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SCHOOLGIDS 2021-2022

“Op deze school hoop ik:
• heel goed te leren nadenken
• goed te leren gymmen
• netjes te leren schrijven
• te leren rennen
• nog beter te leren lezen’’

En: “Ik vind het gewoon heel fijn 
op school...”.
(Uitspraken enkele leerlingen uit SO4/5A)

DEZE SCHOOLGIDS IS ÉÉN GEHEEL MET HET MAGAZINE NIET VOOR WATJES! ZO-

MER 2021, MET DAARIN PRAKTISCHE, DAGELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS. 

WE LEREN BINNEN WAT WE 

LATER BUITEN NODIG HEBBEN!
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Welkom op onze school!
“Dit had niemand van mij verwacht!”; een uitspraak van een VSO-leerling die start op zijn 
stageplek. Zijn doorzettingsvermogen en ons onderwijsaanbod heeft hem zover gebracht. 
Onze school biedt een onderwijsprogramma wat het mogelijk maakt dat te leren wat leerlin-
gen in de toekomst nodig hebben.  
Onze manier van lesgeven en de specialistische ondersteuning die we bieden op reguliere 
scholen, stimuleert om steeds een stapje verder te gaan. Het motto van Mytylschool Gabriël 
is daarom ‘Niet voor watjes!’.  Natuurlijk houden we altijd oog voor de mogelijkheden van 
uw kind en we handelen naar onze kernwaarden: authentiek, eigen-wijs, ambitieus. Want 
dat draagt bij aan ons belangrijkste doel: onderwijs en ondersteuning bieden, die uw kind 
toerusten om zelfbewust een plek in de maatschappij in te nemen. 

Hoe we dat precies doen, staat in deze schoolgids. U vindt er informatie over ons onderwijs 
en onze zorg. Over de manier waarop u daar als ouders aan kunt bijdragen, hoe wij ons 
inzetten voor kwaliteit en welke resultaten we daarmee bereiken. Ook is er allerlei prakti-
sche informatie te vinden, die voor u als ouder van belang kan zijn, zoals hoe u uw kind kunt 
aanmelden. De informatie die u altijd bij de hand wilt hebben, bijvoorbeeld over schoolva-
kanties, is te vinden in het magazine Niet voor watjes!. Het magazine delen we aan het begin 
van het schooljaar uit en hoort bij deze schoolgids.

Heeft u vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Hartelijke groet,

Inge Oelen, 
directeur-bestuurder Mytylschool Gabriël

NB: In de tekst gebruiken we het woord ouders. Hier bedoelen we ook verzorgers mee. 
Hetzelfde geldt voor het woord hij; daar bedoelen we natuurlijk ook zij mee.

VOORWOORD 

Inge Oelen, 
directeur-bestuurder Mytylschool Gabriël
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FEITEN EN CIJFERS

Mytylschool Gabriël is een regionale school voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs. Wij zijn er voor 

leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking 

en voor leerlingen met een langdurige ziekte. We bieden 

zeer gespecialiseerde ondersteuning bij onderwijs en zorg. 

Mytylschool Gabriël bestaat sinds 1963.

In schooljaar 2021/2022* starten we met:

14 SO groepen /  140 leerlingen

1 SO/VSO groep / 7 leerlingen

7 VSO groepen / 80 leerlingen

 
In schooljaar 2020/2021* stroomden 33 leerlingen van de 

SO afdeling uit van wie:

•	1 leerling naar Regulier Basisonderwijs

•	1 leerling naar een andere school voor Speciaal On-

derwijs 

•	18 leerlingen naar Voortgezet Speciaal Onderwijs  

Mytylschool Gabriel

•	1 leerling naar een andere school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs

•	1 leerling naar een school voor diplomagericht Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VMBO-K 

•	4 leerlingen naar Praktijkonderwijs

•	4 leerlingen naar regulier Voortgezet Onderwijs VMBO-B

•	3 leerlingen naar regulier Voortgezet Onderwijs VMBO-K

•	1 leerling dagbesteding 

 
In schooljaar 2020/2021* stroomden 19 leerlingen van de VSO afdeling uit van wie: 

•	2 leerlingen naar een andere school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 

•	1 leerling naar entree opleiding

•	2 leerlingen naar arbeid met begeleiding

•	4 leerlingen naar beschutte arbeid

•	3 leerlingen naar arbeidsmatige dagbesteding

•	3 leerlingen naar taakgerichte dagbesteding

•	3 leerlingen naar belevingsgerichte dagbesteding

*op basis van gegevens bekend op 21-06-2021

Bestendiging

Onze norm is dat 75% van de leerlingen zich drie jaar na uitstroom nog bevindt in 

hetzelfde uitstroomprofiel. Uit analyse blijkt dat drie jaar na uitstroom 92% van onze 

leerlingen die vanuit het SO zijn uitgestroomd en 91% van de leerlingen die uit het VSO 

zijn uitgestroomd zich nog steeds op een onderwijs-, dagbestedings- of arbeidsplek 

bevindt op het niveau van uitstroom. 
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BELANGRIJKSTE DOELSTELLING (V)SO 
Mytylschool Gabriël is een school die bruist van het le-
ven en midden in de samenleving staat. De school is con-
tinu aan verandering onderhevig. Ons belangrijkste doel 
is leerlingen zodanig ondersteunen dat ze zelfbewust 
hun plek kunnen innemen op hun vervolgbestemming in 
de samenleving.   
Dat doen we elke dag met veel plezier, energie en toewij-
ding, want door achterover te leunen en af te wachten 
kom je er niet. Vooral niet als je werkt met leerlingen 
met een specialistische ondersteuningsbehoefte. Door 
onze jarenlange ervaring weten we dat we leerlingen zo 
het beste verder helpen. 
Elke dag worden we opnieuw uitgedaagd om dit zo goed 
mogelijk te doen. Uitgedaagd door de leerlingen, maar 
ook door onszelf omdat we weten dat je alleen resultaat 
bereikt door verder te gaan waar anderen opgeven. 

UNIEK TALENT
Wij zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen uniek zijn in 
hun talent. Met onze expertise coachen en begeleiden 
wij hen bij het ontdekken en verder ontwikkelen van 
deze talenten, zodat zij hun plaats in de maatschappij vol 
vertrouwen kunnen innemen.

Het doorzettingsvermogen en de kracht die leerlingen 
met hun ouders in deze ontwikkeling laten zien, vervult 
ons vaak met trots. Deze trots willen wij uitdragen en 
opdragen aan al onze leerlingen en hun ouders met het 
motto: Mytylschool Gabriël: ‘Niet voor watjes!’. 

KERNWAARDEN
Ons motto ‘Niet voor watjes!’ staat voor drie kernwaar-
den.

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 op-
recht te zijn, goed te kijken en te luisteren. Onze authen-
ticiteit 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 mo-
gelijkheden 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 ver-
andert.

Ambitieus
We gaan geen uitdaging uit de weg, zijn oplossingsge-
richt en 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 ieder individueel kind en jongere te halen. 
Vanuit diezelfde ambitie zorgen we ervoor dat we altijd 
aangesloten zijn op de nieuwste inzichten.  

ATLENT KINDEREXPERTISECENTRUM
Onze school is onderdeel van Atlent KinderExpertise-
Centrum. We werken samen met Tolbrug Specialistische 
Revalidatie, Cello, SWZ en eerstelijnspraktijk Hoge Vliert. 
Daarmee bieden we onderwijs, revalidatiezorg, eerste 
lijns paramedische zorg, dagbesteding, arbeidstoeleiding 
en opvang onder één dak en leggen we verbinding tus-
sen de verschillende onderdelen om aan gezamenlijke 
doelen te werken.
We delen hetzelfde gebouw aan de Kooikersweg in Den 
Bosch. 

MYTYLSCHOOL GABRIËL: 
‘NIET VOOR WATJES’
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Ons gebouw wordt dagelijks schoongemaakt door de 
Schoonmaakcoöperatie. Een leerwerkbedrijf dat mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans biedt om 
zichzelf te ontwikkelen. Dit sluit aan  bij de doelstellingen 
van Atlent.

Binnen Atlent worden leerlingen van het Koning Willem 
1 college opgeleid tot assistent maatschappelijke zorg in 
het kader van Leren op Locatie (LOL).

Op basis van bestaande behoeften wordt er binnen 
Atlent ondersteuning geboden door externe organisa-
ties, op allerlei terreinen: zoals aangepaste zwemles na 
schooltijd of ondersteuning voor broertjes en zusjes van 
kinderen met een beperking.

Voor het filmpje over het motto van Mytylschool Gabriël 
kunt u terecht op onze website www.mytylschool-ga-
briel.nl. Een filmpje over de uitgangspunten van Atlent 
en informatie over de verschillende organisaties is te 
vinden op www.atlent.nl 

GEBOUW
Het gebouw is zo vormgegeven en ingericht dat kinderen 
en jongeren op een natuurlijke en realistische manier 
worden uitgedaagd om hun eigen mogelijkheden te 
ontdekken en grenzen te verkennen en verleggen. Zo 
kunnen leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor een trap, 
de lift of de hellingbaan. Er zijn automatische deuren, 
schuifdeuren en deuren met een klink. Binnen het VSO 
zijn er verschillende mogelijkheden om te koken, met gas 
of inductie. Het is een omgeving die bewust is ingericht 
op een manier die je buiten de school ook tegenkomt; 

soms aangepast en soms ook niet. Hiermee dagen we uit 
om oplossingen te zoeken en creatief te worden. Dat de 
school in een bijzonder gebouw is gehuisvest, blijkt ook 
uit het feit dat Atlent de trotse winnaar is van de Scho-
lenbouwprijs 2013. Het thema was dat jaar ‘verbinden’.  

In het gebouw bieden we leerwerkplekken voor leerlin-
gen van het VSO. Zij bemensen de schoolbibliotheek, 
doen lichte administratieve taken, bieden lunchservice 
en voeren facilitaire of schoonmaakwerkzaamheden uit. 
Alles met ondersteuning op maat.

In het schooljaar 2020-2021 zijn het gebouw en de bui-
tenruimtes aangepast. Door de aanpassingen maken 
we zelfstandig leren en spelen voor onze leerlingen nog 
meer mogelijk. Door de aanpassingen maken we nog 
optimaler gebruik van het gebouw.

De gemeente is eigenaar van het gebouw Atlent waar 
MSG onderdeel van is. In 2019 en 2020 heeft de ge-
meente geïnvesteerd in de verduurzaming van het 
gebouw. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst en is alle ver-
lichting omgezet naar LED verlichting.
 

CONTACT
Bezoek- en postadres Mytylschool Gabriël:
Kooikersweg 303, 5223 KE ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-2005500
info@mytylschool-gabriel.nl
www.mytylschool-gabriel.nl en www.atlent.nl

Winnaar 
scholenbouwprijs 2013 
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Een schooldag in SO 4/5A 
Binnenkomst
• Jas en tas ophangen in de gang. De kinderen halen hun spullen voor de pauzes eruit en zetten die in de 

kast in de klas. De leerkracht staat bij de klas en begroet alle leerlingen.
• Nog even vrije tijd in de klas aan tafel. Bijvoorbeeld met een boek, kleurplaat of tekening.
• Om kwart voor 9 beginnen we met de dagopening. We bespreken de dag, de datum en wie er therapie 

heeft.  Op het digibord staat het programma in woord en picto’s met de tijden erbij.
 

technisch lezen
Na de dagopening starten we met technisch lezen middels de LIST methodiek. We werken groepsoverstijgend 
zodat iedereen op zijn eigen niveau leest. 
De jongste kinderen leren iedere maandag een nieuwe letter. Dagelijks wordt deze letter ingeoefend met 
de ‘regenboogletter’. Elke letter heeft een gebaar uit de methode ‘Spreekbeeld’. Dit gebaar oefenen we ook 
dagelijks in en wordt ondersteund door een verhaaltje. De leerkracht noemt en schrijft woorden met de nieuwe 
letter en samen bedenken we nog meer woorden. We lezen de woordrij en gaan daarna samen een bladzijde 
lezen uit Veilig & Vlot. Dit doen we volgens de methode: voor-koor-zelf. Daarna lezen we nog een bladzijde uit 
het leesboekje: voor-koor-duo (samen met een maatje om de beurt een zin lezen).

De oudste leerlingen werken op dezelfde wijze. Alleen leren zij geen nieuwe letter, maar een lettercluster (-ing, 
-oei, -str-, etc.). Wanneer zij gaan lezen in het leesboekje van de methode, wordt dit afgewisseld met andere 
leesboekjes. 
 
Spelling
De jongste kinderen starten met een woordrij. De leerkracht noemt 5 woorden en deze worden samen gehakt 
en geplakt. Deze woorden worden door de kinderen opgeschreven en zij kunnen op het bord controleren of ze 
het goed hebben gedaan. Daarna maken we een bladzijde uit Veilig Gespeld. De woorden en de bijbehorende 
plaatjes worden besproken. Daarna wordt het boekje dubbel geklapt zodat de woorden niet meer leesbaar zijn. 
De leerlingen gaan de woorden nu zelf hakken en schrijven bij ieder plaatje.

De oudste kinderen, die werken met de methode Veilig leren lezen, werken op dezelfde wijze. 
 
Pauze
Buitenspelen op de speelplaats. Daarna wordt in de klas fruit gegeten, iets gedronken en leest de leerkracht een 
verhaal voor.
 

Rekenen
Iedereen gaat bij zijn rekengroepje in de klas zitten. Ieder groepje rekent op zijn eigen niveau. Ze krijgen 
instructie van de leerkracht en/of onderwijsassistent en soms ook een rekendictee. Daarna wordt lesstof 
verwerkt in het werkboek. Als de verwerking klaar is, mag gerekend worden op de chromebooks of wordt een 
rekenspel gespeeld.
 
Wereldoriëntatie/techniek
Dit doen we door middel van schillende thema’s waar we een bepaalde periode over werken.  Wij doen dit met 
de methode De Zaken. Bij techniek wordt gewerkt aan allerlei creaties rondom het thema van wereldoriëntatie.

Pauze
Brood eten en iets drinken. De leerkracht leest voor en kijken we soms een aflevering van Huisje Boompje 
Beestje.. Het hulpje van de dag mag de melk halen. Daarna wordt er buiten gespeeld.

Middag
De middag starten we met een herhaling van de aangeboden leesstof. Dit kan door een luisteropdracht, creatief 
schrijfopdracht of een verwerkingsopdracht zijn. 
Ook hebben we aandacht voor SOVA, het welbevinden van de leerlingen en de groep. 

De hele dag door kunnen door de kinderen steentjes worden verdiend. Dit kan door de leerkracht op een vooraf 
bepaald moment worden aangegeven of tussendoor. Bij 10 steentjes staat hier een beloning tegenover. De 
leerkracht geeft aan op welk gedrag het steentje verdiend kan worden. 

Afronden
Aan het eind van de dag wordt besproken hoe de dag is verlopen. Na het opruimen en spullen pakken, gaan de 
leerlingen naar huis. 
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Een schooldag in VSO2A 
Binnenkomst
Leerlingen hangen de jas op en pakken hun tas uit. Daarna gaan ze aan hun tafel zitten en staat 
er een ‘inloop’ taak voor ze klaar. De leerkracht/assistent komt bij alle leerlingen langs voor een 
persoonlijk praatje en om eventueel te helpen bij de ‘inloop’ taak.

dagopening (mondelinge taal)
Als iedereen binnen is, openen we de dag. We kijken welke dag het is, welke datum en welk seizoen 
het is. We bespreken wat we gaan doen vandaag. Dit hangt met dagritmekaartjes op het bord.

nederlandse taal (pictolezen)
We lezen samen een verhaal dat is uitgeschreven in picto’s. Alle handelingen in het verhaal voeren we 
uit en we pakken er bijbehorende materialen bij om het verhaal meer te kunnen beleven.
De losse picto’s koppelen we aan de materialen. Al handelend doorlopen we het pictoverhaal. 
 
eten, drinken en verzorging (zelfRedzaAmheid, huiShoudkunde)
Onder begeleiding wordt er gegeten, gedronken en verzorgd. Leerlingen pakken zelf hun eten/drinken 
uit hun kluisje. We eten aan tafel. Na afloop poetsen de leerlingen zelf hun tafel en ruimen de spullen 
op. Twee leerlingen doen de afwas.

Pauze
Vrij moment. Onder begeleiding gaan ze naar buiten.
 
PraktijkleS (voorBereiding op dagBesteding)
We halen de was op. We halen het plastic op. We versnipperen papier en ons Thee Team zorgt ervoor 
dat alle theedozen in de school weer gevuld worden. Middels foto – of pictostappenplannen weten de 
leerlingen wat ze moeten doen.
Terug in de klas oefenen we met Zedemo aan diverse sorteertaken. We gebruiken hier concrete 
materialen voor: stiften, potloden, schroeven etc.
 
lunchPauze (zelfRedzaAmheid, huiShoudkunde)
We eten gezamenlijk aan tafel. Leerlingen dekken samen de tafel. Hoeveel borden zijn er nodig? 
Hoeveel bekers? Na afloop ruimen we samen op en zijn er twee leerlingen die de afwas doen. 
Nog zelfstandig een opdracht aan tafel en dan gaan ze onder begeleiding naar buiten.
 
Buitenwerk (mens, natuur en techniek)
We verzorgen de planten in de schooltuin en vegen de stoep schoon. We zorgen dat het rondom de 
school weer netjes is en ruimen het afval op dat niet in de natuur hoort.

iCt (iCt-vaardigheden)
Als afsluiting van de dag werken we samen aan de belevenistafel. We oefenen hiermee, naast ICT-
vaardigheden ook het samenwerken, op je beurt wachten en de beurt doorgeven.

dagafSluiting
We ronden de dag af door kort terug te blikken op de dag. Wat hebben we gedaan? Wat vond je het 
leukst, hoe ging het? Welke dag is het morgen?
De leerlingen pakken zelf de jas en tas en onder begeleiding gaan ze naar de taxi’s.
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Als uw kind een ondersteuningsbehoefte heeft op me-
disch-fysiek gebied, zou Mytylschool Gabriël een passen-
de school kunnen zijn. Aanmelden op een school voor 
speciaal onderwijs verloopt anders dan aanmelden op 
een reguliere school.  

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?
• U maakt (op advies van de voorschoolse voorziening, 

school of een andere instantie en altijd in overleg 
met het samenwerkingsverband) zelf een afspraak 
voor een oriëntatiegesprek op school.  U kunt hier-
voor contact opnemen met een gedragsdeskundige 
van onze school. 

• Wilt u dat uw kind bij ons naar school gaat? Dan 
moet er een toelaatbaarheidsverklaring bij het sa-
menwerkingsverband worden aangevraagd. Daar-
naast vult u het aanmeldformulier van onze school 
in.

• Bezoekt uw kind nu een voorschoolse voorziening 
(bijvoorbeeld een therapeutische peutergroep, me-
disch kinderdagverblijf of orthopedagogisch dagcen-
trum), dan vragen wij de toelaatbaarheidsverklaring 
aan. Dit gebeurt altijd in overleg met u, de voor-
schoolse voorziening en het samenwerkingsverband. 
Zit uw kind nu op een andere school, dan vraagt die 
school de toelaatbaarheidsverklaring 
aan. 

• Uw woonplaats bepaalt bij welk samen-
werkingsverband de toelaatbaarheids-
verklaring wordt aangevraagd. In het 
ondersteuningsplan van het samenwer-
kingsverband staat beschreven welke 
leerlingen in aanmerking komen voor 
plaatsing in het (V)SO. Dit plan is te vin-
den op de website van het samenwer-
kingsverband.

• Om deze toelaatbaarheidsverklaring aan 
te vragen, vragen wij u als ouders om 
relevante gegevens over uw kind te ver-
strekken (zoals medische brief, psycholo-
gische rapportage, schoolse informatie). 
We onderzoeken of uw kind extra onder-
steuning nodig heeft en of wij deze als 
Mytylschool Gabriël kunnen bieden. De 
ondersteuningsbehoeften worden vast-
gelegd in een ontwikkelingsperspectief.

• Het ontwikkelingsperspectief wordt be-
sproken in de Commissie voor de  Bege-
leiding (CVB) om te bepalen of uw kind 

bij ons op de juiste plek is. Ook wordt besloten of er 
Zorg in de Klas nodig is voor uw kind.

• Als het samenwerkingsverband een toelaatbaar-
heidsverklaring heeft afgegeven, wordt binnen de 
CVB besloten wanneer uw kind kan starten. Daar-
naast moet, indien voor uw kind van toepassing, de 
Zorg in de Klas geregeld zijn alvorens uw kind kan 
starten.

• De schoolmaatschappelijk werkende maakt een af-
spraak met u voor een intakegesprek.

• Instromen in onze groepen kan op twee vaste mo-
menten in het jaar, na de zomervakantie en na 
de kerstvakantie. Hiermee voorkomen wij te veel 
groepswisselingen en daarmee onrust voor de leer-
lingen. Bij verhuizing en in uitzonderlijke gevallen 
kan ook tussentijds worden ingestroomd in een van 
onze groepen. 
 
 

AANMELDEN EN TOELATING
SPECIAAL ONDERWIJS
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SPECIAAL ONDERWIJS
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Het uitgangspunt van de Wet Passend Onderwijs is dat 
alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen. Scho-
len zijn hiervoor verantwoordelijk; ze hebben zorgplicht. 
Daarom werken scholen voor regulier en speciaal onder-
wijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. 

Mytylschool Gabriël heeft voornamelijk leerlingen uit de 
volgende samenwerkingsverbanden voor primair onder-
wijs:
 

• Regio ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Schijndel, 
Bommelerwaard. Samenwerkingsverband Primair 
Onderwijs de Meierij (SWV PO 30.05). 
www.demeierij-po.nl

• Regio Oss, Uden, Veghel. Samenwerkingsverband  
PO 30.06 (SWV PO 30.06).  
www.samenwerkingsverband3006.nl

• Regio Waalwijk en omstreken. Samenwerkingsver-
band Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena 
(SWV PO 30.10). 
www.swvpo3010.nl

• Regio Culemborg en omstreken. Samenwerkingsver-
band Betuws Primair Passend Onderwijs  
(SWV PO 25.08). 
www.swvbepo.nl

• Regio Gorinchem en omstreken. Samenwerkingsver-
band Driegang/Rivierengebied Midden Nederland 
(SWV PO 28.16). 
 www.driegang.nl 
 
 

Op het voortgezet onderwijs heeft Mytylschool Gabriël 
voornamelijk leerlingen uit de volgende samenwerkings-
verbanden voor voortgezet onderwijs:

• Regio ’s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Schijndel, 
Bommelerwaard. Samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs de Meierij (SWV VO 30.05). 
 www.demeierij-vo.nl

• Regio Oss, Uden, Veghel. Samenwerkingsverband  
PO 30.06 (SWV VO 30.06).  
www.samenwerkingsverband3006.nl

• Regio Waalwijk e.o. Samenwerkingsverband VO  
De Langstraat (SWV VO 30.09).  
www.swvdelangstraat.nl

• Regio Culemborg e.o. Samenwerkingsverband  
Rivierenland (SWV VO 25.08).  
www.swvrivierenland.nl

• Regio Gorinchem e.o. SWV VO PasVOrm  
(SWV VO 28.14).  
www.samenwerkingsverbandgorinchem.nl

• Regio Eindhoven e.o. Samenwerkingsverband Eind-
hoven en Kempenland (SWV VO 30.07).  
www.swveindhovenkempenland.nl

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 
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Als uw kind op onze school begint, stelt de Commissie 
voor de Begeleiding (CvB) een ontwikkelingsperspectief 
op. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de informatie 
die door ouders wordt aangeleverd zoals een (para-) me-
dische brief, psychologische rapportage en rapportage 
van voorschoolse voorziening of vorige school. 
In het ontwikkelingsperspectief staat wat de ondersteu-
ningsbehoeften en verwachtingen van uw kind zijn op 
het gebied van onderwijs, zorg en revalidatie. Op basis 
van deze informatie neemt de CvB een besluit welke 
leerroute passend is voor uw kind. Voor meer informatie 
over de verschillende leerroutes, verwijzen we naar het 
SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) op onze website.
Na de start op Mytylschool Gabriël zal er op overeen-
stemming gericht overleg plaatsvinden met ouders om 
tot een vaststelling van het perspectief te komen. Leer-
lingen van het VSO sluiten zelf ook aan bij de perspec-
tiefbespreking.
Jaarlijks wordt dit perspectief geëvalueerd en eventueel 
aangepast aan de ontwikkeling van uw kind.  
 
Daarnaast heeft de CvB de taak om er met het team voor 
te zorgen dat iedere leerling zich bij ons op school maxi-
maal kan ontwikkelen. Indien er bijzonderheden zijn in 
de ontwikkeling van uw kind zal dit besproken worden 
in de CvB. De CvB bestaat uit de schoolleiders, gedrags-
deskundigen, schoolmaatschappelijk werkende, revali-
datiearts, jeugdarts en arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG).
Welke arts de adviseur van uw kind is voor het onder-
wijs, is afhankelijk van de deskundigheid en specialisatie 
van de arts ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften 
van uw kind. Voor de kinderen die een indicatie hebben 
voor medisch-specialistische kinder- en jongerenrevali-
datie, is de revalidatiearts betrokken. 
Wie de arts-adviseur wordt voor het onderwijs krijgt u 
na plaatsing zo snel mogelijk per brief te horen en het 
wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. Wan-
neer meerdere artsen bij uw kind zijn betrokken, zal 
de arts-adviseur indien nodig contact houden met de 
overige artsen en blijft onderlinge consultatie hiermee 
geborgd. De arts-adviseur kijkt op grond van de beschik-
bare informatie of een consult of een observatie van uw 
kind op school noodzakelijk is.

LEERLINGZORGSTRUCTUUR

Het onderwijs geven we vorm op basis van het cyclische 
proces van de leerlingzorg. Uitgangspunt hierbij is het 
ontwikkelingsperspectief van uw kind, waarin beschre-
ven staat in welke leerroute uw kind wordt geplaatst. 
De vakken die worden aangeboden binnen deze leerrou-
te staan beschreven in een stroomplan. Vanuit het ont-
wikkelingsperspectief en het stroomplan worden groeps-
plannen opgesteld voor alle vakken. In de groepsdoelen 
worden de concrete doelen voor het komend schooljaar 
weergegeven. Als uw kind op een vakgebied meer of 
andere ondersteuning nodig heeft dan de groep, kan een 
individueel handelingsplan opgesteld worden. In een 
handelingsplan stellen we doelen waar we gedurende 6 
maanden extra in investeren. De doelen uit het groeps-
plan vormen samen met de eventuele doelen uit het 
individueel handelingsplan het leerlingplan van uw kind

STROOMPLAN 
Leerlingen krijgen een onderwijsaanbod op basis van de 
kerndoelen SO/VSO. Deze kerndoelen zijn per leergebied 
beschreven en worden door ons vertaald naar vakken op 
het rooster. Voor iedere leerroute is de inhoud van deze 
vakken beschreven in een stroomplan. Het beschrijft de 
doorgaande lijn voor de gehele schoolloopbaan. Dit is 
een ononderbroken ontwikkelingsproces.
Per leerroute, per leerjaar en per vakgebied beschrijft 
het stroomplan:

• het functioneringsniveau waar we naartoe werken, 
inclusief de (tussen)doelen, zoals die landelijk wor-
den aangehouden voor ZML, SO en VSO 

• de methoden en leermiddelen die we daarbij inzet-
ten

• de toetsen waarmee we voortgang in beeld brengen 
en de toetsnormering die we hanteren

• het pedagogisch en didactisch handelen

GROEPSPLAN 
De leerkracht stelt groepsplannen op. Hierin staan per 
vakgebied de doelen waaraan de komende periode 
wordt gewerkt, op welke manier en met welke middelen 
dat gebeurt. Ook staat erin beschreven welke algemene 
aanpak wordt gehanteerd. Het groepsplan is gebaseerd 
op het stroomplan en op de ontwikkelingsperspectieven 
van de leerlingen in de klas. 

INDIVIDUEEL HANDELINGSPLAN
In principe volgen leerlingen het groepsplan van de klas. 
Zo nodig stelt de leerkracht, in overleg met de gedrags-
deskundige, een individueel handelingsplan op. 
 

EEN PLAN
VOOR UW KIND
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LEERLINGPLAN
Het groepsplan en een eventueel individueel hande-
lingsplan vormt samen het leerlingplan voor uw kind. 
Dit wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt. Dit 
leerlingplan wordt in een oudergesprek met u bespro-
ken.
Halverwege het schooljaar worden de doelen intern geë-
valueerd met de leerkracht, gedragsdeskundige en intern 
begeleider en aansluitend volgt een uitnodiging voor een 
oudergesprek. De vorderingen van uw kind worden bij-
gehouden in een leerlingvolgsysteem (EduMaps).

KERNDOELEN EN LEERLIJNEN
Binnen de tekst over de leerlingzorgstructuur verwijzen 
we naar de kerndoelen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. 
Kort gezegd: de doelen waar we gedurende de schoolpe-
riode naar toe werken. Deze doelen bestaan uit ‘school-
se’ vakken en andere vaardigheden die relevant zijn voor 
de ontwikkeling van uw kind. Om doelgericht aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen te werken maken we 
gebruik van de CED leerlijnen. Wie daar meer over wil 
weten kan hier terecht: 

De link naar de kerndoelen SO en ZML SO 
https://slo.nl/sectoren/so/kerndoelen/

De link naar de kerndoelen VSO
https://slo.nl/sectoren/vso/kerndoelen/

De linkjes naar de leerlijnen:
https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/so
https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso
https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/so-zml

REVALIDATIEPLAN
Als uw kind revalidatiebehandeling nodig heeft, wordt er 
binnen het revalidatiebehandelteam een behandelplan 
opgesteld. Indien nodig en uiteraard na toestemming 
van ouders, vindt hierover overleg plaats met het onder-
wijs. Zie ook het kopje ‘Revalidatie’.

LEERLINGDOSSIER
Het leerlingdossier bestaat voor een deel uit administra-
tieve gegevens en het andere deel van het dossier bevat 
informatie om de leerling het juiste onderwijs en passen-
de begeleiding te geven. 
Er is recht op inzage in het leerlingdossier. Als uw kind 
jonger dan 16 jaar is, heeft de wettelijk vertegenwoor-
diger namens het kind recht op inzage. Een kind van 16 
jaar of ouder heeft recht op inzage in het eigen leerling-
dossier. Het leerlingdossier wordt bewaard tot vijf jaar 
nadat uw kind is uitgeschreven.

Inhoudelijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind 
worden verwerkt in het ontwikkelingsperspectief. Daar-
om vragen we u, als ouders, om nieuwe (para-)medische 
en psychodiagnostische gegevens met ons te delen. In 
verband met de wet op privacy (AVG) kunnen wij geen 
informatie bij andere partijen opvragen zonder uw toe-
stemming.

LEERLINGPARTICIPATIE
De leerlingparticipatie bevindt zich op Mytylschool Ga-
briël op het niveau van meedoen, meedenken en mee-
praten over het eigen leerproces. In de eindgroepen van 
het SO leerroute 4 t/m 7 krijgen de leerlingen een rol in 
het stellen van doelen die zij willen behalen voordat zij 
de overstap maken neer het V(S)O. Leerlingen binnen 
het VSO zijn aanwezig bij de besprekingen die op school 

gehouden worden, zoals de bespreking 
van het ontwikkelingsperspectief, bespre-
king van het leerlingplan en de evaluatie-
bespreking.
Binnen het VSO krijgen de leerlingen meer 
eigenaarschap over de doelstellingen 
waaraan gedurende het schooljaar wordt 
gewerkt. Leerlingen binnen de VSO (vanaf 
leerroute 3) bovenbouw stellen zelf doelen 
op die worden opgenomen in het leerling-
plan en die ze zelf evalueren in het evalu-
atieverslag. Dit willen we gaan uitbreiden 
naar de onderbouw van het VSO. 
Daarnaast betrekken wij leerlingen bij 
verschillende trajecten, bijvoorbeeld het 
opstellen van een schoolplan, ontwerpen 
van een speelplaats en het evalueren van 
het thuisonderwijs. De meningen en idee-
en van de leerlingen worden op deze ma-
nier meegenomen in de keuzes die wij als 
school maken.
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Samenwerking met u als ouders is een voorwaarde om 
kwaliteit te kunnen leveren. 

We hebben elkaar nodig om uw kind de beste onder-
steuning en kansen te bieden. Daarom werken we graag 
met u samen, om uw kind zowel thuis als op school 
zoveel mogelijk op dezelfde manier te benaderen. Dat 
gebeurt op verschillende manieren. U wordt uiteraard 
gedurende het jaar betroken bij het leerlingplan dat we 
voor uw kind maken. Er zijn ook andere momenten, die 
we hier beschrijven. 
Daarnaast worden ouders betrokken bij de keuzes die 
we als school maken. Zo worden ouders uitgenodigd om 
mee te denken over het schoolplan en over de school-
gids. Meedenken kan ook via de Ouderraad en de Mede-
zeggenschapsraad.

MEEKIJKMOGELIJKHEDEN 
We stellen uw betrokkenheid bij de school zeer op prijs. 
Om een beeld te krijgen van ons onderwijs kunt u - in 
overleg met de leerkracht of therapeut – een moment in 
de klas of bij de behandeling aanwezig zijn. 

COMMUNICATIE MET DE GROEP
Op uw tablet of mobiele telefoon kunt u de app Parro in-
stalleren. Regelmatig geven wij hierin via foto’s en/of een 
korte tekst een indruk van de activiteiten in de klas en op 
school. Daarnaast gebruiken we Parro voor individuele 
communicatie tussen de leerkracht en de ouder.

INDIVIDUELE OUDERGESPREKKEN
Drie keer per jaar is er een mogelijkheid voor een indi-
vidueel oudergesprek. Aan het begin van het schooljaar 
bespreken we het leerlingplan. In februari/maart kan 
een tussentijds evaluatiegesprek plaatsvinden over de 
voorgang en de behaalde toetsresultaten. Aan het eind 
van het schooljaar evalueren we met u het onderwijs-
aanbod en de geformuleerde doelen in een gesprek naar 
aanleiding van het evaluatieverslag. 

ALGEMENE OUDERAVOND 
Twee keer per jaar houden we een algemene ouder-
avond.  In september gaat dit over het onderwijspro-
gramma en activiteiten en ontwikkelingen binnen Atlent. 
De tweede ouderavond heeft een algemeen informatief 
karakter en wordt georganiseerd door de ouderraad. Alle 
ouders krijgen een uitnodiging voor deze ouderavond.

HUISBEZOEK 
Soms vinden we het zinvol om bij u op huisbezoek te 
gaan. Bijvoorbeeld als uw kind net bij ons is aangemeld 
of als dat belangrijk is voor de revalidatiebehandeling. 
Doel kan zijn om uw ondersteuningsbehoefte als ouders 
aan te scherpen, informatie over zorg, voeding of op-
voedingsstijl te krijgen, of de onderlinge verwachtingen 
goed te bespreken.

INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS  
Na een echtscheiding behouden ouders in principe 
gezamenlijk het gezag over hun kinderen. De ouder bij 
wie het kind woont, krijgt vanuit school de nodige in-
formatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voortgang 
op school, informatie over ouderavonden en rapporten. 
Wij gaan ervanuit dat ouders die informatie met elkaar 
delen. 

OUDERRAAD 
De ouderraad vergadert 4 à 5 keer per jaar samen met 
de directeur-bestuurder. Alle ouders kunnen hun vragen 
en opmerkingen neerleggen bij de ouderraad. Op deze 
manier blijft de school op de hoogte van wat ouders 
bezighoudt. Ook heeft de ouderraad een besloten Face-
book-pagina (ouders Mytylschool Gabriël). Hier kunnen 
ouders vragen stellen of elkaar tips geven.
De ouderraad stelt de notulen van de ouderraadvergade-
ringen beschikbaar, verstrekt informatie over eventuele 
thema-avonden en meldt overige actuele zaken die van 
belang zijn voor de kinderen.
 
De ouderraad organiseert jaarlijks een ouderavond. Tij-
dens deze avond zijn er diverse workshops, een kennis-
markt en de gelegenheid om samen te eten.
Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad.ga-
briel@gmail.com.
Schriftelijk communiceren met de ouderraad kan ook, via 
het postvakje ‘ouderraad’ op school.

De huidige ouderraad wordt gevormd door: 
Yvonne van Luijtelaer, Edward Butteling en Imke van der 
Heijden

SAMENWERKING
MET OUDERS
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KLEUTERPERIODE (LEERJAAR [0], 1 EN 2)
IIn de kleutergroepen bieden we onderwijs aan leerlin-
gen in de leeftijd van 4 tot 7/8 jaar, functionerend op 
gemiddeld basisschoolniveau, moeilijk lerend niveau, of 
zeer moeilijk lerend niveau. 
Per schooljaar wordt onderzocht hoe de kleuters het bes-
te over de verschillende kleutergroepen kunnen worden 
verdeeld. Het is maatwerk waarbij leeftijd, ontwikkelings-
leeftijd, niveau (leerroute), sociaal-emotionele ontwik-
keling en groepsgrootte een rol spelen. Soms is het voor 
leerlingen met een zeer ernstige meervoudige beperking 
beter voor de ontwikkeling als zij binnen een leerroute 1 
groep worden geplaatst.  

In de kleuterperiode werken verschillende disciplines 
binnen de school samen om te ontdekken over welke 
vaardigheden uw kind beschikt en welke ontwikkelings-
mogelijkheden er zijn. We leren vaardigheden aan die 
passen bij het ontwikkelingsperspectief van uw kind en 
we laten weten wat het maximaal te verwachten niveau 
is waarop uw kind zal kunnen functioneren.

We werken met thema’s die aansluiten bij de interes-
se en belevingswereld van de leerlingen. Aspecten van 
de brede ontwikkeling, zoals samen spelen en werken, 
communiceren, initiatieven nemen en plannen maken 
worden gekoppeld aan kennis en vaardigheden. De zelf-
standigheid wordt gestimuleerd, zowel op het gebied van 
het werken in de lessen als op het gebied van praktische 
redzaamheid, zoals de jas aan doen, naar het toilet gaan, 
eten en drinken. 

Vervolgmogelijkheden na de kleuterperiode zijn: voort-
zetten van het onderwijs in de SO-groepen op de mytyl-
school, een andere vorm van speciaal onderwijs of plaat-
sing in het (speciaal) basisonderwijs. 
 
SO-PERIODE: 6-14-JARIGEN
Na de kleuterperiode bieden we onderwijs aan 
leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12-14 jaar, func-
tionerend op regulier basisschoolniveau, moeilijk 
lerend of zeer moeilijk lerend niveau en functio-
nerend op een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 24 
maanden

LEERROUTES EN UITSTROOMPROFIELEN
Mytylschool Gabriël biedt voor deze leeftijdsgroep onderwijs 
binnen zeven leerroutes, die leiden tot drie uitstroomprofielen. 
De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, uitstroom-
profiel, sociaal-emotioneel en didactisch ontwikkelingsniveau 
en ondersteuningsbehoeften. De school hanteert geen jaarklas-
sensysteem. Jaarlijks worden de groepen opnieuw samenge-
steld. Er kan sprake zijn van combinatiegroepen van leerlingen 
uit meerdere leerroutes. Binnen het lesaanbod houden we 
rekening met de verschillende didactische niveaus.
De volledige beschrijving van de leerroutes staat op onze web-
site, in het schoolondersteuningsprofiel SO. 

De groepen met uitstroomprofiel dagbesteding (leerroute 1-2-
3) zijn voor leerlingen die naar verwachting doorstromen naar 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs, al dan niet op Mytylschool 
Gabriël.  

De groepen met uitstroomprofiel arbeid (leerroute 4) zijn voor 
leerlingen die naar verwachting doorstromen naar het Voortge-
zet Speciaal Onderwijs, al dan niet binnen Mytylschool Gabriël, 
of naar een school voor Praktijkonderwijs. 

Binnen leerroute 5, 6 en 7 volgen leerlingen onderwijs met een 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Vanwege de specifieke on-
dersteuningsbehoeften van deze leerlingen volgen zij onderwijs 
in het SO. Per leerling wordt bekeken of en wanneer een plaat-
sing in (speciaal) basisonderwijs mogelijk is, of dat de overstap 
naar regulier Voortgezet Onderwijs gemaakt kan worden. Bij 
een grote ondersteuningsbehoefte van de leerling kan er voor 
gekozen worden om de leerling door te laten stromen naar een 
VSO setting, al dan niet binnen Mytylschool Gabriël.

SO-GROEPEN:
4 –14-JARIGEN
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DOEL:
AANLEREN VAARDIGHEDEN, KENNIS EN GEDRAG 
Binnen de SO-afdeling worden leerlingen uitgedaagd en 
gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te functioneren 
en eigen verantwoordelijkheid te dragen (autonomie). 
Daarbij houden we rekening met de ondersteuningsbe-
hoeften van de leerling.  

UITGANGSPUNTEN 
Het onderwijsaanbod moet voldoen aan twee voorwaar-
den: betekenisvolle leerinhoud en functionaliteit. Bij de 
onderwijsactiviteiten wordt de vraag gesteld: ‘Welke 
vaardigheden heeft deze leerling nodig om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen functioneren als jongvolwassene?’ 
Kennis en vaardigheden zijn direct met elkaar verbonden. 

Het onderwijs aan leerlingen uit leerroute 1 wordt vorm 
gegeven op basis van de Plancius ontwikkelingslijnen 
van de CED-Groep waarbij de kerndoelen ZML/MG (Zeer 
Moeilijk Lerend) richtinggevend zijn. 
In leerroute 2, 3 en 4 bieden we onderwijs volgens de 
(aangepaste) leerlijnen ZML van de CED-Groep gebaseerd 
op de kerndoelen ZML/MG (Zeer Moeilijk Lerend).
In leerroute 5, 6 en 7 wordt het onderwijs vormgegeven 
volgens de leerlijnen SO van de CED-Groep gebaseerd op 
de kerndoelen voor het Speciaal Onderwijs (SO).

ONDERWIJSAANBOD
Binnen het programma komen de volgende leergebieden 
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 

UITSTROOM
Op 12- tot 14-jarige leeftijd stromen leerlingen uit naar het 
Voortgezet Onderwijs of naar het Voortgezet Speciaal Onder-
wijs. Als het mogelijk is, stromen leerlingen tussentijds door 
naar een andere vorm van (speciaal) basisonderwijs, al dan 
niet ondersteund met ambulante expertise vanuit het Speciaal 
Onderwijs.
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VSO:
12-14 TOT 18-20-JARIGEN

In het Voortgezet Speciaal Onderwijs bieden we onder-
wijs aan leerlingen in de leeftijd vanaf 12-14 jaar tot 
maximaal 20 jaar, functionerend op een moeilijk lerend 
of zeer moeilijk lerend niveau. Er wordt gestreefd naar 
een uitstroom aan het einde van het schooljaar waarin 
de leerling 18 jaar is geworden. Leerlingen worden inge-
deeld in de leerroutes 1-2-3-4-5. 
Voor de volledige beschrijving van de leerroutes verwij-
zen we u naar het schoolondersteuningsprofiel VSO dat 
op onze website te vinden is.

TRANSITIE NAAR DAGBESTEDING EN ARBEID
In het VSO begint de transitie, de voorbereiding op de 
toekomstige overstap naar dagbesteding of arbeid, vanaf 
het eerste jaar en dit eindigt bij de uitstroom en de na-
zorg. De transitie van school naar dagbesteding of arbeid 
verloopt in fasen, waarin de brede en algemene oriën-
tatie in de onderbouw van het VSO plaatsmaakt voor 
steeds meer eigen keuzes, specifiekere situaties en erva-
ringen. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de 
leerroute waarin de leerling is geplaatst. 
In dit proces ontwikkelt de leerling een steeds duidelijker 
beeld van zijn mogelijkheden, capaciteiten, interesses en 
ambities en wat hij daar mee wil doen. De leerling werkt 
hier, op zijn eigen niveau, actief aan, samen met zijn om-
geving en onder begeleiding van school.

De leerlingen met uitstroomprofiel dagbesteding (leer-
route 1-2-3) stromen uit naar respectievelijk belevings-
gerichte, taakgerichte en arbeidsmatige dagbesteding. 

De leerlingen met uitstroomprofiel arbeid (leerroute 4 
en 5) stromen uit naar arbeid (met of zonder begelei-
ding), al dan niet in een beschermde omgeving (beschut 
werk). 

DOEL: DEELNAME AAN DE MAATSCHAPPIJ 
In het VSO is het onderwijsprogramma gericht op deel-
name aan de maatschappij. Autonomie en zelfbepaling 
worden vertaald in het aanbod en de zorgstructuur. Leer-
lingen worden begeleid en gecoacht in het leren nemen 
van verantwoordelijkheid en het maken van keuzes voor 
hun eigen toekomst.
Het aanbod binnen het VSO is gericht op het bereiken 
van een maximale zelfstandigheid op het gebied van 
wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Dit houdt in dat 
de leerlingen binnen en buiten de veilige omgeving van 
Atlent hun vaardigheden en kennis toe gaan passen.
 

UITGANGSPUNTEN 
Bij de onderwijsactiviteiten hanteren we de kerndoelen 
voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Om aan deze 
kerndoelen te voldoen maken we gebruik van de leer-
lijnen VSO of de Plancius ontwikkellijnen van de CED-
Groep.

ONDERWIJSAANBOD
Binnen de VSO-stroom dagbesteding komen de volgende 
leergebieden aan bod:
• leren leren
• leren taken uitvoeren
• leren functioneren in sociale situaties
• ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
• 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 of arbeid
• Engelse taal (vanaf leerroute 3)

UITSTROOM 
Uiterlijk op 20-jarige leeftijd stromen leerlingen van het 
VSO uit naar (arbeidsmatige, taakgerichte of belevings-
gerichte) dagbesteding of arbeid (met of zonder begelei-
ding), al dan niet in een beschermde omgeving (beschut 
werk). Het streven hierbij is een uitstroom te realiseren 
in het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.
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BEWEGEN EN SPORT 
Bij de jongste leerlingen ligt het accent op het opdoen 
van bewegingservaring, onder het motto ‘bewegen bele-
ven’.
Na de kleuterperiode werken we steeds meer aan de op 
de leerling afgestemde ontwikkeling van:
•  diverse bewegingsvormen: lopen/rijden, balanceren, 

springen, rollen, klimmen, klauteren, zwaaien,   
schommelen, werpen, vangen

• bewegen op muziek
• spelvormen zoals: tikspelen, doelspelen, stoeispelen 

en slagspelen

Het accent ligt op ‘bewegen verbeteren’ en ‘gezond be-
wegen’. Sociale aspecten krijgen veel aandacht.

Binnen het VSO ligt de nadruk op vier domeinen waar de 
kerndoelen in verweven zijn. Dit zijn:
• Sport & Fun (gericht op sportoriëntatie)
• Fit & Fun (bewegen en gezondheid)
• Team & Fun (samen bewegen regelen)
• Challenge & Fun (grenzen verleggen/opzoeken)
Er wordt gewerkt met een sportfolio, waarin leerlingen 
hun eigen doelen kwijt kunnen.

Leerroute 1 heeft een specifiek op deze doelgroep afge-
stemd bewegingsprogramma. Hierbij zijn leerlingen één 
keer per week in de gymzaal en één keer per week of 
per twee weken in het zwembad. Tijdens de aangeboden 
activiteiten dagen we de leerlingen uit tot bewegen en 
ervaren.

ZWEMMEN
Zwemmen is een vast onderdeel van het aanbod binnen 
ons bewegingsonderwijs. Vier jaar lang kunnen leerlin-
gen zwemonderwijs krijgen op school, in principe van 
hun 6e tot 10e jaar. 
Wij onderscheiden vier groepen leerlingen:
• Leerlingen (6-10 jaar) die een zwemdiploma (A of B) 

kunnen behalen.   
Indien mogelijk volgen de leerlingen de methode 
‘Zwemmen in diep water’. Daarbij gebruiken we Easy 
Swim drijfpakjes, die ouders via de school kunnen 
aanschaffen tegen inkooptarief. Als uw kind in aan-
merking komt voor een zwemdiploma, informeren we 
u per brief hierover. 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 voorwaar-
den wordt voldaan, diplomazwemmen. Aan het af-
zwemmen zijn kosten verbonden. Na het behalen van 
het B-diploma stopt het zwemmen.

LEERROUTE OVERSTIJGENDE

ONDERWIJSACTIVITEITEN
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• Leerlingen (6-10 jaar) die zonder drijfmiddelen kun-
nen leren zwemmen in diep water, maar die niet aan 
de eisen van het A-diploma kunnen voldoen. 

• Leerlingen uit leerroute 1. Voor hen is het zwemmen 
gericht op bewegen, ervaren van en ontspannen in 
het water. Bij deze leerlingen is het zwemmen 1 keer 
per week of per 2 weken geïntegreerd in hun rooster 
als ervaringsgerichte activiteit, ongeacht hun leeftijd. 
We werken volgens de visie en de methodiek van be-
wegingservarend onderwijs in het water voor leerlin-
gen met EMB.

• Leerlingen voor wie het zwemmen onderdeel vormt 
van het vak bewegingsonderwijs. Dit zijn rolstoelge-
bonden leerlingen die in het water meer mogelijk-
heden hebben om zich te bewegen. Voor hen is het 
zwemmen bedoeld om hun mobiliteit op te bouwen 
en te behouden en om hun conditie te verbeteren. 
Deze leerlingen kiezen voor 1x per week zwemmen en 
1x per week gymles of 2x per week gymles. 

KUNST & CULTUURONDERWIJS
Kunst & Cultuuronderwijs is een vast onderdeel binnen 
ons onderwijsaanbod. De domeinen: beeldend, muziek, 
drama en dans worden zoveel als mogelijk geïntegreerd 
aangeboden zodat het betekenisvol is voor onze leer-
lingen. We kijken hierbij verder dan de muren van de 
school. Het lesaanbod is toegespitst op belevingsgericht, 
ervaringsgericht en taakgericht werken. Per leerroute 
kijken we wat het best passend is voor de leerlingen en 
stemmen daar het programma op af.
Door middel van Kunst & Cultuuronderwijs worden leer-
lingen geprikkeld om te onderzoeken waar hun talenten 
liggen. Dit talent kan verder ontwikkeld worden door het 
Kunst & Cultuuraanbod op school. De vaardigheden die 
via de activiteiten worden ingezet, geven de leerlingen 
tools om zich op velerlei manieren te kunnen uiten, vrij 
te kunnen communiceren en bewegen. Leerlingen kun-
nen uiting geven aan emoties en gevoelens in woord, 
gedachte, vorm en beweging. Ze zoeken de grenzen op 
van hun eigen kunnen, ontdekken, verruimen en leren 
omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden 
hiervan. Daarbij is het belangrijk dat de leerlingen erva-
ringen kunnen opdoen en openstaan voor elkaars werk; 
dat leren respecteren en waarderen. Vanaf leerroute 4 is 
er ook aandacht voor het reflecteren, associëren en pre-
senteren van je werk. 
De school biedt door het Kunst & Cultuuraanbod de 
leerlingen een breed scala aan activiteiten van zoveel 
mogelijk disciplines, die mogelijk kunnen leiden tot een 
hobby, vrijetijdsbesteding en/of werk (dagbesteding of 
arbeid).

TYPEONDERWIJS
Leerlingen met een indicatie voor typeonderwijs kun-
nen, onder schooltijd, typeonderwijs volgen. De typedo-
cent maakt voor leerlingen tot circa 13 jaar gebruik van 
de methode Gigakids en voor de leerlingen vanaf 14 jaar 
van de methode Typetrainer. 
Beide methodes zijn speciaal ontwikkeld om kinderen te 
leren blindtypen en bieden de mogelijkheid om de moei-
lijkheidsgraad optimaal af te stemmen op de leerling. 
Voor leerlingen met dyslexie of aandachtsstoornissen is 
er een dyslexievariant. Voor kinderen met een visuele 
beperking maken we een enkele keer gebruik van het 
programma Typetrainer, dat een voorleesfunctie heeft. 
De ergotherapeut en/of Visio-deskundige wordt, indien 
nodig, bij het typeonderwijs betrokken om te adviseren 
over de mogelijkheden per kind. Het typeonderwijs 
wordt afgerond met een diploma blindtypen, certificaat 
blindtypen of certificaat verbeterde typevaardigheid, al 
naar gelang de mogelijkheden. 

TECHNIEKONDERWIJS 
Er wordt voor al onze leerlingen op passende wijze in-
houd gegeven aan techniekonderwijs als onderdeel van 
het leergebied wereldoriëntatie.
Voor leerlingen van de SO onderbouw en de kleuters 
worden de technieklessen thematisch aangeboden, de 
activiteiten zijn gericht op waarneming, onderzoeken en 
ontdekken door te doen.
Leerlingen van de SO bovenbouw en het VSO (met uit-
zondering van leerroute 1), krijgen techniekonderwijs in 
het speciaal voor onze doelgroep ingerichte techniek-
lokaal. In het SO staan hedendaagse technieken, zoals 
duurzame energie, elektrotechniek en verschillende vor-
men van montage centraal. 
Voor de VSO onderbouwleerlingen ligt de nadruk bij het 
techniekonderwijs op het leren van technische toepas-
singen en technisch onderhoud waarbij ze kennis op-
doen van het gebruik van verschillende gereedschappen, 
bewerkingen en constructies. Leerlingen van de boven-
bouw van het VSO krijgen op basis van mogelijkheden 
en interesse techniek aangeboden. Dit wordt ingezet als 
leerwerkplek. Het doel is een transitie te maken van het 
toepassen van kennis en vaardigheden op technisch vlak 
naar dagbesteding of arbeid, wonen en vrije tijd. 
Tijdens deze lessen wordt door de VSO leerlingen tevens 
gewerkt aan arbeidsvaardigheden
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Mytylschool Gabriël werkt binnen Atlent nauw samen 
met de afdeling kinderrevalidatie van Tolbrug Specialisti-
sche Revalidatie.  

 
REVALIDATIETEAM
De revalidatiezorg kan bestaan uit revalidatiebehan-
deling, zoals werken aan de bewegingsmogelijkheden, 
vergroten van de dagelijkse zelfredzaamheid of gebruik 
van hulpmiddelen. Hierbij kan gedacht worden aan het 
leren omgaan met een beperking, zelfvertrouwen krijgen 
of angsten overwinnen. Ergotherapeuten, fysiotherapeu-
ten, logopedisten, bewegingsagogen, gedragsdeskundi-

gen, maatschappelijk werk en de revalidatiearts leveren 
die zorg samen in een revalidatieteam.

ONDERZOEK
De revalidatiearts bepaalt of een revalidatietraject nodig 
is en is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehan-
deling. Voor het spreekuur is een (schriftelijke) verwijzing 
nodig van de schoolarts, huisarts of behandelend speci-
alist.  
Na een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek stelt de 
revalidatiearts in overleg met u als ouders een revalida-
tieplan op. Meestal begint dit met een observatiebehan-
deling van 4–6 weken door het revalidatieteam. 

BEZOEK VAN CONTACTCLOWN IN DE KLAS
In leerroute 1 komen elke twee weken contactclowns, 
ook wel miMakkers genoemd, in de klas. Stichting mi-
Makkus heeft een benaderingswijze ontwikkeld – de mi-
Makkusmethode – die het mogelijk maakt om wezenlijk 
contact te maken met leerlingen met een cognitieve of 
verstandelijke beperking. De miMakkusmethode gaat 
uit van een gelijkwaardige benadering, waardoor onze 
leerlingen voor wie taal niet of minder beschikbaar is, 
contact ervaren. 
De methodiek is gericht op het op authentieke non-ver-
baal wijze aan te sluiten bij de leerling. De kern van de 
miMakkusmethode is contact maken, een basisbehoefte 
van iedereen. Vanuit rust, vertraging en respect het kind 
te zien en te benaderen. Deze benaderingswijze resul-
teert in onder meer alertheid, levendigheid, plezier en 
ontspanning. Dit heeft een positieve invloed heeft op het 
emotioneel welzijn. 

VSO-KAMP
Eén keer in de anderhalf jaar wordt er een kamp geor-
ganiseerd voor leerlingen van leerroute 3, 4 en 5 van 
het VSO. Een kamp past binnen de doelstellingen van 
deze leerroutes. De leerlingen doen hiermee een unieke 
ervaring op met als doelen: zelfredzaamheid, samenwer-
king, sportiviteit en uitdaging. Het jaarlijkse schoolreisje 
zal voor deze leerlingen vervallen. Er zal, samen met de 
leerling en ouders, gekeken worden of het meegaan op 
kamp een meerwaarde heeft voor de leerling. 
De leerlingen betalen een eigen bijdrage van 50 euro.

REVALIDATIE



21

BEHANDELPLAN
De observaties worden in een teambespreking met ou-
ders en behandelaars besproken. Leerlingen van het VSO 
sluiten hier zelf ook bij aan. Op basis hiervan wordt een 
gezamenlijk behandelplan gemaakt. Een of twee keer 
per jaar wordt dit geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het delen van het 
behandelplan en informatie over de voortgang van de 
behandeling met school (leerkracht en/of gedragsdes-
kundige). 

SPREEKUUR FYSIOTHERAPEUT/ERGOTHERAPEUT 
MET DE ORTHOPEDISCH SCHOENMAKER/INSTRU-
MENTMAKER
Eenmaal per twee weken heeft een gespecialiseerd fy-
siotherapeut/ergotherapeut op school een spreekuur, 
samen met de orthopedisch schoenmaker en/of de 
orthopedisch instrumentmaker. De fysiotherapeuten 
van het behandelteam zorgen ervoor dat kinderen met 
een schoenaanpassing indien nodig op dit spreekuur 
worden gezien. Op verwijzing van de schoenmaker 
of instrumentmaker wordt voor u, in overleg, een af-
spraak gemaakt met de revalidatiearts in combinatie 
met fysiotherapeut of ergotherapeut en schoenmaker 
of instrumentmaker. Voor kleine aanpassingen kunt u 
rechtstreeks een afspraak maken met de schoenmaker of 
instrumentmaker. 

VERZEKERING
Uw ziektekostenverzekering vergoedt de revalidatiebe-
handeling.

ONDERWIJSONDERSTEUNING DOOR THERAPEUTEN 
VAN REVALIDATIETEAM
Inzet van het revalidatieteam kan ook gericht zijn op on-
derwInzet van het revalidatieteam kan ook gericht zijn 
op onderwijsondersteuning. De school koopt deze uren 
in bij Tolbrug. Het gaat hierbij om een vraagstelling van-
uit het klassenteam. Ergo- en fysiotherapeuten en logo-
pedisten van revalidatiecentrum Tolbrug verlenen deze 
onderwijsondersteuning. 
De ergotherapeuten op de onderwijsgebieden schrijven, 
tekenen en handvaardigheid, fijnmotorische vaardighe-
den, omgaan met hulpmiddelen/aanpassingen/voor-
zieningen, arbeidstoeleiding, praktische vaardigheden, 
praktische redzaamheid/activiteiten in het dagelijks le-
ven en mobiliteit. 
De fysiotherapeuten op het gebied van beleving van 
en omgaan met de handicap, bewegingsonderwijs, 
zwemonderwijs en grofmotorische vaardigheden.
De logopedisten op het gebied van het leesproces, audi-
tieve training, mondelinge taalvaardigheid, non-verbale 
communicatie. Het vergroten van de expertise van het 
klassenteam staat hierbij centraal.

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 kinde-
ren van buitenaf kunnen 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 de praktijk opnemen. Om een behandeling 
te kunnen starten is een verwijzing van een arts nodig. 
U bent als ouder aanspreekpunt; het contact met de 
school loopt via u en u dient zelf zorg te dragen voor het 
delen van informatie met school (leerkracht en/of ge-
dragsdeskundige).
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Leerlingen kunnen de school op verschillende momen-
ten verlaten. Sommigen gaan na enkele jaren speciaal 
onderwijs (terug) naar een (meer) reguliere vorm van 
onderwijs of stappen over naar een andere school voor 
speciaal onderwijs. Anderen vinden bijvoorbeeld (na het 
VSO) een plek op de dagbesteding of gaan aan het werk.

EINDVERSLAG
Leerlingen die de school verlaten, krijgen bij het vertrek 
een digitaal eindpakket toegezonden. Dit pakket bevat:
• een onderwijskundig eindverslag, dat wordt opgesteld 

door leerkrachten en de Commissie voor de Begelei-
ding

• het meest recente ontwikkelingsperspectief
• het meest recente psychodiagnostisch onderzoeksrap-

port
• de meest recente toetsgegevens uit het leerlingvolg-

systeem (indien aanwezig)
• de meest recente medische brief van Tolbrug (indien 

aanwezig)
• het meest recente leerlingplan.

NAZORG
Leerlingen die het VSO bij ons afronden bieden we tot 
drie jaar na vertrek nazorg aan. De arbeidstoeleider 
(leerroute 3, 4 en 5) of maatschappelijk werkende (leer-
route 1 en 2) neemt contact met de (ouders van de) 
leerling en informeert of de dagbesteding of arbeid naar 
verwachting verloopt. Bij hulpvragen kunnen we verwij-
zen naar een geschikte instantie. 
Uiteraard kunnen leerlingen die de school verlaten heb-
ben en/of hun ouders met vragen over vervolgonderwijs, 
arbeid of dagbesteding ook op eigen initiatief contact 
met ons opnemen. Ondersteuning van externe dienst-
verlening Mytylschool Gabriël

VERTREK VAN SCHOOL



23

ONDERSTEUNING VAN EXTERNE DIENSTVERLENING 
MYTYLSCHOOL GABRIËL
Elke reguliere school is verantwoordelijk voor de basis-
ondersteuning van de leerlingen. Als de basisondersteu-
ning van de reguliere school niet toereikend is om de 
ondersteuningsbehoefte van een leerling op medisch-fy-
siek gebied te beantwoorden, kan specifieke expertise 
worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband 
waar de school deel van uit maakt. Binnen elk samen-
werkingsverband waar wij bij zijn aangesloten, werken 
één of meer leerkrachten van de externe dienstverlening 
van onze school. 

De externe dienstverlening beschikt over kennis en ex-
pertise op het gebied van onderwijs aan leerlingen met 
uiteenlopende ziektebeelden of aandoeningen, zoals:
cerebrale parese
• aangeboren en niet-aangeboren hersenletsel
• spina bifida
• neuromusculaire aandoeningen
• metabole aandoeningen
• DCD
• epilepsie
• chromosomale afwijkingen
• oncologische aandoeningen
• syndromen
• onverklaarde lichamelijke klachten 

Deze ziekten of aandoeningen kunnen binnen het regu-
lier onderwijs leiden tot extra ondersteuningsbehoeften 
op het gebied van:
• leren en ontwikkeling
• sociale en emotionele ontwikkeling en gedrag
• communicatieve ontwikkeling
• fysieke en medische ontwikkeling
• de thuissituatie

ONDERSTEUNING
Vanuit diverse disciplines kan expertise worden geboden 
in de reguliere onderwijssetting. De ondersteuningsvraag 
bepaalt de inzet van de specialist of combinaties van 
specialisten.

De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël kan 
op drie manieren bijdragen:

1. Ondersteuningsbehoeften bepalen
*Ondersteunen bij het formuleren en verhelderen van 
de ondersteuningsbehoeften.
Om te kunnen bepalen welke interventies door welke 
disciplines nodig zijn, is het belangrijk inzicht te krijgen in 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het stellen 
van gerichte vragen (passend bij het ziektebeeld of de 
aandoening) en het maken van de juiste analyse moet dit 
inzicht verschaffen.           
Dit kan leiden tot begeleiding op maat en/of kennisde-
ling.
*In kaart brengen van de consequenties voor de dagelijk-
se praktijk en het inrichten van het onderwijs in de ruim-
ste zin (inhoud onderwijsaanbod/curriculumaanpassing, 
onderwijs en zorgorganisatie, huisvesting enz.).

2. Begeleiding op maat
De externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël De 
externe dienstverlening van Mytylschool Gabriël biedt 
kortdurende, dialoog-gestuurde, flexibele, specialistische 
en resultaatgerichte ondersteuning op leerling-, leer-
kracht- en teamniveau. 

3.Kennis delen
We delen onze kennis graag. Zo kunnen we in het regu-
lier onderwijs de kennis en vaardigheden die passen bij 
een ondersteuningsprofiel vergroten. 

Andere instanties (te denken valt aan praktijken voor 
remedial teaching, peuterspeelzalen, huiswerkbureaus, 
opvoedbureaus e.d.) kunnen ook een beroep doen op 
de kennis en expertise van de externe diensterverlening. 
We kunnen vragen beantwoorden over (de begeleiding 
van) kinderen met een lichamelijke beperking of langdu-
rige ziekte. 

Door middel van workshops, symposia en cursussen op 
locatie verzorgen onze gespecialiseerde medewerkers 
nascholing op maat van een team, school of samenwer-
kingsverband.

EXTERNE DIENSTVERLENING
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SPECIALISTISCHE ONDERSTEUNING
Naast de expertise van de leerkrachten externe dienst, 
kan er ook vanuit diverse andere disciplines expertise 
worden geboden.
De ondersteuningsvraag bepaalt de inzet van de speci-
alist of een combinatie van specialisten. Soms is speci-
alistische ondersteuning nodig van een ergotherapeut, 
fysiotherapeut, maatschappelijk werkende, gedragsdes-
kundige of vakleerkracht sport en beweging. Deze on-
dersteuning is door ieder samenwerkingsverband aan te 
vragen of in te kopen. Specialistische ondersteuning kan 
worden ingezet op het gebied van onderzoek, advies en 
begeleiding.

De kinderfysiotherapeut kan scholen, leerlingen en leer-
krachten adviseren over het stimuleren van de optimale 
ontwikkeling bij motorische en functionele problemen 
in de ontwikkeling. Binnen de externe dienst richt de 
fysiotherapeut zich op onderwijs en stage-gerelateerde 
problemen. 

De kinderergotherapeut stelt leerlingen in staat om dage-
lijkse activiteiten op school zo goed en zelfstandig moge-

lijk en met plezier uit te kunnen voeren en daarbij voor-
waarden te scheppen voor verdere ontwikkeling van de 
schoolse vaardigheden. De adviezen worden zo praktisch 
mogelijk en op maat gegeven, passend bij de situatie van 
de leerling in de klas.

De gespecialiseerde leerkracht sport en beweging advi-
seert en begeleidt leerkrachten/docenten en leerlingen 
binnen de lessen sport en beweging, zodat de leerling 
kan participeren op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen 
mogelijkheden.

De gedragsdeskundige kan worden geconsulteerd door 
de medewerkers van de externe dienst voor vragen ten 
aanzien van leerlingen in het primair en voortgezet on-
derwijs die ondersteuning en begeleiding behoeven op 
het gebied van leren-leren, didactische vaardigheden, 
sociaal-emotioneel functioneren (handicap-acceptatie, 
sociaal welbevinden) en zelfredzaamheid. De gedrags-
deskundige heeft hierin een adviserende en geen uit-
voerende rol. In overleg met het samenwerkingsverband 
kan een vraag voor diagnostisch onderzoek opgepakt 
worden.
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In 2018 hebben medewerkers, ouders en leerlingen 
samen een schoolplan 2018-2022 opgesteld. Op dit mo-
ment zijn we bezig om inhoud te geven aan het nieuwe 
schoolplan voor de komende 4 jaar na 2022.
In het schoolplan wordt het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en de wijze waarop de kwaliteit van het 
onderwijs wordt bewaakt, beschreven. De beleidskeuzes 
en –voornemens van de school staan erin weergegeven. 
We gaan daarbij uit van ons hoofddoel en onze kernwaar-
den, zoals die in hoofdstuk 1 staan beschreven.

Onze aanpak, aanbod en professionalisering is gericht op 
ons belangrijkste doel en onze ambities. Ons belangrijkste 
doel is ervoor te zorgen dat ons handelen, ons onderwijs 
en onze ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbe-
wust hun plek in de maatschappij in te nemen.

De ambities staan geformuleerd in het schoolplan:
 
Zelfbewuste leerlingen
Leerlingen die zich bewust zijn van hun talenten, moge-
lijkheden en beperkingen. Die zelfbewust, authentiek, 
eigenwijs en ambitieus leven midden in 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 onder-
steuningsbehoefte 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 de nieuwste inzichten en mogelijkheden 
aan.

Kansen zien en ondernemen
Binnen en buiten 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 samen-
werking met partners en onze relatie met het regulier 
onderwijs en andere scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs.

Het schoolplan ligt op school ter inzage, staat op de web-
site van de school en staat op de website van de onder-
wijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl. De meest re-
cente ontwikkelingen van onze ambities staan hieronder 

WIJ STAAN VOOR
KWALITEIT
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weergegeven.

DE VREEDZAME SCHOOL
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling en goed burger-
schap te bevorderen zijn we op zoek gegaan naar een 
methode die past bij onze leerlingen en visie op goed 
onderwijs. De keuze is gemaakt om te gaan werken met 
De Vreedzame School. Vanaf de start van het schooljaar 
2021-2022 krijgen de leerlingen vanaf leerroute 2 weke-
lijks les volgens deze methode. Naast deze lessen werken 
we met het gehele team volgens de principes van De 
Vreedzame School. De thema’s die hierbij aan bod komen 
zijn: wij horen bij elkaar, we lossen conflicten/ ruzies zelf 
op, we hebben oor voor elkaar , we hebben hart/zijn 
aardig voor elkaar, we zijn allemaal anders, we dragen 
allemaal een steentje bij.

IVIO DEELCERTIFICATEN
Voor onze VSO leerlingen is er sinds afgelopen schooljaar 
de mogelijkheid om deelcertificaten te behalen op de 

leergebieden Nederlands en/of rekenen. We werken voor 
deze deelcertificaten samen met IVIO. Leerlingen die in 
de lessen en bij toetsing hebben laten zien dat ze het ver-
eiste niveau behaald hebben, komen in aanmerking om 
een officieel examen te doen. Deze examens vinden op 
school plaats, de leerling en ouders worden, indien van 
toepassing, hierover tijdig geïnformeerd.

THUISONDERWIJS
In de coronaperiode hebben we met het gehele team 
(noodgedwongen) thuisonderwijs gegeven voor al onze 
leerlingen. De werkwijze en het aanbod is geëvalueerd 
met ouders en binnen het team. Dit heeft geresulteerd in 
een thuisonderwijsprotocol. Indien een leerling langdurig 
afwezig is maar wel in staat is om vanuit huis onderwijs te 
volgen, zullen we dit protocol gebruiken om onderwijs op 
afstand te geven.
  

INRICHTING VAN HET SCHOOLGEBOUW EN DE 
BUITENRUIMTES
Het gebouw en de buitenruimtes van Atlent zijn ont-
worpen en ingericht op een manier die bij onze visie op 
goed onderwijs past. We blijven hierin kansen zien en 
aanpassingen aanbrengen daar waar wenselijk. Het af-
gelopen jaar hebben we de twee binnenpleinen op de 
bovenverdieping opnieuw ingericht. Daarbij hebben we 
een leerplein gecreëerd bij de bibliotheek waar onze leer-
lingen in kleine groepjes instructie kunnen krijgen of zich 
even terug kunnen trekken. Aan de andere kant van het 
gebouw bevindt zich een speel-leerplein waar we tege-
moetkomen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen in 
een ontwikkelingsleeftijd tot 6 jaar. 
Samen met de leerkrachten van de leerroute 1-2 groepen 
en de peutergroep van Tolbrug hebben we een nieuwe 
inrichting ontworpen voor de kleine buitenspeelplaats 
beneden. Nu deze is aangelegd hebben de leerlingen 
meer mogelijkheden om sensorisch te ervaren, te spelen 

en te leren in deze buitenruimte.

DIGITALE MEDIA 
Op het gebied van ICT en digitale media zijn de volgende 
stappen gezet:
• Het aantal mobiele devices is uitgebreid en het ge-

bruik is geoptimaliseerd.
• Digitale geletterdheid: de methodieken Digit-PO en 

FutureNL zijn geïntroduceerd. Deze methoden bie-
den lesstof op alle domeinen voor Digitale geletterd-
heid: Basisvaardigheden, Informatievaardigheden, 
Mediawijsheid en Computational thinking.

• Actacom is geïntroduceerd en geïmplementeerd bin-
nen de gehele organisatie. 

LEERLINGZORGSTRUCTUUR
Per schooljaar 2020-2021 hanteren we de leerroute-in-
deling conform het landelijk doelgroepenmodel. Alle 
leerlingen zijn volgens deze nieuwe landelijke indeling 
ingeschaald en de documenten in de leerlingzorgstruc-
tuur zijn hierop aangepast. 
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AMBITIE 
KANSEN ZIEN EN ONDERNEMEN

Voor de groepsplannen, leerlingplannen en handelings-
plannen maken we sinds schooljaar 2020-2021 gebruik 
van EduMaps. Voordat we gestart zijn met dit program-
ma is het ingericht conform het doelgroepenmodel.

SOP
Het School Ondersteuningsprofiel (SOP) is in het najaar 
van 2020 tussentijds geëvalueerd en aangepast. Hierbij 
hebben we de beschrijving van de leerroutes weergege-
ven conform de indeling van het landelijk doelgroepen-
model.

MATERIALEN EN METHODES
Middels een onderbouwscan van de Rolf Groep hebben 
we meer zicht gekregen op de aanwezigheid en inzet 
van de ontwikkelingsmaterialen binnen de school. We 
hebben ontwikkelingsmateriaal aangeschaft op de leer-
gebieden waar er een tekort was. Dit hebben we gedaan 
voor de leerroute 1 groepen, de kleuterklassen en voor 
de midden- en bovenbouw in leerroute 2/3. Hierdoor is 
het aanbod van materiaal doel-dekkend. 
Het rekenmateriaal Numicon is geïmplementeerd in leer-
route 2/3, deze materialen zullen in de toekomst ook in 
de kleutergroepen ingezet gaan worden. 

OUDERPARTICIPATIE EN OUDERBETROKKENHEID
Wij hebben een analyse van de huidige ouderbetrokken-
heid en participatie en de wenselijke ouderbetrokkenheid 
en participatie samen met ouders onderzocht en be-
schreven. We blijven samen met de ouderrraad op zoek 
naar de behoeften van ouders en de mogelijkheden om 
ouders te betrekken bij de school.

Ouders werken mee aan het zoeken naar stageplek. Dit 
doen ze vooral voor hun eigen kind. Dit zou ook breder 
kunnen en daar hebben we nog aandacht voor.

STRATEGISCH SCHOOLPLAN
We hebben eind 2020 een tussenevaluatie uitgevoerd 
op ons strategisch schoolplan. Hiervoor bevragen wij alle 
belanghebbenden (medewerkers, leerlingen, ouders en 
externe stakeholders). De tussenevaluatie is vertrekpunt 
voor de jaarplannen 2021 voor de verschillende discipli-
nes binnen de school.

DUURZAME INZETBAARHEID EN VITALITEIT
Mytylschool Gabriel heeft een werkomgeving waarin me-
dewerkers samen werken aan de ambities van de school. 
We zijn een organisatie waar medewerkers kansen krijgen 
en nemen om talenten te ontwikkelen.
We hebben daarom beleid voor duurzame inzetbaarheid 
en vitaliteit. Onderdeel hiervan is onder andere de dege-
neratiepact regeling, jaarlijks de mogelijkheid voor het 
declareren van kosten gericht op fit en gezond en activi-
teiten gericht op werkgeluk.
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SAMENWERKING REGULIER ONDERWIJS
Binnen onze school is een werkgroep actief die mogeli-
jkheden mbt inclusief onderwijs onderzoek.
Binnen deze werkgroep is een denkwijzer symbiose op-
gesteld met als doel symbiose trajecten als mogelijkheid 
meer onder de aandacht te brengen. Symbiose is een 
vorm van combinatie onderwijs regulier en speciaal.
Mytylschool Gabriel participeert ook in een werkgroep 
inclusief onderwijs met andere SO-scholen.
 
In samenwerking met samenwerkingsverbanden, reguli-
er onderwijs en andere scholen voor speciaal onderwijs 
hebben we nieuwe vormen van arrangementen en pas-
send onderwijs ontdekt en uitgeprobeerd.
VSO leerlingen kunnen deelcertificaten halen en Leerlin-
gen kunnen IVIO-certificaten halen

ARBEIDSTOELEIDING
Op het gebied van arbeidstoeleiding is een samenwerk-
ing met HUB aangegaan In de afgelopen 2 jaren in een 
pilotvorm). 
Medewerkers arbeidstoeleiding vanuit de mytylschool 
maken met ingang van schooljaar 21-22 deel uit van het 
team van HUB. 
Op deze wijze kunnen we het netwerk, kennis en exper-
tise delen met elkaar, wat een positieve uitwerking heeft 
op de kwaliteit van het traject naar arbeid of dagbested-
ing. 

BRUSJESTRAINING
In samenwerking met onze school maatschappelijk werk-
er en MEE is binnen Atlent een brusjestraining (training 
voor broertjes of zusjes met een beperking) gestart 

BESTUURLIJKE VISITATIE
Bestuurlijke visitatie is een krachtig instrument voor 
schoolbesturen om stappen te zetten in hun profes-
sionalisering. Door het gesprek aan te gaan met colle-
ga-bestuurders doen wij nieuwe ideeën en inzichten op. 

Daarnaast reflecteren wij als onderwijsorganisatie op het 
bestuurlijk denken en handelen. Dat versterkt de bestu-
urlijke kwaliteit en draagt bij aan de verbetering van het 
onderwijs voor alle leerlingen.
In de rapportage schrijft de visitatiecommissie:
De visitatiecommissie heeft Mytylschool Gabriël leren 
kennen als een school waar alle gesprekspartners een 
transparante en lerende houding hebben. Daarnaast zag 
de commissie bij alle medewerkers een grote betrokken-
heid bij de leerlingen. 
Vooraf was de zelfevaluatie duidelijk en toegankelijk 
beschreven, met betrokkenheid en input van meerdere 
betrokken. De school heeft zowel op de website als in 
onderliggende documenten haar missie, visie en ambi-
ties helder en consistent verwoord. 
Ook tijdens de dag hoorde de commissie in alle gesprek-
ken een consistent verhaal, waarin het belang van de 
leerlingen als vertrekpunt wordt genomen. De bestur-
ingsfilosofie van verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
laag in de organisatie lijkt overal te worden gedeeld. 
Er lijkt sprake van een grote sociale cohesie binnen de 
school en eenheid in denken over onderwijs voor deze 
doelgroep. 
Dit geeft een goede basis voor Mytylschool Gabriël 
om de komende jaren verdere stappen te zetten in de 
ontwikkeling van de school en het onderwijs

STERK TECHNIEKONDERWIJS
We nemen deel aan project ‘sterk techniek onderwijs’ en 
geven daarmee een extra impuls aan techniek en ICT-on-
derwijs. Wij hebben afgelopen jaar scholing ontvangen 
voor docenten en geïnvesteerd in leskisten, VR-brillen 
die onder andere ingezet worden bij arbeidstoeleiding 
en een laser cutter waarbij programmeren gecombi-
neerd wordt met techniek.

AMBITIE 
STERKER DOOR SAMENWERKEN
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Een fijne werkplek voor medewerkers, een veilige leer-
plek voor leerlingen en een veilige plek voor bezoekers. 
Dat willen we zijn als Mytylschool Gabriël en daar 
werken we dagelijks aan. Een veilige omgeving is de basis 
om betekenisvol te leren en ontwikkelen. 
Gericht op leerlingen betekent veiligheid op hoofdlijnen: 
we respecteren elke leerling zoals hij is, reiken onze leer-
lingen 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 nieuwsgierig zijn, onderzoeken en pro-
beren. Hieruit blijkt dat leerlingen zich veilig voelen.
We hebben afspraken over hoe we met elkaar omgaan. 
Daar handelen we naar en waar nodig spreken we elkaar 
aan. Protocollen, richtlijnen en lespakketten onders-
teunen ons bij het vormgeven van een veilig klimaat in 
de praktijk. We hebben een werkgroep veilige school, die 
zich met dit thema bezighoudt. Een aantal onderdelen 
lichten we hier apart toe.

WELBEVINDEN EN ERVAREN VEILIGHEID OP SCHOOL
Mytylschool Gabriël heeft een anti-pestprotocol, dat is 
terug te vinden op de website. Daarnaast kunt u voor 
vragen ook terecht bij onze schoolmaatschappelijk 
werkende. 
Vanuit de onderwijsinspectie is het verplicht om jaarli-
jks de sociale veiligheid te monitoren. Hiervoor is een 
vragenlijst ontwikkeld die past bij onze leerlingen. De 
resultaten van deze afnames worden jaarlijks geanaly-
seerd binnen de school met diverse medewerkers (di-
recteur-bestuurder, schoolleiders, intern begeleiders, 
gedragsdeskundigen en onze preventiemedewerker). De 
samenvatting van de analyse is met het team gedeeld 
en binnen de klassen heeft de leerkracht de bevindingen 
besproken met de leerlingen. Ouders hebben een infor-
matiebrief ontvangen over de uitkomsten van het onder-
zoek. We zijn met elkaar tevreden over de resultaten 
maar zien uiteraard ook mogelijkheden voor verbetering. 
Wat sociale veiligheid betreft liggen de scores van de 
laatste afname erg hoog, vaak ook opvallend hoger dan 
het landelijk gemiddelde. De SO-leerlingen scoren over 
het algemeen minder hoog dan de VSO-leerlingen. In 
de landelijke vergelijking scoren SO-leerlingen ongeveer 
gemiddeld, terwijl leerlingen van het VSO hier positiev-
er zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe leuk het is op 

school en hoe duidelijk de regels zijn. Het is voor ons 
interessant om te onderzoeken wat er achter deze posi-
tieve score zit, hoe we dit kunnen behouden en mogelijk 
uitbreiden naar andere groepen.

ARBO EN VEILIGHEID
In het kader van sociale veiligheid heeft de school een 
Arbobeleidsplan waarin de zorg voor veiligheid, gezond-
heid en welzijn van leerlingen, personeel en bezoekers is 
omschreven. Deze zorg is terug te vinden in ons dagelijks 
handelen, ons beleid en de inrichting van het schoolge-
bouw. De mytylschool is gebouwbeheerder en verant-
woordelijk voor het Arbobeleid dat het gebouw aangaat.
De school heeft bedrijfshulpverleners aangesteld, die 
jaarlijks nascholing krijgen in het geven van eerste hulp 
en het ontruimen van de school in een noodsituatie. Ook 
oefent de school jaarlijks de ontruiming. Elk jaar wordt 
een Arbojaarverslag gemaakt, waarin het voorgaande 
jaar wordt geëvalueerd en verbeterpunten voor het vol-
gende jaar worden opgesteld. 

HOE HANDELT DE SCHOOL BIJ EEN ONGEVAL? 
Het kan voorkomen dat een leerling of medewerker een 
ongeval krijgt op school. Bij een ernstige situatie worden 
direct de ouders/contactpersoon en intern de bedrijf-
shulpverleners gewaarschuwd, de bedrijfshulpverleners 
kunnen dan eerste hulp maatregelen nemen. Met oud-
ers van de leerling of de contactpersoon van de medew-
erker overleggen we de vervolgstappen. In noodgevallen 
gaat de bedrijfshulpverlener contact opnemen met de 
hulpdiensten (via het noodnummer 112). 
De leerling of medewerker zal met een ambulance 
vervoerd worden naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 
’s-Hertogenbosch. Vanuit school gaat er een begeleider 
mee. De ouders van de leerling/contactpersoon van de 
medewerker wordt onmiddellijk van de vervolgstappen 
op de hoogte gebracht. 
Bij een minder ernstig ongeval zullen medewerkers van 
de school nagaan of zij ter plekke hulp kunnen bieden 
of dat er toch na overleg met ouders of partner naar de 
EHBO van het ziekenhuis of een huisarts gegaan moet 
worden. Een ongeval wordt gemeld en opgenomen in 
het meldregister (bijna) ongevallen en bijzondere voor-
vallen. Indien nodig neemt de school maatregelen na 
analyse van een ongeval om een volgend ongeval te 
voorkomen. 

SOCIALE 
VEILIGHEID
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MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING
Mytylschool Gabriël hanteert de wet meldcode ‘Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling’. De wet meldcode heeft 
tot doel kinderen, jongeren en ouders die te maken heb-
ben met een vorm van geweld of mishandeling passende 
hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de bedrei-
gende situatie.
Medewerkers van Atlent weten welke stappen uit de 
meldcode moeten worden doorlopen voordat een meld-
ing bij Veilig Thuis wordt gedaan. 
De meldcode bestaat uit 5 stappen:
1. In kaart brengen van de signalen
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig 

Thuis
3. Gesprek met de leerling en/of ouders, afhankelijk van 

leeftijd en situatie
4. Wegen van signalen; het geweld of de kindermishan-

deling
5. Beslissen:
     a) Hulp organiseren (met medewerking van ouders)
     b) Melden bij Veilig Thuis

KLACHTENREGLEMENT 
Mytylschool Gabriël heeft een klachtenregeling welke 
door ouders op te vragen is bij de leerling administratie.
U kunt uw klacht allereerst bespreken met degene waar-
tegen de klacht gericht is. Als dat geen afdoende oplos-
sing biedt, kunt u zich richten tot: 
a. het bevoegd gezag (de schoolleider of de directeur/
bestuurder) of 
b. de externe vertrouwenspersoon of 
c. de regionale klachtencommissie
d. de landelijke vertrouwensinspecteur. 
Met klachten wordt door alle betrokken partijen ver-
trouwelijk omgegaan. Met de melder van de klacht zal 
besproken worden aan wie de klacht wordt gecommuni-
ceerd.

De school is aangesloten bij een regionale klachtencom-
missie. Deze commissie is te bereiken via: 
Stichting KOMM 
Postbus 1040
5602 BA  EINDHOVEN
T: 06-15884973
Email: m.arends@komm.nl

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE 
OMGANGSVORMEN
In de meeste gevallen is het mogelijk dat leerlingen of 
ouders de leerkracht in vertrouwen nemen. Als dat niet 
goed voelt, kunt u ook terecht bij Ingrid Verhoef, de 
schoolmaatschappelijk werkende. Zij kan met u of uw 
kind kijken of het beter is contact op te nemen met de 
vertrouwenspersoon.
Voor Mytylschool Gabriël is Désirée Kruithof werkzaam 

als externe vertrouwenspersoon ongewenste 
omgangsvormen, voor zowel medewerkers als leerlingen 
en hun ouders. Met een vertrouwenspersoon kunt u 
contact opnemen over situaties waarbij u eerst in ver-
trouwen wilt overleggen wat de beste manier is om deze 
bespreekbaar te maken, of welke stappen u kunt zetten. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over (seksuele) intimidatie, 
agressie en geweld, pesten en discriminatie.
Medewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen 
met de vertrouwenspersoon als zij het ongewenste ge-
drag van collega’s of leidinggevende niet zelf bespreek-
baar kunnen of willen maken, of hier niet verder mee 
komen.
De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een 
luisterend oor maar zal ook vragen wat u verder wilt.  
Vaak wil iemand dat het ongewenste gedrag stopt. 
Samen wordt gekeken wat daarvoor nodig is. De ver-
trouwenspersoon staat daarbij achter de melder en zal 
deze altijd ondersteunen. Mocht er voor de melder geen 
bevredigende oplossing komen, is er de mogelijkheid 
een officiële klacht in te dienen en ook daarbij kan de 
vertrouwenspersoon ondersteunen. Het is belangrijk 
om te weten dat de vertrouwenspersoon nooit iets met 
iemand anders bespreekt, tenzij daar nadrukkelijk toe-
stemming voor wordt gegeven.

Désirée Kruithof is bereikbaar via: 
Telefoonnummer 06-41695151, of per e-mail: info@ver-
trouwenspraktijk.nl

De landelijke vertrouwensinspecteur is bereikbaar via 
telefoonnummer 0900-111 3 111.
Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen 
maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrou-
wensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs 
raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) 
problemen voordoen op het gebied van:
• seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
• seksuele intimidatie
• psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
• discriminatie en radicalisering.
•  
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SCHORSING EN VERWIJDERING 
Redenen van schorsing of verwijdering kunnen zijn: 
• het in gevaar brengen van de veiligheid van per-

soneel of leerlingen 
• het aanbrengen van lichamelijk letsel aan personeel 

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

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

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

WAT BETEKENT DE AVG VOOR ONZE SCHOOL?
Als school hebben wij te maken met Europese wetge-
ving rondom privacy; de AVG die per 25 mei 2018 is 
ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening Gege-
vensbescherming. In deze wet ligt sterk de nadruk op de 
bescherming van persoonsgegevens. Dat betekent ook 
meer verantwoordelijkheden voor organisaties in het 
omgaan met persoonsgegevens.

Wat schrijft de AVG voor? 
Essentieel in de AVG zijn de volgende zaken:
• Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onder· 

Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onder-
bouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen 
willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die 
gegevens willen bewaren.

• Er mogen niet meer gegevens worden verzameld dan 
strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en 
video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming 
van ouders nodig. Deze zgn. privacy-voorkeuren be-
heren de ouders/verzorgers zelf via Parro, ons digitale 

communicatiekanaal, waarbij het te allen tijde mogeli-
jk is deze voorkeuren aan te passen. Voor het gebruik 
van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verw-
erken, maken we verwerkingsovereenkomsten op met 
de leveranciers, waarin de privacy gewaarborgd is.

• Persoonsgegevens mogen niet in te zien zijn door per-
sonen die de gegevens niet nodig hebben. 
Op Mytylschool Gabriël zullen we verder alles in het 
werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een 
datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde 
handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij 
hebben hier een ‘Protocol datalekken’ voor. Da-
talekken kunnen gemeld worden via privacy@mytyl-
school-gabriel.nl. 
In het privacyreglement op onze website is bes-
chreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens 
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit 
reglement is met instemming van de GMR vastgesteld. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als 
dat nodig is voor de begeleiding van onze leerlingen en 
voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste 
gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving 
op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en 
ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, 
bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bi-
jzondere persoonsgegevens geregistreerd, als dat nodig 
is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals me-
dische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is bev-
eiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medew-
erkers van de school die deze gegevens nodig hebben 
voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de pri-
vacyverklaring op de website kunt u precies lezen welke 
gegevens wij verzamelen.

Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermid-
delen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoons-
gegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld 
een leerling te identificeren als deze inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken ge-
maakt over de gegevens die ze van ons krijgen. Dit ligt 
vast in een ondertekende verwerkersovereenkomst. De 
leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 
wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leve-
ranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is 
op te vragen bij het bestuur.
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Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met an-
dere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn 
vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisse-
ling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij 
u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te 
mogen uitwisselen.

Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van con-
tactgegevens en gebruik van sociale media
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om 
toestemming voor het gebruik van foto- en videomateri-
aal van uw kind, het delen van uw contactgegevens met 
andere ouders en het gebruiken van foto’s van uw kind 
in communicatie-uitingen van de school. U hebt te allen 
tijde het recht om deze toestemming te wijzigen; u kunt 
dit zelf aanpassen in Parro, op de plaats waar u uw eer-
ste voorkeuren heeft aangegeven.
Wij attenderen u via de ouderavonden of de nieuwsbrief 
ook op het feit dat u wel of geen toestemming voor het 
gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u hieraan te 
herinneren en aan te geven dat u dit te allen tijde mag 
wijzigen.

Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te 
maHet is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te 
maken op school, maar alleen van uw eigen kind. Ook 
tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, 
zoals excursies of schoolreisjes, kunnen er door ouders 
foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, 
maar we vragen ouders wel om terughoudend te zijn en 
deze beelden niet te delen via sociale media. Het is niet 
toegestaan digitale contactmomenten (bijv. via Teams of 
Meet) en ander beeldmateriaal te filmen, op te nemen 
of te delen.

VERZEKERINGEN 
De school heeft de volgende soorten verzekeringen afge-
sloten:
• Een W.A.-verzekering voor bestuur en onderwijsper-

soneel. Het betreft een bedrijfsaansprakelijkheidsver-
zekering. Er is alleen een claim mogelijk als er sprake is 
van schuld van bestuur en/of personeel. Dit kan bijvo-
orbeeld het geval zijn bij onverantwoorde opdrachten 
of nalatig zijn. De verzekering is afgesloten door het 
bestuur. Om problemen te voorkomen verzoeken we 
leerlingen geen kostbaarheden mee naar school te 
geven.

• Leerlingen die stage lopen zijn verzekerd tegen wet-
telijke aansprakelijkheid.

• Een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering inzake 
bestuurders van motorrijtuigen. Wanneer werkne-
mers betrokken raken bij een verkeersongeval tijdens 
diensttijd, dekt deze verzekering de schade die niet 
kan worden verhaald op een andere schadeverzeker-
ing. Zo wordt bijvoorbeeld het verlies van no-claim-
korting vergoed.

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

BESTUUR, MANAGEMENTTEAM EN 
RAAD VAN TOEZICHT 
De afgelopen jaren zijn voor het onderwijs verschillende 
afspraken vastgelegd om goed bestuur te waarborgen. 
Daarbij gaat het erom dat de school op een transparante 
manier wordt bestuurd en dat er sprake is van deugdelij-
ke bedrijfsvoering. Een belangrijk beginsel is de scheiding 
van het bestuur en het toezicht.

Mytylschool Gabriël staat onder bevoegd gezag van de 
Stichting Gabriël. Dit bevoegd gezag wordt gevormd door 
de directeur-bestuurder van de school. Zij is belast met 
de bestuurlijke, onderwijskundige en organisatorische 
leiding. Bovendien is zij verantwoordelijk voor het beleid 
van de school. De directeur-bestuurder legt verantwoor-
ding af aan de Raad van Toezicht.
In de praktijk vormt het managementteam de dagelijkse 
leiding.

Directeur-bestuurder:
Mevrouw I.B. (Inge) Oelen

De Raad van Toezicht:
De heer drs. W. (Wim) Peters (voorzitter)
Mevrouw N. (Nanette) Raaijmakers
Mevrouw M. (Maud) Brons
Mevrouw H. (Haske) van Veenendaal
De heer H. (Schapenk)

Het managementteam: 
Mevrouw Inge Oelen – directeur-bestuurder
Mevrouw Igna van der Cammen - schoolleider VSO 
Mevrouw Helma van Gelderen - schoolleider SO

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(WMS) heeft de school een medezeggenschapsraad 
(MR), waarin medewerkers en ouders zitting hebben. 
De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten 
en leerlingen door mee te praten over beslissingen die 
alle betrokkenen aangaan. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het in-
stemmingsrecht of het adviesrecht. Relevante besluiten 
worden pas genomen en uitgevoerd nadat de MR een 
positief advies of instemming heeft gegeven. De MR kan 
ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de direc-
teur-bestuurder. 

Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit 
van haar werkzaamheden. De personeelsgeleding van 
de MR komt tweewekelijks bijeen. Eens per maand ver-
gadert de MR met de directeur-bestuurder. Afhankelijk 
van de te bespreken stukken sluit ook de oudergeleding 
aan, gemiddeld  5x per jaar. Voorafgaand aan deze ver-
gaderingen vindt er een agendaoverleg plaats tussen de 
directeur-bestuurder en de voorzitter van de medezeg-
genschapsraad.

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2021-
2022:

Oudergeleding
• Marco Janssen
• Jeroen Meesters
• Pieter van de Moosdijk
• Marlies Voets
• Tim van Weerdenburg

Personeelsgeleding
• Dieneke van Heukelom - voorzitter
• Karel Pelger - secretaris
• Inge van Pinxteren – lid
• Lucy Schoon – lid
• Evelien Vlaar – lid

 Vergaderdata
De vergaderdata van de MR staan op de website.

INSPECTIE 
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit 
van het onderwijs in Nederland. Op 5 november 2020 
heeft de inspecteur onze school bezocht voor een com-
pacte variant van het vierjaarlijks onderzoek. Het was 
een prettig gesprek met een positieve conclusie waarbij 
de inspecteur concludeerde dat er geen indicaties van 
risico’s zijn bij het bestuur die een regulier vierjaarlijks 
onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk ma-
ken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op 
een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 
2021/2022 of 2022/2023.
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SPONSORING
Scholen kunnen zich laten sponsoren. Met dat geld kun-
nen extraatjes worden gedaan dus wij staan daar posi-
tief tegenover. Speciale aandacht geven wij hierbij aan 
sponsoruitingen voor gesponsord lesmateriaal. 
Sponsoractiviteiten op onze school worden gecoördi-
neerd en goedgekeurd door de directeur-bestuurder, in 
samenspraak met de medezeggenschapsraad.
Om het verantwoord en zorgvuldig te doen, hebben we 
een aantal voorwaarden: 
• de sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedago-

gische en onderwijskundige taak en doelstelling van 
onze school. Het mag niet de objectiviteit, geloof-
waardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 
van het onderwijs, de school en de betrokkenen in 
gevaar brengen

• sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de 
continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel 
in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalita-
tieve eisen die onze school aan het onderwijs stelt 

De punten vinden hun basis in het convenant ‘sponso-
ring’, dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en alle landelijke onderwijsorganisaties 
van besturen, personeel, ouders, leerlingen en een aan-
tal andere organisaties hebben ondertekend. Dit conve-
nant ligt op school ter inzage. 

HISTORIE
Mytylschool Gabriël werd gesticht in 1963. De school 
startte met 8 leerlingen en stond op het terrein van het 
toenmalige Groot ZiekenGasthuis in ‘s-Hertogenbosch. 
In 1978 werd het gebouw op de Klokkenlaan betrokken. 
Op 21 oktober 2012 verhuisden 200 kinderen en jonge-
ren en alle medewerkers van de school samen met de 
kinderafdeling van revalidatiecentrum Tolbrug naar een 
nieuw onderkomen aan de Kooikersweg, dat de naam 
Atlent KinderExpertiseCentrum kreeg. 

Mytylscholen danken hun naam aan een van de hoofd-
personen uit het sprookje De blauwe vogel van de 
Waalse schrijver Maurice Maeterlinck. Samen met haar 
broertje Tyltyl gaat Mytyl op zoek naar ‘de blauwe vogel 
van geluk’ om daarmee haar zieke buurmeisje te gene-
zen. Het zoeken naar geluk en het streven iets voor een 
ander over te hebben, zijn gesymboliseerd in een blau-
we vogel, die op veel mytylscholen terug is te vinden. In 
onze school ziet u hem in het logo en als kunstwerk bij 
de podiumtrap.
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KETENSAMENWERKING

Een kind maakt in zijn ontwikkeling verschillende fases 
door. Hier zijn meerdere organisaties bij betrokken die 
samenwerken in het belang van een optimale ontwikke-
ling. Mytylschool Gabriël is onderdeel van deze keten. 
Als school werken we met name intensief samen rond de 
in- en uitstroom van de schoolperiode.   

INSTROOM 
Een kind gaat van peuterspeelzaal, kinderdagcentrum of 
speEen kind gaat van peuterspeelzaal, kinderdagcentrum 
of specialistische voorschoolse voorziening naar een my-
tylschool, of met externe dienstverlening naar een regu-
liere basisschool. In deze overgang naar een onderwijs-
setting is het van belang dat ouders, peuterspeelzaal/
kinderdagcentrum en de school samen met revalidatie 
en zorg afstemmen om zo een doorgaande lijn in de ont-
wikkeling te borgen.
Ook bij instroom op een latere leeftijd, vanuit regulier 
onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs, is 
de samenwerking en afstemming met alle betrokkenen 
essentieel om een doorgaande ontwikkelingslijn te bor-
gen.

DE SCHOOLPERIODE  
Naast alles wat er op school gebeurt, geven we waar 
mogelijk ondersteuning in de thuissituatie. We kunnen 
begeleiding en advies geven bij de invulling van de vrije 
tijd en het traject richting een logeer- of woonvorm. Bij 
een stageplaats (VSO) of een onderwijsarrangement 
(combinatie van regulier – en speciaal onderwijs) met 
een reguliere basisschool, school voor voortgezet onder-
wijs of praktijkonderwijs, kan de school waar nodig met 
gespecialiseerde kennis begeleiding bieden. 

UITSTROOM 
Bij uitstroom kan er sprake zijn van doorplaatsing naar 
regulier (voortgezet) onderwijs of een andere vorm van 
(voortgezet) speciaal onderwijs, arbeid of een vorm van 
dagbesteding. Ook hierbij speelt Mytylschool Gabriël een 
belangrijke rol, om samen met de vervolgvoorziening of 
school te zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn, 
afstemming, overdracht en begeleiding.
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De keten van organisaties en instellingen waar Mytyl-
school Gabriël deel van uitmaakt:

• Tolbrug Specialistische Revalidatie, en dan met name 
Tolbrug Specialistische Revalidatie: is in alle bovenge-
noemde fases een partner van de school. 

• Eerstelijns therapie: binnen Atlent heeft eerstelijns-
praktijk ‘Hoge Vliert’ (Vught) een dependance.  

• Cello: biedt zorg en dienstverlening aan mensen met 
een beperking. Jong en oud kunnen terecht voor wo-
nen, werken en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor 
ambulante begeleiding, weekendopvang, thuiszorg of 
het volgen van een cursus. Cello biedt ondersteuning 
in de regio ‘s-Hertogenbosch - Zaltbommel. U kunt er 
terecht met algemene vragen en vragen over zorg- en 
dienstverlening. Binnen Atlent is de EMB-groep Oranje 
van het kinderdagcentrum ‘de Elzengaard’ van Cello 
gehuisvest. Vanuit samenwerking bekijken we hoe we 
ons doel het beste kunnen realiseren: een zo optimaal 
mogelijk aanbod voor EMB-leerlingen, om groei en 
ontwikkeling te stimuleren. Ook in de uitstroom naar 
dagbesteding is er een nauwe samenwerking tussen 
Cello en de school.  

• SWZ: is er voor jonge en volwassen mensen met een 
lichamelijke en/of meervoudige beperking. Zij bieden: 
wonen, dagbesteding en ambulante begeleiding in 
Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Voor kinderen van 
4 t/m 20 jaar bieden zij logeermogelijkheden in de 
weekenden en vakanties. SWZ verzorgt de buiten-
schoolse opvang in Atlent en de Zorg in de Klas. SWZ 
kan op indicatie thuis intensieve gezinsbegeleiding 
bieden. 

• GGD: de jeugdarts neemt deel aan de Commissie voor 
de Begeleiding.  
MEE: geeft gratis informatie en verzorgt ondersteu-
ning en dienstverlening aan mensen met een beper-
king. Ook huisgenoten of verzorgers kunnen een be-
roep doen op MEE. U kunt antwoord krijgen op vragen 
over wet- en regelgeving, hulpmiddelen, vrije tijd of 
dagbesteding, logeren, projecten begeleid wonen en 
het persoonsgebonden budget (PGB). 
Voorwaarde voor deze kosteloze ondersteuning is dat 
uw vragen een relatie hebben met de handicap of 
chronische ziekte. 
 

• De Berkenschutse is een expertisecentrum voor on-
derwijs en epilepsie. Mytylschool Gabriël maakt ge-
bruik van hun specialistische kennis over epilepsie. 

• Visio en Kentalis. Visio is een expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen, Kentalis is een exper-
tisecentrum voor mensen met gehoorbeperkingen. Bij 
vragen over het zien of horen van een kind, raadpleegt 
Mytylschool Gabriël de betreffende instelling, als ou-
ders hiermee instemmen.  

• ‘Kennisgroep Speciaal’: een aantal mytylscholen in 
Nederland werken samen in de ‘Kennisgroep Speciaal’. 
Zij bundelen hun expertise, delen hun kennis en stem-
men daar waar mogelijk het onderwijsaanbod af. 

• Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en 
Voortgezet Onderwijs ‘De Meierij’ (regio ’s-Hertogen-
bosch) en Samenwerkingsverbanden Primair Onder-
wijs en Voortgezet Onderwijs ‘De Langstraat’ (Waal-
wijk en omgeving). 
Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en 
Voortgezet Onderwijs ‘Oss, Uden, Veghel’. 

• Binnen deze samenwerkingsverbanden werkt Mytyl-
school Gabriël samen met vele scholen en besturen 
aan een zo goed mogelijk afgestemd ‘passend onder-
wijs’.

• Op landelijk niveau is Mytylschool Gabriël lid en actief 
deelnemer bij activiteiten vanuit de PO-raad (belan-
genbehartiger voor het gehele primair onderwijs) en 
Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs. 

• Mytylschool Gabriël participeert samen met revali-
datiecentrum Tolbrug in Netwerk LOOK; het Landelijk 
Overlegorgaan Onderwijs en Kinderrevalidatie
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PRAKTISCHE
INFORMATIE

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft het bestuur besloten 
dat de vrijwillige ouderbijdrage 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 schoolreis-
je, de sport-, cultuur -en creatieve activiteiten te betalen. 
Daarbij biedt de school de leerlingen schoolmelk en 
roosvicee aan. Aan het begin van het schooljaar wordt 
geïnventariseerd of uw zoon of dochter daar gebruik van 
wil maken.

DUBBELE KINDERBIJSLAG  
Voor kinderen die thuis wonen en intensieve zorg nodig 
hebben, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen.
Wat zijn de voorwaarden?
• uw kind is minimaal 3 jaar en nog geen 18 jaar 
• uw kind woont bij u thuis
• uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum voor 

Indicatiestelling geeft hierover een advies af. 
Informatie over het aanvragen van de tweemaal kinder-
bijslag vindt u op: www.svb.nl.

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

PARTICIPATIEWET/WAJONG
Mensen met een ziekte of beperking die nooit kunnen 
werken hebben recht op een Wajong-uitkering, als ze 
voldoen aan de voorwaarden. 
Jonggehandicapten die wel kunnen werken, hebben 
geen recht op Wajong, maar hebben MOGELIJK wel 
recht op een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de 
voorwaarden. Een bijstandsuitkering kunt u aanvragen 
bij de gemeente. Uw gemeente kan ook helpen bij het 
zoeken van een geschikte werkplek.  
De maatschappelijk werkende kan u over deze onder-
werpen adviseren.  
Informatie is te vinden op de website van het UWV, 
www.uwv.nl of rijksoverheid. www.rijksoverheid.nl

SCHOOLVERZUIM
Iedere dag maken we een presentielijst op. Als leerlingen 
zonder bericht afwezig zijn, neemt de school contact met 
u op. Bent u niet bereikbaar dan wordt er opnieuw con-
tact gezocht als de leerling weer aanwezig is. 
Bij aanhoudend of regelmatig verzuim is de school ver-
plicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
Het uitgangspunt is dat elke leerling 5 dagen in de week 
naar school moet. Toch benoemt de wet een aantal om-
standigheden die legitimeren dat een leerling afwezig 
is, bijvoorbeeld bij ziekte, godsdienstige verplichtingen 
of omdat vakantie tijdens de vakantieperiodes door het 
beroep van ouders moeilijk mogelijk is.
In deze gevallen kan de school, zo nodig in overleg met 
de leerplichtambtenaar, vrijstelling verlenen.

VERLOF VOOR GODSDIENST OF
LEVENSOVERTUIGING
Mytylschool Gabriël heeft een rooms-katholieke identi-
teit. Uiteraard zijn we algemeen toegankelijk; ook leerlin-
gen vanuit andere gezindten zijn van harte welkom. Het 
handelen binnen de school is gebaseerd op de christelij-
ke tradities. De kernwoorden ‘respect’, ‘veiligheid’, ‘auto-
nomie’ en ‘vertrouwen’ gelden ook als we spreken over 
een multiculturele samenleving. 
Ouders kunnen bij de school een verzoek indienen voor 
verlof als hun kind tijdens schooluren plichten moet ver-
vullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertui-
ging. Zij moeten dit verzoek minstens twee dagen voor 
het tijdstip van verhindering indienen bij de schoolleider. 
Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per 
feest.

VAKANTIEMOGELIJKHEDEN OUDERS
Extra verlof is geen recht. Als een van beide ouders ech-
ter een beroep of een bedrijf heeft waardoor vakantie 
tijdens de gewone schoolvakantieperiode onmogelijk is, 
kunt u bij de schoolleider extra verlof aanvragen.
Een speciaal aanvraagformulier is bij de administratie 
van de school of via de assistent van de klas op te vra-
gen. Het formulier staat ook op de website van school. U 
moet het verzoek richten aan de schoolleider en bij voor-
keur acht weken van tevoren indienen. Aan uw aanvraag 
moet u een werkgeversverklaring toevoegen, waaruit 
blijkt dat vakantie alleen buiten de schoolvakanties mo-
gelijk is.
De schoolleider beslist over het al dan niet toekennen 
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van het verlof. De schoolleider mag een leerling slechts 
één keer per jaar extra verlof verlenen. Het extra verlof 
mag niet langer duren dan tien schooldagen en mag niet 
plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe 
schooljaar.

NB: Redenen zoals verkeersdrukte, geen boekingsmo-
gelijkheden of goedkopere tarieven komen niet in aan-
merking voor extra dagen vakantieverlof. Als u het niet 
eens bent met de beslissing van de school kunt u een 
bezwaar- en beroepsprocedure starten.

EXTRA VERLOF BIJ GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen in 
twee categorieën: tien of minder schooldagen per jaar 
en meer dan tien schooldagen. 
Het belangrijkste verschil is dat in het eerste geval de 
schoolleider beslist over het al dan niet toekennen van 
het verlof en in het laatste geval de leerplichtconsulent 
(in samenspraak met de schoolleider).

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

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

derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee 
dagen

• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders: maximaal één dag

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

• ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten 
tot en met de derde graad: periode in overleg met de 
directie

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

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

• overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en 
vierde graad: maximaal één dag

• naar het oordeel van de teammanager belangrijke 
redenen, uitgezonderd vakantieverlof

Zo nodig moet een verklaring van een arts of een maat-
schappelijk werkende worden ingeleverd, waaruit blijkt 
dat verlof noodzakelijk is.

PROCEDURE MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN 
EXTRA VERLOF
Bij dit soort verlof gaat het vaak om gevallen waarin 
sprake is van een bijzondere medische of sociale situatie. 
De procedure luidt als volgt:
• U richt een verzoek aan de schoolleider door middel 

van een speciaal aanvraagformulier. Dit formulier is bij 

de administratie van de school of de onderwijsassis-
tent op te vragen. Het formulier staat ook op de web-
site van school.

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

• De schoolleider legt het verzoek voor aan de leer-
plichtconsulent van de gemeente waar de leerling 
woont. 

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

Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u moge-
lijk een beroep doen op bepalingen in de ‘Algemene wet 
Bestuursrecht’. Nadere informatie hierover vindt u onder 
andere op www.wetten.overheid.nl.

LESUITVAL
De school heeft verschillende maatregelen genomen 
om uitval van lessen tegen te gaan. Als een leerkracht of 
onderwijsassistent afwezig is, proberen we een invaller 
voor die dag aan te trekken.  We hebben een vast team 
met invalkrachten. Mocht er geen invalkracht beschik-
baar zijn, dan worden interne medewerkers volgens een 
vast protocol ingezet in de groep.
Helaas lukt het niet altijd een invaller te vinden en kan 
het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. 
In dergelijke gevallen wordt dit opgevangen met behulp 
van collega’s of wordt een aangepast rooster gevolgd. In 
een enkel geval wordt besloten om basisgroepen samen 
te voegen.
De onderwijsondersteunende activiteiten en individuele 
therapieën gaan zoveel mogelijk gewoon door. Bij een 
kort ziekteverlof van een therapeut vervalt de behande-
ling en de door hem of haar te geven onderwijsonder-
steuning. Al het overige draait gewoon door. 

CODE ROOD – SCHOOLGEBOUWEN GESLOTEN
Bij code rood, gaan de lessen niet door. Onze school 
is dan gesloten. De kans op gevaarlijk weer is dan erg 
groot. Om te voorkomen dat leerlingen, ouders of onze 
medewerkers door het winterse weer niet thuis kunnen 
komen, vragen we leerlingen om thuis te blijven. 

CODE ORANJE OF GEEL – SCHOOLGEBOUWEN OPEN
Bij code oranje of geel is onze school weer geopend 
en gaan lessen door. Houd het weerbericht goed in de 
gaten. Kunnen leerlingen door de vervoerder niet naar 
school komen, meld dit dan bij  de leerkracht of zorg 
voor een alternatief.



39

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 on-
derwijstijd bedraagt minimaal 1000 uur per jaar.

Tijdens het buiten spelen in de pauzes houden mede-
werkers van de klas toezicht.  
Voor de ochtendpauze en tijdens het middageten is er 
de mogelijkheid dat leerlingen schoolmelk of roosvicee 
krijgen. Aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd 
of uw kind hier gebruik van wilt maken. Het middageten 
en fruit brengen de kinderen van thuis mee.  

VIERINGEN EN BIJZONDERE DAGEN 
2021-2022
Sinterklaas:  
vrijdag 3 december 2021
Kerstviering:  
vrijdag 24 december 2021
Carnavalsfeest:  
vrijdag 25 februari 2022 
Koningsspelen:  
vrijdag 22 april 2022
Schoolreisje: 
vrijdag 1 april 2022
VSO 3/4  schoolkamp:  
nog nader te bepalen

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 
2021-2022
Herfstvakantie: 
maandag 25 oktober 2021 - vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 
maandag 27 december 2021 – vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 
maandag 28 februari 2022 - vrijdag 4 maart 2022
2e Paasdag: 
maandag18 april 2022
Meivakantie: 
maandag 25 april 2022– woensdag 6 mei 2022
Hemelvaart:    
donderdag 26 mei 2022-vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag:    
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie:   
maandag 25 juli 2022 –vrijdag 2 september 2022

STUDIEDAGEN 2021-2022
Leerlingen zijn op deze dagen vrij.
Donderdag 23 september 2021
Maandag 6 december 2021
Dinsdag 7 juni 2022

OUDERAVONDEN
Dinsdag 14 september 2021
Dinsdag 22 maart 2022

PRAKTISCHE INFORMATIE
VOOR HET PRIKBORD 

De volgende informatie is onderdeel van de schoolgids en is ook verschenen in het magazine Niet Voor Watjes! zomer 
2021.  Een deel van deze informatie staat al in de uitgebreide schoolgids genoemd, maar staat hier nog eens over-
zichtelijk bij elkaar. (Bijvoorbeeld om op een prikbord te hangen.)
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ZORG

VERZORGING
Onderwijsassistenten zijn voor ouders het eerste aan-
spreekpunt voor 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 zelf-
standig naar het toilet gaan te stimuleren en welke hulp-
middelen we daarbij gebruiken.

MEDICATIEVERSTREKKING
Het verstrekken van medicatie is een risicovolle hande-
ling. Het is zeer uiteenlopend in werking, toedienings-
vorm en dosering. Wij werken daarom volgens door 
school opgestelde protocollen. U moet de medicatie in 
de originele verpakking en voorzien van het apothekers-
etiket meegeven aan uw kind. Over veranderingen in het 
medicijngebruik moet u contact opnemen met de onder-
wijsassistent. Wijzigingen worden opgenomen in de me-
dicijnlijst die door u moet worden ondertekend. De lijst 
is een onderdeel van de leerlingmap in de klas.

VERPLEEGKUNDIGE ZORG
De zogeheten ‘voorbehouden handelingen’ worden al-
leen na schriftelijke toestemming van ouders uitgevoerd. 
Dit gebeurt door speciaal geschoolde onderwijsassisten-
ten, onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts. 
Voor deze handelingen hanteren wij protocollen; onder 
andere voor katheteriseren, vervangen van de PEG-son-
de en toedienen van insuline.

INFECTIEZIEKTEN
Bij een klein aantal leerlingen is de weerstand tegen 
infectieziektes beperkt. Dat komt o.a. door een nevenef-
fect van hun aandoening of gebruik medicijnen. Dat 
vraagt om maatregelen van ons, o.a. bij de verzorging 
van deze leerlingen. Vaak zijn dat hygiënemaatregelen. 
Een voorbeeld daarvan is het handen wassen, het reini-
gen van meubilair en sanitair. Maatregelen, die we moe-
ten opschalen wanneer er in de school of in de omgeving 
van schoolkinderen iemand is met een infectieziekte. 
Denk daarbij aan krentenbaard, mazelen, rode hond, 
waterpokken en andere kinderziektes. Daarom is het 
van belang dat wij het weten als uw kind of iemand in 
uw gezin een infectieziekte heeft, zodat wij maatregelen 
kunnen nemen. Wilt u dit in zo’n situatie doorgeven aan 
de leerkracht/onderwijsassistent van uw kind. 

HOOFDLUIS
Na iedere vakantie controleren we onze leerlingen op 
hoofdluis. Als we hoofdluis constateren bij uw kind ne-

men we contact op met u op en vragen we uw kind hier-
voor te behandelen. 
Klas- en taxigenoten en hun ouders worden op de hoog-
te gebracht, zodat zij kunnen helpen verdere versprei-
ding te voorkomen.

ZORG IN DE KLAS
Als uw kind meer dan gemiddeld zorg nodig heeft in de 
klas, moet daar apart zorgbudget voor worden aange-
vraagd. 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 zorgver-
zekeraar

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 Com-

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

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

ZIEK MELDEN
Bij ziekte of een andere vorm van verzuim, verzoeken wij 
u dit zo snel mogelijk te melden bij de baliemedewerker 
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 te stellen. 
Besmettelijke ziekten van uw kind of andere gezinsle-
den 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.
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GYM & ZWEMMEN

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 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. 

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 
deodorantróller is toegestaan. Vooral leerlingen van het 
VSO stimuleren we om zichzelf na de gymles op te fris-
sen.

ZWEMMEN
Leerlingen van 6-10 jaar kunnen zwemles krijgen via 
school. Als het mogelijk is, volgen de leerlingen de me-
thode ‘Zwemmen in diep water’. Daarbij gebruiken we 
Easy Swim drijfpakjes, die ouders via de school kunnen 
aanschaffen tegen inkooptarief. Als uw kind in aanmer-
king 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 kosten ver-
bonden.
Voor de zwemles zijn zwemkleding en twee handdoeken 
verplicht. 

Sinds februari 2019 verzorgt zwemschool Sneller Leren 
Zwemmen zwemcursussen voor kinderen in de omge-
ving 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 zwemlessen.
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DIVERSE ONDERWERPEN

VERJAARDAGEN EN TRAKTATIES  
Mytylschool Gabriël heeft als uitgangspunt dat gezond 
eten bijdraagt aan een goede ontwikkeling van kinderen. 
Wij vragen u bij een traktatie zo veel mogelijk een gezon-
de variant te kiezen.
Als u de leerlingen uit de klas of de groep wilt trakteren, 
verzoeken wij u dit vooraf te bespreken met de leer-
kracht. Het kan voorkomen dat om medische of andere 
redenen een bepaalde vorm van traktatie minder ge-
wenst of in het geheel niet mogelijk is. Wanneer hierover 
van tevoren is overlegd, kan dit mogelijke teleurstellin-
gen bij ouders en leerlingen voorkomen.  

WE ZIJN ZUINIG OP ONZE SPULLEN
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 aansch-
afvergoeding vragen van de leerling en de ouder. Het zal 
dikwijls over kleine bedragen gaan (en meestal te decla-
reren 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.

TAXIVERVOER 
Bij uw gemeente kunt u taxivervoer voor uw kind aanvra-
gen. 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 aan hen doorgeven wanneer 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 beïn-
vloeden. 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, ou-
ders 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 (gemeente 

‘s-Hertogenbosch).
Als u zelf uw kind komt halen of brengen, vragen we u 
nadrukkelijk gebruik te maken van de parkeerplaats voor 
bezoekers, naast het gebouw en uw auto niet op de par-
keerplaatsen voor de taxibussen te parkeren; ook niet 
voor een kort moment.

BUITENSCHOOLSE OPVANG SWZ BINNEN ATLENT
SWZ biedt  Buitenschoolse Opvang op maandag t/m 
donderdag voor leerlingen van Mytylschool Gabriël. Ook 
is er eenmaal per maand opvang op zaterdag. Daarnaast 
kan tijdens iedere vakantieperiode een aantal dagen per 
week gebruik worden gemaakt van dagopvang. Dit vindt 
plaats in Atlent, waarbij ook gebruik kan worden ge-
maakt van andere faciliteiten binnen het gebouw. 
Voor jongeren van het VSO wordt regelmatig op vrijdag-
avond een jongerenactiviteit georganiseerd. Op deze 
avonden bieden we wisselende activiteiten aan afge-
stemd op de interesses en mogelijkheden van de jonge-
ren. Tijdens deze avonden staan ontmoetingen, het op-
doen van sociale contacten en groei in zelfredzaamheid 
centraal.
Het BSO team bestaat uit vier vaste medewerkers. ( El-
len, Corine, Janice en Pauline)
De BSO middagen verlopen volgens een vaste structuur 
en biedt de kinderen in een groep naast een fijne middag 
de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben.
Indien ouders  interesse hebben  in BSO afname kunnen 
zij zich aanmelden via de site van SWZ: www.swzzorg.
nl. Onder de tegel ‘ik wil contact’ kan de aanmelding in 
gang worden gezet middels het aanmeldformulier zorg.
Bij vragen over afname van BSO en/of de aanmeldproce-
dure kunnen ouders  rechtstreeks contact  opnemen met 
het BSO Team  via bso@swzzorg.nl.

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 kinde-
ren van buitenaf kunnen bij ons terecht voor onderzoek 
en/of behandeling. Heeft u vragen over uw kind op het 
gebied van motoriek, communicatie, spel, prikkelver-
werking, 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 eer-
ste aanspreekpunt en contact met de school loopt via u 
als ouders.
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NUTTIGE ADRESSEN
EN LINKS 

Mytylschool Gabriël
Telefoonnummer van de school: 073-2005500
De school is telefonisch bereikbaar op schooldagen tus-
sen 8.00 en 17.00 uur. Leerkrachten, onderwijsassisten-
ten en therapeuten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar 
na 14.45 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 / 553 56 00
Postbus 90153                                   
5200 ME ’s-Hertogenbosch  
E: Tolbrug-poli-kinderen@tolbrug.nl
W: www.tolbrug.nl

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

Spreekuur fysiotherapeut/ergotherapeut
Voor het spreekuur van de fysiotherapeut kunt u een af-
spraak maken via het secretariaat van de revalidatiearts.  
Zie het telefoonnummer van Tolbrug hierboven.

SWZ 
T 0499-471241
Zaterdagopvang (locatie Atlent).
BSO (locatie Atlent): bso@swzzorg.nl
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. 

Kindcentrum Hoge Vliert
W:  http://www.kindcentrumhogevliert.nl

Bij het kindcentrum Hoge Vliert horen:

Kinderfysiotherapie Vught
T 073 656 98 63 
E contact@kinderfysiotherapievught.nl 
W www.kinderfysiotherapievught.nl

Kinderlogopedie Hap-slik- zeg
T 06 29 21 54 37 
E info@hapslikzeg.nl 
W www.hapslikzeg.nl

Kinderergotherapie De Touwladder
T 06 22 55 31 59 
E sandra@detouwladder.com 
W www.detouwladder.com

Externe vertrouwenspersoon
Désirée Kruithof is bereikbaar via 
T 06-41695151
E  info@vertrouwenspraktijk.nl

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

GGD jeugdarts
T: 0900-4636443

GGD Jeugdtandverzorging
T: 0900-4636443

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Zie de informatie van uw eigen gemeente. 
www.wmo.nl

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


