het 
jaarlijkse inspectiebezoek/
bestuursgesprek. 
Het bestuur overlegt minimaal 
vier keer per jaar met de 
ouderraad en betrekt leerlingen 
zoveel als mogelijk bij beleid.

Beleid materiële/geldelijke 
bijdragen

Mytylschool Gabriël ontvangt nu 
en dan geldelijke bijdragen van 
derden – zoals ouders van 
leerlingen en bedrijven – ter 
ondersteuning van school-
activiteiten. Mytylschool Gabriël 
maakt hierbij onderscheid naar 
giften (geen tegenprestatie aan 
schenker) en sponsoring (met 
tegenprestatie aan schenker). 
Sponsoring en/of giften kunnen 
ook in natura worden gedaan. 

Het beleid van Mytylschool 
Gabriël ten aanzien van 
sponsoring en giften is:
•  De medezeggenschapsraad 

wordt betrokken bij de keuze 
voor de aanwending van 
sponsorgelden en de 
afwegingen om deze al dan niet 
te aanvaarden. Een en ander 
gericht op de door de sponsor 
beoogde aanwending van de 
middelen en de verwachte 
tegenprestatie van de sponsor.

•  Nieuwe sponsorcontracten 
moeten zich richten op een 
gezonde levensstijl van de 
leerlingen.

•  Bedrijven mogen alleen met 
Mytylschool Gabriël 
samenwerken vanuit een 

maatschappelijke betrokken-
heid. De samenwerking mag 
niet nadelig zijn voor de 
geestelijke en lichamelijke 
ontwikkeling van de leerlingen;

•  In beginsel kan als tegen-
prestatie voor sponsoring 
uitsluitend de naam van de 
sponsor vermeld worden in de 
schoolgids, nieuwsbrief of 
andere communicatiemiddelen 
die Mytylschool Gabriël 
hanteert;

•  De middelen worden primair 
besteed aan het doel dat door 
de sponsor / schenker van de 
middelen is beoogd;

•  De middelen worden niet 
besteed aan de kernactiviteiten 
van de school. De kern-
activiteiten worden uit de 
Rijksvergoeding bekostigd;

•  Aan de middelen worden geen 
structurele verplichtingen 
gekoppeld.
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