
jaarkalender 2015-2016
kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen



Geachte 
ouder(s)*/lezer,

Met deze kalender informeren we u graag over de belangrijkste 

activiteiten en praktische zaken in het schooljaar 2015-2016. Deze zaken 

betreffen de diensten die wij als Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs 

& wonen aanleveren vanuit het kindcentrum met de domeinen ‘onderwijs’, 

‘revalidatie’ en ‘verblijf & klinische zorg’. De informatie voor het speciaal onderwijs (SO) 

en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) wordt apart aangeboden zodat u de voor u 

meest relevante informatie ontvangt. U kunt de informatie in uitgebreide vorm terugvinden op 

onze website: www.adelante-zorggroep.nl/kinderrevalidatie,speciaal onderwijs&wonen/uw kind/

contact en informatie.

We staan ook dit schooljaar weer voor een aantal belangrijke uitdagingen. Zo gaan we op gestructureerde 

wijze het opbrengstgericht werken verder implementeren, bieden we de expertise van ons kindcentrum in elk 

samenwerkingsverband expliciet aan, beschrijven we ons zorgaanbod transparant en zorgvuldig en breiden we de 

zorgprogramma’s voor langdurig zieke kinderen gestaag uit via kortdurende zorg-onderwijsarrangementen. De succesvolle 

woontrainingscentra in Heerlen en Geleen zijn voorbeelden op welke wijze we de jongeren hun grenzen laten verleggen en meer 

mogelijkheid te bieden naar een opstap tot zelfstandigheid. Het sport- en vrijetijdsloket is voor alle kinderen/jongeren toegankelijk en 

waar alle informatie verkrijgbaar is voor een passende sport- en vrijetijdinvulling.  

De (ver)nieuwbouw van het hoofdgebouw zal in oktober worden voltooid. 

Uiteraard zullen we u gedurende het schooljaar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Zoals u van ons gewend bent staat ook dit schooljaar 

weer bol van tal van prachtige evenementen als excursies, feesten en sportdagen!

U en uw kind kunnen ook in 2015-2016 weer rekenen op de dienstverlening van onze ruim 300 professionals! Voor suggesties om de kwaliteit van deze 

dienstverlening te optimaliseren houden we ons aanbevolen! Voor al uw vragen kunt u op werkdagen vanzelfsprekend terecht bij één van de medewerkers van ons 

servicebureau via tel. 045-5282600. Zij helpen u graag verder. We hopen van harte dat uw kind ook dit schooljaar weer qua ontwikkeling op gepaste koers blijft en met plezier 

bij ons vertoeft. 

Chantal Gilissen, directeur onderwijs a.i.
Sven Balk, manager bedrijfsvoering a.i.
Ruud Roijen, medisch manager

Valkenburg a/d Geul, augustus 2015

Noot: Op het moment dat deze informatie wordt bijgesteld, wordt deze ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 

Deze kalender wordt na vaststelling bij aanvang van het nieuwe schooljaar en bij inschrijving van nieuwe kinderen uitgegeven. 

* daar waar ouders genoemd worden in onze informatie, worden ook de mogelijke verzorgers en voogden van de kinderen van Adelante bedoeld.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Onderstestraat 29, 6301 KA  Valkenburg a/d Geul,

tel. 045-5282600, fax. 045-5282120

sbk@adelante-zorggroep.nl, www.adelante-zorggroep.nl



auGustus 2015

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 31    1 2

3         week 32 4 5 6 7 8 9

10       week 33 11 12 13 14 15 16

17       week 34 18 19 20 21 22 23

24       week 35 25 26 27 28 29 30

31       week 36

aanvang schooljaar



praktisch 
van a tot z
Vanaf deze bladzijde treft u op alfabetische volgorde een aantal praktische zaken 

en wetenswaardigheden aan. In de bijlagen die daarop volgen informeren wij u over:

•	 de aanschaf van basismaterialen 

•	 ons bestuur, directie en adressen

•	 de indelingen en doelen per domein en team/leerweg

•	 de in- en uitstroom van leerlingen

•	 het schoolverslag 

•	 de belangrijkste contactgegevens

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers van het servicebureau via tel. 045-

5282600 of stuur een e-mail naar: sbk@adelante-zorggroep.nl. Het servicebureau is gevestigd bij de hoofdingang van 

Adelante in Valkenburg a/d Geul en iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt hier terecht voor alle informatie 

en afspraken.



september 2015

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 36 1 2 3  4 5 6

7         week 37 8 9 
lesvrije dag

regenboog, zon en ster

10 11 12 13

14       week 38 15 16 17 18 19 20

21       week 39 22 23 24 25 26 27

28       week 40

logeren dichtbij school

klas rood >

29 30 
lesvrije dag

regenboog, zon en ster



Aansprakelijkheid zie schade/ongevallen.

Absentie medewerker

Als een medewerker afwezig is, wordt, indien 

mogelijk, direct voor vervanging gezorgd. Als 

vakleerkrachten afwezig zijn, is de groepsleerkracht 

verantwoordelijk voor de invulling van het lesprogramma. 

Wanneer een medewerker revalidatie afwezig is wordt gekeken of 

vervanging mogelijk is.

Adreswijzigingen  

U wordt verzocht eventuele adreswijzigingen door te geven aan het servicebureau via 

tel. 045-5282600 (e-mail: sbk@adelante-zorggroep.nl).

Afmelding

Indien uw kind een afspraak heeft met een arts, behandelaar of uw kind heeft zorg of begeleiding 

geboekt via de Wet Langdurige Zorg welke door omstandigheden niet door kan gaan vragen wij u om zich 

tijdig af te melden. Afmelden of verplaatsen van de afspraak graag 24 uur van tevoren bij het servicebureau 

kinderen melden. Bij niet tijdig afmelden zien wij ons mogelijk genoodzaakt eventuele kosten in rekening te brengen. 

Aktie ‘68

Elk jaar wordt aan de ouders en kinderen gevraagd om gebruikte kleding in te zamelen. Deze kleding gaat naar de landelijke Aktie 

‘68 en de opbrengst wordt besteed aan diverse activiteiten/projecten zoals werkweken, excursies of de avonturenspeelplaats. Ruim 

voor Aktie ‘68 ontvangt u hierover de benodigde informatie.

Alarmnummer 333

Om de veiligheid van iedereen binnen onze gebouwen te kunnen waarborgen, is het belangrijk om snel te kunnen ingrijpen bij calamiteiten als brand 

en ongeval. Bij brand wordt de brand gemeld door het indrukken van een handbrandmelder in de gangen en wordt vervolgens direct het alarmnummer 333 

gebeld. Bij een ongeval wordt direct melding gemaakt via het interne alarmnummer 333. Verdere informatie over de handelwijze in dergelijke situaties is te vinden op 

de muurplaten in alle gangen en noodprocedures die in elke kamer/ruimte aanwezig zijn. Indien dit laatste niet het geval is, verzoeken wij u dit te melden.

Alcohol

Het is niet toegestaan alcohol te drinken op het terrein van Adelante, locatie Valkenburg, tenzij er een incidentele activiteit is. Bij de jongeren van 18 jaar en ouder kan bij incidentele 

activiteiten, bijvoorbeeld een carnavalsdisco, alcohol verstrekt worden. Echter hiervoor wordt altijd vooraf schriftelijke toestemming gevraagd. Ongeoorloofd alcoholgebruik wordt altijd 

gemeld bij de ouders/verzorgers.



oktober 2015

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 40  1 2 3 4

5         week 41

logeren dichtbij school

klas zon >

6 7 8 9 10 11

12       week 42

logeren dichtbij school

klas regenboog >

13 14

studiedag

15 16 17 18 

19       week 43 20 21 22 23 24 25

26       week 44

herfstvakantie

27 28 29 30 31



Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ)

De AWBZ bestaat niet meer sinds 1 januari 

2015. Deze is overgegaan in de Wet Langdurige 

Zorg (WLZ), Wijkverpleging, Jeugdwet en WMO. Meer 

informatie over deze wijzigingen kunt u terug lezen in de 

folder “Wegwijzer AWBZ-Jeugdwet” op onze website. U kunt 

uw vragen ook stellen aan de zorgbemiddelaar, bereikbaar via het 

servicebureau. Deze kan u ook ondersteunen bij het aanvragen van zorg.

Ambulante begeleiding 

Ambulante begeleiding van Adelante helpt passend onderwijs vorm te geven 

binnen het regulier primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO) voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte. 

Adelante ambulante begeleiding ondersteunt:

•	 kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking (LG)

•	 kinderen/jongeren die langdurig ziek zijn (LZ)

•	 scholen met het bieden van passend onderwijs

De ambulante begeleiders van Adelante bieden ondersteuning en begeleiding:

•	 bij observatie van de leerling en aan de hand daarvan ondersteuning op maat

•	 bij het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en ondersteuning en begeleiding bij het invullen van 

deze onderwijsbehoefte, bijvoorbeeld bij problemen met de executieve functies

•	 door voorlichting te geven

•	 met ondersteuning van leerkracht en team

•	 met advies (bijv. hulpmiddelen, externe instanties)

•	 met advies en ondersteuning bij handelingsplannen en individuele leerlijnen

•	 met advisering plaatsingen (V)SO

•	 met een multidisciplinaire aanpak (in samenwerking met het revalidatiecentrum)

•	 met producten op maat, bijv. de kleurles.

Uitgangspunt is dat er snel en adequaat gehandeld wordt zodat een programma op maat gesteld en uitgevoerd kan worden. 



november 2015

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 44    1

2         week 45 3 4 5 6 7 8

9         week 46

logeren dichtbij school

klas geel >

10 11 12 13 14 15

16       week 47

logeren dichtbij school

klas ster >

17 18
lesvrije dag

regenboog, zon en ster

19 20 21 22

23       week 48 24 25 26 27 28 29

30       week 49



Basismaterialen

Er wordt van u als ouders verwacht dat u u 

zelf een aantal basismaterialen aanschaft voor 

uw kind. In deze jaarkalender treft u de bijlage aan 

“Aanschaf basismaterialen” met een overzicht van de aan 

te schaffen materialen.

Bedrijfshulpverlening 

Om de veiligheid van kinderen, medewerkers en bezoekers te 

waarborgen zijn er binnen Adelante diverse medewerkers geschoold als 

bedrijfshulpverlener. Bij eventuele activiteiten waarbij veel mensen verwacht 

worden, zullen deze medewerkers herkenbaar aanwezig zijn. In noodsituaties zijn de 

instructies die zij geven van dwingend karakter. Binnen de 24-uurs zorg van de afdelingen 

zijn alle medewerkers die mogelijk zelfstandige verantwoordelijkheid dragen tijdens nachten of 

weekenden geschoold bedrijfshulpverlener.

Begeleid wonen 

zie Raesdonck/Villa Franca.

Bezoek 

Informeer bij de hoofdverpleegkundige hoe dit voor de individuele afdeling geregeld is. Indien uw kind verblijft op een van de 

verblijfsafdelingen is bezoek welkom. Ons uitgangspunt is dat bezoek ook mogelijk moet zijn mits er geen andere afspraken gelden 

of activiteiten zijn. Bezoek dient zich er altijd van bewust te zijn dat een afdeling bezet kan zijn door meerdere kinderen welke allemaal 

hun eigen beperkingen hebben. Voor een eventuele beperking van bezoektijden of ruimtes op de afdeling in het belang van uw en/of andere 

kinderen vragen wij uw begrip. 

Van bezoek verwachten wij een passend gedrag met respect voor elkaars spullen en ruimte. Het aantal bezoekers tegelijk is mede afhankelijk van de 

beperkingen van uw kind en kunt u afspreken met uw zorgcoördinator. 

Bezoek aan klas en/of therapie

U kunt een ochtend of middag de activiteiten van uw kind bijwonen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het klassenteam en/of therapeut(en).

Bibliotheek

De schoolbibliotheek zal in de nieuwbouw een plek krijgen op het leerplein van de onderbouw in de B-vleugel. Hier komt een biebstraat/muur en leesplekjes waar kinderen boeken 

kunnen lenen, lezen of beleven! Uiteraard is de bibliotheek ook voor leerlingen van andere leerwegen open.

In de bibliotheek werken vrijwilligers ondersteund door de biebwerkgroep van school. De openingstijden van de bibliotheek zullen vooral in de ochtend zijn.

Naast boeken op niveau (AVI), zijn er informatieboeken, kleuterboeken en speciale boeken als groot-letter-boeken, dyslexieboeken en luisterboeken. Jaarlijks worden er nieuwe actuele boeken 

aangeschaft o.a. uit een gedeelte van de ouderbijdrage. De bibliotheek organiseert regelmatig een leespromotieactiviteit, bijvoorbeeld rondom de kinderboekenweek, de kinderjury of het 

nationaal voorleesontbijt. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders en groepen het nieuwe biebreglement waarin procedure van uitleen, kwijtraken van boeken e.d. wordt vermeld.



december 2015

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 49 1 2 3  4

sinterklaasviering

5 6

7         week 50 8 9 10 11 12 13

14       week 51 15 16
lesvrije dag

regenboog, zon en ster

17 18
rapport lbo gr. 3 t/m 8

kerstviering

19 20

21       week 52

kerstvakantie

22 23 24 25 26 27

28       week 53 29 30 31



Buitenschoolse opvang

Zie ook loket sport en vrije tijd.

De buitenschoolse opvang is bestemd voor 

leerlingen van Adelante. In een rustige en huiselijke 

omgeving krijgt uw kind de professionele begeleiding 

en de zorg die hij of zij nodig heeft. Daarnaast komen 

de kinderen in de groep in contact met andere jongeren en 

leeftijdsgenootjes en leren zij sociale contacten te leggen en te 

onderhouden. Uw kind kan in de buitenschoolse opvang eventueel ook 

extra ondersteuning krijgen bij het huiswerk. 

Commissie van Begeleiding (CvB)

Voor alle leerwegen bestaat er een Commissie van Begeleiding. Iedere commissie bestaat 

uit een revalidatiearts, psycholoog, schoolpedagoog, maatschappelijk werkende en een 

adjunct-directeur van de school. De commissie is verantwoordelijk voor de in-, door en uitstroom 

van de leerlingen en begeleidt het onderwijsproces van uw kind.

Communie

De diaken leidt het project om kinderen voor te bereiden op de viering van hun Eerste Communie. Tevens vindt er 

ondersteuning plaats door vertegenwoordiger(s) van het team. Ouders krijgen rond de herfstvakantie een brief over de 

aanmelding voor de communievoorbereiding. Van de ouders wordt een actieve bijdrage gevraagd in deze voorbereiding. 

Er wordt een aantal ouderbijeenkomsten gepland. De eerste ouderbijeenkomst vindt plaats rond de kerstvakantie; de 

voorbereidingstijden voor de kinderen worden in overleg bepaald en vinden op school plaats. 

Cruyff Court 

We hebben de beschikking over een CRUYFF multi Court. Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen is eigenaar en hoofdgebruiker 

van dit ‘court’. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat bewoners van de Kindervallei en de jeugd uit de buurt er ook gebruik van kunnen maken. Wilt u meer 

weten over dit soort Courts? Kijk op www.cruyff-foundation.org

Dagopvang

Uw zoon of dochter is op zoek naar contact met leeftijdsgenootjes of naar een leuke, sportieve of creatieve invulling van zijn/haar vrije tijd. Maar vanwege de beperking is het 

lastig om deel te nemen aan gewone clubjes of verenigingen. De voorzieningen zijn niet toereikend of het programma is vanwege zijn of haar conditie of allerlei andere praktische 

zaken moeilijk te volgen. Daarnaast is het voor u als ouders/verzorgers niet zo vanzelfsprekend om buiten de schooltijden tijd voor uzelf of andere zaken te hebben. De sport- en 

recreatieclubjes van Adelante bieden misschien uitkomst.

Op het terrein/in de school van Adelante in Valkenburg a/d Geul biedt Adelante dagopvang aan. Deze opvang vindt plaats op de vrije woensdagochtenden van de jongste groepen, 

woensdagmiddag, zaterdag en in de vakanties. 



januari 2016

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 53   1 

nieuwjaarsdag

2 3

4         week 1 5 6

 

7 8 9 10

11       week 2 12 13

studiedag

14 15 16 17

18       week 3

lesvrije dag

hele lbo en labo

19 20 21 22 23 24

25       week 4 26 27
lesvrije dag

regenboog, zon en ster

28 29 30 31



Dossiervorming

Van elk kind binnen Adelante wordt 

een dossier bijgehouden. Een deel gebeurt 

digitaal, een deel op papier. De informatie in deze 

dossiers kan formeel zijn zoals een indicatieaanvraag 

of overeenkomst maar ook inhoudelijk zoals een 

evaluatieverslag. Inzage in dossiers kan uitsluitend conform de 

procedure zoals is vastgesteld onder het inzagerecht. Alle opgeslagen 

gegevens vallen onder de Privacywetgeving. De dossiers worden 

bewaard en opgeslagen volgens de wettelijke normen.

Educare4u

Educare4u wordt vanaf schooljaar 2015-2016 onze nieuwe voorziening voor de volgende 

doelgroepen:

•	 nieuwe leerlingen, die via de kliniek of andere scholen/instanties naar Adelante komen

•	 nieuwe leerlingen, die kortdurend op onze school verblijven

•	 leerlingen die reeds op Adelante onderwijs genieten, maar een extra ondersteuningsbehoefte hebben

Het team van educare4u bestaat uit 2 parttime leerkrachten, die nauw samenwerken met het ondersteuningsteam. 

Dit ondersteuningsteam bestaat uit de volgende mensen:  

•	 rekenspecialist

•	 taalspecialist

•	 schrijfspecialist

•	 ICT-specialist

•	 toetsspecialist

•	 specialist sociaal emotionele ontwikkeling (drama, muziek)

Samen zorgen ze ervoor dat de leerlingen een leerroute op maat aangeboden krijgen binnen een groep op Adelante, waarbij rekening gehouden wordt met 

de individuele  ondersteuningsbehoefte. Zo kan iedere leerling, nieuw of bekend, langdurig of kortdurend, het beste uit zichzelf halen en het hoogste leerrendement 

bereiken.

Eten/drinken

In verband met de hygiëne en de voorschriften van de warenkeuringsdienst zijn er regels waar u rekening mee moet houden.

De medewerkers van Adelante zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de hygiënevoorschriften. Zij vermelden op fles of pak de datum wanneer ze geopend zijn. De inhoud mag tot 

uiterlijk drie dagen na deze datum geconsumeerd worden. Na drie dagen dient dus pak of fles met of zonder inhoud uit de koelkast verdwenen te zijn. Deze maatregel geldt ook voor ander 

voedsel. Blijkt bij controle dat de openingsdatum niet op de verpakking staat, dan zijn we verplicht deze uit de koelkast te verwijderen. Wij vragen uw medewerking om zoveel mogelijk 

flessen, drinkpakjes of etenswaar mee te geven waarop de houdbaarheidsdatum vermeld staat. Mocht u drank meegeven in een losse beker dan verzoeken wij u zelf deze beker van een 

houdbaarheidsdatum te voorzien.



Februari 2016

Juf in groep 3: “Wie weet nog hoe dit instrument heet?”
Antwoord: “Een schuiftrompet!”
Juf: “Heel goed! En wie weet dan ook nog die moeilijke naam daarvoor?”
Antwoord: “De trombose!”

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1         week 5 2 3 4 5

carnaval

6 7

8         week 6

carnavalsvakantie

9 10 11 12 13 14

15       week 7 16 17 18 19 20 21

22       week 8 23 24 25 26 27 28

29       week 9



Excursies en schoolkamp 

Binnen school kan elke groep maximaal drie 

keer per schooljaar op excursie. Die excursies 

worden betaald uit de ouderbijdrage. Sommige 

afdelingen organiseren jaarlijks een schoolreis of een 

andere activiteit voor de hele leerweg. Verder kan elke 

leerweg een werkweek of kamp organiseren. Die activiteit neemt 

in de regel een hele schoolweek in beslag. Van de ouders wordt soms 

een extra financiële bijdrage gevraagd voor zo’n kamp. Als er plannen 

gemaakt worden voor een werkweek, worden ouders ruimschoots op tijd 

hiervan op de hoogte gebracht. 

Binnen de Wet Langdurige Zorg georganiseerde producten vinden gedurende het hele 

jaar diverse activiteiten plaats waarvoor mogelijk een eigen bijdrage gevraagd wordt. U 

wordt hiervoor tijdig door medewerkers van het desbetreffende product op de hoogte gesteld. 

Foto’s 

In het voorjaar komt een fotograaf foto’s maken van elke groep. Ouders kunnen deze foto’s kopen, maar 

zijn daartoe uiteraard niet verplicht. Mogelijk worden bij activiteiten foto’s gemaakt van uw kind die bedoeld zijn 

om op te nemen in verslagen of folders. Hiervoor wordt uw schriftelijke toestemming gevraagd. Zonder toestemming 

worden geen foto’s van uw kind gepubliceerd, anders dan een fotocollage welke in de klas of de groep wordt gehangen. 

GIPS project (gehandicapten informatie project scholen) 

Dit betreft een groep jongeren die naar basisscholen gaat met als doel via een groepsgesprek en een spelsituatie inzicht te bieden aan 

valide jongeren over het leven van mensen met een handicap.

Groepsplan 

Het groepsplan geeft overzicht van de keuzes/doelen die per niveaugroep in de klas gemaakt worden.

Het gaat hierbij dus om de planning van taal- en rekenaanbod en de wijze waarop deze onderdelen in de klas georganiseerd worden (klassenmanagement). 

Per leerweg zijn er nog andere keuzes t.a.v. vak- en vormingsgebieden waarvan een groepsplan gemaakt wordt. 

Voor het maken van een groepsplan wordt eerst een groepsbeeld gemaakt.

Didactisch niveau maar ook weer belemmerende en compenserende factoren worden gebruikt om de individuele leerlingen in kaart te brengen (nu echter in relatie tot 

didactisch en pedagogisch handelen als we dit vergelijken met het ontwikkelingsperspectief).

Vanuit het groepsbeeld worden kinderen vervolgens in niveaugroepen geplaatst. In een enkel geval kan ook een individueel programma aangeboden worden. 

De groepsplannen worden niet door de ouders ondertekend.

Handelingsplan  

Dit plan wordt alleen gemaakt als er een speciale zorgvraag (didactisch/pedagogisch) is en wordt via de Commissie ven Begeleiding aangevraagd. Hierbij gaat het om kortdurende interventies. 

Bijvoorbeeld op het vlak van taal, rekenen, lezen, schrijven, bewegingsonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling.



maart 2016

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

           week 9 1 2
lesvrije dag

regenboog, zon en ster

3  4 5 6

7         week 10

logeren dichtbij school

klas groen >

8 9 10 11 12 13

14       week 11

logeren dichtbij school

klas 5/6 A >

15 16

studiedag

17 18 19 20

21       week 12

logeren dichtbij school

klas 5/6 B >

22 23 24 25

paastocht

26 27

28       week 13

2de paasdag

29
logeren dichtbij school

klas 3+, klas 3/4 A/B >

30 31



Hoofdluis 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend 

probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij bij 

elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van 

de een naar de ander overgebracht worden. De school 

is ongewild zo’n plaats. Als u als ouders merkt dat uw kind 

hoofdluis heeft is het prettig als u zo spoedig mogelijk een seintje 

geeft. Dit kan bij het klassenteam.

Bij Adelante is gekozen voor een systematische aanpak om een eventueel 

hoofdluisprobleem onder controle te houden. Dit houdt in dat Adelante, op 

het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, maatregelen neemt die verdere 

verspreiding beperkt. Twee coördinatoren zorgen ervoor dat op vaste tijdstippen 

(na elke vakantieperiode) alle leerlingen gecontroleerd worden op hoofdluis. Dit volgens 

instructie van de GGD. Tevens kunnen deze coördinatoren extra ingeschakeld worden in de 

periode dat de hoofdluis actief is. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan wordt het in 

eerste instantie niet aan het kind maar aan u als ouders medegedeeld door het klassenteam. 

Huisreglement/schoolreglement

Dagelijks bezoeken ongeveer 300 kinderen en jongeren Adelante in Valkenburg a/d Geul. Daarnaast wordt 

Adelante bezocht door vele medewerkers, ouders, gasten, vervoerders, leveranciers enzovoort. Hoewel we uitgaan 

van het principe dat een ieder goede intenties van zijn bezoek aan Adelante heeft en hierbij passend gedrag toont, is het 

vanzelfsprekend dat basisafspraken als fundament van een prettige samenwerking dienen. Opmerking: Adelante kent ook 

schoolbreed een beleid t.a.v. schorsing en verwijdering. Dit beleid is eveneens in het reglement opgenomen. 

Hulpmiddelen/voorzieningen 

Veel kinderen hebben aangepaste hulpmiddelen en voorzieningen nodig, bijvoorbeeld een kinderstoel, driewieler of aangepast schoeisel. Daarnaast 

zijn vaak aanpassingen van de woning noodzakelijk. De behandelaars zorgen voor eisenpakketten die overeenstemmen met het revalidatieprogramma. 

Ook kunnen zij u adviseren over de aanvraagprocedure van hulpmiddelen bij instanties, zoals gemeenten of zorgverzekeraars. Om deze procedure in gang te 

zetten, heeft u een verwijzing nodig van de revalidatiearts.

Incontinentiemateriaal

Meestal krijgen ouders voor kinderen vanaf 4 jaar deze materialen vergoed via de zorgverzekeraar. Het is de bedoeling dat de kinderen luiers etc. mee naar school nemen. 

Sommige verzekeraars vergoeden deze luiers al vanaf 3 jaar. Dit kunt u het beste even navragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uw kind verblijft binnen de verblijfsafdelingen wordt dit 

via de afdeling besteld. Mogelijk ontvangt u een rekening die u dan zelf bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. 
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           week 13   1 2 3

4         week 14
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26 27
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Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, 

(van toepassing vanaf 18 jaar) en de 

Jeugdwet (onder de 18 jaar)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

de Jeugdwet regelen dat mensen met een beperking de 

voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen 

met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan 

meedoen aan de maatschappij en bijvoorbeeld zo zelfstandig mogelijk 

kan wonen. Gemeenten voeren de Wmo en vanaf 2015 ook de Jeugdwet uit 

en iedere gemeente legt eigen accenten.

Wilt u meer weten over de Wmo en of de Jeugdwet kijk dan op www.rijksoverheid.

nl/onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo en http://www.rijksoverheid.

nl/onderwerpen/jeugdzorg/jeugdzorg-in-de-wet. Deze site van de rijksoverheid geeft onder 

meer antwoord op vraag wat deze wet inhoudt, welke voorzieningen u kunt aanvragen, waar u zich 

hiervoor kunt aanmelden en welke bijdrage u zelf moet leveren.

Zorgverzekeraars 

Bepaalde hulpmiddelen, zoals communicatie- en ADL-hulpmiddelen, een aangepaste stoel voor thuisgebruik en de 

kosten van bepaalde woningaanpassingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Dit wil zeggen 

dat u daarvoor een aanvraag moet indienen bij uw eigen zorgverzekeraar (CZ, VGZ, e.d.). De revalidatiearts zal met betrekking 

tot de noodzaak van de gevraagde voorziening een medische indicatie aan de zorgverzekeraar dienen te verstrekken.

Hygiëne bij het zwemmen en gymmen  

Een belangrijke regel in het zwembad: kinderen met open wondjes, voetwratten, waterwratten en wratten die aangestipt zijn en kinderen met 

open eczeem mogen niet zwemmen. Dit vanwege de hygiëne. Kinderen met hoofdluis mogen alleen zwemmen en gymmen na overleg met de 

verpleegkundige.

ID-verplichting  

Het is wettelijk verplicht om je te kunnen legitimeren (zie hiervoor de wettelijke regelgeving). Bij aanmelding moet identificatie geschieden en het bsn-nummer worden 

doorgegeven.

Incidentmeldingsysteem 

In elke organisatie gebeuren zaken welke als minder positief ervaren worden. Soms heeft dit gevolgen door bijvoorbeeld een letsel of schade. Om voortdurend onze kwaliteit te bevorderen 

en de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen wordt gewerkt met een incidentmeldingsysteem. Dit betekent dat een medewerker een (bijna-) incident, ongeval, of fout dient te registreren 

waarna de leidinggevende verdere acties bepaalt. 
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           week 17    1
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19 20 21 22

23       week 21 24 25 26 27 28 29
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Individueel ondersteuningsplan

Het Individueel ondersteuningsplan vertaalt de 

hulpvraag van uw kind tot concrete doelen 

en acties welke van toepassing zijn op de 

verblijfsafdelingen van Adelante. 

Infectie (kinderziekten)

Heeft uw kind een infectie/ kinderziekte (of het vermoeden van), 

dan moet dit, voorafgaand aan de schooldag gemeld worden aan de 

verpleegkundige. Er zal dan overlegd worden of het kind kan deelnemen aan 

het onderwijs/ revalidatieprogramma. 

Informatiebronnen  

Op de website van Adelante treft u al ons informatiemateriaal aan. Daarnaast ontvangt u 

minimaal drie keer per jaar de nieuwsbrief voor ouders/verzorgers digitaal. Drie keer per jaar 

verschijnt ‘Adelante Actueel’: het informatieblad van Adelante. De oudervereniging geeft enkele keren 

per jaar het ‘Ouderblaedje’ uit met actuele informatie en informatie over activiteiten van de oudervereniging.

Intermezzo 

In verband met de (ver)nieuwbouw is momenteel geen informatie beschikbaar.

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling 

van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een doktersassistente. 

Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat oudere kinderen, terecht met de meest uiteenlopende vragen over 

opvoeden en opgroeien. Bij vragen of zorgen over een kind kan men een afspraak maken voor een gesprek met een van onze JGZ-medewerkers. 

Het JGZ-team Valkenburg is bereikbaar elke werkdag van 8.30 - 12.30 uur via tel. 043-8506693 of e-mail: InfoJGZ.Heuvelland@ggdzl.nl

Kindbespreking  

Deze worden georganiseerd voor kinderen/jongeren met een revalidatie-indicatie. Binnen deze besprekingen, wordt samen met u de behandeling besproken, 

geëvalueerd en gepland. Vanaf 12 jaar mag uw kind hierbij aanwezig zijn. De verslaglegging van deze bespreking wordt vastgelegd binnen het revalidatie elektronisch 

patiënten dossier (R-EPD). De kindbesprekingen worden per leerweg op vaste dagdelen gepland. gezien de complexiteit van het plannen van deze besprekingen kunnen deze 

alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verzet. 

Klachten 

Waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt of kunnen problemen ontstaan. De medewerkers van Adelante zijn zich hiervan ten volle bewust. Indien u ontevreden bent, kunt u dit altijd 

met een medewerker bespreken. Indien u niet tevreden bent met de oplossing of u vindt het te moeilijk om uw klacht met de rechtstreeks betrokkene te bespreken dan kunt u zich wenden tot de 

klachtenfunctionaris. De secretaris van de klachtencommissie is bereikbaar via 045-5282006 of 06-57592519 (maandag t/m woensdag 09.00 uur- 16.00 uur).

E-mail: klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl.
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           week 22 1 2  3
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“Koks in de keuken”

Zie ook loket sport en vrije tijd.

Zorg dragen voor je eigen maaltijd is 

een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Er 

zijn al twee groepen kinderen met veel enthousiasme 

gestart met de “koks in de keuken” club. Reden genoeg om 

door te gaan met de club. Het idee is om op een gezellige en 

leuke wijze vaardigheden op te doen in de keuken. We starten met 

simpele maaltijden en lekkernijen. Dit breiden we uit tot een heerlijk drie 

gangen menu. Een keer per jaar koken de deelnemers een diner voor ouders/

verzorgers. Zo kunnen ze laten zien wat ze hebben geleerd. 

Leerlingbegeleiding  

Hiertoe wordt verstaan het totale systeem van leerlingenzorg. Deze wordt vorm gegeven 

door medewerkers van de school en valt onder de verantwoordelijkheid van de Commissie van 

Begeleiding (CvB). 

Logeren  

Logeren is mogelijk in het Logeerhuis op locatie Valkenburg a/d Geul, alsook op de verschillende verblijfsafdelingen. 

Van logeren kan gebruik gemaakt worden tijdens vakanties, in het weekend of gewoon een keertje door de week. 

Daarnaast worden er thema-weekenden/ midweken georganiseerd (zie o.a. Weg Wijs weekenden). Ook kinderen met speciale 

zorgvragen (bijvoorbeeld op verpleegkundig of gedragsmatig gebied) kunnen hier van gebruik maken! Meer informatie kunt u 

opvragen bij de zorgbemiddelaar, bereikbaar via het servicebureau.

Logeren Dichtbij School

Zie ook loket sport en vrije tijd.

Dit kan tijdens ‘Logeren dichtbij school’-weken in de kleurrijke Kindervallei op het terrein van Adelante. Wat houdt ‘Logeren dichtbij school’ in?

Vader, moeder, broertjes, zusjes, opa, oma, logeren samen met uw kind in een aangepast appartement in de Kindervallei. Alle kinderen uit zijn/haar klas 

worden gezamenlijk uitgenodigd, zodat alle vriendjes en vriendinnetjes erbij kunnen zijn! De vrijwilligers van de Kindervallei zorgen voor een leuk vrijblijvend 

activiteitenprogramma: 

Een waardevol project waarin leerlingen onderling en ouders onderling een elkaar kunnen treffen! U krijgt meer info via het klassenteam in de loop van het schooljaar! 

In deze kalender vindt u wanneer de logeerweek van de klas van uw kind gepland is. 
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           week 26   1 2 3
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Loket sport en vrije tijd

Algemeen

Binnen Adelante kunt u voortaan op 1 plek terecht 

voor alle sport- en vrije tijdsinvulling, namelijk bij het loket 

sport en vrije tijd. Bij dit loket krijgt u alle informatie voor een 

passende sport en vrije tijd invulling.  

Met name bij sportactiviteiten wordt geprobeerd om dit zo dicht 

mogelijk bij het woonadres van het kind/jongere te laten plaatsvinden 

maar als dat niet de beste oplossing is dan kan dat ook in Valkenburg a/d 

Geul. De vrije-tijd-activiteiten vinden over het algemeen plaats bij Adelante in 

Valkenburg.

Op de Adelante site treft u met betrekking tot alle producten een beschrijving aan. Eventuele 

flyers en of folders zullen als PDF onder andere op de site beschikbaar zijn.

Voor verdere informatie kunt u ook terecht bij het loket sport en vrije tijd bemand door Marlies 

Gardeniers, loketsvt@adelante-zorggroep.nl of op telefoonnummer 045-5282681.

Vrije tijd 

Mogelijkheden: Dagopvang, Koks in de keuken, Musical Unlimited, Project GO, Dansen, Nice en Sweet, Logeren, 

WegWijsWeekend

Sport

Mogelijkheden: Judo, Rolstoelbasketbal, Voetbal, Diplomazwemmen, Recreatief zwemmen, Skiën, Sportinstuif, Schaken, Sport- en 

beweegadvies. Zie ook sportloket en sport OMNI-vereniging.

Medicijngebruik  

Geef altijd aan de revalidatiearts door welke medicatie(s) uw kind eventueel gebruikt. Het gebruik van medicatie op school wordt afgestemd met de 

onderwijsassistent en de verpleegkundige. Wanneer uw zoon of dochter medicatie nodig heeft, is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. U als ouder heeft hierin 

ook een verantwoordelijke taak. Onder schooltijd, opvang of tijdens logeermomenten dient de verpleegkundige, onderwijsassistente of begeleider deze medicatie toe te 

dienen. Mogelijk is uw kind in staat deze medicatie zelf te beheren en in te nemen. 

Ten behoeve van medicijngebruik geldt de volgende procedure:

•	 ouders vullen aan het begin van het schooljaar of vooraf aan de opvang of het logeren een medicatieformulier in, met een actueel medicatieoverzicht vanuit de apotheek, eraan 

toegevoegd. 

•	 het kind neemt de medicijnen zelf mee naar Adelante, bij voorkeur in de originele verpakking en met een etiket van de apotheek;

•	 wijzigingen in de medicatie (hoeveelheid, tijdstippen, enzovoort) worden door de ouders op een nieuw medicatieformulier gemeld. U kunt het formulier verkrijgen en inleveren bij de 

onderwijsassistent, de verpleegkundige of het logeerhuis;

•	 na het toedienen van de medicatie wordt deze ter verantwoording afgetekend op een medicatie-aftekenlijst.
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Wanneer uw kind opgenomen is bestaan er procedures rondom medicijnverstrekking welke 

gebaseerd zijn op wet- en regelgeving. Binnen alle organisatieonderdelen kan en mag 

een medewerker nooit een medicament verstrekken dat niet door een daartoe bevoegd 

arts voorgeschreven is. Voor medewerkers bestaat er een uitgebreide instructie rondom 

medicatiebeheer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundige of arts.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Op 1 juli 2013 is een wet, die toeziet op een verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling, in werking getreden. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaars die 

beroepshalve te maken hebben met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn 

verplicht om over een meldcode te beschikken en het gebruik ervan te bevorderen. Adelante 

heeft een meldcode die is afgeleid van het door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS) verstrekte “Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling”. 

Melding artsenbezoek buiten Adelante 

Voor bezoek van uw kind aan bijvoorbeeld de (huis)arts, tandarts of het ziekenhuis wordt u als 

ouders nadrukkelijk verzocht een meldingsformulier in te vullen (bij voorkeur twee weken van te 

voren). Dit formulier is verkrijgbaar in de klas en moet daar ook weer worden ingeleverd. U krijgt 

dit formulier vervolgens weer retour voor uw eigen administratie.

Milieuzorg 

Ook verantwoordelijkheidsbesef voor het milieu is belangrijk in het opvoedingsklimaat van 

onze school. Dat uit zich bijvoorbeeld in respect en aandacht voor de natuur en gescheiden 

inzameling van papier en chemisch afval.

MRSA (BMRO screening)

Voorkom MRSA infectie in onze instelling door uzelf de volgende vragen te stellen:

1. Is uw kind in isolatie verpleegd in een Nederlands ziekenhuis?

2. Is uw kind behandeld of opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?

3. Heeft uw kind nauw contact met levende varkens op een varkensbedrijf of woont u op een 

dergelijk bedrijf?

4. Heeft uw kind nauw contact met levende vleeskalveren op een vleeskalverenbedrijf of 

woont u op een dergelijk bedrijf?

Mocht u één of meer van deze vragen positief kunnen beantwoorden informeer dan uw 

behandelend arts of een medewerker van het servicebureau kinderen. Bij voorbaat dank voor 

uw medewerking. 

Musical Unlimited

Zie ook loket sport en vrije tijd.

Musical Unlimited is sinds 3 jaar een musical groep voor jongeren met lichamelijke beperkingen 

en/of verstandelijke beperking. Musical Unlimited is onderdeel van de Dagopvang van Adelante. 

Er wordt gewerkt aan de hand van bestaand musical repertoire. Iedere 

les zijn we bezig met zang, dans en spel en geven vorm aan scènes uit een 

bekende musical. De lessen worden gegeven door twee ervaren musicaldocenten. 

Daarnaast is er een professionele begeleiding vanuit de Dagopvang. Gestart wordt 

in september. Het gaat hierbij om 25 lessen die doorlopen tot in juni. Producties zijn: 

Grease, Lion King, Annie en Aladin. 

Onderwijsondersteunende therapie 

Op verzoek van de school komt de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist (de 

paramedici) in de groepen of op het leerplein. De paramedici kijken onder meer of er 

aanpassingen mogelijk zijn in de groep. Daardoor kunnen de functiebelemmeringen die de 

kinderen ondervinden bij het volgen van het onderwijs geminimaliseerd worden. Ook geven zij 

advies aan het klassenteam over de begeleiding van o.a. de (senso-)motorische ontwikkeling, 

taal-/leesontwikkeling, communicatieve ontwikkeling en bij eet- en drinkproblemen. Het 

gaat niet om individuele behandeling van de leerling. De inbreng van de paramedici helpt 

om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om onderwijsdoelen voor groeps- en 

ontwikkelingsperspectiefplan te realiseren.

Onderzoek 

Kinderen die in revalidatiedagbehandeling zijn, krijgen één of twee keer per jaar een medisch 

onderzoek. Dat vindt plaats vóór de kindbespreking. Als uw kind lichamelijke klachten heeft, 

verwijzen we u naar uw huisarts.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  

Dit is in plaats van het individueel handelingsplan.

OPP is gericht op de voortgang van de ontwikkeling van de leerling waarbij heldere doelen 

gesteld worden. Tevens geeft het OPP aan waar naartoe gewerkt wordt ten aanzien van de 

uitstroombestemming. 

De eisen die voor deze uitstroom gesteld worden, worden al vroeg als koers  voor het 

onderwijstraject van de leerling beschouwd.

Belemmerende en compenserende factoren met betrekking tot het functioneren  van uw kind 

worden in kaart gebracht; dit ook in relatie tot de doelen die gesteld worden ten aanzien van 

zijn/haar toekomst. 

Verder speelt het zicht op de opbrengsten (o.a. CITO- gegevens) een belangrijke rol. 

Tevens worden expliciet de doelen per schooljaar opgenomen voor taal en rekenen. Ouders 

ondertekenen het OPP. 

Opvang 

Bij Adelante kunt u gebruik maken van verschillende soorten opvang voor uw kind, denk hierbij 

aan dagopvang, buitenschoolse opvang, vakantie opvang en logeren (met verzorging 

en verpleging indien nodig). U heeft hiervoor een geldige indicatie nodig.



Ouderbijdrage 

Adelante wordt door het Rijk gesubsidieerd. Toch worden niet alle kosten vergoed. Daarbij gaat 

het soms om zaken die voor school en kind belangrijk zijn. 

Wij vragen aan de ouders een vrijwillige bijdrage voor de schoolkosten waar geen of slechts 

een gedeeltelijke subsidie van de overheid tegenover staat. Het gaat dan onder andere om 

kosten in verband met het overblijven, de leerlingenbibliotheek, gezelschapsspelletjes en 

computerspelletjes (voor als de kinderen bij slecht weer binnen blijven), computersoftware voor 

het onderwijsleerproces en een attentie voor schoolverlaters.

De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen van het SO en het VSO bedraagt 50,00 euro per 

schooljaar. De bijdrage is als volgt opgebouwd:

•		34,03	euro	voor	excursies/schoolreis;

•		2,35	euro	vieringen	en	diverse	activiteiten;

•		4,54	euro	reservering	bestuur	OVFO;

•		4,54	euro	laatste	schooldag;

•		4,54	euro	bibliotheek.

In september ontvangt u een brief van de school met het verzoek om betaling. Het is 

de bedoeling dat u binnen een maand de ouderbijdrage overmaakt op het genoemde 

rekeningnummer in de brief. Ouders die in België wonen kunnen ook contant betalen bij mevr. 

M. Mulders van het secretariaat teammanagers bij Adelante.

Wanneer u de ouderbijdrage om welke reden dan ook niet wil betalen, laat dit dan zo snel 

mogelijk schriftelijk of per mail weten aan de contactpersoon van de school. Gespreide betaling 

is ook mogelijk. Naast het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage willen we een dringend 

beroep doen op uw medewerking. U kunt daarover contact opnemen met mevr. S. Smeets via 

e-mail: s.smeets@adelante-zorggroep.nl

Ouderparticipatie/ouderhulp 

Behalve overleg zijn er ook contacten tussen Adelante en ouders via de ouderparticipatie/

ouderhulp. Op die manier bent u als ouder betrokken bij school, ontmoet u andere ouders en 

vrijwilligers (zie ook vrijwilligerswerk) en helpt u tegelijkertijd om een aantal zaken bij Adelante 

beter te organiseren. Ouderhulp en vrijwilligerswerk worden begeleid door medewerkers van 

Adelante. Zij zullen zeker een beroep willen doen op specifieke deskundigheid die u heeft via uw 

hobby of uw werk. 

Overblijven 

Tussen de middag blijven de kinderen over. Zij nemen zelf brood en drinken mee. Zij eten 

in principe tussen 12.15 uur en 12.45 uur. Daarbij zorgt het klassenteam voor begeleiding. 

Vanaf ongeveer 12.45 uur tot 13.15 uur kunnen de leerlingen onder toezicht buiten op de 

speelplaatsen spelen of bij slecht weer in de klassen. Tip: Tassen, bekers en jassen kunnen 

gemakkelijk verwisseld worden of zoek raken. Zorg daarom dat de spullen voorzien zijn van de 

naam van uw zoon of dochter.

Parkeren 

Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de daarvoor aangewezen 

parkeerplaatsen. Voor het brengen en halen van personen die slecht ter been 

zijn kunt u tot aan de hoofdingang rijden en vervolgens uw auto op een daarvoor 

bestemde parkeerplaats plaatsen. 

Let bij het parkeren op dat u niet parkeert op de parkeerplaatsen die bestemd zijn voor het 

schoolvervoer. De tijden waarop deze plaatsen voor het schoolvervoer gereserveerd zijn staan 

aangegeven op de borden bij de parkeerplaats. 

De politie ziet toe op handhaving van deze regels en treedt verbaliserend op. Dit geldt ook in de 

vakantieperiodes.

Plattegronden

In verband met de (ver)nieuwbouw zijn er geen plattegronden opgenomen in deze kalender.

Post 

Post die voor uw kind bestemd is, wordt naar de betreffende afdeling doorgestuurd. Vermeld 

altijd duidelijk de naam van het kind en de afdeling waar het kind verblijft. 

Privacy  

Ondanks de beperkte mogelijkheden trachten wij waar mogelijk de privacy te respecteren. 

Mochten er zaken zijn die u storen, maak dit dan s.v.p. aan een van de medewerkers bekend. 

Daarnaast beschikt Adelante over een privacyreglement. 

Producten 

Kinderen en ouders van kinderen met een primair lichamelijke handicap ondervinden dagelijks 

problemen bij het deelnemen (participeren) aan de maatschappij. Deze problemen kunnen 

onder andere liggen op het gebied van bewegen, communiceren, leren, persoonlijke verzorging, 

sociaal emotioneel, dagbesteding en vrije tijd. Vanuit deze problemen ontstaan bij u als ouder en 

bij uw kind vragen naar oplossingen, vragen naar hulp. Deze vragen zijn vaak onafhankelijk van 

de diagnose van uw kind. Zo kan zowel een kind met een hersenbeschadiging als een kind met 

een spierziekte problemen ervaren met het voortbewegen, met het lopen of met het spelen met 

andere kinderen in de straat.

Daarom heeft Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen van de meest 

voorkomende problemen beschreven hoe wij uw kind en u als ouder kunnen helpen bij het 

oplossen of verbeteren van deze problemen. Deze beschrijvingen per probleem worden ook 

wel ‘producten’ genoemd. De diverse beschrijvingen treft u aan op www.adelante-zorggroep.nl 

(onder het kopje brochures in de bovenste menubalk).

Raesdonck/Villa Franca  

Adelante biedt tot nu toe op drie locaties wonen/ woontrainen aan: in de Raesdonck 

in Valkenburg a/d Geul (alleen wonen) en in Villa Franca aan de rand van het centrum 

van Heerlen. En sinds december 2014 biedt Adelante in het centrum van Geleen ook 



woontrainen aan in Villa Franca Geleen. Er wordt ook uitbreiding gezocht in de regio Maastricht 

en in Midden-Limburg.

De woongroepen bieden professionele zorg- en zorgverlening aan kinderen of jongeren met een 

lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking of chronische ziekte tussen de 0 en 25 

jaar. De opzet van het woontrainen is planmatig, doelgericht en methodisch. Daarbij richten we 

ons op alle mogelijke activiteiten en situaties die je in het dagelijkse leven kan tegenkomen. In 

de Raesdonk kunnen kinderen en jongeren terecht tot de leeftijd van 25 jaar. Voor woontrainen 

geldt een minimum leeftijd van van 16 jaar. Aansluitend aan woontrainen is het mogelijk om nog 

verder te trainen met individuele woon begeleiding in een appartement van Adelante.

Rapporten 

Elke leerweg heeft eigen rapporten/verslagen en legt deze op verschillende tijdstippen aan de 

ouders voor. De verslaglegging rondom de kindbesprekingen zijn uniform (Adelante RAP).

Het rapport van de groepen die werken met speelplezier verschijnt in de vorm van een 

groeiwijzer. De leerkracht kondigt de verschijningsdatum tijdig aan. De leerweg aangepast 

basisonderwijs geeft aan het einde van het schooljaar een herinneringsboekje uit met de 

vorderingen. 

Restaurant zie Intermezzo

Roken 

Roken is verboden in de gebouwen en op het gehele terrein behalve in de daarvoor 

aangewezen rookzone bij het Adelante College. Dit rookbeleid geldt ook voor wat betreft 

de E-sigaret. Adelante heeft gekozen voor een ontmoedigingsbeleid. Er geldt een algeheel 

rookverbod voor jongeren onder de 18 jaar. 

Routebeschrijving 

Een routebeschrijving naar Adelante locatie Valkenburg a/d Geul kunt u downloaden van onze 

website: www.adelante-zorggroep.nl

Rusten 

Voor sommige kinderen kan een dag school gecombineerd met revalidatiebehandelingen 

zodanig vermoeiend zijn dat rusten onder schooltijd noodzakelijk is. Zowel bij de peutergroepen 

als op de school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten rusten. De noodzaak van rusten 

gedurende de dag kunt u bespreken met de revalidatiearts van uw kind. 

Schade/ongevallen  

Adelante kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal van persoonlijke 

bezittingen of vandalisme. Wij raden u aan waardevolle goederen thuis te laten. Indien uw kind 

voor langere tijd bij ons verblijft en apparatuur van thuis meeneemt, raden wij u aan advies te 

vragen bij uw inboedelverzekeraar.

Alle schade, die door een leerling/revalidant aan het gebouw (bijvoorbeeld 

glasschade), meubilair of eigendom van anderen (bijvoorbeeld fiets), wordt 

toegebracht, wordt op de ouders verhaald. Indien u voor schade aansprakelijk 

wordt gesteld, zal de directie u dit direct melden. De rekening van het herstellen van 

de schade wordt vervolgens naar de ouders gezonden met het verzoek deze te voldoen. 

De school is niet verzekerd voor schade ten gevolge van diefstal van eigendommen van 

leerlingen of vandalisme. Als dader en slachtoffer bekend zijn, zullen ouders onderling een 

regeling moeten treffen. 

Schooltijden

Lestijden

De lessen worden gegeven op:

Maandag  : 09.00 - 12.15 uur en 13.15 - 15.30 uur 

Dinsdag  : 09.00 - 12.15 uur en 13.15 - 15.30 uur

Woensdag :  09.00 - 12.45 uur

Donderdag : 09.00 - 12.15 uur en 13.15 - 15.30 uur

Vrijdag  : 09.00 - 12.15 uur en 13.15 - 15.30 uur

De medewerkers zijn aanwezig vanaf 08.30 uur. U kunt leerkrachten en onderwijsassistenten op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 uur en 09.00 uur en tussen 15.30 uur 

en 16.30 uur telefonisch bereiken via tel. 045-5282600. Op woensdag zijn ze bereikbaar van 

8.30 uur en 09.00 uur en tussen 12.45 en 13.00 uur. Afspraken worden na schooltijd gepland. 

Aantal lesuren  

Kinderen tot 7 jaar krijgen wettelijk elk jaar minstens 880 uur les, de overige leerlingen minstens 

1000 uur. Voor de jongste groepen wordt dan ook op een aantal woensdagen geen les 

gegeven. Wanneer uw zoon of dochter niet deelneemt aan bepaalde lessen, bijvoorbeeld 

vanwege de godsdienstovertuiging, wordt een alternatief lesprogramma aangeboden. Ook dit is 

een wettelijke bepaling. 

Lesrooster  

In alle groepen wordt volgens een lesrooster gewerkt. De activiteiten die buiten het lesrooster 

plaatsvinden, worden vooraf in een jaaroverzicht geplaatst en zijn aan de onderwijsinspectie 

voorgelegd.

Schorsing/verwijdering

Soms ontstaan er situaties die lijken uit te draaien op schorsing en/of verwijdering van 

leerlingen. Om diverse redenen zijn we hierin erg terughoudend. Toch zal het zo nu en dan 

noodzakelijk zijn. Het protocol “Schorsing en verwijdering” probeert een heldere leidraad te 

zijn in zulk soort situaties. Meer informatie over dit protocol kunt u opvragen bij 

de betreffende adjunct-directeur. Met ingang van 1 augustus 2014 worden de 

schorsingen (langer dan 1 dag) ook gemeld bij de onderwijsinspectie.



“Special Heroes”

Special Heroes is een landelijk sportstimuleringsproject om kinderen en jongeren

(6 t/m 19 jaar) in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sport en bewegen kan zijn. 

Afhankelijk van hun sportwensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. 

Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal, of wat dacht u van dansen en boogschieten. Er 

is van alles mogelijk! 

Het project is een initiatief van Gehandicaptensport Nederland, Nederlands Olympisch 

Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3 

scholen (LVC-3), met als doel de jeugdsport van leerlingen in het speciaal onderwijs een impuls 

te geven. De nauwe samenwerking tussen de drie organisaties staat borg voor voldoende 

kennis, betrokkenheid en draagvlak bij de diverse sport-, onderwijs en kennisorganisaties. Het 

programma wordt lokaal uitgevoerd door een regionale projectleider in nauwe samenwerking 

met deelnemende scholen uit het speciaal onderwijs, lokale sportverenigingen en -clubs en 

andere lokale partijen zoals, lokale ondernemers of de gemeente. Zo geven we samen een 

enorme impuls aan jeugdsport voor leerlingen in het speciaal onderwijs.

Kijk voor meer informatie over initiatieven in uw regio op de website www.specialheroes.nl 

Connie Wezeman van Adelante is regionaal projectleider van Special Heroes. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met het servicebureau.

Sponsoring en schenkingen: “Vrienden van Adelante”

Adelante biedt (kinder)revalidatiezorg, audiologie & communicatie, speciaal onderwijs en wonen. 

Ruim 1.000 professionals staan dag in dag uit klaar om volwassenen en kinderen vooruit 

te helpen naar een zo actief en zelfstandig leven. Dit werk doen wij met veel liefde en wordt 

gefinancierd door onder andere zorgverzekeraars en overheid. Maar dit is niet voldoende. Om 

de kansen en mogelijkheden van onze kinderen te vergroten, investeert Adelante continu in 

verbetering van onze zorg en onze voorzieningen. Hierbij hebben wij de steun van onze vrienden 

hard nodig. 

De wijze waarop onze vrienden ons werk steunen is divers; men ondersteunt Adelante 

structureel met een jaarlijkse financiële bijdrage, maar soms ook met een eenmalige gift. 

Daarnaast hebben wij vrienden die ons werk in natura steunen met materialen, zoals 

speeltoestellen voor de kinderen of handbikes voor onze sporters. Adelante is blij met elke 

bijdrage! Samen met onze vrienden werken wij aan betere zorg en onderwijs en steunen wij 

onze cliënten en leerlingen die zo hard werken aan hun herstel. Wilt u meer weten over de 

mogelijkheden? Stuur een mail naar: vrienden@adelante-zorggroep.nl 

Sportdag 

Tijdens de nationale sportweek organiseert de afdeling bewegingsonderwijs een sportdag of 

een ander sportevenement voor de hele school. 

Sportkleding 

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is sportkleding verplicht. Dit is andere kleding dan 

de kleding die de leerling overdag in de andere lessen draagt. Hierbij wordt het volgende 

onderscheid gemaakt:

•	 lopers: T-shirt, korte sportbroek en sportschoenen;

•	 handbewogen rolstoelers: minimaal een T-shirt;

•	 elektrische rolstoelers: geen verplichting, eventueel een T-shirt.

Sportschoenen zijn verplicht, tenzij de leerling orthopedische schoenen draagt.

De leerlingen volgen ook zwemonderwijs. Voor het zwemmen gelden de volgende 

kledingvoorschriften: 

•	 meisjes dragen een badpak (geen bikini); 

•	 jongens dragen een zwembroek (geen bermuda);

•	 voor kinderen/jongeren met lang haar wordt het dragen van een badmuts aangeraden;

•	 iedereen, behalve leerlingen van de Raesdonck en de Valkhorst, neemt een handdoek van 

thuis mee.

Sportloket

Zelf recreatief en competitief sporten is voor een kind met een lichamelijke beperking of 

chronische ziekte niet vanzelfsprekend. De sportschool of vereniging om de hoek biedt vaak 

onvoldoende mogelijkheden zowel qua faciliteiten als begeleiding. Onze medewerkers:

•	 kijken graag samen met u naar de beweeg- of sportmogelijkheden die passen bij de 

mogelijkheden en doelstellingen van uw kind.

•	 kunnen u en uw kind gericht adviseren en (indien mogelijk) doorverwijzen naar 

verenigingen, waar deze mogelijkheden wel aanwezig zijn.

•	 kunnen begeleiding bieden bij het gaan en/of blijven sporten; uiteindelijke doelstelling is dat 

uw kind duurzaam kan sporten of bewegen bij u in de buurt.

Contactpersonen: 

Joop Dacier, afdeling bewegingsonderwijs: 045 - 5282825, j.dacier@adelante-zorggroep.nl en 

Ingrid Meeuwsen, afdeling fysiotherapie: 045 - 5282636, i.meeuwsen@adelante-zorggroep.nl

Sport OMNI-vereniging

Adelante biedt een aantal na- en buitenschoolse sportmogelijkheden aan. Deze worden 

verzorgd door de beweegprofessionals van de school of van extern, te weten:

•	 judo, op vrijdagmiddag

•	 dansen/bewegen op muziek op maandagmiddag

•	 zwemlessen op dinsdag- en donderdagmiddag

•	 zwemlessen op woensdagmiddag

•	 zwemlessen op zaterdagochtend

•	 recreatief zwemmen op zaterdagochtend

•	 voetbal (Soccer Arena in Kerkrade) op maandagmiddag

Stagiaires 

Bij Adelante zijn stagiaires werkzaam. Het betreft o.a. studenten van de academies 

voor basisonderwijs, Leeuwenborgh opleidingen, Fontys Sporthogeschool, opleiding 

fysiotherapie, kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie en het Arcuscollege, 



de opleiding Orthopedagogisch Muziek Beoefenen (OMB) en de opleiding Creatieve Therapie 

Drama. Artsen in opleiding (AIO), artsen niet in opleiding (AGNIO) en bewegingswetenschappers 

in opleiding van de universiteit in Maastricht. De stagiaires worden zowel vanuit Adelante als hun 

opleiding begeleid.

Stichting Wigwam/Ronald McDonald Kindervallei

Op het terrein van Adelante in Valkenburg a/d Geul wordt door Stichting Wigwam, in 

houten wigwamhuisjes, vakanties georganiseerd voor gezinnen met een kind of jongere 

met een (ernstige) beperking in de leeftijd van 3 tot 21 jaar. Tijdens deze vakanties wordt 

er op de doordeweekse dagen een grensverleggend en avontuurlijk activiteitenprogramma 

georganiseerd. Ouders hebben dan de tijd voor zichzelf of voor elkaar. De vakanties worden 

aangestuurd door professionals, met ondersteuning van vele vrijwilligers. Er bestaat een 

intensieve samenwerking tussen Stichting Wigwam en Adelante. Zo kan er onder andere 

verpleegkundige zorg door Adelante geleverd worden. De wigwamhuisjes zijn tijdens het 

kampeerseizoen ook te huur voor mensen met of zonder een beperking.

In 2007 is de Ronald McDonald Kindervallei in gebruik genomen. De Kindervallei (een initiatief 

van de Stichting Revalidatie Limburg (nu Adelante) en het Ronald McDonald Kinderfonds) 

bestaat uit drie voorzieningen: een logeermogelijkheid (“thuis ver van huis”) voor gezinnen met 

een kind met een handicap dat Adelante bezoekt, een huiskamer waar gezinnen met een kind 

met een handicap enkele uren kunnen doorbrengen en de mogelijkheid tot vakantie gedurende 

het hele jaar.

Therapeutische peutergroepen

Binnen Adelante zijn er drie peutergroepen. 

•	 Dikkie Dik: veiligheid, individuele benadering en socialisatie

•	 Kikker en Nijntje: socialisatie en taakgerichtheid

In de vroegrevalidatie van Adelante maken jonge kinderen ( 0-4 jaar) met een lichamelijke 

beperking als ook steeds meer kinderen met medisch interne problemen, conditionele defecten, 

voedingsproblemen en bijzondere syndromen, een start in het revalidatieproces. De nadruk 

bij deze doelgroep ligt op het vroegtijdig onderkennen, diagnosticeren en behandelen van het 

jonge kind met een beperking, in een veilige omgeving voor het kind en zijn ouders. Vanuit een 

basis van veiligheid en vertrouwen staan het bieden van ontwikkelings- en ontplooiingskansen 

centraal.                                                                                 

De vaardigheden die kinderen leren zijn functioneel d.w.z. ze zijn relevant in hun dagelijks leven 

en bevorderlijk voor hun communicatie, hun exploratie, hun spel en hun onafhankelijkheid. 

Ouders hebben in de beginfase van de revalidatie nog extra ondersteuning nodig bij 

verwerkingsproblemen.

Adelante kinderen heeft in samenwerking met ouders en behandelaars een pedagogische 

wegwijzer ontwikkeld die hen steun moet bieden bij het opvoeden en begeleiden van het kind.

De ochtenden starten om 08.45 uur en duren tot 12.15 uur. Er is ook behandeling in de middag 

mogelijk. Meer informatie treft u aan op de website.

TPG vakantierooster 2015/2016

Vakantie Eerste Laatste dag

Kerstvakantie 21-12-2015 01-01-2016

Carnaval 08-02-2016 12-02-2016

Paasmaandag 28-03-2016

Meivakantie 25-04-2016 06-05-2016

Pinkstermaandag 16-05-2016

Zomervakantie 01-08-2016 26-08-2016

Studiedagen:  14-10-2015

                         13-01-2016

                         16-03-2016

                         22-06-2016

Ouderavonden: 

25 -02-2016  Vervolgtraject, doorstroom, schoolkeuze 

26-11-2015   Algemene kennismakingsouderavond

30-06-2016   Thema ouderavond

Trakteren/verjaardagen 

Het is natuurlijk een leuke verrassing als u of uw zoon/dochter de klasgenootjes en/of de 

personeelsleden trakteert. Toch adviseren wij u om tevoren even te overleggen met het 

klassenteam, zodat u weet of de traktatie geen (medische) problemen oplevert. In de jongste 

groepen mogen ouders de verjaardag in de klas meevieren. Voor het schooljaar 2015-2016 

geldt dit voor de speelpleziergroepen (LBO). 

Tussendoortjes

Voordat uw kind naar school komt, is het belangrijk om thuis eerst goed te ontbijten. Dit 

bevordert de concentratie en de algemene fitheid van uw kind. Onder schooltijd zijn er drie 

vaste momenten waarop kinderen iets kunnen eten en/of drinken. Wij vragen ouders om hun 

kind iets gezonds mee te geven voor die momenten. Enkele suggesties: 

speelpauze 10.30-10.45: een (afgesloten) beker melk, chocolademelk of vruchtensap en een 

gezonde versnapering (sultana, liga, mueslireep of een stuk fruit);

lunchpauze van 12.15-12.45: een beker melk, chocolademelk of vruchtensap en een gezonde 

boterham met gevarieerd beleg zoals vlees, kaas en beperkt zoet;

voor de jongere leerlingen is er in de middag tijd voor een fruitmoment en eventueel iets te 

drinken.

De lege drinkpakjes worden weer mee terug naar huis gegeven. 



Vakantierooster 2015-2016

Vakantie Eerste Laatste dag

Herfstvakantie 26-10-2015 30-10-2015

Kerstvakantie 21-12-2015 01-01-2016

Carnaval 08-02-2016 12-02-2016

Paasmaandag 28-03-2016

Meivakantie 25-04-2016 06-05-2016

Pinkstermaandag 16-05-2016

Zomervakantie 25-07-2016 02-09-2016

Studiedagen:  14-10-2015

   13-01-2016

   16-03-2016

   22-06-2016

De Valkhorst

In De Valkhorst in Valkenburg a/d Geul kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd tussen 0 en 20 

jaar terecht, die tijdelijk door een complexe zorg- of revalidatievraag niet thuis kunnen verblijven; 

dag en nacht, zeven dagen per week. Op deze speciale afdeling is 24-uurs verpleegkundige 

zorg gegarandeerd. Daarbij zorgen wij ervoor dat de behandelingen, zoals afgesproken met 

de verschillende disciplines zoals fysio-, ergotherapie en logopedie, worden gecontinueerd. 

Elk kind/jongere heeft een eigen slaapkamer, maar deelt met de overige kinderen/jongeren een 

gemeenschappelijke woonkamer, keuken en tuinterras. In de groep heerst een huiselijke sfeer, 

zodat uw kind zich snel ook bij ons thuis voelt. Neem voor meer informatie contact op met het 

servicebureau.

Verlofaanvraag (buitengewoon verlof) 

Als u voor uw leerplichtig kind verlof wilt aanvragen buiten de normale schoolvakanties, moet 

dat minimaal twee weken van tevoren in een schriftelijk verzoek aan de schooldirectie. In het 

verzoek moet duidelijk staan waarom u extra verlof vraagt. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar 

bij de klas en moet daar ook weer worden ingeleverd. U krijgt schriftelijk antwoord. Als uw 

verzoek wordt afgewezen kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie van de school. 

Verpleging (dagrevalidatie)

Bij de mytylschool werken verpleegkundigen die zorgen voor de dagdagelijkse verpleegkundige 

zorg binnen school en bereikbaar zijn bij calamiteiten. ze zijn bereikbaar vanaf half 9 via het 

servicebureau of via de mail: dagverpleging@adelante-zorggroep.nl

Vervoer 

Afmelden  

Als uw zoon of dochter een dag geen gebruik maakt van het vervoer moet u dat zelf melden bij 

het taxibedrijf.

Regeling 

De meeste gemeentes hebben een speciale vervoersregeling. In de regeling zijn afspraken 

vastgelegd met een vervoersbedrijf. Als u daarover meer wilt weten, kunt u contact opnemen 

met de gemeente waar u woont. Aanvraagformulieren van de gemeente Maastricht voor 

gemeentevervoer kunt u bij het servicebureau opvragen. Mocht de gemeente vragen hebben 

over de noodzaak van een speciale vervoersregeling, dan kunt u vragen contact op te nemen 

met de schoolleiding.

Schoolvervoer 

Als uw kind leerling is van de mytylschool komt het meestal in aanmerking voor schoolvervoer. 

Dit is het geval als uw kind door de afstand of zijn/haar beperkingen geen gebruik kan maken 

van het openbaar vervoer. De gemeente van uw woonplaats is verantwoordelijk voor de 

organisatie en de financiering van dit vervoer. U dient dit vervoer aan te vragen bij de afdeling 

onderwijs van uw gemeente. De mytylschool moet de inschrijving als leerling melden aan uw 

gemeente. Leerlingen van de mytylschool met een medische indicatie van de revalidatiearts 

kunnen ook in aanmerking komen voor het ziekenvervoer.

Vervoer leerlingen tijdens activiteiten 

Voor het vervoer bij een excursie, werkweek of een andere buitenschoolse activiteit kan er 

in bepaalde gevallen gekozen worden voor vervoer ‘met eigen vervoermiddel’. Dit betekent 

dat leerlingen in de privéauto van leerkracht, assistente of vrijwilliger vervoerd zullen worden. 

In dit geval is er voor het voertuig minimaal een WA-verzekering maar tevens een ongevallen 

inzittendenverzekering van toepassing. In principe tekent u voor deze wijze van vervoer een 

verklaring. Mocht u toch bezwaren hebben tegen het vervoer op bovengenoemde manier dan 

kunt u dit tijdig kenbaar maken bij de klassenleerkracht, zodat hiermee rekening gehouden 

kan worden. Adelante beschikt ook over een aangepast busje waarmee onze leerlingen ook 

vervoerd kunnen worden tijdens een excursie of uitstapje. De medewerker die deze bus 

bestuurt moet beschikken over een certificaat busvervoer. 

Weekendvervoer voor klinisch opgenomen kinderen

Voor kinderen of jongeren die intern zijn opgenomen, geldt dat de ouders zelf hun kind halen en 

brengen. In uitzonderingsgevallen kunt u in overleg treden met uw zorgverzekeraar.

Ziekenvervoer 

Kinderen die alleen voor revalidatiebehandeling naar het centrum komen (of leerlingen van de 

mytylschool met een medische indicatie), kunnen gebruik maken van het ziekenvervoer. Uw 

eigen zorgverzekeraar kan u informeren over de regelingen die hierop van toepassing zijn. Voor 

hulp rondom het ziekenvervoer kunt u ook terecht bij maatschappelijk werk.

In alle gevallen van vervoer geldt dat de ouder, in het kader van veilig autovervoer, er zelf 

zorg voor dient te dragen dat een eventuele rolstoel van een buikriem voorzien is.



Vieringen  

Elk schooljaar wordt met de groepen een kerst- en een paasviering gehouden. Deze vieringen 

worden gehouden rondom een thema, waar met de kinderen in de voorbereidende lessen op 

wordt ingegaan. Kinderen die vanwege hun geloofsovertuiging, niet aan deze vieringen kunnen 

deelnemen, krijgen een alternatief programma.

Vrije tijd

Zie loket sport en vrije tijd.

Vrijwilligerswerk  

Binnen Adelante zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers kunnen en mogen nooit de inzet 

van een professional vervangen, ongeacht hun diploma of competenties. Van vrijwilligers 

kunnen daarom ook nooit dezelfde taken en verantwoordelijkheid verwacht worden als van een 

medewerker. Alle vrijwilligers die werkzaamheden bij Adelante verrichten zijn in het bezit van een 

recente verklaring omtrent gedrag (VOG). Vrijwilliger worden? U kunt zich hiervoor aanmelden bij 

het servicebureau. 

Vroegrevalidatie

Zie therapeutische peutergroepen.

Wachttijden 

Mogelijk kunt u een vorm van wachttijd of wachtlijst ervaren voordat daadwerkelijke 

behandeling, begeleiding of zorg begint. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld en 

van de verdere voortgang op de hoogte gehouden.

Websites

Algemeen

www.adelante-zorggroep.nl

www.wigwamvallei.nl

Cliëntorganisaties

www.bosk.nl (vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders)

www.gehandicapten.pagina.nl (startpagina met leuke en nuttige voor en over gehandicapten)

www.vsn.nl (vereniging spierziekten Nederland)

Financiering

www.zorgzwaartebekostiging.nl (site van ministerie van Volksgezondheid over   

zorgzwaartepaketten)

www.persaldo.nl (informatie over Persoonsgebonden budget)

www.ouderenrugzak.nl

www.rijksoverheid.nl (Ik heb wat, krijg ik ook wat?)

Hulpmiddelen

www.defauwes.nl (orthopedisch schoenmaker)

www.hethic.nl/Hic/index.fcu (hulpmiddelen informatie centrum)

www.handy-wijzer.nl (handywijzer)

www.2dehands.nl/revalidatie (tweedehands hulpmiddelen)

www.vsn.nl/hulpmiddelen (hulpmiddelen bij spierziekten)

www.verenigingvan1schoenigen.nl (vereniging van eenschoenigen)

Informatie over ziektebeelden

www.gezondheidsplein.nl

www.kinderorthopedie.nl

www.kinderziekten.startkabel.nl

www.cg-raad.nl (chronisch zieken en gehandicaptenraad)

Relevante andere zorg en begeleidingsorganisaties

www.mee.nl (advisering en begeleiding bij vragen over onderwijs, opvoeden, wonen, werken 

etc.)

www.bjzlimburg.nl (advisering en hulp bij problemen bij opvoeden en opgroeien)

Scholen

www.rec3limburg.nl (REC 3 scholen)

www.zeon.nl (regionaal expertise centrum)

Wetgeving en algemene informatie

www.rijksoverheid.nl

www.regelhulp.nl

www.cfi.nl

www.fvo.nl 

Weg Wijs Weekenden

Zie ook loket sport en vrije tijd.

Samen met Ronald McDonald Kindervallei en Stichting Wigwam Vallei Nederland organiseert 

Adelante ieder jaar “Weg Wijs Weekenden” voor kinderen en jongeren met een beperking. De 

kinderen/jongeren kunnen dan ervaren hoe het is om een weekend van huis te zijn en kennis 

maken met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Deze weekenden starten op vrijdag middag 

15.30 en duren tot zondag middag 16.00. Er zijn minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers per 

keer. De kinderen/jongeren logeren in het Logeerhuis. Meer informatie kunt u opvragen bij de 

zorgbemiddelaar, bereikbaar via het servicebureau.

Ziek- en herstelmelding  

Als uw kind ingepland staat voor een behandeling en/of niet naar school kan komen 

in verband met ziekte dan kunt u uw kind ziekmelden via tel. 045-5282121 (alle 

werkdagen van 08.00 tot 09.00 uur). Vergeet ook niet de taxi/vervoerder te bellen. 



aanschaF 
basismaterialen

Eigen bijdrage basismaterialen voor leerweg basisonderwijs en 

leerweg aangepast basisonderwijs:

•	 een etui; 

•	 een gum;

•	 een slijper;

•	 doosje kleurpotloden;

•	 mapje stiften;

•	 een plakstift (bijvoorbeeld Pritt);

•	 een 23-rings klapper met tabbladen;

•	 een overzichtelijke schoolagenda, waarbij één week verdeeld is over twee pagina’s;

•	 koptelefoon (geen ‘in-ear’ oordopjes);

•	 USB-stick alleen voor leerlingen die op een laptop werken.

N.B.: De aanschaf van deze materialen is niet van toepassing voor de leerlingen van Zon, Ster 

en Regenboog.

Laat u ons s.v.p. ook even weten wanneer uw kind beter is. Op deze manier kunnen alle 

behandelaars/klassenteams via infobriefjes op de hoogte gebracht worden. Wanneer u uw kind 

niet afmeldt zal het klassenteam nog dezelfde dag telefonisch contact met u opnemen.

Wanneer het regelmatig voorkomt dat afwezigheid van kinderen niet doorgegeven wordt, zijn we 

genoodzaakt en verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Zorglijn voor langdurig zieke kinderen 

Adelante heeft verschillende zorglijnen ontwikkeld voor de behandeling van langdurig zieke 

kinderen (LZK). Momenteel biedt LZK 3 programma’s aan:

1. DiaCare4U, voor jongeren met diabetes type 1.

2. FitCare4U, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren met een 

lichamelijke beperking.

3. programma voor jongeren met het chronisch pijn e/o vermoeidheids syndroom 

(momenteel op individuele basis, mogelijkheden om dit groepsgewijs aan te bieden 

worden onderzocht).

4. (het programma ObesiCare4U, voor jongeren met ernstig overgewicht, krijgt na een korte 

onderbreking in schooljaar 2015-2016 een doorstart).

Deze programma’s zijn ontwikkeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in de reguliere zorg 

zijn “vastgelopen” met de zorg die de aandoeningen op dagelijkse basis met zich meebrengt.

Doel van de programma’s is het in kaart brengen en voorkomen van een toename in psycho-

sociale problemen, het voorkomen van het krijgen van een onoverbrugbare leerachterstand en 

het voorkomen van complicatie op de korte en lange termijn.

De ontwikkelde programma’s kennen een multidisciplinaire aanpak, waarbij binnen deze 

programma’s Adelante behandeling, onderwijs, educatie, medische en psychosociale 

ondersteuning zijn samengebracht in één intensief traject. De ouders/verzorgers worden actief 

betrokken bij de veranderingsprocessen. Indien nodig wordt ook de school en de omgeving van 

de jongere bij de behandeling betrokken. 

De programma’s bestaan uit een klinische opname (variërend van 3 tot 5 weken), waarbij de 

jongeren door de week in een paviljoen van Adelante verblijven. Alleen in de weekends gaan 

zij naar huis. Ze krijgen in een groep van gemiddeld 8 jongeren het intensieve behandeltraject 

aangeboden. Voor meer informatie kijk op de site van Adelante, www.adelante-zorggroep.nl

Zwemmen  

Twee keer per jaar kunnen de leerlingen zwemmen voor een diploma, brevet of certificaat. Dit 

‘afzwemmen’ vindt plaats op een woensdagmiddag in zwembad ‘De Joffer’ in Voerendaal. Voor 

het vervoer vanuit Voerendaal naar huis na afloop wordt een beroep gedaan op de ouders. De 

ouders worden tijdig hierover geïnformeerd.



bestuur, directie 
en adressen 
Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Onderstestraat 29, 6301 KA  Valkenburg a/d Geul,

t 045-5282600, f 045-5282120

sbk@adelante-zorggroep.nl

www.adelante-zorggroep.nl

Raad van bestuur Adelante

Dhr. J.M.P. Essers (voorzitter)

Dhr. C. Terleth

Raad van bestuur Adelante is bestuursgemandateerde voor de mytylschool.

Directie en managementteam Adelante locatie Valkenburg 

Mevr. C. Gilissen, directeur mytylschool a.i./teammanager ambulante begeleiding

Dhr. S. Balk, manager bedrijfsvoering kinderrevalidatie en wonen a.i.

Dhr. R. Roijen, medisch manager kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Dhr. S. Bosch, teammanager jongerenrevalidatie (13-20 jarigen), teammanager 

langdurig zieke kinderen (LZK)

Dhr. P. Leentjens, teammanager kinderrevalidatie (0-12 jarigen)

Mevr. M. Lion, teammanager leerweg basisonderwijs

Mevr. M. Kurvers, teammanager leerweg aangepast basisonderwijs

Dhr. R. Schade, teammanager leerweg VSO Praktijk

Dhr. M. Moonen, teammanager leerweg VSO/VMBO/HAVO a.i.

Mevr. N. van der Donk, teammanager verblijf & klinische zorg

Mevr. V. Maessen, teammanager servicebureau

Klachtenregeling

Adelante klachtencommissie cliëntenzorg, 

Zandbergsweg 111, 6432 CC  Hoensbroek,

tel. 045-5282006 óf 06-57592519 van ma t/m wo tussen 09.00 en 16.00 uur

e-mail: klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl

Cliëntenraad

Dhr. M. van Luik (voorzitter). Schriftelijk bereikbaar via: Adelante t.a.v. secretariaat 

cliëntenraad, Postbus 88, 6430 AB HOENSBROEK

De ambtelijk secretaris mevr. C. Cox is bereikbaar via tel. 045-5282208 of stuur 

een e-mail naar: clientenraad@adelante-zorggroep.nl

Oudervereniging

Mevr. Sandra Snackers (voorzitter) 

E-mail: sanneke.snackers@gmail.com 

Mevr. Miriam Vaessen (secretariaat) Bestuursleden: vacant

E-mail: miriamvaessen@live.nl 

Medezeggenschapsraad  

Oudergeleding:  Personeelsgeleding:

Dhr. I. Suijkerbuijk, voorzitter Dhr. R. Notermans

Mevr. M. Limpens  Mevr. A. Mak

Dhr. G. Penders  Mevr. A. Aarts

Mevr. C. Roumen  Mevr. R. Schrooders

 

Mevr. E. Bakker, ambtelijk secretaris 

E-mail: medezeggenschapsraad@adelante-zorggroep.nl

Inspectie

Inspectie van het onderwijs

E-mail: info@owinsp.nl

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen en klachten over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Voor klachten over sexuele intimidatie en geweld kunt u terecht bij de 

vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (tijdens kantooruren).

Inspectie voor de gezondheidszorg

Website: www.igz.nl



teams/leerweGen
REVALIDATIE

We onderscheiden binnen de revalidatie een drietal teams:

1.  Team kinderrevalidatie (0-12 jarigen)

  teammanager: P. Leentjens 

  artsen: R. Roijen, J. Bekker en L. Speth 

2.  Team jongerenrevalidatie (13-20 jarigen)

  teammanager: S. Bosch 

  arts: P. Heuts

 

3.  Team langdurig zieke kinderen 

  teammanager: S. Bosch

  arts: P. Heuts

ONDERWIJS

De termen “Speciaal Onderwijs” en “Voortgezet Speciaal Onderwijs” geven de verdeling aan 

in de leeftijd van onze leerlingen. Bij Speciaal Onderwijs gaat het om de leerlingen van 4 tot 

en met 13 jaar. De jongeren van 14 tot 20 jaar bezoeken het Voortgezet Speciaal Onderwijs. 

Het onderwijsaanbod hebben wij gestructureerd op leerniveau’s. Deze zijn verdeeld in vier 

verschillende leerwegen: 

Leerweg basisonderwijs (4-12 jarigen)

teammanager: M. Lion

Hieronder vallen de klassen: Regenboog, Zon, Ster, 3, 3/4 A/B, 5/6A, 6/7A, 7/8A, 4/5 B, 6/7B.

Leerweg aangepast basisonderwijs (4-12 jarigen)

teammanager: M. Kurvers

Hieronder vallen de klassen: Zilver, Rood, Paars, Groen. Blauw, Geel, Wit, Oranje.

Leerweg VSO Praktijk (13-20 jarigen)

teammanager: R. Schade

Hieronder vallen de klassen: Pre entree klas, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, en P10. 

Leerweg VSO/VMBO/HAVO (13-20 jarigen)

teammanager: M. Moonen a.i. 

Hieronder vallen de klassen: Pre entree klas, VMBO 1, TL 2, BB/KB 2, TL3, KB 3, BB 3, TL 

4A/B, KB 4, BB 4, HAVO 5, 

Ambulante begeleiding

teammanager: C. Gilissen

VERBLIJF & KLINISCHE ZORG

teammanager: N. van der Donk

arts: R. Roijen

Dit team biedt zorg en begeleiding aan in de vorm van verschillende producten en diensten, 

te weten 24-uurs (revalidatie)verpleging, buitenschoolse opvang, dagopvang en sportinstuif, 

vrijetijdsloket, wegwijsweekenden, logeren, peuteropvang, (tijdelijk) wonen, begeleid zelfstandig 

wonen, woontrainen, dagtrainen en pedagogische thuisondersteuning. 

SERVICEBUREAU 

teammanager: V. Maessen

Het team servicebureau heeft een primair ondersteunende functie binnen Adelante aan de 

domeinen revalidatie, onderwijs en verblijf & klinische zorg. 



doelen 

Op deze pagina treft u de belangrijkste kindgerichte doelen per domein per team aan voor het 

schooljaar 2015-2016.

REVALIDATIE 

•	 Implementatie of voortzetten van projecten in verband met de ontwikkeling van een 

toekomstbestendig kindcentrum aan de hand van de in 2014 opgestelde notitie.

•	 Vormen van kleinere subteams geïntegreerd met klassenteams. 

•	 Verbeteren van de plansystematiek gekoppeld aan de nieuwe 120 dagen regel van 

zorgverzekeraars.

•	 Afronden van vernieuwbouw waarbij vergroten van de integratie revalidatie-onderwijs wordt 

gerealiseerd. De verschillende disciplines werken transparanter door het gebouw, vaste 

werkplekken los latend.

•	 Implementatie ontwikkelde visie op Transitie (integrale benadering Revalidatie, Onderwijs, 

Verblijf & Klinische zorg voor de jongeren en jong volwassenen).

•	 In toenemende mate groepsgewijs aanbieden van behandelingen.

•	 Verder beschrijven van zorgprogramma’s revalidatiebehandeling.

•	 Toenemende aandacht voor initiatieven rondom ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

en ‘shared decision’.

•	 Verder uitbouwen en verbeteren van kort intensieve (daar waar nodig cyclische) 

behandelprogramma’s zoals FitCare4U, diacare4U, obesicare4U en hand in hand survival 

kamp. Daarnaast opzetten van korte intensieve observatie programma’s onderwijs 

geïntegreerd met revalidatie. 

ONDERWIJS

Leerweg basisonderwijs

•	 Opbrengstgericht werken invoeren op schoolniveau; waarbij de diverse leerroutes worden 

uitgewerkt.

•	 Vergroten van de competenties van de leerkrachten op het vlak van natuur en techniek 

(project STEM).

•	 Verbetertraject Wereldoriëntatie (didactisch handelen en methodiek).

•	 Groepsdynamisch onderwijs: verdere verdieping t.a.v. conflicthantering/sociokring en 

sturen op breder draagvlak binnen het kindcentrum.

•	 Inrichten en het adequaat gebruiken van de leerpleinen middels onderzoekend en 

ontdekkend leren.

Leerweg aangepast basisonderwijs

•	 Opbrengstgericht werken invoeren op schoolniveau; waarbij voor onze leerweg de diverse 

leerroutes richting (arbeidsmatige) dagbesteding worden uitgewerkt.

•	 Vergroten van de competenties van de leerkrachten op het vlak van natuur en techniek 

(project STEM).

•	 Vergroten van de competenties van de klassenteams op het vlak van kunst- en 

cultuureducatie.

•	 Groepsdynamisch onderwijs: verdere verdieping conflicthantering en sociokring en sturen 

op breder draagvlak binnen het kindcentrum.

•	 Inrichten van de leerpleinen en duidelijk vorm geven aan het in gebruik nemen van de 

leerpleinen, middels onderzoekend en ontdekkend leren.

Ambulante begeleiding (AB)

•	 Participeren in samenwerkingsverbanden en ondersteuningsteams.

•	 Begeleiden op maat en op vraag.

•	 Geven van informatiebijeenkomsten op scholen en bij Adelante inzake passend onderwijs 

en rol van ambulante begeleiding.

•	 Kortdurende arrangementen.

•	 Samenwerking met andere AB diensten in expertisecentra.

•	 Samenwerking onderwijsdienst zieke leerlingen (OZL) formaliseren en uitvoeren.

•	 AB op MBO op vraag.

VERBLIJF & KLINISCHE ZORG

•	 In afstemming met gemeenten behouden en ontwikkelen van dienstverlening in het kader 

van decentralisatie Wet Langdurige Zorg naar Wmo.

•	 Verder ontwikkelen van naschools aanbod zoals musical, workshops “nice en sweet” etc.

•	 Onderzoek naar uitbreiding woontrainingscentra voor jongeren die zo zelfstandig mogelijk 

leren te leven zowel in praktische zin (wassen, koken,boodschappen doen etc) als ook op 

sociaal-emotioneel vlak (vrienden, relaties, werk).

•	 Verdere uitbreiding van regionale samenwerking met ziekenhuizen zodat kinderen eerder 

het ziekenhuis kunnen verlaten en dus eerder bij ons terecht kunnen in een kindvriendelijke 

omgeving met een medisch technisch als ook hoog zorgaanbod.



in- en uitstroom 
leerlinGen
Gedurende het schooljaar 2014/2015

 SO/LZ SO/LG SO/MG VSO/LG VSO/LZ  VSO/MG CAT.1 CAT.2 CAT.3

Instroom - - - - - - 4 5 1

Uitstroom 1 2 2 2 4 6 

Schoolverlaters juli 2015

Activiteitencentrum 11  Thuis 4

Basisonderwijs 1 VMBO 5

HAVO 2 VSO Arnhem 1

IVOO 1  VSO-T Adelante 7

MBO 18 VSO-P Adelante 7

Mytylschool 1 Werken 2 

Instroom augustus 2015

In verband met de nieuwe wetgeving (Passend onderwijs) is het bij de opmaak van de kalender 

nog niet duidelijk of alle aangemelde leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgen.

Uitstroom juli 2015

SO/MG 6  leerlingen

VSO/LZ 13  leerlingen

VSO/LG 29 leerlingen

VSO/MG 12 leerlingen

Assessment 2014/2015

Totaal assessment  2

Externe stage 32



schoolverslaG 
Met het schoolverslag informeren we jaarlijks iedereen die bij Adelante Onderwijs betrokken 

is over de schoolontwikkeling, de beleids-/jaarplannen en resultaten daarvan. Formeel 

verantwoorden we ons met het schoolverslag bij de onderwijsinspectie. Het schoolverslag wordt 

eveneens aan de MR voorgelegd.

Activiteiten

In deze samenvatting van het schoolverslag (schooljaar 2013-2014) leest u wat we gedaan 

hebben om het onderwijs aan onze leerlingen te verbeteren. Dit houdt in dat we behouden wat 

goed is en werken aan zaken die we beter willen/moeten doen.

We pakken verbeterpunten op die geformuleerd zijn vanuit inspectiebezoeken, zelfevaluaties/ 

audits en gewijzigde wetgeving.

Samen sterker

Binnen Adelante (kinderen en volwassenen) maakt de school gebruik van de interne expertise. 

Onderwijs neemt deel aan de commissie kwaliteit en veiligheid (Adelante breed). De 

verbeteracties worden binnen het kwaliteitsteam adelante kinderen in de opgenomen in de 

z.g.n. verbetermatrix.

Schoolverslag

Het verslag bestaan uit 4 delen. Dit zijn de gezichtspunten perspectieven van waaruit we als 

organisatie kijken naar onze klanten, interne organisatie relatie met de maatschappij en de 

verdere ontwikkelingen/continuïteit van Adelante onderwijs.

Genoemde gezichtspunten vormen mede de peilers voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Klantperspectief:

Hierbij gaat het om afspraken over onderwijsresultaten die we met de leerlingen, ouders en 

samenwerkingspartners maken. Voorbeelden zijn:

•	 Voor de ouders van de leerlingen van de leerwegen VSO VMBO-HAVO en leerweg praktijk 

heeft een uitwerking van praktische informatie in de vorm van een aparte schoolgids.

•	 Ouders van de leerwegen VSO VMBO-HAVO en leerweg VSO praktijk worden maandelijks 

middels een nieuwsbrief over leerweg gerelateerde zaken geïnformeerd.

•	 Deelname aan ontwikkeling van Adelante website.

•	 Samenwerkingsactiviteiten: te noemen zijn hier: Stella Maris (VO school te Valkenburg), 

“Vroenhof” bejaarden, examens (met IVOO school te Meerssen, VAVO Leeuwenborg te 

Maastricht, VMBO snuffelstages bij MBO leeuwenborg te Maastricht en United World 

College te Maastricht (uitwisselingprogramma).

•	 Oudercontacten: Er is een voorstel gemaakt waarin de oudercontacten zijn 

beschreven met als doel ouders zoveel mogelijk te informeren en te betrekken. 

Tevens heeft er een  tevredenheidmeting voor ouders plaatsgevonden. Hierbij is 

een (zeer) hoge tevredenheid gemeten. Tevens zijn er verbeterpunten vanuit de meting 

geformuleerd.  

Intern perspectief:

In dit deel leggen we verantwoording af over de inzet van personeel, de middelen en het 

onderwijs aan onze leerlingen. Voorbeelden zijn:

•	 Expertise extern uitzetten naar de samenwerkingsverbanden. Deze bestaat onder andere 

uit het verder vormgeven van de producten vanuit de ambulante begeleiding.

•	 Inzet van zoveel mogelijk bevoegde docenten VSO VMBO/HAVO door scholing en werving

•	 Interne opleiding Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO) voor twee leerwegen; 

Basisonderwijs en Aangepast Basisonderwijs).

•	 Binnen de Leerweg Aangepast BasisOnderwijs heeft een training gevaarbeheersing 

plaatsgevonden.

•	 Leerlingenraad VSO VMBO/HAVO is gerealiseerd.

•	 Zelfevaluatiesysteem is verder ingericht en verbeteracties wordt volgens vaste structuur 

uitgezet.

Maatschappelijk perspectief:

Verantwoording van de middelen die door de overheid ter beschikking zijn gesteld

Hiertoe behoort ook de samenwerking met anderen waaronder de onderwijsinspectie.

Voorbeelden zijn:

•	 Verdere uitwerking vernieuwbouw.

•	 Ambulante begeleiding vormgeven aan de verwachtingen die vanuit passend onderwijs 

worden gesteld. Het aantal producten is hierin uitgebreid.

•	 Internationalisering. Leerweg VSO VMBO/ HAVO heeft deelgenomen aan project “Global 

Exploration” en heeft Zuid-Afrika bezocht.

•	 Inspectiebezoek heeft geleid tot een voldoende beoordeling (basisarangement).

Continuïteitsperspectief:

•	 Betreft beleidsontwikkeling op basis van strategisch beleidsplan,  jaarplannen, interne 

audits en inspectiebevindingen.

•	 Het planmatig en opbrengstgericht werken heeft een verdere verbetering doorgemaakt 

door het steeds consequenter doorvoeren van PDCA cyclus.

Voor meer informatie verwijzen we u naar J. Houben (onderwijskundig stafmedewerker), 

tel 045 5282810 of j.houben@Adelante-zorggroep.nl



contact
Adreswijzigingen

U wordt verzocht eventuele adreswijzigingen door te geven aan het servicebureau via tel. 045-

5282600 (e-mail: sbk@adelante-zorggroep.nl). Dit betreft o.a. wijzigingen in uw e-mailadres, 

postadres, telefoonnummer of mobiele telefoonnummer.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak heeft met een arts, behandelaar of u heeft zorg of begeleiding geboekt 

via de Wet Langdurige Zorg welke door omstandigheden niet door kan gaan dient u zich 

tijdig binnen de hiertoe gestelde termijn hiervoor af te melden. Hiervoor kunt u terecht bij 

het servicebureau van Adelante in Valkenburg a/d Geul. Bij niet (tijdig) afmelden via het 

servicebureau kunnen eventuele kosten in rekening worden gebracht.

Bellen tijdens schooltijd

Het servicebureau kan eventuele telefoongesprekken in principe alleen doorverbinden op ma, 

di, do en vr tussen 08.30 en 09.00 uur, tussen 12.15 en 13.15 uur en vanaf 15.45 uur. Op 

woensdag tussen 08.30 en 09.00 uur en vanaf 13.00 uur.

Mocht het servicebureau geen contact krijgen met de klas op bovenstaande tijdstippen, dan 

wordt een telefoonnotitie van het servicebureau gemaild naar de leerkracht(en) en assistent(en) 

van de betreffende klas.

Bezoek aan een van de artsen

Voor bezoek aan bijvoorbeeld de (huis)arts, tandarts of het ziekenhuis wordt u nadrukkelijk 

verzocht een meldingsformulier in te vullen (bij voorkeur twee weken van te voren). Dit formulier 

is verkrijgbaar bij de klas en moet daar ook weer worden ingeleverd. 

Calamiteiten

Van leerlingen die koorts hebben of waarbij zich (lichamelijke) calamiteiten hebben voorgedaan 

worden de ouders altijd zo spoedig mogelijk gebeld. De klas of de revalidatiedagverpleging 

neemt dan contact met u op. In overleg met u worden de vervolgacties bepaald. Zorg er dus 

voor dat u altijd telefonisch bereikbaar bent (en geef wijzigingen van telefoonnummers door aan 

het servicebureau).

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie neem dan gerust contact met ons op. De medewerkers 

van het servicebureau helpen u graag op weg. Zij zijn alle werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 

17.00 uur via tel. 045-5282600.

Ziek- en herstelmeldingen

Voor ziek- en herstelmeldingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via 

tel. 045-5282121 op werkdagen tussen 08.00 en 09.00 uur. Mocht u een ziek- of een 

herstelmelding willen doorgeven buiten werkdagen verzoeken wij u rechtstreeks contact op 

te nemen met de afdeling waar uw kind/jongere verblijft. Wanneer u uw kind s’ochtends niet 

afmeldt, neemt het klassenteam vóór 10.00 uur telefonisch contact met u op.

SerVicebureAu: 

TeL. 045-5282600

ZieK- en herSTeLmeLdinGen: 

TeL. 045-5282121

 
AfSprAAK AnnuLeren: 

TeL. 045-5282600

TAxibedrijf:

TeL. 



ADELANTE

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen 

biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met 

een primair lichamelijke beperking. bij de mytylschool 

kunnen de kinderen terecht voor speciaal basisonderwijs 

en speciaal voortgezet onderwijs. Verder bieden wij 

o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm van logeren, 

dagopvang en woontrainen. Adelante kinderrevalidatie, 

speciaal onderwijs & wonen maakt deel uit van de 

zorggroep Adelante. de zorg van Adelante richt zich 

ook op onderzoek, behandeling en advies op het 

gebied van complexe en algemeen specialistische 

revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie 

en communicatie en arbeidsreïntegratie.

in het kenniscentrum van Adelante wordt continu 

onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering 

van behandelmethoden.

de ruim 1.100 professionals van Adelante zijn werkzaam 

in Limburg en noord-brabant. daarnaast is Adelante 

actief in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de 

ambulante begeleiding.
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Onderstestraat 29

6301 KA  Valkenburg a/d Geul

t 045 - 528 26 00

www.adelante-zorggroep.nl


