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Nadenken en oefenen: 
‘Hoe word ik een fijne 

werknemer?’

Wij geven onderwijs aan leerlingen. Dat is logisch, 
we zijn tenslotte een school. Maar de afgelopen 
maanden heb ik gezien dat wij die focus écht met el-
kaar hebben. En hoe belangrijk dat is. Dat maakt dat 
we onderwijs blijven geven. Zelfs als we door corona 
wekenlang de school moeten sluiten. 

Thuisonderwijs én andere onderwerpen
We hebben bewust nagedacht over wat we leerlin-
gen konden bieden. Dat betekent niet alleen een 
kort contactmoment per leerling. Samen hebben 
we het thuisonderwijs serieus in de steigers gezet. 
Binnen twee weken stond alles. Leerkracht Evelien 
vertelt daarover. Jelte vertelt hoe hij zo aan de slag 
kon. Samen met zijn moeder. Die verdient daar com-
plimenten voor, net als alle ouders die onverwacht 
thuis les zijn gaan geven.  En net als alle leerlingen 
die thuis zijn gaan oefenen. Zoals Juul, die zijn vader 
in de tuin is gaan helpen, omdat hij daar later mis-
schien zijn beroep van wil maken.

Corona vraagt van ons allemaal andere dingen. We 
houden er als school altijd van te kijken wat er wél 
kan.  Samen met ouders en leerlingen. Ik realiseer 
mij dat dit echt niet altijd makkelijk is of vanzelf gaat, 
maar we blijven in contact met elkaar en bespreken 
ook lastige zaken. 
Naast onderwijs bieden in coronatijd hebben we ook 
gewerkt aan andere onderwerpen, die het onderwijs 

verbeteren. Zoals werken met het doelgroepenmo-
del. Een grote operatie, die zorgt dat we aansluiten 
op landelijke leerlijnen en leerlingen nog meer 
onderwijs op maat kunnen bieden. In dit magazine 
leest u er meer over en in een individueel gesprek 
wordt of is dit al nader aan u uitgelegd.

Vertrouwen verder gegroeid
En zo komt ook dit magazine gewoon uit. Niet door 
gesprekken en foto’s maken in de school, want we 
proberen het aantal mensen te beperken tot wat 
echt nodig is. Maar wie zegt dat het park, beeldbel-
len of de atletiekbaan niet een prima alternatief is?

We hebben de afgelopen periode veel gesprekken 
gevoerd, met elkaar en met u als ouders. Daardoor 
lukt het elkaar vast te houden en er samen goed uit 
te komen hoe we het onderwijs vormgeven in deze 
vreemde tijden. Ik zie dat het vertrouwen in elkaar 
nog verder is gegroeid. En dat er enorm veel is ge-
beurd. Dat maakt me ontzettend trots. Ik zie dat we 
écht niet voor watjes zijn!

15.18
“Het is nieuw 

om zo na te denken 
over jezelf”
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Wat kan een leerling maximaal bereiken? Hoe kun 
je dat goed inschatten en vaststellen? En welke 
ondersteuning is er nodig om dat te bereiken? Het 
landelijke doelgroepenmodel helpt dat op een goe-
de manier in kaart te brengen. Gedragsdeskundige 
Angela Ebberink werkt er vrijwel dagelijks mee. 
“Het is een mooi hulpmiddel om per leerling vorm 
te geven aan goed onderwijs.”

Het landelijke doelgroepenmodel is in 2018 versche-
nen voor het gehele speciaal onderwijs. Het is be-
doeld om vóóraf in te schatten wat een leerling kan 
bereiken en dan terug te redeneren wat daarvoor 
nodig is. “Per leerling breng je de stand van zaken 
op verschillende onderdelen in kaart en ga je na wat 
bevorderende en belemmerende factoren zijn. Op 
basis daarvan kom je tot een eindniveau en weet 
je wat de benodigde ondersteuning en bijpassende 
leerroute is.” Het wordt allemaal beschreven in het 
ontwikkelingsperspectief. De doelen van de lande-
lijke leerroutes worden door de school per leerling 
naar persoonlijke doelen vertaald. Dit neemt de 
leerkracht op in het groeps- en leerlingplan. 

Heel diverse leerlingen
“Dat klinkt misschien theoretisch, maar het helpt 
juist om in de praktijk per leerling te bekijken wat 
nodig is”, vertelt Angela. “Dat is extra belangrijk in 
een school waar leerlingen zo divers zijn. Het doel-
groepenmodel helpt om onderbouwde keuzes te 
maken.”  
Angela legt het uit vanuit haar kantoor op school. Ze 
werkt door de coronamaatregelen veel vanuit huis, 
maar soms is het nodig om naar school te komen. 
In de pauzes, als er veel leerlingen door de gang lo-
pen, blijft ze in haar kantoor met de deur dicht, om 
besmettingsgevaar tegen te gaan. “Dat is belangrijk 
voor de veiligheid, maar het staat zo haaks op waar 
je voor bent als school. Je wilt juist veel in contact 
zijn met leerlingen en collega’s. Het is een vreemde 
periode.”

Einddoelen voor SO en VSO
Achter de schermen hebben leerlingen evengoed 
haar volle aandacht. Voor iedere leerling wordt twee 
keer een ontwikkelingsperspectief met einddoelen 
opgesteld. Eénmaal voor de SO-periode en een keer 
voor het VSO. Iedere leerling wordt regelmatig be-
sproken. Wat gaat goed, wat lukt niet zo en wat is 

er dan nodig om het wel te laten lukken? “Je kunt 
natuurlijk de leerroute bijstellen, maar dat doen we 
niet zo snel. Eerst gaan we na of er extra of andere 
ondersteuning nodig is. Het kan ook sneller gaan 
dan verwacht, dan kan de leerroute misschien wel 
omhoog. Het is een dynamisch document.”

Per vak je eigen niveau
Helemaal nieuw is de werkwijze niet. Voorheen 
werkte de school op een vergelijkbare manier. 
“Maar het mooie is nu dat we met een landelijk mo-
del werken, in plaats van dat iedere school zijn eigen 
systeem heeft. Daardoor weet je dat iedereen het 
over hetzelfde heeft en kun je makkelijk vergelijken, 
kennis delen en aangeven wat het niveau van een 
leerling is. De ervaringen met deze aanpak worden 
regelmatig landelijk besproken.”
Door de aanpassing naar het landelijke doelgroe-
penmodel zijn er nu 7 in plaats van 5 leerroutes op 
school. Als leerling kon je altijd al uitstapjes maken 
naar andere leerroutes. Je zit bijvoorbeeld met 
taal in leerroute 4, maar rekent op het niveau van 
leerroute 5. Dan volg je dat vak ook op dat niveau. 
Angela: “Door de indeling naar 7 routes kunnen we 
dat nog preciezer indelen naar het juiste niveau. We 
schalen alle leerlingen nu in naar de eindniveaus van 
het landelijke doelgroepenmodel. Voor sommige 
leerlingen betekent dit een verandering naar een 
andere leerroute. Dat bespreken we met ouders bij 
de evaluatie van het leerlingplan.”

Wat kan wél?
Angela werkt sinds een aantal maanden bij Mytyl-
school Gabriël en is vooral betrokken bij leerlingen 
uit SO leerroute 1 en 2 en VSO leerroute 1, 2 en 
3. Behalve met het doelgroepenmodel houdt ze 
zich bezig met diagnostiek, begeleiding en beleids-
ontwikkeling. “Het is heel uitdagend om steeds te 
onderzoeken wat er wél kan. De leerroutes stonden 
al genoemd in de vacature waar ik op solliciteerde 
en daar voelde ik meteen voor. Ik zocht zo’n nieuwe 
uitdaging, na jaren van volle tevredenheid bij een 
andere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 
De doelgroep, kleinschaligheid en kernwaarden van 
deze organisatie spreken me aan en ik heb vroeger 
al eens als psychologisch-assistent op deze school 
gewerkt. Daarnaast ligt mijn hart bij het speciaal 
onderwijs. In het sollicitatiegesprek viel alles op zijn 
plek.” 

TE ONDERZOEKEN WAT WÉL KAN”
“HET IS UITDAGEND OM STEEDS

GEDRAGSDESKUNDIGE ANGELA OVER 

DOELGROEPENMODEL VOOR 
ONDERBOUWDE ONDERWIJSKEUZES
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MAAR IK KIJK UIT NAAR LEERLINGEN

WEER ONTVANGEN”
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Evelien ging maandag naar school om stapeltjes 
lesmateriaal voor elke leerling te maken en ver-
sturen. Daarna nam ze een filmpje van zichzelf 
in de klas op. “Ik heb de opening van de week 
opgenomen. Normaal gesproken starten we elke 
ochtend vrolijk in de kring. Deze leerlingen hou-
den van structuur, dus het leek me goed dat vast 
te blijven houden.”

Gewoon online zetten
Het was de eerste van een hele reeks filmpjes, 
met rekenles, letters oefenen, euro’s om bood-
schappen te doen. “In het filmpje geef ik instruc-
tie zoals ik dat op school doe. Ik zet auto’s op 
een rij, in de file. Dan gaan we tellen.” Voor de 
leesgroepjes nam ze ook een instructiefilmpje 
op, zodat het voor ouders duidelijk was hoe ze 
hier thuis mee aan de slag konden. “In het begin 
keek ik de filmpjes terug, of ik niet iets raars had 
gezegd. Maar daarna dacht ik: in de klas kan ik het 
ook niet opnieuw doen, ik zet ze gewoon online. 
Ik kreeg er steeds meer handigheid en lol in.”

Anderen deden ook mee. Ronny, Mirjam en Su-
zan, assistenten van de groep, hebben verhaaltjes 
opgenomen om thuis van te genieten. Mirjam 
las boeken voor, zoals Moppereend, de favoriet 
van leerling Jelte. Op het digitale schoolbord 
sloeg ze de bladzijden om. Ronny las voor over de 
verstopte Olifant. Al filmend speurde ze door de 
hele school naar Olifant, totdat ze hem vond bij 
de glijbaan. Suzan las over Nijntje, een filmpje dat 
meerdere keren werd bekeken. Fysiotherapeut 
Germa maakte speciaal voor deze groep een film-
pje over thuis bewegen. 

Parro en videobellen
Leerlingen logden op hun beurt in op de compu-
ter, om het weekrooster en de instructies samen 
met hun ouders te bekijken. Elke vrijdag lag er 
een nieuw pakketje lesmateriaal in de bus. Bij-
voorbeeld over het thema Pasen. Met een verhaal 
over een kip en de letters die daarbij horen, een 
papieren paasei om strookjes klei op te leggen 
en een lentebloem om zelf in elkaar te knutselen. 
Knutselmateriaal als wattenstaafjes en pijpenra-
gers waren ook in de dikke envelop te vinden. En 
voor de vakantie werd er een vakantiewerkboekje 
opgestuurd.
In het weekrooster konden kinderen aangeven 
of ze een taak hadden gemaakt. Met een rood 
of groen duimpje om aan te geven hoe het ging. 
Twee keer per week stond videobellen op het pro-
gramma. In kleine groepjes sloten leerlingen aan, 
om het liedje van de kring te zingen en vrijdag de 
week af te sluiten. “De eerste keer vond iedereen 
het erg spannend, maar later wende het en kwa-
men ze los.”
Ouders deelden ervaringen via Parro: vragen stel-
len aan de leerkracht, trotse foto’s laten zien van 
hun kind op de thuisonderwijsplek of even delen 
als het een dag niet zo makkelijk was.  

Tulpen en stoepkrijt
Evelien werkt ruim twee jaar op Mytylschool 
Gabriël. “Dat is zo ontzettend leuk. In het spe-
ciaal onderwijs is er ruimte om leerlingen echt 
aandacht te geven. Daardoor kun je geven wat 
nodig is, met het hele team samen. Dat doen we 
op school en de afgelopen periode bleek dat ook 
online te kunnen.” 
“De kinderen hebben het heel goed gedaan thuis. 
Het was wennen, ineens krijg je thuis les. Maar 

“HET LIEP GOED,

Op maandag 16 maart gingen de scholen dicht. De dinsdag erna plofte er een ‘pakketje thuisonder-

wijs’ op de mat van de leerlingen van groep SO 2/3a. Leerkracht Evelien Vlaar: “Ik zag de sluiting aan-

komen, dus heb in het weekend meteen een instructiebrief voor ouders gemaakt. Thuisonderwijs was 

wennen voor ons allemaal, maar de leerlingen hebben het heel goed gedaan.” 

Evelien, links met leerling Jelte

EVELIEN ORGANISEERDE THUISONDERWIJS: DIKKE ENVELOPPEN, 

FILMPJES EN BEELDBELLEN

het is een leergierige groep, ze zijn er enthousiast 
mee aan de slag gegaan. Halverwege de periode 
hebben we alle ouders van onze klas een bosje 
tulpen gebracht en leerlingen stoepkrijt, omdat ze 
zo goed bezig waren. Ik was een halve dag op pad 
door Brabant, maar de blije gezichten die ik bij de 
huizen zag maakten het waard.”

Roosters
Rond de tijd van dit gesprek gaan de scholen bij-
na weer open, nog een paar dagen. “Als er zoiets 
gebeurt als dit vind ik dat je moet regelen dat het 

online kan. Dat hoort bij je werk en het liep ook 
allemaal wel. Maar het is natuurlijk veel leuker 
om kinderen in de klas te hebben! Ik kijk er echt 
naar uit ze maandag weer in de klas te ontvan-
gen.” 
De klas is inmiddels anders ingericht, met meer 
ruimte tussen de tafels. Voor de collega’s heeft 
Evelien roosters gemaakt. “Per dag loopt maar 
één van ons heen en weer om bijvoorbeeld het 
brood en fruit te pakken. De andere dag doet een 
ander dat. En iedereen begeleidt een vast groep-
je. Het is misschien minder gezellig, maar anders 
wordt het te druk in de klas.” 
Nog een kleine verandering: “Als de leerlingen 
weer op school zijn ga ik meer digitaal doen. Ik 
heb een aantal programma’s ontdekt die leuk en 
leerzaam zijn om op de iPad mee aan de slag te 
gaan. Dat is wat ik overhoud aan deze periode.” 
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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, afhankelijk van de beperking en 
leeftijd van uw kind:
• 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 

We hebben een aantal uitgangspunten 
geformuleerd voor 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.

Eerstelijnspraktijk
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.

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.

Handig om uit te nemen en op het prikbord te hangen.

ZORG

Met zijn moeder Ilse Verhoeven pakt hij de dikke 
envelop met schoolwerk erbij. Hij laat de bloem 
zien, die hij samen met zijn vader heeft geknutseld. 
En leest voor van één van de lesbladen: “De kip 
loopt naar het hok. Het regent. De kip wordt he-
lemaal nat. In het hok is het droog.” “Hij kent het 
verhaal uit zijn hoofd”, vertelt zijn moeder trots. Het 
hoort bij de leesles. Je oefent letters, dan woorden 
en dan zinnen.

Supermarktmedewerker én juf
Ilse heeft de meeste thuislessen voor haar rekening 
genomen. Als ze tenminste niet moest werken in 
de supermarkt, één van de vitale beroepen. “Ik was 
ineens ook juf. Gelukkig heeft de school het heel 
goed opgepakt. Het was even wennen, maar daarna 
ging het goed. Dagelijks werkten we één of twee 
keer aan de enveloppen. Met vragen kon je appen 
of videobellen.”
“Het helpt ook dat Jelte makkelijk is. Hij is leergierig 
en vindt veel leuk. Hij houdt van letters uitknippen 
en schrijven en van oefenen met de papieren eu-

MOEDER ILSE: “JE KUNT BETER 
WAT VAN DE THUISLESSEN MAKEN”

“Dat is Moppereend!” Jelte ziet de poster 
met de eend en de regenboog meteen han-
gen, als hij voor het eerst in twee maanden 
weer in zijn klas komt. Het is zijn favoriete 
voorleesboek. Daarna inspecteert hij waar 
zijn tafel staat. Gelukkig, op een iets andere 
plek, maar nog steeds in een groepje met zijn 
twee vrienden.

JELTE LEEST OVER KIP EN MOPPEREEND 

ro’s. Voordat de school dichtging deden leerlin-
gen met een klein groepje boodschappen. Ze 
kochten fruit, leerden afrekenen en aten het in 
de klas op. Nu deden we dat thuis, met papie-
ren boodschappen, prijzen en euro’s.” Jelte laat 
de euro’s zien. Je moet goed kijken welke munt 
bij welke prijs hoort. “Hij vraagt nu in de winkel 
steeds wat alles kost.”

Dikke vrienden
Het filmpje van de fysiotherapeut viel ook in 
goede aarde. Er waren wc-rollen met getallen, 
die je met de bal kon omgooien. Het was spe-
ciaal voor deze groep gemaakt, om te oefenen 
met getallen en tegelijkertijd te bewegen. Ilse: 
“Dat hebben wij ook gedaan. Niet met wc-rol-
len, maar wel lekker buiten met de bal. Zo geef 
je er je eigen draai aan. Je kunt wel zeggen ‘ik 
wil niet thuis lesgeven’, maar het moet toch. 
Dan kun je er beter wat van maken.” 
Evengoed is het fijn dat Jelte weer naar school 
mag. “Het is een hele leuke klas, Jelte heeft 
dikke vrienden. ’s Ochtends wachten ze samen 
bovenaan de trap tot Jelte er is en dan gaan ze 
samen spullen uitpakken. Afgelopen weken gin-
gen ze regelmatig videobellen.” 

Regenboog uitbeelden
Leerkracht Evelien Vlaar pakt het boek van 
Moppereend erbij. Eindelijk kan ze weer in het 
echt voorlezen, aan Jelte. Hij staat naast haar en 
doet enthousiast mee. Hij knort als het varken, 

gilt het uit als de geit de was opeet, 
huppelt mee met het konijn. “De eend 
moppert omdat er geen water in de 
vijver is”, vertelt Jelte. Aan het eind 
komt het goed, met de regen en: de 
regenboog! Jelte zwaait met zijn armen 
om dat uit te beelden. “Jelte is een hele 
leuke leerling”, vertelt Evelien. “Hij 
moppert zelf nooit.”

Moeder Ilse met Jelte
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LESTIJDEN
SO
Maandag t/m vrijdag: 
8.45-14.30 uur. Het totaal 
aan onderwijstijd bedraagt 
gemiddeld 976 uur per jaar.

VSO
Maandag t/m vrijdag: 
8.45-14.35 uur. Het totaal 
aan onderwijstijd bedraagt 
minimaal 1000 uur per jaar.

Tijdens het buiten spelen 
in de pauzes houden 
medewerkers van de klas 
toezicht. 
Voor de ochtendpauze en 
tijdens het middageten 
is er de mogelijkheid dat 
leerlingen schoolmelk of 
roosvicee krijgen. 
Het middageten en fruit 
brengen de kinderen van 
thuis mee.  

LESTIJDEN 
EN VAKANTIES

Eerste schooldag: 
maandag 24 augustus

Op kamp!

Divers

VSO-kamp
1 keer in de anderhalf jaar wordt er een kamp geor-
ganiseerd voor leerlingen van leerroute 3 en 4 van 
het VSO. Een kamp past binnen de doelstellingen van 
deze leerroute. De leerlingen doen zo een unieke 
ervaring op met als doelen: zelfredzaamheid, samen-
werking, sportiviteit en uitdaging. In mei 2021 is er 
een kamp gepland. Het jaarlijkse schooluitje zal voor 
deze leerlingen vervallen. Er wordt altijd gekeken of 
het meegaan op kamp een meerwaarde heeft voor de 
leerling. 

Gymlessen
Voor de gymlessen van het SO en het VSO is gym-
kleding – een T-shirt, sportbroek en gymschoenen 
- verplicht. Als uw kind gebruik maakt van een rol-
stoel tijdens de gymles is een T-shirt voldoende. Ook 
is het fijn als lange haren in een staart gaan. 
Gymschoenen moeten voorzien zijn van zolen die 
niet afgeven. Voor leerlingen met aangepaste schoe-
nen 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 hand-
doeken 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 ge-
bruik van een deodorantróller is toegestaan. Vooral 
leerlingen van het VSO stimuleren we om zichzelf na 
de gymles op te frissen.

Zwemmen
Leerlingen van 6-10 jaar krijgen zwemles via school. 
Als het mogelijk is 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 aan-
merking 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 voor-
waarden wordt voldaan, diplomazwemmen.  Aan 
het afzwemmen zijn kosten verbonden.

Zwemschool Sneller Leren Zwemmen verzorgt 
zwemcursussen voor kinderen in de omgeving en 
kinderen die speciaal onderwijs volgen. Zij geven les 
in het zwembad in onze school. Wilt u uw kind extra 
zwemles laten volgen? Bijvoorbeeld als kleuter, na 
het 10e jaar, of een extra les naast de zwemles via 
school? Dat kan. Zie de nuttige adressen verderop. 
U betaalt de gewone contributie voor deze zwemles-
sen.

Vervoer
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 vervoer-
der de kwaliteit te beïnvloeden. Als de leerkracht 
knelpunten signaleert rond het vervoer, wordt hier-
over 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 Verorde-
ning 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 ver-
voer.
Ook participeert de school in een klankbordgroep 
Leerlingenvervoer (gemeente ‘s-Hertogenbosch).

Als u zelf uw kind komt halen of brengen, vragen 
we u nadrukkelijk gebruik te maken van de parkeer-
plaats voor bezoekers, naast het gebouw, en niet uw 
auto op de parkeerplaatsen voor de taxibussen te 
parkeren; ook niet voor heel eventjes.

Verjaardagen en traktaties    
Mytylschool Gabriël heeft als uitgangspunt dat ge-
zond eten bijdraagt aan een goede ontwikkeling van 
kinderen. Wij vragen u bij een traktatie zo veel mo-
gelijk een gezonde variant te kiezen.
Als u de leerlingen uit de klas of de groep wilt trak-
teren, 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.   

Gym & zwemmen

ZIEK MELDEN
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemede-
werker van de school 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 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.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft het 
bestuur besloten dat de vrijwillige ouderbij-
drage komt te vervallen, omdat de ouders van 
onze leerlingen al regelmatig voor extra kosten 
komen te staan. Daarbij komt dat onze school 
voldoende financiële middelen heeft om het 
schoolreisje, het kamp, de sport-, cultuur- en 
creatieve activiteiten te betalen. Daarnaast 
biedt de school de leerlingen schoolmelk of 
roosvicee aan. Aan het begin van het school-
jaar wordt geïnventariseerd of uw zoon of 
dochter daar gebruik van wil maken.

  Vieringen en bijzondere dagen 2020-2021

Sinterklaasviering Vrijdag 4 december 2020

Kerstviering Vrijdag 18 december 2020

Carnavalsfeest Vrijdag 12 februari 2021

Koningsspelen Vrijdag 23 april 2021

Schoolreisje Donderdag 1 april 2021

VSO 3/4 schoolkamp nog nader te bepalen

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie Maandag 19 okt. 2020 Vrijdag 23 okt. 2020

Kerstvakantie Maandag 21 dec. 2020 Vrijdag 1 jan. 2021

Voorjaarsvakantie Maandag 15 feb. 2021 Vrijdag 19 feb. 2021

2e Paasdag Maandag 5 april 2021

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie, 
inclusief Hemelvaart

Maandag 3 mei 2021 Vrijdag 14 mei 2021

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021

Zomervakantie Maandag 26 juli 2021 Vrijdag 3 sep. 2021

Studiedagen 2020-2021 Leerlingen zijn op deze dagen vrij.

Donderdag 10 september 2020

Maandag  7 december 2020

Vrijdag                2 april 2021

Woensdag          9 juni 2021

Ouderavonden

Dinsdag 1 september 2020, algemene ouderavond

Dinsdag 23 maart 2021
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Regenboogletter
Iedere week staat er een nieuwe letter op het pro-
gramma. Eerst oefen je met de regenboogletter. Je 
volgt de lijnen van de letter, van het groene start-
punt, via de gele tussenstop naar het rode eindpunt. 
In alle kleuren van de regenboog trek je de letter 
over. Daarna oefen je de letter zelf. Op dikke regels, 
waar steeds minder voorbeeldletters te vinden zijn.  
Vayenn: “We hebben 15 of 20 minuten. Dan heb ik 
nog niet alle rijen af. Daarom hoef ik de onderste 
twee niet te doen.” Ze leest de woorden voor: ui, 
eik, leuk. 

Oefenen met oma
“Toen we niet naar school konden ging ik oefenen 
met oma. We kregen een filmpje met uitleg over 
de letters. En een filmpje met het liedje banaan-ba-
naan.” Thuis oefent Vayenn de letters met een stift. 
Die heeft nog mooiere kleuren dan de potloden van 
school. Maar ze is blij dat ze weer naar school kan. 
Ze heeft de klas gemist. 

Schrijven is best een uitdaging voor Vayenn, de con-
trole over haar handen is wat moeilijk. Ze schrijft 
met links, dat gaat het beste. “Toch hebben we de  

 
keus gemaakt om te stoppen met de ergotherapie 
voor handmotoriek”, vertelt haar moeder Jolanda 
Herber. Ze heeft al logopedie en fysiotherapie en we 
willen voorkomen dat Vayenn therapie-moe wordt. 
Bovendien wil ze niets missen in de klas. Ze wil zijn 
zoals andere kinderen.” Daarom schrijft Vayenn niet 
via een Chromebook, maar met de hand, met pot-
lood. “Het gaat best goed, ze wil per se niet achter-
blijven.” 

Doorzetter
Intussen kijkt Vayenn naar de loopbrug en glijbaan 
in het park. Want schrijven is leuk, maar bezig zijn 
nog veel meer. Met haar loopkar zet ze koers naar 
de speeltuin. “Vayenn gaat ’s ochtends aan en als 
ze naar bed gaat pas uit”, vertelt Jolanda. Vayenn 
trekt zich aan het toestel op en zet haar voeten met 
mooie roze glittersandalen voorzichtig neer op de 
wankele loopbrug. Stralend roetsjt ze van de glij-
baan, in de armen van haar moeder. Daarna is de 
wip aan de beurt. “Dit is de eerste keer dat ze dat 
doet”, vertelt haar moeder trots. Vayenn zet af en 
zwiert naar boven. Gelukt!  “Ze is zo’n doorzetter. 
Dat is haar grote kracht.” 

Buitenschoolse opvang
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 locatie is 
afhankelijk van de activiteit. 

“ZE WIL DOEN WAT ANDERE LEERLINGEN DOEN”

Mytylschool Gabriël
Telefoonnummer van de school: 073-2005500
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 telefonisch bereikbaar tussen 12.30 en 13.00 
uur en 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 073-2005501 / 2005506 / 5535600
Postbus 90153                                   
5200 ME ’s-Hertogenbosch  
E: Tolbrug-poli-kinderen@tolbrug.nl
W: www.tolbrug.nl

Spreekuur fysiotherapeut
Voor het spreekuur van de fysiotherapeut kunt u 
een afspraak maken via het secretariaat van de re-
validatiearts.  Zie het telefoonnummer van Tolbrug 
hierboven.

Hoge Vliert
Kijk op www.kindcentrumhogevliert.nl of in de uit-
gebreide schoolgids voor de aparte telefoonnum-
mers en websites.

SWZ 
Telefoonnummer: 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
Kijkafspraak maken: 06-57886647 (maandag, 
woensdag, donderdag)
E: info@swzzorg.nl 
W: www.swzzorg.nl

Zwemschool Sneller Leren Zwemmen
Tel: 085-7821774
www.snellerlerenzwemmen.nl

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

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

VAYENN SCHRIJFT MET DE HAND

E-i, ei. A-u, au. Vayenn 
schrijft. Ze is bijna 7 jaar 
en leert dit jaar letters 
en woorden. “De ‘f’ had-
den we al gehad en toen 
begon het virus”, vertelt 
Vayenn.

Vayenn met moeder Jolanda

   

Moedwillige vernielingen
We vinden het belangrijk om onze leerlingen te 
leren dat ze netjes omgaan met spullen, zowel van 
zichzelf als van anderen, als met materialen van 
school. Natuurlijk gaat er soms iets kapot op school, 
dat kan altijd gebeuren. Bij moedwillige vernieling 
zullen wij hiervoor een aanschafvergoeding vragen 
van de leerling en de ouder. Het zal dikwijls over 
kleine bedragen gaan (en meestal te declareren 
bij de eigen WA-verzekering), maar we vinden 
het belangrijk dat de leerlingen leren dat het niet 
acceptabel is om moedwillig spullen te vernielen.
We vragen aan ouders om ons hierbij te 
ondersteunen, mocht er in de toekomst iets 
dergelijks gebeuren.
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Aukje leest de informatie die over een leerling be-
kend is, spreekt met de leerkracht, observeert in de 
klas en bijvoorbeeld bij de schrijfles. Ze onderzoekt 
de motorische voorwaarden en de nodige planma-
tige ondersteuning van en voor het kind. Wat heeft 
een kind nodig om te leren schrijven? Bijvoorbeeld 
een railletter, om de letter in te schrijven, of een 
paar stipjes om de letter te kunnen leren maken? 

Motorisch gaat over wat er bijvoorbeeld nodig is om 
een potlood vast te houden, te hanteren of te bewe-
gen. Er zijn allerlei hulpmiddelen, zoals grippertjes, 
verzwaarde handschoentjes of een antislipvel onder 
het schrijfblad.  Daarnaast kun je de fijne motoriek 
oefenen, bijvoorbeeld door voorwerpen tussen je 
vingers te laten draaien. Aukje: “De samenwerking 
met de leerkracht is echt leuk. We hebben allebei 
expertise en samen komen we tot een goed plan.”

Rechte letters
Oefenen van het echte schrijven gebeurt vervolgens 
in de klas. Of thuis, in de afgelopen periode. “Dat is 
dan een voordeel van deze coronatijd”, zegt Aukje 
lachend. “Ouders hebben nu echt met deze metho-
de kennis kunnen maken. In groep 3-4 kijken we of 
het schrijven haalbaar is. Het is daarbij prima als je 
wat groter schrijft dan in het regulier. De nieuwe 
methode helpt daarbij. Er worden rechte letters 
gebruikt, dat is motorisch gezien gemakkelijker dan 

“ZELFSTANDIG ZIJN

IS GEWELDIG”
DOOR EEN SIMPEL HULPMIDDEL

‘Schrijven leer je zo!’. Dat is de nieuwe methode voor hand-
schriftontwikkeling die op school wordt gebruikt. “Die past 
het beste bij ons onderwijs”, vertelt ergotherapeut Aukje El-
lenbroek van Tolbrug. Ze heeft met de intern begeleider extra 
oefenbladen voor leerlingen ontwikkeld en ondersteunt leer-
krachten die vragen hebben over schrijfontwikkeling. Dat ge-
beurt zowel op Mytylschool Gabriël als op reguliere scholen in 
de omgeving, op aanvraag van de leerkrachten van de Externe 
Dienst van de school. “Ik zoek uit welke ondersteuning nodig 
is.”

ERGOTHERAPEUT AUKJE ONDERSTEUNT 

BIJ HANDSCHRIFTONTWIKKELING

schuinschrift. Als het goed gaat kunnen leerlingen ge-
makkelijk een stapje omhoog, dat is ook fijn.” En door 
de oefenbladen die Aukje en haar collega hebben 
gemaakt is extra herhalen van letters ook mogelijk, als 
dat nodig is.  
Een deel van het schrijfsucces hangt af van de moti-
vatie van leerlingen. “Ik ken een leerling van wie je 
motorisch gezien verwacht dat schrijven heel lastig 
is. Dat lukt dan toch, omdat ze het zo ontzettend leuk 
vindt. Die kans moet ieder kind krijgen vind ik. Gezien 
de voordelen, maar ook omdat ze vaak willen zijn zo-
als de rest.”

Uitdaging door verschillen
Die voordelen komen uit veel onderzoeken naar 
voren. “Typen is misschien makkelijker, maar door 
zelf schrijven leer je bijvoorbeeld beter lezen. Het 
versterkt de koppeling in je hersenen. En het helpt 
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onthouden. Door samen te vatten haal je de essen-
tie uit een verhaal. Ook als je samenvatting uit een 
paar woorden bestaat. Als je alles meetypt heb je 
dat niet.”

Aukje vertelt al beeldbellend enthousiast over haar 
werk. Ze werkt sinds 12 jaar op Tolbrug en de my-
tylschool, begeleidde eerder een schrijfgroep voor 
volwassen revalidanten en geeft schrijftraining aan 
kinderen via een eerstelijnspraktijk. “Ik had al eens 
stage gelopen bij kinderen en ik kwam daar altijd 
zo enthousiast van terug. Nu werk ik met leerlingen 
van alle leeftijden en met allerlei verschillende fysie-
ke mogelijkheden. Dat maakt dat het werk heel lang 
uitdagend blijft.” Af en toe levert dat mooie bedank-
briefjes op: ‘met jouw hulp ben ik naar groep 8’, of: 
‘jij hebt me leren schrijven’.

‘Als ogen gaan gloeien’
“Ik doe precies waar ik vroeger van droomde. Ik zag 
mezelf al één voor één kinderen uit de klas halen 
om te oefenen. Nu richt ik me meer op ondersteu-
nen van leerkrachten, maar het idee is nog steeds 
hetzelfde. Als tiener zag ik een kind dat zich voort-
bewoog op een plankje met wielen, zodat hij bij zijn 
speelgoed kon. Toen wist ik: dit wil ik ook, kinderen 
zelfstandig maken. Dus ben ik ergotherapie gaan 
studeren. Dat is zo mooi, dat je met een simpel 
voorwerp wel zelf je jas aan kunt trekken of spullen 
kunt pakken. In andere situaties is het ingewikkelder, 
maar dan is het juist de uitdaging om ook een oplos-
sing te vinden. Als die ogen van kinderen gaan gloei-
en, ‘ik hoef het niet aan de juf te vragen, ik kan het 
zelf!’, dat is zo mooi. Daar doen we het voor! Ik doe 
ook graag dingen zelf, dus ik begrijp dat heel goed.”
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Niet snel ingrijpen
“In de klas is onze rol daarom vooral coachend”, ver-
telt Loes. “We willen niet te veel pamperen. Dat be-
tekent dat we een leerling met een opdracht op pad 
sturen en niet snel ingrijpen. Je hoopt dat een inter-
ne klant het aangeeft als de thee te slap is, of het ei 
ontbreekt op het broodje salade met ei. Dat vergeet 
je nooit meer, als je dat zelf moet uitleggen. Zo gaat 
het in de buitenwereld ook.”  Irene: “Andersom leer 
je dat je complimenten krijgt als het goed gaat. Dan 
weet je dat je dat zelf hebt bereikt. Dat maakt trots 
en dat vergeet je ook nooit meer.” 

Het doelenboek gaat tweemaal per jaar mee naar 
huis, om er met je ouders over te praten. Het neemt 
de plaats in van het rapport. Loes: “We willen ou-
ders nog meer betrekken. Het is goed om je kind 
thuis ook de ruimte te geven om te ontdekken en 
te oefenen met de doelen. Denk bijvoorbeeld aan 
koken of klussen.” 
Irene: “In de mentorgesprekken nemen we alles 

Je wordt niet je hele leven geroeid, je moet ook zelf 
de roeispanen pakken. Dat is in het kort de gedachte 
achter het doelenboek voor de bovenbouw. “Je leert 
jezelf beter kennen. Dat maakt zelfstandiger en geeft 
voldoening.”

door. Wat zijn je doelen, wat heb je bereikt, wat 
is een nieuw doel waar je aan kunt werken? Soms 
denk ik: ‘waarom wil je daar aan werken?’. Dan legt 
een leerling dat uit en zeg ik: ‘ja, dat begrijp ik’. Het 
is niet zo dat wij gelijk hebben. Het gaat er om dat je 
leert over jezelf na te denken en te reflecteren.”

‘Jullie vragen steeds waarom?’
Loes: “Dat maakt je bewuster van wie je bent. ‘Jullie 
vragen steeds waarom?’, zeggen leerlingen wel eens 
tegen ons. Je ziet ze denken ‘daar heb je ze weer’. 
Het is nieuw en wennen, maar je ziet dat ze het la-
ter zelf gaan doen. Ze gaan zichzelf en elkaar vragen 
stellen. Iemand geeft bijvoorbeeld aan dat sollicite-
ren lastig is. Dan stellen anderen de vraag waarom? 
Je onderzoekt waar het aan ligt. Heb je moeite met 
praten, durf je niet goed, of praat je alleen maar en 
luister je niet? Als je dat weet kun je ermee aan de 
slag gaan.”

Irene: “Het gaat er niet om dat je alle doelen haalt. 
Maar het is wel belangrijk dat je aan je dromen 
werkt. Als het dan toch niet lukt weet je in ieder ge-
val zeker dat je er alles aan hebt gedaan. Andersom 
kun je ook worden verrast: je dacht dat je iets niet 
kon en het lukt toch. Dat is onbetaalbaar.”

Nadenken even beu
Loes: “Soms zijn leerlingen het nadenken over zich-
zelf beu. We zitten dicht op elkaar, geven veel feed 
back. Dat doen we op de hoofddoelen waar iemand 
aan werkt. Je hoeft niet de hele dag op elke hande-
ling te reflecteren en je hoeft niet aan alles tegelijk 
te werken. Je moet ook gewoon puber kunnen zijn.”
Irene en Loes kijken elkaar lachend aan. “Wij heb-
ben de mooiste baan die er is. Geef ons nog maar 
12 jaar op deze manier. We vullen elkaar aan en sa-
men met onze klas is het perfect.”

NADENKEN EN OEFENEN: 

‘HOE WORD IK EEN

FIJNE WERKNEMER?’ 

IRENE EN LOES ONTWIKKELDEN  
HET DOELENBOEK EN COACHEN  
DE BOVENBOUW

Irene Laurenssen en Loes Brouwers zijn al 12 jaar 
samen leerkracht van de bovenbouw van het VSO. 
“Leerlingen hebben op die leeftijd het meeste wel 
geleerd wat ze kunnen aan schoolse vaardigheden. 
Het is in onze groep belangrijk dat je leert een pret-
tige werknemer te zijn”, vertelt Irene. “Wij gaan dus 
aan de slag met sociale- en werknemersvaardighe-
den.” 
Loes en Irene hebben speciaal daarvoor het doelen-
boek ontwikkeld. Er is een versie voor werk en een 
versie voor dagbesteding. Thema’s: samenwerken 
en overleggen, plannen en organiseren, kwaliteit 
leveren, klantgericht werken, omgaan met druk en 
tegenslag, stage. Per thema bepalen leerlingen zelf 
welke doelen ze willen bereiken. En welke stappen 
er nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen.

‘Je doet het niet voor ons’ 
Vervolgens ga je aan de slag met oefenen. Bijvoor-
beeld via diverse leerwerkplekken binnen de school. 
Er gebeurt van alles; koffie en theerondes, werken in 
de bieb, de ontvangstbalie bemensen, papier in de 
klassen ophalen en wegbrengen, toiletten schoon-
maken.  Na afloop evalueer je. Hoe ging het? Met 
groen, rood en oranje geef je aan wat goed gaat, wat 
aandachtspunten zijn en wat je nog aan het oefenen 
bent. De leerkrachten doen dat ook. Vervolgens ver-
gelijk je de antwoorden. Waar zijn we het eens, waar 
niet, hoe komt dat? Daarmee bepaal je dan weer je 
volgende stap. 
Irene en Loes vertellen enthousiast. Ze knikken in-
stemmend als de ander aan het woord is en vullen 
elkaars zinnen en voorbeelden aan. Loes: “Als mens 
zijn we best verschillend, maar in de klas zijn we het 
helemaal eens. We weten precies welke richting we 
op willen en hebben weinig woorden nodig om el-
kaar te begrijpen.” Irene: “Wij willen dat leerlingen 
intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze moeten zelf voelen 
dat het belangrijk is om aan de slag te gaan en werk-
nemersvaardigheden onder de knie te krijgen.” Loes: 
“Je doet het niet omdat het van ons moet. Wij stimu-
leren zelfstandigheid en dat kun je in deze vorm van 
onderwijs goed kwijt.”

Irene (links) en Loes
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in een werksituatie”, vertelt Juul. Zoals omgaan met 
meningsverschillen. “Dat hoort er altijd wel een 
beetje bij en dan oefen je hoe je daar mee omgaat. 
Het maakt niet zoveel uit als je verschillend over iets 
denkt, als je je taak maar doet.”  

Veel nadenken en uitleggen
Over het werken in de bieb en de bonnen die je 
daar moet verwerken is Juul niet zo enthousiast. Hij 

Horeca en tuin
Juul zit op het VSO, maar daar kan hij nu niet heen. 
Hij is op de atletiekbaan, waar hij zo gaat trainen. 
Het is pas de tweede keer, nadat hij door de corona-
maatregelen twee maanden vooral thuis is geweest. 
Het is fijn om weer buiten te zijn en hij scheurt de 
baan over op zijn racerunner. Hij komt het liefst op 
woensdag, dan zijn er minder jongeren en heb je 
dus meer aandacht van de trainers. Ze oefenen met 
de bal en doen buikspieroefeningen.
Het werken met het doelenboek lag even stil, omdat 
de school gesloten was. Hoewel hij thuis ook heeft 
geoefend. Met koffie en thee zetten en hij heeft zijn 
vader geholpen in de tuin, met zand scheppen en 
plantenbakken installeren. Dat komt mooi uit, want 
Juul wil graag in de horeca werken, of in de tuin.

Meningsverschil hoort erbij
Het doelenboek helpt om die dromen dichterbij te 
brengen. Door na te denken over wat je goed kunt 
en wat je nog wilt leren en daarmee aan de slag te 
gaan. Bijvoorbeeld in een interne stage. Je oefent 
praktische vaardigheden en “alles wat je tegenkomt 

Oud papier in de klassen ophalen, wegbrengen en de 
koffie- en theeronde doen. Dat gaat Juul (17 jaar) goed af. 
Daar kwam hij achter toen hij met het doelenboek aan de 
slag ging en dit als taken kreeg. Taken die voorbereiden 
op een stage buiten de school en daarna werk. “Je kijkt 
wat je wilt bereiken en welke stappen je daarvoor moet 
zetten. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik op deze 
manier over mezelf nadenk.” 

“HET IS NIEUW OM ZO

NA TE DENKEN OVER JEZELF”

JUUL ZIT OP HET VSO EN WERKT 

MET HET DOELENBOEK

is liever actief aan de slag.  Dat geef je aan in het 
boek. De leerkracht geeft ook aan wat zij denkt dat 
je goed kunt en wat je nog kunt oefenen. In het 
leerwerkgesprek praat je daar over door. Wat zie ik 
en wat zie jij? Zijn er verschillen? Hoe komt dat? En 
kun je lastige situaties oplossen? Juul: “Daar denk 
je dan een poosje over na en de volgende week 
praat je verder. Soms blijft dat in mijn hoofd han-
gen; dan ben ik met die vragen bezig. Maar de leer-

kracht geeft aan dat ik goed over dingen nadenk, 
dus samen komen we er wel uit.”
“Deze manier van werken is wel anders. In andere 
klassen krijg je gewoon rekenen en taal. Met het 
doelenboek moet ik vooral veel uitleggen en na-
denken over mezelf. Dat is nieuw. Soms vind ik dat 
leuk en soms ook niet, maar het is wel belangrijk. 
Het helpt je voor je werk straks.” 
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