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Wilt u het filmpje zien, ga naar de 
website: mytylschool-gabriel.nl

Het is een uitspraak van een oud-leerling van onze 
school, Auke. Hij vertelt in een filmpje hoe het met 
hem gaat nu hij de school verlaten heeft. Het filmpje 
komt voort uit gesprekken met 19 oud-leerlingen.  
In het voorjaar hebben we hen uitgenodigd te 
vertellen wat ze nu doen, wat ze hebben geleerd  
en gemist op school en hoe het met ze gaat.

Ontwikkeling van leerlingen
Afwisselend had ik kippenvel en voelde ik me 
ontzettend trots. Wat een mooie, zelfbewuste 
jongeren zag ik aan het woord. Wat hebben ze 
allemaal op hun eigen manier hun plek gevonden  
en wat vertellen ze er mooi over. En wat fijn dat we 
daar als school een bijdrage aan hebben mogen 
leveren. 

Dit nummer van Niet Voor Watjes! magazine gaat 
over de ontwikkeling die leerlingen maken op onze 
school. Over de start als kleuter, de eindmusical die 
het einde van het SO markeert, de periode daarna 
met vervolgonderwijs, dagbesteding of werk.  
Vanuit het perspectief van ouders, docenten en 
leerlingen zelf.

Mooie tips
Dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan en vraagt 
om dagelijks bijleren. We doen ons uiterste best 
leerlingen zo te ondersteunen dat ze hun plek in de 
samenleving kunnen innemen. Leerlingen geven aan 
dat ze daar baat bij hebben, van de ICT-lessen tot de 
training sociale vaardigheden. Maar natuurlijk is er 
ook ruimte voor verbetering. Auke had bijvoorbeeld 
wel meer Engels willen leren, omdat hij Engelse 
klanten moet helpen en alleen op vakantie gaat.

Als school leren we daar van bij. Zoals leerlingen ook 
iedere dag bijleren. De oud-leerlingen hebben mooie 
tips voor ons: geef niet op bij de eerste keer, wees 
lekker jezelf, we maken allemaal wel eens fouten en 
kijk vooral waar je wél goed in bent. 

Ik heb daar niets aan toe te voegen.

Inge Oelen,
directeur-bestuurder mytylschool Gabriël

Geef niet op!
Denk niet te snel dat iets niet lukt. 

Niet geschoten is altijd mis,
dus eerst zelf proberen.
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PS. In het midden van dit magazine kunt u praktische informatie over de school vinden, zoals telefoonnummers, 
vakantiedagen en financiële informatie. Het is een nieuwe vorm voor onze schoolgids. Op de website kunt u de 
volledige schoolgids vinden, met nog veel meer informatie over de school: www.mytylschool-gabriel.nl.
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Jessey is 18 jaar en werkt bij de Plus in Lith. 
Dat heeft hij vooral te danken aan een flink 
staaltje doorzettingsvermogen van zichzelf. 
Een plek op de dagbesteding leek voor de 
hand te liggen, maar Jessey wist zeker ‘hier 
hoor ik niet thuis’. Hij wilde werk, echt werk. 
En wel bij een supermarkt. En dat is gelukt! 
Zijn stageplek is omgezet in een contract.

Kans geven
Dat is precies wat hij wil en één van de dingen die 
hij miste op zijn vorige stageplek. Dat was bij een 
voetbalclub en leek zo mooi omdat Jessey zelf 
enthousiast voetballer is. “Maar er werd te weinig 
gedaan, je had steeds pauze. Dat wil ik niet. En 
ik had me al gefocust op een supermarkt, nadat 
ik daar leuke verhalen over had gehoord van een 
klasgenoot. Dan zijn andere dingen niet leuk.”

Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Maar 
Jessey bleef aandringen: “Als niemand me de kans 
geeft, hoe kan ik dan bewijzen dat ik het kan?” 
Daar had Jessey een punt vond de school, dus 
is de arbeidstoeleider op zoek gegaan naar een 
supermarkt in de buurt van zijn woonplaats.

Dat is de Plus in Lith geworden, die heeft hem de 
kans geboden. Vorig jaar mei is Jessey begonnen, 
op een stageplek. Inmiddels heeft hij bewezen dat 
hij het kan, en hoe: zijn stage is omgezet in een 
contract, voor 20 uur per week! De inkt is nog  
maar net opgedroogd. En nu neemt hij dus afscheid 
van school.

Jesseys dienst begint met vakken vullen. Zijn vaste 
stek is het gangpad met mayonaise en ketchup. 
Onderschat dat niet, want deze Plus verkoopt 
alleen al rond de 30 verschillende soorten mayo. 
“De rijen moeten allemaal worden aangevuld, 
‘gespiegeld’ (zodat de nieuwe voorraad achteraan 
in het vak staat) en potten met het etiket naar voren 
worden neergezet, zodat de klant meteen ziet wat 
het is”, vertelt Jessey. Daarna kijkt hij of er nog 
andere containers zijn die gelost moeten worden, 
bijvoorbeeld met koekjes of koffie. “Het is lekker 
fysiek werk”, vertelt Jessey, “je hebt 15 minuten 
pauze op een ochtend en verder ben je aan de slag”.

Dit had niemand 
van me verwacht

Jessey werkt bij de Plus

Vrolijke klanten
Behalve van het vakken vullen houdt Jessey ook  
erg van het contact met klanten. Op zijn borst prijkt 
een bordje met ‘Ik help u graag’. Daar maken klanten 
graag gebruik van, om te vragen waar de pindakaas 
staat bijvoorbeeld. Jessey weet het allemaal te 
vinden en vindt het op zijn beurt leuk om zoveel 
vrolijke mensen in de supermarkt te zien. Jessey 
leunt voorover en vertelt: “Ik ben een stuk vooruit 
gegaan sinds ik hier werk. Dat komt omdat  
ik klanten tegenkom. Ik ben opener geworden en 
veel minder verlegen. Dit hadden mensen nooit van 
mij verwacht.” 
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Handig om uit te nemen en op het prikbord te hangen

Praktische informatie over de school

“De overstap van school naar werk of dagbesteding 
is heel groot, het is een megastap”, weet Miranda 
van Asseldonk uit de praktijk. Ze is sinds vijf 
jaar arbeidstoeleider op mytylschool Gabriël en 
begeleidt leerlingen bij stage en werk. “Maar aan het 
eind van het laatste schooljaar zie je dat ze er aan 
toe zijn die stap te maken. Ze groeien er naar toe.”

Meerdere stages
Miranda helpt daar bij, op allerlei verschillende 
manieren. Ze zoekt stage- en werkplekken in de 
woonomgeving van leerlingen. En begeleidt hen 
aan de hand van het ‘stappenplan uitstroom’ van 
de school. Hoe dat er precies uitziet hangt af 
van de leerroute die een leerling volgt. Er hoort 
bijvoorbeeld een arbeidsinteressetest bij en een 
oriënterend bezoek aan een dagbesteding of bedrijf. 
“Bij dat gesprek ga ik altijd mee. Dan kunnen we 
meteen afspraken maken over praktische zaken 
als het verkrijgen van de indicatie en regelen van 
vervoer, want dat is in iedere gemeente anders. En 
zo kun je goed kijken wat echt bij een leerling past. 
Overigens is het ook prima als ouders zelf een plek 
voor hun kind vinden. Wat ik doe is ondersteunend, 
niet verplicht.”

Sommige leerlingen volgen meerdere stages, 
andere weten meteen dat ze op de goede 
plek zitten. De overdracht naar dagbesteding 
loopt meestal gemakkelijk; daar werken andere 
professionals. Wie overstapt naar betaald werk heeft 
dat niet en dan blijft Miranda langer contactpersoon, 
zowel voor werkgevers, leerlingen als ouders. 

Samen afwegen
Leerlingen hebben de eerste periode bijvoorbeeld 
eens in de week een gesprek op school, “of ik ga 
om de paar weken langs op de werkplek. De meeste 
werkgevers vinden het fijn om hun medewerkers zelf 
te trainen. En als je vragen hebt over bijvoorbeeld 
het omgaan met gereedschap, kun je ook het beste 

bij je collega’s terecht. Maar voor vragen als ‘hoe ga 
ik met collega’s en pauze om’ moet je mij hebben.” 
Miranda: “Als een leerling heel zoekende is of het 
niet lekker loopt ga ik in gesprek, ook met de docent 
en de stageplek. Het is altijd maatwerk. Je weegt 
samen af of het goed is om door te zetten of iets 
anders te zoeken. Soms helpt het ook als je een 
werkgever bijvoorbeeld tips geeft over variatie in het 
werk en voorkomen van overbelasting.” 

Wow!
“Zo ben ik met iedereen in gesprek; leerling, 
leerkracht, orthopedagoog, fysio- en ergotherapeut, 
ouders, dagbesteding, reguliere werkgevers, 
gemeenten en UWV bijvoorbeeld. Die afwisseling 
in mijn werk is het mooiste wat er is. Het geeft veel 
voldoening als het lukt om een goede plek te vinden, 
waar leerlingen enthousiast over zijn. Dat je ergens 
rondloopt en weet: dit klopt gewoon.”
Hebben leerlingen eenmaal hun plek na school 
gevonden, dan neemt een jobcoach de begeleiding 
over. Miranda houdt nog wel twee jaar contact; 
nazorg. “Zo nodig kan ik een begeleidende instantie 
inschakelen die ondersteuning kan bieden. Maar vaak 
zie je in die periode een enorme ontwikkeling, want 
op je werk leer je zelfstandigheid. Dan zie ik een 
oud-leerling en denk ik ‘wow, jij hebt een  
traject afgelegd’!”

Het fijnst is als je weet: 
dit klopt gewoon

Geschikt werk voor leerlingen  
vinden is altijd maatwerk

Verpleegkundige zorg
De zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ worden 
alleen na schriftelijke toestemming van ouders 
uitgevoerd. Dit gebeurt door speciaal geschoolde 
onderwijsassistenten, onder verantwoordelijkheid van 
de revalidatiearts. Daarnaast hanteren wij een aantal 
medische protocollen, onder andere rond epilepsie, 
diabetes en medicijngebruik.

Verzorging
Onderwijsassistenten hebben als hoofdtaak de 
verzorging van de leerlingen. We verzoeken u altijd 
voor voldoende verschoning en extra kleding voor uw 
kind te zorgen. 
U kunt altijd informeren hoe we te werk gaan om 
zelfstandig naar het toilet gaan te stimuleren en welke 
hulpmiddelen we daarbij gebruiken.

Medicatieverstrekking
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle 
handeling. Het is zeer uiteenlopend in werking, 
toedieningsvorm en dosering. Wij werken daarom 
volgens door school opgestelde protocollen. U moet 
de medicatie in de originele verpakking en voorzien 
van het apothekersetiket meegeven aan uw kind. Over 
veranderingen in het medicijngebruik moet u contact 
opnemen met de onderwijsassistent. Wijzigingen 
worden opgenomen in de medicijnlijst die door u moet 
worden ondertekend. De lijst is een onderdeel van de 
leerlingmap in de klas.

Zorg in de klas
Als uw kind meer dan gemiddeld zorg nodig heeft 
in de klas, moet daar apart zorgbudget voor worden 
aangevraagd. Dit zorgbudget krijgt u als ouders voor 
uw kind en kan vanuit verschillende wetten worden 
gefinancierd:
-  Wet Langdurige Zorg (WLZ): hiervoor geeft het 

CIZ (Centrum Indicatie Zorg) de indicaties af
-  Wet op de Jeugdzorg: hiervoor geeft de gemeente 

een beschikking 
-  Zorgverzekeringswet (intensieve kindzorg): hiervoor 

wordt de indicatie afgegeven door uw eigen 
zorgverzekeraar

Deze informatie hoort bij de schoolgids. De volledige schoolgids is te vinden op www.mytylschool-gabriel.nl
Hierin staat onder andere meer over het onderwijs, de organisatie en de ambities voor 2018-2022. Bij de start 
van het schooljaar krijgt u een overzicht met foto’s, namen en functies van alle medewerkers binnen Atlent.

We hebben een aantal uitgangspunten geformuleerd 
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. bewaking onderwijstijd)
•  de keuze voor inzet zorg in de klas ligt bij de 

Commissie van Begeleiding. De input hiervoor komt 
vanuit de klas, op basis van zorgbehoeftelijsten, en 
vanuit ouders

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

Hoofdluis
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op 
hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind 
nemen we contact met u op en vragen we uw kind 
hiervoor te behandelen. 
Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de 
hoogte gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere 
verspreiding te voorkomen.

Ziek melden
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij 
u dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker 
en het vervoersbedrijf. Als een leerling die stage loopt 
vanwege ziekte of een andere reden niet naar zijn 
stageadres kan, moeten ouders het stagebedrijf en 
de stagebegeleider direct hiervan in kennis te stellen. 
Besmettelijke ziekten van uw kind of andere gezinsleden 
moet u bij de leerkracht of de onderwijsassistent 
melden. Als er een verhoogd risico bestaat voor andere 
kinderen zullen we de betrokken ouders informeren. 
Bij twijfel over besmettingsgevaar wordt altijd overlegd 
met de GGD.
 

Zorg
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Lestijden en vakanties

Gym & zwemmen

Lestijden
SO
Dagelijks 8.45 - 14.30 uur.
Het totaal aan onderwijstijd 
bedraagt gemiddeld 976 uur  
per jaar.

VSO
Dagelijks 8.45 - 14.35 uur. 
Het totaal aan onderwijstijd 
bedraagt minimaal 1000 uur  
per jaar.

Tijdens het buiten spelen in de 
pauzes houden medewerkers  
toezicht. Het buitenspel tijdens de 
middag pauze is voor 7/8-14 jarigen 
en het VSO van 12.30 tot 13.00 
uur en voor de 4-7/8-jarigen van 
13.00 tot 13.30 uur.

Even voor de ochtendpauze 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. 

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Herfstvakantie: maandag 15 oktober 2018 - vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 - vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: maandag 4 maart 2019 - vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie: maandag 22 april - vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
Pinksteren: maandag 10 juni 2019
Zomervakantie: maandag 8 juli - vrijdag 16 augustus 2019

Vieringen en bijzondere dagen 2018-2019
Sinterklaas: woensdag 5 december 2018
Kerstviering: vrijdag 21 december 2018
Carnavalsfeest: vrijdag 1 maart 2019
Koningsspelen: vrijdag 26 april 2019
VSO 3/4 schoolkamp: woensdag 22 mei - vrijdag 24 mei 2019

Studiedagen 2018-2019
Leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Dinsdag 4 september 2018
Woensdag 29 mei 2019
Vrijdag 21 juni (personeelsdag)

Verlof
De voorwaarden voor het aanvragen van verlof staan in de volledige 
schoolgids, die op www.mytylschool-gabriel.nl staat. Op de website 
kunt u ook een aanvraagformulier vinden.

Gymlessen
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 lange haren in een staart gaan. Gymschoenen moeten voorzien zijn van witte of donkere 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 zwemkleding en twee handdoeken verplicht. 

Douchen
De leerlingen hebben de mogelijkheid zichzelf na de gymles 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 deodorantroller is toegestaan! Vooral leerlingen van het VSO stimuleren we om zichzelf na de 
gymles op te frissen.

Zwemmen
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. Als uw kind in aanmerking 
komt voor een zwemdiploma, informeren we u per brief. Hierin vragen we of u en uw kind 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 verbonden.

Diverse onderwerpen
Gezond eten en trakteren 
Uitgangspunt van de school is dat gezond eten 
bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen. 
Dit geldt ook voor traktaties; wij vragen u zoveel 
mogelijk voor een gezonde variant te kiezen. Als u 
de leerlingen uit de klas of de groep wilt trakteren, 
verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de 
leerkracht. Het kan voorkomen dat om medische of 
andere redenen een bepaalde vorm van traktatie 
minder gewenst of in het geheel niet mogelijk is. 
Wanneer hierover van tevoren is overlegd, kan dit 
mogelijke teleurstellingen bij ouders en leerlingen 
voorkomen. 

Taxivervoer 
Bij uw gemeente kunt u taxivervoer voor uw kind 
aanvragen. De taxibedrijven die onze leerlingen 
vervoeren zijn op de hoogte van onze lestijden en 
vakanties. Bij ziekte van uw kind moet u zelf het 
taxibedrijf waarschuwen en ook als uw kind weer 
beter is.

Bij vragen of klachten over het taxivervoer kunt 
u terecht bij het taxibedrijf. Bij aanhoudende 
klachten kunt u zich richten tot de gemeente waarin 
u woont. Daarnaast is de ouderraad geïnteresseerd 
in de klachten. Zij probeert via contacten met de 
vervoerder de kwaliteit te beïnvloeden. 
Als de leerkracht knelpunten signaleert rond het 
vervoer, wordt hierover contact opgenomen met de 
schoolleider. Die zal in samenspraak met ouders en de 
klas bekijken wat er nodig is om de problemen op te 
lossen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Verordening 
Leerlingenvervoer. Zij kunnen hierin hun eigen 
accenten aanbrengen. In ‘s-Hertogenbosch werken 
gemeente, ouders en scholen bijvoorbeeld 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.
Ook participeert de school in een klankbordgroep 
Leerlingenvervoer.

VSO
Na een succesvolle pilot in schooljaar 2017-2018 zal ook in schooljaar 2018-2019 een 3-daags kamp 
worden georganiseerd voor leerlingen van leerroute 3/4 van het VSO. Voor schooljaar 2018-2019 is het 
kamp gepland van woensdag 22 mei t/m vrijdag 24 mei 2019. De kamplocatie is groepsaccommodatie 
De Nieuwe Erf te Diessen (zie www.denieuweklasse.nl). Voor het kamp wordt een ouderbijdrage van  
50 euro gevraagd. Het jaarlijkse schooluitje zal voor deze leerlingen vervallen. 

SO
Aan het einde van schooljaar 2018-2019 is er de mogelijkheid om met (een deel van) de schoolverlaters 
van leerroute 3/4/5 de SO-periode af te sluiten met een ‘mini-kamp’ met 1 overnachting. Voor het kamp 
wordt een ouderbijdrage van maximaal 25 euro gevraagd. Het jaarlijkse schooluitje zal hierin worden 
verweven. Per schooljaar bekijken we voor welke groep(en) dit ‘mini-kamp’ meerwaarde heeft. De data 
zijn nog niet bekend.

Op kamp!

Eerstelijns praktijk
Kindcentrum Hoge Vliert heeft een praktijkvestiging binnen Atlent en biedt eerstelijns kinderfysiotherapie, 
kinderlogopedie en kinderergotherapie, voor kinderen die geen revalidatie indicatie (meer) hebben. 
Ook kinderen van buitenaf kunnen bij ons terecht voor onderzoek en/of behandeling. Heeft u vragen over 
uw kind op het gebied van motoriek, communicatie, spel, prikkelverwerking, eten en drinken en/of de 
zelfredzaamheid, dan kunt u contact met ons opnemen en denken we graag met u mee. Om een behandeling 
te kunnen starten is een verwijzing van een arts nodig. U bent als ouder eerste aanspreekpunt en contact 
met de school loopt in principe via u.
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Mytylschool Gabriël
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 dagelijks telefonisch bereikbaar na 14.35 uur. 

Het bezoek- en postadres van Mytylschool Gabriël is:
Kooikersweg 303, 5223 KE ’s-Hertogenbosch.
E: info@mytylschool-gabriel.nl
W: www.mytylschool-gabriel.nl en www.atlent.nl

Tolbrug Specialistische Revalidatie
Kooikersweg 303 
5223 KE ‘s-Hertogenbosch
T: (073) 8519101 / 8519 129 / 553 56 00
Postbus 90153
5200 ME ’s-Hertogenbosch 
E: Tolbrug-poli-kinderen@tolbrug.nl
W: www.tolbrug.nl

SWZ 
T: (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 

Externe vertrouwenspersoon
Désirée Kruithof is bereikbaar via telefoon-
nummer: 06-41695151 of per e-mail:  
info@vertrouwenspraktijk.nl

Kindcentrum Hoge Vliert 
Kijk op www.kindcentrumhogevliert.nl of in 
de uitgebreide schoolgids voor de aparte 
telefoonnummers en websites.

Nuttige contactgegevens

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 vakantieperiode een aantal dagen 
of weken overdag gebruik worden gemaakt van 
vakantieopvang. Dit vindt plaats in een gezellig 
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 jongerenactiviteit georganiseerd in de vakanties 
of in een weekend. De gekozen locatie is afhankelijk 
van de activiteit. 

Humor en 
oefenen voor 

de eindmusical 

“De eindgroep van het 
basisonderwijs is een groep apart. 
Ze hebben een eigen soort humor 
en het feit dat ze eindgroep zijn 
maakt ze trots. Ik heb er nu één 
jaar met deze groep op zitten en 
ben heel blij dat ik de uitdaging 
ben aangegaan”, aldus leerkracht 
Isabel De Rycke.

Isabel werkt sinds vier jaar op 
mytylschool Gabriël en had voor 
het eerst de eindgroep. Aan 
het eind van het jaar stroomt 
ongeveer de helft van de 
leerlingen door, het andere deel 
volgt een of twee jaar later. Waar 
leerlingen heen gaan varieert.  
Dat kan voortgezet speciaal 
onderwijs zijn, het VMBO, 
praktijkonderwijs, of elders. 

Gedrag is een vak
De dag start altijd met het 
doorlopen van de planning. 
Op het digibord staat een soort 
agenda. Welke vakken hebben 
we vandaag, zijn er lessen 
gewisseld, heb ik therapie, wordt 
iemand eerder opgehaald? Isabel: 
“Dat geeft structuur en houvast. 
Dat een leerling eerder wordt 
opgehaald is dan geen verrassing 
en zorgt dus niet voor afleiding. 
Wil je iets speciaals delen, dan 
is dit ook het goede moment. 
Bijvoorbeeld dat er thuis iemand 
jarig is, de bus later was of je na 
school iets leuks gaat doen.” 
Daarna starten alle groepen in het 
SO met lezen volgens de LIST-
methode. Die sluit aan bij plezier 
en motivatie. Leerlingen uit alle 
klassen gaan op leesniveau bij 
elkaar zitten. Zo zijn er groepen 
waar hardop wordt gelezen, er 

zijn duo-lezers, fluisterlezers…  
en in de eindgroep zijn de 
leerlingen aan stillezen toe. 
Na LIST gaan alle klassen verder 
met de eigen lessen, zoals 
spelling, rekenen en taal. 

“Door de dag heen ben ik bezig 
met de inhoud van de vakken, 
maar ook met de sociale kant.  
Het is goed dat we de cursus 
‘gedrag is een vak’ hebben 
gevolgd. Het bijsturen van 
gedrag vraagt veel aandacht en 
nu kunnen we kinderen daar zo 
goed mogelijk in begeleiden. 
Als iedereen zich goed voelt in 
de groep, heb je meer ruimte 
om de lessen goed te volgen.”

Als ze daar straks staan…
“Gedurende het jaar zie je 
leerlingen enorme stappen 
maken”, vertelt Isabel. “Voorheen 
had ik groep 3-4. Die kinderen 

Leerlingen van de eindgroep  
ontdekken hun eigen rol 

beginnen net met cijfers en letters 
en kunnen aan het eind van het 
jaar zowaar lezen en schrijven. 
Dat is een enorme ontwikkeling.” 

“De ontwikkeling in de eindgroep 
is zeker zo groot weet ik nu. Aan 
het begin van het jaar piekeren 
verschillende leerlingen er 
niet over mee te doen aan de 
eindmusical. ‘Dat doe ik niet.’ 
Dat ze de eindgroep zijn maakt 
wel dat je ze verantwoordelijkheid 
kunt geven, dat je dingen kunt 
vragen. Ze ontdekken zo hun 
rol en dat geeft een eigen 
dynamiek. Richting einde van 
het jaar hebben we audities voor 
de musical en vinden ze het 
vanzelfsprekend dat ze een rol 
hebben, natuurlijk! Als ze daar 
dan straks staan… Dat was aan 
het begin van het jaar ondenkbaar 
geweest en die stap is even groot. 
Ik heb daar hart voor.”

Durven  
en doen!
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Jaden kwam enthousiast 
terug van de informatieavond

“Na de vakantie ga ik naar 
het voortgezet onderwijs, op 
een reguliere school. Ik kijk er 
naar uit”, vertelt Jaden. Dat wil 
overigens niet zeggen dat hij 
het nu niet naar zijn zin heeft, 
integendeel. Maar zelf naar school 
kunnen fietsen en een frisse neus 
halen is wel heel fijn.

Naar de koersklas
Jaden is 12 jaar en zit een kleine 
vier jaar op mytylschool Gabriël. 
Op de reguliere basisschool 
ging het niet zo lekker, dus is hij 
overgestapt. “Het is fijn dat ik hier 
meer hulp krijg. Bij de lesvakken 
dan, want bij iets voor jezelf doen, 
buiten spelen en gym heb ik dat 
niet nodig”, zegt hij lachend. 
Hij heeft veel vrienden op school 

en het bevalt goed. Dus dat wordt 
wel even afscheid nemen aan het 
eind van het schooljaar.

Evengoed lonkt de reguliere 
middelbare school. Jaden gaat 
naar de ‘koersklas’ van locatie 
ZuidWest van het Hooghuis, in 
Oss. Dat is voortgezet onderwijs 
met extra hulp. Na twee jaar, of 
als het heel goed gaat na één jaar, 
stroom je door naar de klassen 
zonder extra hulp.

Droom: met dieren
“Ik vind het fijn weer in Oss naar 
school te gaan. Als je een beetje 
doorfietst ben je er in vijf minuten. 
Dat is wat anders dan met de 
taxibus. Ik houd van buiten, maakt 
me niet uit hoe het weer is.  

“Komen in de koersklas leerlingen 
met gedragsproblemen of met 
leerproblemen?”, vroeg Jaden aan 
zijn toekomstige juf. “Wat denk 
je zelf?”, vroeg ze. “Ik denk dat 
iedereen welkom is”, antwoordde 
Jaden. Dat klopt. De juf vond het 
mooi gezegd en Jaden was blij. 
En daarmee is de overstap naar 
de reguliere middelbare school 
wat Jaden betreft beklonken.

Zelf naar 
school fietsen

en een 
frisse neus 

halen is fijn

Talha

Mooie nieuwe stap
Zijn moeder Erna vertelt 
enthousiast over het gesprekje. 
“Het was zo mooi om dat te 
horen.” Daarvoor was Jaden al 
enthousiast teruggekomen van 
de informatieavond van de 
beoogde middelbare school. 
De koersklas is een wat kleinere 
klas in een reguliere school, met 
extra ondersteuning. 

“Dat is helemaal goed voor 
hem. Hij had nog een jaar op 
mytylschool Gabriël kunnen 
blijven, maar het is voor hem 
klaar.” 
Het is een mooie nieuwe stap in 
Jadens schoolcarrière. Hij begon 
op een reguliere basisschool, 
vertelt zijn vader Joey. “We 
hebben altijd korte lijntjes met 
school gehouden en afgesproken 
dat hij over kon stappen als dat 
beter voor hem zou zijn. Want 
kinderen zijn onderling eerlijk, 
maar ook keihard.” 

Geleerd met anderen om te gaan
Op een gegeven moment was 
de mytylschool een betere keus 
voor Jaden. Joey: “We zagen wat 
ze hier kunnen bieden: aandacht, 
hulpmiddelen en ze hebben 
inzicht in de achtergronden van 
leerlingen. Het sociale aspect is 
ook fijn. Leerlingen helpen elkaar, 
het is heel leuk hoe ze met elkaar 
omgaan. Op een verjaardag 
wordt bijvoorbeeld de hele klas 
uitgenodigd. Dat is wel even wat 
drukker, maar dat doe je gewoon.”
Op de reguliere school krijgt hij 
nog wel extra ondersteuning 
vanuit de mytylschool, maar hij 
zal het zonder die beschermde 
omgeving moeten doen. “Dat kan 
lastig zijn”, vertelt Erna, “maar ik 
denk dat hij wel heeft geleerd hoe 
hij dat moet doen. Hij weet hoe 
hij zelf is en hoe hij met anderen 
om kan gaan. En hij is er ook zo 
aan toe, hij wil met de fiets naar 
school, net als alle anderen.” 

En ik ken er al mensen voordat ik 
ben begonnen, de juf bijvoorbeeld 
en mijn neef zit daar ook op 
school.” 
“Het liefst word ik dierenarts, 
dus ik ga goed mijn best doen. 
Misschien lukt dat niet, maar 
ja, mijn droom is mijn droom. 
En anders wil ik iets anders met 
dieren; dierenoppas voor mensen 
die op vakantie zijn, of ik begin 
een dierenwinkel.”
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“Leren door te spelen is onze 
filosofie. We bieden kleuters 
een vriendelijke, laagdrempelige 
omgeving, waar veel te ontdekken 
valt. Intussen observeren wij 
hen goed.” Odette Haubrich 
is leerkracht op een van de 
kleutergroepen en rondt 
binnenkort de opleiding 
specialist jonge kind af. “Kleuters 
zijn geweldig. Het zijn kleine 
kwetsbare mensen met algeheel 
geloof in de mensheid. Ze leggen 
al hun vertrouwen in je.”

Als een kleuter bij ons op 
school komt maken we eerst 
met ouders een rondje door het 
gebouw. Daarna loopt je kind een 
ochtend mee. We hebben twee 
kleuterklassen en kijken welke 
groep het beste past, want elke 
groep heeft zijn eigen dynamiek. 
Een paar weken later gaat een 
kind echt op school van start. 
Odette: “Voor ouders is het best 
spannend om hun kind hier te 
brengen, maar kinderen vinden het 

vaak heel gemakkelijk. Een kleuter 
komt binnen, ziet speelgoed, 
andere kinderen en gezelligheid. 
Dan willen ze gewoon meespelen.” 

Hoe is het weer vandaag?
De kleuterklas is op leeftijd 
samengesteld en heeft gemiddeld  
12 tot 16 leerlingen. In principe 
duurt de kleuterperiode twee jaar. 
Die wordt gebruikt om te bepalen 
welke leerroute op school het 
beste past. De leerroutes werken 
bijvoorbeeld toe naar regulier 
onderwijs, werk of dagbesteding. 
Op hun zesde of zevende starten 
kinderen met de leerroute. 

De dag in de kleuterklas begint 
met een half uur spel. “Kinderen 
leren door anderen te zien 
spelen. Daarna gaan we in de 
kring, begroeten elkaar, zingen 
een liedje en kijken welke dag en 
wat voor weer het is. We werken 
met thema’s. Iedereen is daar 
op zijn eigen manier mee bezig. 
Sommigen voelen en ervaren 

Ouders vinden stap naar school 
vaak spannender dan kinderen 

Het is divers 
en spontaan: 
in de kleuterklas 
gebeurt altijd wat

vooral, anderen hebben behoefte 
aan oefenen met een cijfer of 
een letter. We werken met de 
andere kleutergroep samen, om 
een verhaal bijvoorbeeld op twee 
niveaus voor te lezen. Zo wordt 
iedereen uitgedaagd.”

Observeren en proberen
De kleuterperiode wordt gebruikt 
om te observeren. “Bij het spelen 
zie je al veel; of een kind meteen 
interactie opzoekt of eerst de 
kat uit de boom kijkt. Dat geef je 
allemaal een plekje in je hoofd. Je 
bekijkt of wat je ziet overeenkomt 
met de informatie die we over een 
kind hebben gekregen. Soms laten 
kinderen in een nieuwe situatie 
iets nieuws zien. We kijken wat er 
gebeurt, dagen uit en sturen bij.”
De diversiteit in de klas en de 
spontaniteit van kleuters maakt 
het werk ontzettend leuk, 
vindt Odette. “Kleuters zijn zo 
ongepolijst en eerlijk. Als ik ze 
tegenkom op een dag dat ik niet 
op de kleuterklas sta, slaan ze 
steil achterover. Want ik kan niet 
bestaan zonder hun klas. Dat is 
leuk. En er gebeurt altijd iets. 
De ontwikkeling die ze maken 
is heel mooi om te zien, ook als 
dat in hele kleine stapjes gaat. 
Als ik daar aan het einde van het 
schooljaar op terugkijk zit ik vaak 
met een glimlach.” 

Een succesverhaal, 
maar er komt wel 
veel op je af

Lucas zit in de kleuterklas

Lucas is vijf jaar en zit sinds vorig jaar september bij 
ons op school. “Het gaat heel goed met hem. Elke dag 
gaat hij met plezier naar school. Thuis reageert hij met 
een enthousiast ‘ja’ als we over school praten. Ook het 
leerlingenvervoer verloopt prima. Wel komt er veel 
op je af als je kind zich anders ontwikkelt”, vertelt zijn 
moeder Marlies.

Nadruk op individu
Tot zijn vierde jaar zat Lucas op het orthopedagogisch 
kindercentrum de Elzengaard van Cello, locatie 
Boxtel. “We wisten dat hij een keer naar school moest 
overstappen, maar het ging snel voor ons.” Zijn ouders 
dachten aan na de kerstvakantie, ook al was het advies 
meteen na de zomer. “Maar na het eerste intakegesprek 
op school waren we om.” Lucas is op de Elzengaard 
goed op de overstap voorbereid, onder andere met een 
foto van het schoolgebouw en een aftelkalender. 
“Fijn is dat de aanpak van kleuters bij de Elzengaard 
en op school erg overeenkomt. We hebben voor deze 
school gekozen omdat, binnen de context van de groep, 
mooi de nadruk wordt gelegd op het individu. Er wordt 
gewerkt aan de hand van thema’s. Ieder kind krijgt op 
zijn niveau lesstof aangeboden. Sommige kinderen 
kunnen al wat schrijven en Lucas wordt meer geprikkeld 
en betrokken door het ontdekken van materialen.”

Je wordt gehoord
“Het is eigenlijk een succesverhaal”, vertelt Marlies. 
“Uit de houding en mimiek van Lucas lezen we af dat 
hij het naar zijn zin heeft op school. En wij zijn ook 
tevreden. Ik voel me goed geïnformeerd en betrokken, 
ook al ben ik minder vaak op school. Je krijgt 
terugkoppeling via de app Klasbord en als je mailt, krijg 
je altijd snel antwoord. Je wordt gehoord en gelezen.  

Tegelijkertijd vind ik wel dat er in de hele samenleving 
veel van je eigen verantwoordelijkheid wordt gevraagd. 
Dat zie ik ook via mijn werk bij MEE (organisatie voor 
mensen met een beperking). Je kunt heel veel informatie 
online opzoeken en daar moet je je eigen weg in zien te 
vinden. Soms denk ik ‘heb ik nou iets gemist?’ Er is geen 
consulent meer die je iets aandraagt waar je zelf niet aan 
denkt. Stel als ouder dus vooral vragen, is mijn tip.”

Mindful
“Juist omdat de samenleving zo in elkaar steekt, hoop 
ik dat de school in de eerste plaats blijft staan voor de 
leerlingen en wat zij nodig hebben.” Onlangs zijn op 
school inspiratiesessies gehouden over de toekomst van 
de school. Ouders en medewerkers deden daar aan mee. 
Diverse scenario’s kwamen aan bod. Een vraag was of 
kinderen van onze school meer de samenleving in moeten 
of we de samenleving meer de school in moeten halen. 

“Natuurlijk is iedereen voor meedoen aan de 
maatschappij, ik ook, maar ik ben ook voorzichtig. 
Wij denderen maar door en ik weet niet of dat prettig 
is voor kinderen als Lucas. Op praktische punten wordt 
de samenleving steeds toegankelijker, bijvoorbeeld voor 
rolstoelen. Maar echt één geheel zijn vraagt om een 
andere houding van iedereen, ook van niet-beperkte 
mensen en mensen die niemand met een beperking 
kennen. Maar we zijn vaak zo druk bezig, dat we het 
niet zien als iemand op een andere manier probeert iets 
duidelijk te maken. Zoals Lucas dat bijvoorbeeld doet 
met gebaren. Ik merk dat zelf ook. Lucas heeft een ander 
tempo dan wij. Soms wil je eigenlijk door. Tegelijkertijd 
is het ook fijn om je aan te passen. Hij leert je vanzelf 
om mindful te zijn.”

Lucas staat op de voorkant van dit magazine. 




