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Voorwoord
Met deze schoolgids  informeren we u graag over de belangrijkste activiteiten en praktische zaken in het schooljaar 
2016-2017. 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.

Onderwijs staat nooit stil en steeds zijn er nieuwe ontwikkelingen waarop we dienen te anticiperen. Het komende schooljaar 
zullen we wederom verdere stappen zetten richting de implementatie van opbrengstgericht werken. Tevens gaan we een 
start maken met onderzoekend en ontwerpend leren, waarin het ondersteuningsteam een belangrijke rol heeft. 
Daarnaast richten we ons expliciet op het toekomstperspectief van onze leerlingen waarbij het speerpunt participatie is. 
Dit betekent samenwerking met andere onderwijsorganisaties, uitbreiding van de stages, aansluiting van het onderwijs op 
regionale ontwikkelingen, en het bieden van onze expertise dichtbij de klant. Door gerichte samenwerking tussen onze 
artsen in de verschillende ziekenhuizen, onze ambulant begeleiders en diensten die nu al bestaan in de regio bedienen we 
kinderen, jongeren, ouders en het regulier onderwijs onze kennis en kunde door de gehele provincie.
Onze zorgprogramma’s worden transparant beschreven door gemeenschappelijke inzet van docenten en therapeuten 
waardoor onze gemeenschappelijke doelstelling van een kind een plan beter tot zijn recht zal komen.
De (ver)nieuwbouw van het hoofdgebouw is voltooid en dagelijks kunnen we allemaal van het prachtige kindcentrum 
genieten. 
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! Iedere maand zal 
per afdeling een nieuwsbrief verschijnen met daarin informatie vanuit Adelante en specifiek nieuws vanuit de leerweg.

U en uw kind kunnen ook in 2016-2017 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
Sven Balk, manager bedrijfsvoering
Ruud Roijen, medisch manager

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.
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1 Het Onderwijs op 

het VSO van Adelante 

mytylschool - 

algemene informatie 

Het VSO van Adelante mytylschool is een school voor 
leerlingen met een lichamelijke en/of meervoudige 
beperking en voor leerlingen die langdurig ziek zijn. 
Onze school creëert ontwikkelingsmogelijkheden die op 
de toekomst van de leerling gericht zijn. 
Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk 
functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, 
in (aangepast) werk of in een beschermde omgeving. 
Zelfredzaamheid wordt sterk bevorderd met het oog op 
maximale participatie in de maatschappij. 
Het onderwijs wordt aangeboden en ingevuld conform 
de Wet op de Expertisecentra. 



Passend onderwijs

Adelante biedt passend onderwijs. Dit betekent dat wij elke 
leerling het onderwijs aanbieden dat past bij zijn of haar 
ontwikkelingsmogelijkheden. Het ontwikkelingsperspectief 
wordt bij start van de schoolloopbaan vastgesteld in dialoog 
met de ouders en de betreffende leerweg. Hierbij kijken we 
meteen ook naar de uitstroommogelijkheden op het gebied 
van werk, een vervolgopleiding of vormen van dagbesteding. 

Voor leerlingen op het vmbo en de havo betekent passend 
onderwijs daarnaast ook dat onze leerlingen altijd en overal 
kunnen studeren. Door middel van de elektronische leerweg 
is het vanaf iedere plaats mogelijk om huiswerk te zien, 
opdrachten te maken en contact te hebben met de docent. 
Natuurlijk willen we dat de kinderen zoveel mogelijk op 
school aanwezig zijn en de lessen volgen. Wanneer dat niet 
kan, hoeft het programma dus niet stil te staan.

Onze missie en visie

Missie
De mytylschool van Adelante maakt deel uit van de 
Adelante zorggroep. De missie van de zorggroep is 
‘Haal het beste uit jezelf’. In het verlengde van deze 
ambitie wil het vso van Adelante het beste uit de 
leerlingen halen, volgens de kernwaarden: 
samen, expert en grensverleggend! 

Visie
“We nemen de vraag van de leerlingen (en hun naasten) 
als uitgangspunt. Voor en samen met de leerling zetten 
we alle benodigde expertise in voor het meest optimale 
en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van 
het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, 
relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. 
Adelante werkt hierbij nauw samen met ketenpartners”.

Vanuit het onderwijsconcept, waarin betekenisvolle doelen 
en het aanpakken van levensechte problemen centraal 
staan, geven we vorm aan ons onderwijs. Dit noemen we 
de context- en taakgerichte aanpak. Deze aanpak voeren 
we uit in een handelingsgericht en opbrengstgericht kader.

Het Leerlingvolgsysteem en 
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

De Adelante mytylschool werkt met een leerlingvolgsysteem 
(LVS) om de leerling en zijn of haar vorderingen goed te 
kunnen volgen. Het startpunt van dit LVS is het Ontwik-
kelingsperspectiefplan (OPP). In dit plan worden van elke 
individuele leerling de verwachtingen, bevorderende en 
belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte ten 
aanzien van zijn of haar toekomst vastgelegd. Zo ontstaat 
meteen al aan het begin van de schoolloopbaan op het 
VSO een beeld van waar naartoe gewerkt wordt. Ook 
de eisen die gesteld worden aan de gewenste uitstroom 
worden meegenomen in de koers. Elk schooljaar wordt het 
OPP opnieuw bekeken en besproken met de jongere en 
zijn of haar ouders/verzorgers. Aan de hand van dit gesprek 
worden de doelen bepaald waar in het komende schooljaar 
(extra) aan gewerkt wordt, bijvoorbeeld op het gebied van 
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taal en rekenen. Verder speelt het zicht op de opbrengsten, 
zoals CITO- en andere toetsgegevens een belangrijke rol. 
Het Ontwikkelingsperspectief wordt door de ouders 
ondertekend.

De structuur van het Ontwikkelings-
perspectief ziet er als volgt uit: 

• voor leerlingen VMBO/HAVO

Algemeen:  algemene gegevens
 didactische gegevens
 compenserende en belemmerende factoren
 uitstroomperspectief en prognose
Leerjaar 1:  toets 0 en toets 1
Leerjaar 2:  NIO-Toets en toets 2
Leerjaar 3:  toets 3, stage
Leerjaar 4:  tentamens, examens, loopbaan

• voor leerlingen VSO Praktijk

Algemeen:  algemene gegevens
 didactische gegevens
 compenserende en belemmerende factoren
 uitstroomperspectief en prognose
 specifieke onderwijsbehoefte

Om de didactische gegevens systematisch in kaart te 
brengen en te volgen wordt er binnen leerweg VSO Praktijk 
jaarlijks een cyclus doorlopen waarin we het onderwijsaanbod 
op maat aanpassen aan de prognose (opbrengstgericht 
onderwijs). Deze cyclus ziet er als volgt uit:
•	 evaluatie	arrangementen;
•	 toetsen:	2	keer	per	jaar	bij	de	uitstroomprofiel	arbeid,	
	 1	keer	per	jaar	bij	de	uitstroomprofiel	dagbesteding;
•	 analyse	toetsgegevens;	
•	 voortgangsbespreking	met	klassenteam,	LVS-begeleider			
	 en	schoolpedagoog;	
•	 terugkoppeling	in	de	Commissie	van	Begeleiding	(CvB);
•	 aanpassing	Ontwikkelingsperspectiefplan	(OPP);
•	 bespreking	met	leerling	en	ouders.
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Een mytylschool biedt onderwijs aan leerlin-

gen met een lichamelijke en/of meervoudige 

beperking en voor leerlingen die langdurig 
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Leerlingen van het VSO van Adelante mytylschool
 

Een mytylschool biedt onderwijs aan leerlingen met een 
lichamelijke en/of meervoudige beperking en voor leerlingen 
die langdurig ziek zijn. 

De leerlingen op het VSO van Adelante mytylschool zijn 12 
à 13 tot 20 jaar. 
Wij geven onderwijs aan:

leerlingen met een lichamelijke beperking
•	 leerlingen	die	door	hun	beperking	het	reguliere	onderwijs	
 niet of niet meer kunnen volgen.
•	 leerlingen	met	een	lichamelijke	beperking	die	wegens
 specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele 
 problemen het regulier voortgezet onderwijs niet (meer) 
 kunnen volgen.

leerlingen met een meervoudige beperking
•	 leerlingen	met	een	complexe	hulpvraag.	
•	 leerlingen	die	ernstig	motorisch	en	verstandelijk	beperkt	
 zijn, waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau
  functioneren.
•	 leerlingen	met	een	lichamelijke	en/of	verstandelijke	
 beperking waarbij ook sprake is van beperkingen op 
 auditief, visueel, communicatief en sociaal-emotioneel 
 gebied.

langdurig zieke leerlingen 
•	 leerlingen	die	vanwege	veel	ziekteverzuim	het	regulier	
 voortgezet onderwijs niet (meer) kunnen volgen. 

leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
•	 leerlingen	die	na	een	ongeluk	of	hersenbloeding	niet	meer
 terug kunnen naar hun reguliere school.

‘Tijdelijke’ leerlingen
Adelante biedt speciale zorgprogramma’s aan voor kinderen 
en jongeren met diabetes (Diacare4U) en obesitas 
(Obesicare4U) en voor jongeren die fysiek sterker en 
zelfstandiger willen worden (FITcare4U) . Deze kinderen en 
jongeren verblijven een korte periode bij Adelante. 
Tijdens dit verblijf gaan ze ook bij Adelante naar school.

Introductie 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar organiseren 
we voor alle leerlingen een leuke introductie. De leerlingen 
kunnen dan zo op een ongedwongen wijze kennis maken 
met nieuwe leerlingen in de klas en met leerlingen uit andere 
klassen. 
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3 De leerweg 

VSO 

VMBO/HAVO
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VMBO
Op het VMBO biedt Adelante drie verschillende leerwegen 
aan:
•	de basisberoepsgerichte leerweg (bb)
•	de kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
•	de theoretische leerweg (tl)

De leerlingen op het VMBO volgen onderwijs dat overeenkomt 
met het regulier onderwijs. Het verschil is dat het examen 
vmbo bij Adelante gespreid kan worden over twee jaar, in 
plaats van de reguliere 4-jarige opleiding. Het examen wordt 
afgenomen via het staatsexamen. Dit betekent dat voor 
elk vak, naast het centraal schriftelijk ook een mondeling 
examen afgenomen wordt.

HAVO

De HAVO voert Adelante uit in samenwerking met VAVO 
Leeuwenborgh Opleidingen. Leerlingen kunnen aan het 
Leeuwenborgh HAVO 4 en 5 volgen, met pedagogische 
ondersteuning en eventueel ook therapeutische begeleiding 
vanuit Adelante. 

Richtlijnen voor plaatsing

Om toegelaten te worden op het VMBO of de HAVO van 
Adelante heeft de leerling:
•	 een	IQ	tussen	de	75	en	120;
•	 de	vakken	rekenen	en	begrijpend	lezen	minimaal	
	 afgerond	op	niveau	eind	groep	6c;
•	 een	CITO-score	passend	bij	het	niveau	van	aanmelding;
•	 een	werkhouding	gericht	op	het	behalen	van	een	diploma.

Het onderwijsprogramma

Onderbouw

Leerjaar 1 en 2 noemen we de onderbouw. In deze jaren 
volgen alle VMBO-leerlingen dezelfde vakken:

Nederlands Geschiedenis
Engels Aardrijkskunde
Duits Tekenen
Wiskunde CKV (alleen VMBO-tl)
Rekenen Bewegingsonderwijs
Economie TOP (alleen VMBO bb/kb)
NASK (alleen vmbo-tl) Drama
Biologie 

bovenbouw

Leerjaar 3, 4 en 5 noemen we de bovenbouw. 
Leerlingen kunnen aan het Leeuwenborgh HAVO 4 en 5 
volgen, met ondersteuning vanuit Adelante. 
In de bovenbouw van het VMBO-bb en kb biedt Adelante 
het profiel Economie & Ondernemen aan.
In de bovenbouw van het VMBO-tl biedt Adelante de sectoren 
Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn aan. 
De leerlingen volgen in deze opleiding de volgende vakken:
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Bovenbouw VMBO-bb en kb 

Bovenbouw VMBO-tl

Sector E&O Economie en ondernemen

Vakken 
gemeenschappelijk deel

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer
Rekenen

Sectorvakken
Verplicht

Verplicht:
Economie

1 sectorkeuzevak verplicht:
Wiskunde en/of Duits

Pratijkvakken Economie en ondernemen
4 keuze modules

Sector Economie Landbouw Techniek Zorg en Welzijn

Vakken
gemeenschappelijk
deel

Nederlandse taal
Engelse taal
maatschappijleer
rekentoets
sectorwerkstuk

Nederlandse taal
Engelse taal
maatschappijleer
rekentoets
sectorwerkstuk

Nederlandse taal
Engelse taal
maatschappijleer
rekentoets
sectorwerkstuk

Nederlandse taal
Engelse taal
maatschappijleer
rekentoets
sectorwerkstuk

Sectorvakken Verplicht:
economie

Verplicht:
wiskunde

Verplicht:
wiskunde
natuur- en scheikunde

Verplicht:
biologie

1 sectorkeuzevak verplicht:
wiskunde

1 sectorkeuzevak verplicht
biologie

1 sectorkeuzevak verplicht:
geschiedenis en staatsinrichting
wiskunde

Vakken vrije deel 2 vakken verplicht:
te kiezen uit de vakken die
zijn vermeld bij de
verschillende sectordelen
en nog niet als examenvak
zijn gekozen.

2 vakken verplicht:
te kiezen uit de vakken die
zijn vermeld bij de
verschillende sectordelen
en nog niet als examenvak
zijn gekozen.

2 vakken verplicht:
te kiezen uit de vakken die
zijn vermeld bij de
verschillende sectordelen
en nog niet als examenvak
zijn gekozen.

2 vakken verplicht:
te kiezen uit de vakken die
zijn vermeld bij de
verschillende sectordelen
en nog niet als examenvak
zijn gekozen.

Rapporten 
De leerlingen op het vmbo van Adelante ontvangen 
elk leerjaar drie rapporten: rond Kerst, rond Pasen en 
aan het einde van het schooljaar. Het Kerst- en 
Paasrapport moet, ondertekend door de ouders/

verzorgers, weer ingeleverd worden bij de mentor 
van de leerling. De opleiding wordt, afhankelijk van 
het afgeronde opleidingstraject, afgesloten met een 
getuigschrift, (deel)certificaat of diploma.
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Komen uit SOB of zij-stroom

BB1
KB1

TL1

BB2
KB2

TL2

BB3
KB3

TL3

BB4
KB4

BB4
KB4

Gespreid examen

TL4

TL4
Gespreid examen

HAVO 4 / 5
VaVo traject 

Leeftijd: 13/14jaar
Drempeltoets: Positief advies BB / KB
Cito: 501-522 VMBO-BB 
 524-528 VMBO-KB

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten

Positief advies

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten
eindexamennormen 

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten

Positief advies

Leeftijd: 13/14jaar
Drempeltoets: Positief advies TL
Cito:  529-536

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten

Positief advies

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten

Positief advies

Gemiddelde 6,0
Max. 4 verliespunten
eindexamennormen 

TL diploma
Gem. examen 7
Positief advies

CITO 0
Positief advies

CITO 1

Positief advies

NIO
&

CITO2
Positief advies

CITO 3
Positief advies

OVERGANGSNORMEN
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Examen

Alle VMBO - leerlingen op het VSO van Adelante leggen 
examen af volgens het staatsexamen. Dit examen bestaat 
uit 2 onderdelen: het centraal examen en het college-examen. 
Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is 
hetzelfde als het centraal examen op reguliere scholen en 
wordt op hetzelfde moment afgenomen: in mei/juni.
Het college-examen vervangt de schoolexamens in het 
reguliere onderwijs. Het college-examen is meestal een 
mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk 
deel. Het rooster voor de mondelinge examens is eind juni 
bekend. Voorafgaand aan het eindexamen wordt aan het 
begin van het examenjaar (4e leerjaar), in november, een 
intern examen georganiseerd waarbij de examensituatie zo 
goed mogelijk wordt nagebootst. Zo kunnen de 
examenkandidaten zich een beeld vormen en zich ook goed 
voorbereiden op het eindexamen.

Voor meer informatie: www.duo.nl of leg u vraag neer bij de 
mentoren.

Uitstroomprofiel

De leerling verlaat het VMBO op het VSO van Adelante 
mytylschool met een diploma:
•	basisberoepsgerichte leerweg
•	 kaderberoepsgerichte leerweg
•	 theoretische leerweg

Met dit diploma kan hij of zij op verschillende vervolgopleidingen 
terecht: MBO (ROC) op niveau 2, 3 of 4, HAVO of een andere 
vorm van voortgezet onderwijs. Met een HAVO diploma kunnen 
leerlingen ook doorstromen naar het HBO.
Of een leerling van het VMBO op het VSO Adelante mytyl-
school behaalt deelcertificaten en stroomt via de entree-
opleiding van het MBO door naar vervolgonderwijs.

Uitstroomgericht onderwijs

Het Adelante College werkt ‘uitstroomgericht’. Dit betekent 
dat ons onderwijs zó is ingericht dat leerlingen zo goed 
mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd.
De schoolverlaters van het schooljaar 2015-2016 zijn de 
volgende	weg	gegaan;
Activiteitencentrum  0
HAVO        1
MBO        15
Rea-college     0
Thuis        0
Werk        0
VMBO       9
IVOO        0
Vrijwilligerswerk   0

Cito-volgsysteem

Met het Cito-volgsysteem meten wij de prestaties van onze 
leerlingen op kernvaardigheden vanaf de brugklas t/m het 
derde schooljaar. De resultaten van onze leerlingen kunnen 
wij vergelijken met de landelijke normen. De toetsen van het 
volgsysteem zijn onmisbare instrumenten om de kwaliteit 
van ons onderwijs in kaart te brengen, de prestaties van 
onze leerlingen te volgen en onderwijskundige beslissingen te 
ondersteunen. De resultaten van uw zoon/dochter worden 
per post naar u toegezonden waarna u ze op de ouder-
avond kunt bespreken.

De toetsen concentreren zich op de belangrijkste kernvaar-
digheden zoals: 
•	Nederlands leesvaardigheid
•	Nederlands woordenschat
•	 Taalverzorging
•	Engels leesvaardigheid
•	Engels woordenschat
•	Rekenen/wiskunde
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Nederlands intelligentietest voor 
onderwijsniveau (NIO)

De NIO-toets laten wij jaarlijks door een onafhankelijk 
bureau afnemen bij alle 2de jaars leerlingen. Aan de hand 
van de testresultaten stelt dit bureau (nogmaals) het onder-
wijsniveau van uw zoon/dochter vast. Met deze gegevens 
kunnen wij samen met u bekijken wat het beste is voor u 
zoon of dochter.

Cloudwise 

De leerweg VMBO/HAVO van de Adelante mytylschool 
maakt gebruik van Cloudwise. Dit is een elektronische 
leeromgeving die de leerlingen te allen tijde de mogelijkheid 
biedt het lesprogramma te volgen. 

Belangrijke data voor leerlingen en ouders van het VMBO/
HAVO:

Leerjaar 1

– Informatieavond nieuwe leerlingen: medio maart school-
jaar ervoor

– Voorlichting praktische zaken: eerste schooldag
– kennismakingsgesprek met mentoren: tussen de 
 2de en 4de schoolweek
– CITO-toets/ 0-toets: medio september/oktober
– Eerste cijferlijst: 2de week na de herfstvakantie
– Oudergesprekken (OPP, CITO-bespreking): 
 3de week na de herfstvakantie
– Rapport 1: vrijdag voor de Kerstvakantie
– Optioneel oudergesprek: medio januari
– Rapport 2: vrijdag voor Pasen
– CITO-toets/1-toets: medio mei
– Oudergesprekken (Evaluatie OPP, voortgang en 
 overgangsbespreking): medio juni
– Rapport 3: vrijdag voor de zomervakantie

Leerjaar 2

– Kennismakingsgesprek mentoren voor nieuwe leerlingen: 
tussen de 2de en 4de schoolweek

– Eerste cijferlijst: 2de week na de herfstvakantie
– Oudergesprekken (OPP en voortgangbespreking): 
 3de week na de herfstvakantie
– Rapport 1: vrijdag voor de Kerstvakantie
– NIO-toets: 2de week januari
– Oudergesprek (NIO): februari
– Rapport 2: vrijdag voor Pasen
– CITO-toets/2-toets: medio mei
– Oudergesprekken (Evaluatie OPP, voortgang en 
 overgangsbespreking): medio juni
– Rapport 3: vrijdag voor de zomervakantie

Leerjaar 3

•	Kennismakingsgesprek mentoren voor nieuwe leerlingen: 
Tussen de 2de en 4de schoolweek

•	Eerste cijferlijst: 2de week na de herfstvakantie
•	Oudergesprekken (OPP en CITO-bespreking): 
 3de week na de herfstvakantie
•	Rapport 1: vrijdag voor de Kerstvakantie
•	Oudergesprek optioneel: medio januari
•	Rapport 2: vrijdag voor Pasen
•	CITO-toets/3-toets: medio mei
•	Oudergesprekken (Evaluatie OPP, voortgang en 
 overgangsbespreking): medio juni
•	Rapport 3: vrijdag voor de zomervakantie
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Leerjaar 4

•	Kennismakingsgesprek mentoren voor nieuwe leerlingen: 
tussen de 2de en de 4de schoolweek

•	Eerste tentamens: week na de herfstvakantie
•	 Tentamenlijst: 2de week na de herfstvakantie
•	Oudergesprekken (OPP, CITO en examenbespreking): 

3de week na de herfstvakantie
•	Oudergesprek optioneel: medio januari
•	 Informatieavond examens: eind januari/begin februari
•	Examens:  
 VMBO-bb: in de week voor de meivakantie
 overige leerwegen: drie weken na de meivakantie
•	Oudergesprekken (Evaluatie OPP): medio juni
•	Mondeling examen: laatste schoolweek
•	Diploma uitreiking: laatste schoolweek

Onderwijsactiviteiten VMBO/HAVO

Bewegingsonderwijs
In de eerste twee leerjaren zijn de onderdelen zwemmen en 
gym verplicht binnen ons onderwijsprogramma. In het 3de 
leerjaar en 4e leerjaar VMBO bb/kb bestaat het bewegings-
onderwijs alleen uit gym.
Helaas is er in het onderwijsprogramma van leerjaar 4 
VMBO tl geen ruimte voor bewegingsonderwijs.

Internationalisering
Door middel van excursies/project reizen wordt er, naast 
het vakinhoudelijke programma tijdens de lessen, gewerkt 
aan sociale vorming. De algemene doelstelling is als volgt te 
omschrijven: 
De doelstelling van de excursies/ project reizen is het 
stimuleren van een bewustwordingsproces met betrekking 
tot sociale – en culturele vorming bij onze leerlingen. 
Een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
vorming centraal staat. Leerlingen maken kennis met 
diverse gebruiken en culturen. Iedereen draagt hierbij 
verantwoordelijkheid voor het groepsproces en men leert 
rekening houden met elkaar en anderen. Alle excursies 
hebben een educatieve grondslag aangevuld met een 
recreatief cq. ontspannend element. De zogenaamde 
recreatieve rand.
De inhoud van de excursies per leerjaar heeft een vast 
patroon. In leerjaar een en twee zal de activiteit plaats vin-
den in de Euregio. In leerjaar drie en vier vindt de 
meerdaagse projectreis plaats.
We streven ernaar om elke leerling minimaal 1 keer de kans
te geven kennis te maken met het buitenland. Om dit doel 
te bereiken organiseren we twee soorten project reizen:
•	 een reis naar een stad in Europa (bij voorkeur per bus/

rolstoelbus) 
•	 een reis naar een ontwikkelingsland in samenwerking met 

de Stichting Global Exploration. 
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Dagtraining Villa Franca
Alle leerlingen van 3 VMBO volgen in woontrainingscentrum 
Villa Franca in Heerlen een programma voor dagtraining. 
Hier leren zij vaardigheden op het gebied van o.a. koken, 
een kamertraining, reizen en het omgaan met financiën 
Deze training beslaat één dagdeel per week gedurende een 
periode van10 weken. De training wordt afgesloten met een 
eindevaluatie én een presentatie van de leerling.
Leerlingen uit leerjaar 3 mogen gaan dagtrainen, ouders 
kunnen hun zoon/dochter hiervoor opgeven bij de mentor.

Excursie(s)
Regelmatig organiseren we excursies voor de leerlingen. 
Deze excursies worden altijd begeleid door een verpleeg-
kundige om de zorg die nodig is te kunnen bieden.

 

Loopbaanbegeleiding
LOB houdt in dat de leerlingen zelf sturing leren geven aan 
hun eigen ontwikkeling. De focus ligt op het Loopbaan 
Leren, dat houdt in dat leerlingen leren zelfstandig hun 
loopbaan vorm te geven en bij te sturen, ook na Adelante. 
De leerlingen leren inzicht te krijgen en leren rekening te 
houden met hun eigen talenten, kwaliteiten, motieven en 
mogelijkheden, maar tevens ook met de grenzen van hun 
mogelijkheden. Vanaf het 1e tot en met het 4e leerjaar 
werken de jongeren aan hun toekomst. Aan de hand van 
5 loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motieven-
reflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken) 
en a.d.h.v. verschillende methodieken en testen doorlopen 
de leerlingen een weg naar een zorgvuldig gekozen en 
realistisch beroepsbeeld. Leerlingen (en ouders) zijn zelf-
verantwoordelijk voor de inschrijving op het MBO. Adelante 
verzorgt dan (warme)  de overdracht.

Studiebegeleiding
Op woensdagmiddag kunnen leerlingen op school terecht 
voor studiebegeleiding. Op deze middagen kunnen de 
leerlingen: 
•	 extra ondersteuning krijgen bij het (leren) plannen van hun 
huiswerk;

•	bijgespijkerd worden bij Cito-kernvaardigheden waar zij 
moeite	mee	hebben;

•	 onder begeleiding huiswerk maken.
Bij de studiebegeleiding krijgen de kinderen ondersteuning 
van één vaste docent en wisselend twee vakdocenten. U 
kunt uw zoon/dochter per periode inschrijven. 



25

Opbrengstenkaart schooljaar 2013 - 2014

ONDERBOUW
“% leerlingen dat in de onderbouw onderwijs volgt

  in één onderwijssoort“                                                    100%

“% leerlingen dat in De onderbouw onderwijs volgt

  in meerdere onderwijssoorten“                                       0%

VmbO bK VmbO TL onderbouw

aant. ll aant. zb aant. ll aant. zb % zittenblijvers (zb) % schoolverlaters

Leerjaar 1 7 0 5 0 0.0% 8.3%

Leerjaar 2 12 1 8 0 5.0% 5.0%

BOVENBOUW
“% leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs volgt

  in één onderwijssoort“                                                     100%

“% leerlingen dat in leerjaar 3 onderwijs volgt

  in meerdere onderwijssoorten“          0%

VmbO bb VmbO Kb VmbO TL Havo

aant. ll aant. zb. aant. ll aant. zb. aant. ll aant. zb. aant. ll aant. zb.

Leerjaar 3 4 0 8 0 7 0 nvt nvt

Leerjaar 4 3 2 5 0 7 0 1 0

Leerjaar 5 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 4 0
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EXAMENS
Gemiddelde examenresulaten VmbO bb VmbO Kb VmbO TL Havo Gemiddelde

Nederlands 6.3 6.3 7.0 6.3 6.5

Engels 7.0 6.5 8.3 7.5 7.3

Duits nvt nvt nvt 5.0 5.0

Wiskunde 9.0 7.8 8.0 6.7 7.9

Economie 7.0 7.2 6.0 7.3 6.9

management & organisatie nvt nvt nvt 6.0 6.0

NatuurScheikunde nvt nvt 5.3 nvt 5.3

biologie 7.3 6.7 7.0 7.5 7.1

Geschiedenis nvt nvt 7.8 7.0 7.4

maatschappijleer 1 7.0 6.7 8.4 5.3 6.9

Rekenen 6.0 5.8 6.7 8.0 6.6

Gemiddelde 7.1 6.7 7.2 6.7 6.9
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Deelname examen per sector VmbO bb VmbO Kb VmbO TL Havo

economie 3 5 3 nvt

landbouw nvt nvt 0 nvt

techniek nvt nvt 0 nvt

Zorg en Welzijn nvt nvt 4 nvt

Economie en maatschappij nvt nvt nvt 3

Resultaten examens VmbO bb VmbO Kb VmbO TL Totaal

totaal aantal opgegeven deelcertificaten: 12 32 38 82

% behaalde deelcertificaten 100.0% 90.6% 92.1% 92.7%

aantal leerlingen opgegeven voor geheel diploma 1 2 1 4

% behaalde diploma’s in 1 jaar 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

aantal leerlingen dat t 2de jaar examen doet 0 2 2 4

% behaalde diploma’s gesplitst examen nvt 100.0% 100.0% 100.0%
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Pre Entree Klas4

In het schooljaar 2015-2016 zijn wij gestart 
met een Pre Entree klas. In het programma 
van deze klas werken de VSO Praktijk en 
het Adelante College samen. Dit om zo 
goed mogelijk aan te sluiten bij en zo veel 
mogelijk kansen te geven op vervolg-
onderwijs. Het oprichten van deze klas 
sluit aan bij een proces wat op meerdere 
scholen in de regio momenteel lopende is.
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Het oprichten van deze klas is in een stroomversnelling 
gekomen aangezien er binnen het MBO een aantal zaken 
zijn veranderd, namelijk:
•	De drempelloze instroom (instroom zonder diploma) voor 

MBO niveau 1 gaat vervallen. 
•	Voor jongeren zonder vooropleiding is er een 
 Entreeopleiding. 
•	De Entreeopleiding geeft toegang tot het MBO niveau 2.
 Of bereidt jongeren voor die geen startkwalificatie kunnen 

behalen op de arbeidsmarkt. 

De Pre Entree klas start na het tweede leerjaar van het 
Adelante College of na de oriëntatie fase van de VSO 
Praktijk. Middels deze klas willen wij vervolgonderwijs 
mogelijk kunnen maken voor de leerlingen van de VSO 
Praktijk en een betere aansluiting op het MBO creëren voor 
de leerlingen van het Adelante College. Mocht echter blijken 
dat vervolgonderwijs niet haalbaar is zijn de leerlingen ook 
zo goed mogelijk voorbereid op de arbeidsmarkt. 

In de Pre Entree Klas krijgen de leerlingen de theoretische 
vakken:
•	Nederlands
•	Engels
•	Wiskunde/ Rekenen
•	 Leren, Loopbaan, Burgerschap

Deze vakken worden gegeven door de vakdocenten van 
het Adelante College. Naast de theorie wordt er ook veel 
aandacht besteed aan praktische vaardigheden. 
De docenten van de VSO Praktijk richten zich met de 
leerlingen op:
•	Branchecertificering voor Groen en/of Horeca en/of 
 Detailhandel.
•	Competenties
•	Stages (intern/extern)

Deze klas wordt begeleid door een vaste mentor die het 
lesprogramma mee vorm geeft.

Doelen voor school jaar 2016-2017
Inrichting van het vernieuwde VMBO.
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De leerweg 
VSO Praktijk 

5

De leerweg VSO Praktijk kent 2 routes 

of uitstroomprofielen: 

• ongeveer 50% van de leerlingen volgt 

 de route naar de arbeidsmarkt (A-route);

• ongeveer 50% van de leerlingen volgt 

 de route naar dagbesteding (D-route).

We werken in leerweg VSO Praktijk met 

kleine klassen. Uitgangspunt is dat er 8 tot 

14 leerlingen in een klas of mentorgroep 

worden ingedeeld. 
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Drie arrangementen/niveaus

Per route of uitstroomprofiel biedt het VSO Praktijk binnen 
de leergebieden ‘Nederlandse taal en communicatie’ en 
‘rekenen en wiskunde’ drie arrangementen aan. Binnen 
deze arrangementen wordt op wisselende niveaus en in 
een aangepast tempo aan alle kerndoelen gewerkt. 

Basisarrangement (A-route)
Een leerling die de route ‘Arbeid’ met goed gevolg 
afrondt, voldoet aan alle kerndoelen en beheerst 
referentieniveau 1F voor ‘Nederlandse taal en 
communicatie’ en ‘rekenen en wiskunde’. Het basis-
arrangement werkt gericht toe naar een vervolg-
bestemming;	de	instroomeisen	van	de	vervolgplek	zijn	
in feite de uitstroomeisen van dit arrangement, zodat de 
leerling beschikt over de competenties en/of certificaten 
die nodig zijn om door te kunnen stromen naar een plek 
op de arbeidsmarkt of een beschermde werkplek. 
Het basisarrangement voldoet aan de eisen die de wet 
stelt. 

Verdiept arrangement 
Leerlingen die meer uitdaging aankunnen, volgen het 
verdiept arrangement. Dit arrangement geeft invulling 
aan de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs voor de vakken ‘Nederlands’, ‘wiskunde’ en 
‘Engels’ op het niveau van de vmbo basisberoeps-
gerichte leerweg. Het doel van dit arrangement is dat 
leerlingen een zo hoog mogelijk niveau behalen in deze 
leergebieden. Zo is het streven erop gericht dat de 
leerlingen aan het eind van het vierde jaar referentieniveau 
1F voor ‘Nederlands’ en ‘wiskunde’ beheersen. 
Voor de overige leergebieden worden de kerndoelen 
van de arbeidsroute gevolgd. 

Leerlingen die met goed gevolg het verdiept arrangement 
volgen, kunnen instromen in een entreeopleiding van 
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 

Intensief arrangement 
Het intensieve arrangement binnen de A-route is voor 
leerlingen die op het gebied van ‘Nederlandse taal en 
communicatie’ en ‘rekenen en wiskunde’ referentieniveau 
1F niet kunnen halen, maar wel de competenties hebben
die nodig zijn om een plek te kunnen verwerven op de 
arbeidsmarkt. In dit arrangement wordt aan alle kern-
doelen gewerkt, echter op een lager niveau dan bij het 
basisarrangement. Wanneer een leerling op alle leer-
gebieden differentiatie nodig heeft, dient onderzocht te 
worden of het uitstroomperspectief behaald kan worden 
of dat een route naar een vorm van dagbesteding meer 
perspectief biedt.

Wanneer een leerling het intensieve arrangement niet 
aankan, wordt in overleg met de leerling en de ouders 
gekeken naar het uitstroomperspectief. Ook is het mogelijk 
dat een leerling vanwege zijn of haar problematiek 
niet	het	gehele	basisarrangement	kan	volgen;	voor	de	
cognitieve vakken kan dan het intensieve arrangement 
ingezet worden. 

Arrangementen D-route
Ook het uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’ wordt in de 
vorm van drie arrangementen aangeboden. Binnen 
deze groepen wordt niet het referentieniveau 1F als 
uitgangspunt genomen maar de verschillende niveaus 
van de leerlingen in de groep. Op deze wijze kan toch 
elke leerling op zijn eigen ontwikkelingsniveau de vakken 
‘Nederlandse taal en communicatie’ en ‘rekenen en 
wiskunde’ aangeboden krijgen. Alle lessen, ook op het 
gebied van ‘Nederlandse taal en communicatie’ en 
‘rekenen en wiskunde’, worden zo veel mogelijk op een 
praktische en contextrijke wijze ingevuld.
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Richtlijnen voor plaatsing

Voor toelating tot de leerweg VSO Praktijk gaan wij in 
eerste instantie uit van het advies van de school waar de 
leerling vandaan komt. Daarnaast hanteren wij voor de twee 
uitstroomprofielen de volgende criteria:

• voor het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ (A-route):
•	 heeft	de	leerling	een	IQ	tussen	60	en	75-80;
•	 is hij of zij in staat om met wisselende activiteiten en 
begeleiding	om	te	gaan;

•	 kan hij of zij functioneren binnen een groep van onge-
veer	10	leerlingen	en	meedoen	aan	groepsactiviteiten;

•	 heeft hij of zij een leerachterstand van drie jaar of een 
leerachterstand in twee of meer domeinen (inzichtelijk 
rekenen,	begrijpend	lezen,	technisch	lezen	en	spellen);

•	wordt ook gekeken op welk sociaal- emotioneel 
 ontwikkelingsniveau de leerling functioneert.

• voor uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’ (D-route):
•	 heeft	de	leerling	een	IQ	tussen	45	en	70;
•	 is hij of zij in staat om met wisselende activiteiten en 
begeleiding	om	te	gaan;

•	 kan hij of zij functioneren binnen een groep van 8 tot 12 
leerlingen	en	meedoen	aan	groepsactiviteiten;

•	wordt ook gekeken op welk sociaal- emotioneel ont-
wikkelingsniveau de leerling functioneert.

Het onderwijsprogramma 
Het leerprogramma van zowel het uitstroomprofiel ‘Arbeid’ 
(A-route) als het uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’ (D-route) is 
wettelijk vastgelegd. Er wordt gewerkt aan kerndoelen in 7 
leergebieden:
• Nederlandse taal en communicatie
• rekenen en wiskunde
• Engels (niet verplicht voor de D-route, maar Adelante 

biedt dit wel aan)
• mens, natuur en techniek

• mens en maatschappij
• culturele oriëntatie en creatieve expressie
• bewegen en sport

Naast de leergebieden wordt in alle profielen aan zoge-
naamde ‘leergebied overstijgende aspecten’ gewerkt. 
Deze omvatten:
• leren leren
• leren functioneren in sociale situaties
• ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ bevat daarnaast 
verplichte aanvullende onderdelen waarin de leerlingen zich 
voorbereiden op een plek in de arbeidsmarkt. De kerndoelen 
zijn benoemd op vier terreinen:
• werkexploratie/loopbaanoriëntatie
• loopbaansturing
• algemene competenties 
• specifieke beroepsvaardigheden



36

Het onderwijsprogramma in 3 fasen

Zowel de uitstroomroute naar de ‘Arbeidsmarkt’ (A-route) als 
naar ‘Dagbesteding’ (D-route) bestaat uit een basis-programma 
van zes jaren. Dit basisprogramma kan opgedeeld worden 
in drie fasen.

Fase Leerjaar Leeftijd 

Oriëntatiefase leerjaar 1 en 2 12-14 jaar

Voorbereidende 
fase

leerjaar 3 en 4 15-16 jaar

Uitstroomfase leerjaar 5 en 6 17-18 jaar

De duur per fase en daarmee de duur van een volledig 
onderwijstraject is het basisuitgangspunt. Voor leerlingen 
die zich sneller ontwikkelen of juist meer tijd nodig hebben 
voor een traject is maatwerk mogelijk. Wel is het uitgangs-
punt dat leerlingen binnen een redelijke termijn aan de 
criteria en niveaus per fase moeten voldoen om door te 
kunnen stromen naar een volgende fase (voorwaardelijke 
doorstroom). Indien dit niet het geval is, wordt bekeken of 
en hoe het perspectief bijgesteld kan worden. 

Oriëntatiefase (1e en 2de jaar)

Algemeen
In de eerste twee leerjaren van de leerweg VSO Praktijk 
oriënteren de leerlingen zich op hun mogelijkheden. 
Het accent ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid, 
de cognitieve vaardigheden en oriëntatie op arbeid en 
dagbesteding. De fase is vooral gericht op het ‘ik’ en de 
zelfredzaamheid van de leerling.

Onderwijsprogramma
In de Oriëntatiefase wordt volop gewerkt aan algemeen 
vormend onderwijs. Doelstelling is de vaardigheidsscores 
van de leerlingen voor de basisvakken ‘Nederlandse taal 
en communicatie’, ‘rekenen en wiskunde’ en ‘Engels’ tot 
het hoogst mogelijke niveau te brengen. Een tweede doel-
stelling is een zo reëel mogelijk zicht krijgen op de mogelijk-
heden van de leerling met het oog op een passende 
uitstroombestemming. 

Naast de basisvakken krijgen de leerlingen lessen in de 
sectoren detailhandel, horeca en groen. Zij oriënteren zich 
op werk en dagbesteding in deze sectoren, werken aan 

Individuele drama- of muziektherapie
Leerlingen die op sociaal-emotioneel vlak extra ondersteuning nodig hebben, kunnen individuele muziek- of 
dramatherapie volgen. In deze lessen worden muzikale en dramatische werkvormen ingezet, waarin ervaringen 
opgedaan worden die situaties in de werkelijkheid beïnvloeden. Doelstelling is om een ontwikkelingsproces op 
gang te brengen op het gebied van emotionele, communicatieve en sociale ontwikkeling. Het einddoel is de 
leerling zo adequaat mogelijk te laten functioneren in de sociale context. 
Voorbeelden van doelstellingen zijn:

• werken aan het herkennen en uiten van gevoelens,
• ontwikkelen van zelfvertrouwen,
• ontwikkelen van stemexpressie,
• leren gericht te kijken en te luisteren,
• uitbreiden van het gedragsrepertoire.
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algemene competenties en aan relevante kerndoelen van 
de leergebieden. Ook maken de leerlingen aan de hand 
van zogenaamde Individuele Praktische Opdrachten (IPO) 
kennis met stages. Tijdens deze IPO leren zij algemene 
werknemersvaardigheden en starten zij met het oefenen 
van mentale en fysieke belasting. Hierdoor kunnen de 
leerlingen, als zij naar de uitstroomfase gaan, het stagelo-
pen zowel geestelijk als lichamelijk beter aan. Dankzij de 
kennismaking met verschillende sectoren krijgen jongeren, 
ouders en de school beter zicht op de wensen en mogelijk-
heden van de leerling. 

In de vakken ‘culturele oriëntatie en creatieve expressie’ en 
‘sport en bewegen’ krijgen de leerlingen de gelegenheid zich 
actief te uiten en verschillende mogelijkheden van vrijetijds-
besteding te verkennen. Sociale vaardigheden en onderling 
samenwerken krijgen aandacht in de lessen die gericht zijn 
op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn de 
sociale vaardigheden verweven in alle trainingen.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt geregistreerd 
middels zogenaamde ‘trainingen’. Deze trainingen worden 
met de eigen mentorgroep gevolgd en vinden drie keer per 
week (op maandag, dinsdag en donderdag) plaats in de 
middag van 13.00 – 15.30 uur.
 
Na de oriëntatie op de vier sectoren maken de leerlingen 
binnen het uitstroomprofiel ‘Arbeid’ aan het einde van het 
2e leerjaar een keuze voor twee sectoren: detailhandel, 
horeca of groen. Techniek biedt voor het niveau van de 
jongeren wanneer ze Adelante verlaten geen reële plek op 
de arbeidsmarkt. Vandaar dat we hierin momenteel niet 
verder in opleiden. Voor leerlingen binnen het uitstroomprofiel 
‘Dagbesteding’ blijft een brede ontwikkeling binnen de vier 
sectoren mogelijk. Dit gebeurt in samenspraak tussen de 
leerling, zijn of haar ouders/verzorgers en de mentor. 
Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt afgestemd 
op dit perspectief.

Voorbereidende fase 
(3de en 4de jaar)

Algemeen
In deze fase staan de praktijkvakken in het teken van het 
onderhouden en uitbreiden van algemene werknemers-
vaardigheden en het opdoen van beroep specifieke 
vaardigheden. Waar in de Oriëntatiefase de nadruk op het 
‘ik’ ligt, verschuift de aandacht geleidelijk naar het ‘wij’.

Onderwijsprogramma
In de Arbeid voorbereidende fase staat het onderwijs-
programma van beide uitstroomprofielen in dienst van de 
ontwikkeling van de leerling richting arbeidsmarkt en 
activiteitencentra. Daarnaast is er ruime aandacht voor 
algemeen vormend onderwijs, alleen worden cognitieve 
vakken niet meer alleen als ‘los vak’ maar ook ‘toegepast’ 
aangeboden in de vorm van trainingen en stages. 
Voor leerlingen binnen het uitstroomprofiel ‘Arbeid’ is het 
streven erop gericht dat zij deze fase succesvol afronden 
met het wettelijk verplichte cognitieve eindniveau voor het 
vso: voor ‘Nederlandse taal en communicatie’ en ‘rekenen 
en wiskunde’ is dat referentieniveau 1F. 

De praktijkvakken worden in het 3e en 4e jaar meer beroeps-
gericht in plaats van sectorgericht aangeboden met extra 
aandacht voor persoonlijke redzaamheid. Door middel 
van (begeleide) externe stages wordt onderzocht waar 
de leerlingen in de volgende fase hun stages willen lopen 
en hoe zij zich daar op kunnen voorbereiden. Belangrijke 
aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: mobiliteit, algemene 
werknemersvaardigheden en maatschappelijk functioneren. 
Daarnaast is in deze fase veel aandacht voor het trainen 
en vergroten van de fysieke en mentale belasting van de 
leerlingen. 

In het vierde jaar van het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ 
wordt de keuze gemaakt voor 1 sector.
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Creativiteit en vrijetijdsbesteding krijgen aandacht in de 
vakken ‘culturele oriëntatie en creatieve expressie’ en ‘sport 
en bewegen’. Daarnaast is er in alle lessen aandacht voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en voor 
sociale vaardigheden.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt geregistreerd middels 
de ‘Competentiekaart’. De leerling kan doorstromen naar 
de uitstroomfase als hij of zij zelfstandig in externe stages 
kan functioneren.

Uitstroomfase (5de en 6de jaar)

Algemeen
In de Uitstroomfase (leerjaar 5 en 6) hebben de leerling, 
ouders en school een goed beeld van de mogelijkheden en 
competenties van de leerling. Op basis van deze informatie 
gaat de stagebegeleider  voor leerlingen binnen het 
uitstroomprofiel ‘Arbeid’ op zoek naar een passende plek 
om werkervaring op te doen en de uitstroom naar de 
maatschappij te begeleiden. Jongeren binnen het 
uitstroomprofiel ‘Dagbesteding’ worden hierbij begeleid 
door de maatschappelijk werkende. Waar in de 
Oriëntatiefase het ‘ik’ en in de Voorbereidende fase het ‘wij’ 
centraal staat, ligt de focus in de Uitstroomfase op 
‘de maatschappij’.

Onderwijsprogramma
Leerlingen binnen het uitstroomprofiel ‘Arbeid’ lopen in het 
5e leerjaar drie dagen per week externe stage, in leerjaar 
6 volgen zij vier dagen per week stage. Zij worden hierbij 
intensief begeleid. De ‘terugkomdagen’ op school staan in het 
teken van het bijhouden en/of vergroten van vaardigheden en 
zelfstandigheid. De ervaringen die de leerling heeft opge-
daan tijdens de stage vormen het uitgangspunt voor het 
programma, waarmee de leerling zijn of haar kansen op 

de arbeidsmarkt kan vergroten. Daarnaast wordt er op 
individueel niveau en afhankelijk van de behoefte van de 
leerling gewerkt aan de algemeen vormende vakken en het 
onderhoud en verstevigen van de cognitieve vaardigheden. 
Deze vakken worden in een basisprogramma aangeboden. 
Sociale vaardigheden en onderling samenwerken krijgen 
aandacht in de lessen die gericht zijn op de sociaal-
emotionele ontwikkeling.

Rapporten
De leerlingen van het VSO Praktijk krijgen elk leerjaar twee 
rapporten: in januari en aan het einde van het schooljaar. 
Het januari rapport moet, ondertekend door de ouders/
verzorgers, weer ingeleverd worden bij de mentor van de 
leerling.
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Schoolstandaard Adelante speciaal 
onderwijs

Op Adelante zijn we met ingang van het schooljaar ‘15/’16 
gestart met het vormgeven van opbrengst gericht werken 
(OGW). We zijn ervan overtuigd dat we hogere opbrengsten 
met onze leerlingen kunnen bereiken door een omslag in 
ons denken en handelen te maken:

“Van zorg denken naar onderwijs denken” en van “volgen 
naar plannen”. Dit vraagt een cultuuromslag die we met het 
hele team moeten maken en dit proces vraagt tijd en een  
gedegen stappenplan om dit doel te bereiken.

Een eerste stap richting OGW is gezet door  een school-
standaard te bepalen voor Taal, Rekenen, Sociaal Emotio-
nele Ontwikkeling en Leren Leren. 

De schoolstandaard geeft de leerroute weer die leerlingen 
moeten doorlopen gericht op de  
uitstroombestemming.  
Adelante onderscheidt 3 leerroutes gericht op de uitstroom-
bestemmingen:

• Vervolgonderwijs
• Arbeid 
• Dagbesteding

Binnen de schoolstandaard staat precies beschreven aan 
welke didactische criteria de leerling moet voldoen om door 
te groeien richting een van de 3 uitstroombestemmingen.  
Uitgangspunt bij het bepalen van de criteria zijn de Cito-
niveaus.

In het OPP staat beschreven op welke leerroute uw zoon/
dochter zit en wat de verwachte uitstroombestemming is. 
Tijdens de oudergesprekken gaat het klassenteam hierover 
in gesprek met u en wordt de ontwikkeling van uw zoon/
dochter besproken.
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Tussentijdse in- of uitstroom
Hoewel de leerweg VSO Praktijk onderwijs aanbiedt als 
volledige trajecten is tussentijdse in- en uitstroom van 
(nieuwe) leerlingen altijd mogelijk. Nieuwe leerlingen worden 
ingeschaald op het voor hen best passende profiel en de 
daarbinnen de best passende onderwijsfase, zodat zij aan-
sluiting vinden bij het lopende onderwijstraject. 

Uitstroommogelijkheden 
Na het 6e leerjaar stromen de leerlingen van de leerweg 
VSO Praktijk uit naar de arbeidsmarkt of naar een vorm van 
dagbesteding. Enkele uitstroommogelijkheden zijn:
•	dagbesteding (belevingsgericht, activiteitgericht of ar-
beidsmatig);

•	 arbeidsmarkt	(beschutte	werkvoorziening	of	vrije	bedrijf);

Uitstroomgericht onderwijs aanvullen 
Het VSO Praktijk werkt ‘uitstroomgericht’. Dit betekent dat 
ons onderwijs zó is ingericht dat leerlingen zo goed mo-
gelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. 
De schoolverlaters van het schooljaar 2015-2016 zijn de 
volgende weg gegaan:

Bestemming A-route D-route

dagbesteding 12

betaald werk 5

VMBO

thuis 1

andere school 1

Registratie en toetsen
Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is gericht op 
de voortgang en uitstroomdoelen van de leerling. 
Meer informatie over dit plan leest u in hoofdstuk 1 
van deze gids.

Voor de vakken ‘Nederlandse taal en communicatie’ 
en ‘rekenen en wiskunde’ wordt het onderwijs-
programma per groep uitgewerkt in een arrangementen-
overzicht  waarin ook de drie arrangementen te 
onderscheiden zijn. Dit groepsplan geeft de keuzes en 
doelen per niveaugroep in een klas aan. De groeps-
plannen worden twee maal per jaar opgesteld.

Als er een speciale zorgvraag (didactisch of 
pedagogisch) is, kan op aanvraag van de Commissie 
van Begeleiding een handelingsplan opgesteld worden. 
Dit plan geeft een aanpak weer ten aanzien van 
kortdurende interventies. Bijvoorbeeld op het vlak van 
taal, rekenen, lezen, schrijven, bewegingsonderwijs en 
sociaal emotionele ontwikkeling.

We volgen de resultaten van elke leerling aan de hand 
van methodeafhankelijke en methodeonafhankelijke 
toetsen. 

We gebruiken observatielijsten, zoals de ‘Competentie-
kaart’.
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Het LeerlingVolgSysteem

De leerweg VSO Praktijk maakt gebruik van het digitale 
registratie programma LVS 2000 van Datacare.

Belangrijke data voor leerlingen en ouders van de leerweg 
VSO Praktijk
•	Vrijdag 9 september: inkom Leerweg VSO-Praktijk
•	Woensdag 21 september: open dag Johan Cruyfffoundation
•	Dinsdag 29 september: algemene ouderavond leerweg 
 VSO-praktijk
•	 8 en 10 november: individuele oudergesprekken 
•	GDO-Week: 14-18 november
•	Vrijdag 2 december: sinterklaasviering/dagdeel
•	Woensdag 14 december: kerstmarkt
•	Vrijdag 23 december: kerstviering
•	Vrijdag 10 februari: rapport 1 leerweg VSO-praktijk
•	Vrijdagmiddag 17 februari: uitroepen prins/prinses
•	Vrijdag 24 februari: carnavalsviering
•	 14 en 16 maart individuele oudergesprekken: 
 VSO Praktijk 
•	Dinsdag 28 maart: instroomouderavond
•	Dinsdag 28 maart: opening tuinseizoen
•	Vrijdag 14 april: paasviering
•	Dinsdag 18 april: plantjesmarkt
•	Vrijdag 21 april: expositie
•	 8-12 mei: werkweek VSO-P A-route
•	 15-19 mei: GDO week
•	Dinsdag 6 juni: aktie “68 inzamelweken 
•	 7-9 juni: werkweek D-route 
•	 20 juni en 22 juni: individuele oudergesprekken 
 VSO Praktijk
•	Woensdag 5 juli: wisselmoment leerlingen
•	Vrijdag 15 juli: rapport 2

De data van informatieavonden en gesprekken worden aan 
het begin van het schooljaar ingepland en aan de ouders 
doorgegeven. Op verzoek van de ouders kunnen ook op 
andere momenten gesprekken worden ingepland.

Onderwijsactiviteiten VSO Praktijk

Bewegingsonderwijs

Binnen de VSO Praktijk krijgen de jongeren in de eerste 
4 leerjaren zowel zwemmen als gym aangeboden. 
In het 5de en 6de jaar wordt er slechts een van beide 
bewegingsmomenten op het rooster geplaatst.

Excursies en schoolkamp 
De leerlingen van leerjaar 3 t/m 6 van leerweg VSO Praktijk 
gaan om het jaar een paar dagen samen op werkweek. 
Dit wordt in het voorjaar georganiseerd. Voor de eerste 
twee leerjaren vindt er jaarlijks voor de herfstvakantie een 
kennismakingskamp plaats. 
Elke groep gaat ook maximaal drie keer per schooljaar op 
excursie. Deze uitjes worden betaald uit de ouderbijdrage. 
Een enkele keer wordt voor een werkweek of een 
bijzondere excursie een eigen bijdrage van de ouders 
gevraagd. Ouders worden hiervan ruimschoots op tijd op 
de hoogte gesteld.

Opening tuinseizoen en plantjesmarkt
Aan het begin van het voorjaar houden de leerlingen van 
het VSO Praktijk de opening van het tuinseizoen. 
Ook organiseren zij elk jaar in april een plantjesmarkt voor 
ouders, familieleden en vrienden.

Expositie
De leerlingen van leerweg VSO Praktijk presenteren de 
resultaten van de training ‘Tekenen en schilderen’ elk jaar in 
de vorm van een expositie voor familieleden en geïnteres-
seerden. Deze tentoonstelling is in mei op school te zien.
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Doelen schooljaar 2016-2017

•	Opbrengstgericht werken wordt naar uitstroom-
 bestemming binnen de leerwegen geïmplementeerd
•	Voor taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en 
 leren leren wordt er binnen de groep in maximaal in 
 3 arrangementen gewerkt
•	 Tijdens de trainingen en interne stages wordt er met één
  arrangement gewerkt.
•	 Leerkrachtvaardigheden uitbreiden
•	Vergroten van sector specifieke competenties door 
 leerkrachten en onderwijsassistenten
•	Uitstroommogelijkheden van de jongeren vergroten door 
 de samenwerking met externen, scholen voor regulier
  en speciaal onderwijs, werkgevers, gemeenten etc. uit te 
 verstevigen en uit te breiden
•	Participatiemogelijkheden van ouders worden verbeterd
•	Communicatie met ouders en jongeren over de 
 ontwikkelingen van de jongeren intensiveren
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Leerlingenzorg6

Op het vso van de Adelante mytylschool 

wordt uw kind begeleid door specialisten. 

Groepsleerkrachten, onderwijsassistentes, 

vakdocenten maar ook orthopedagogen, 

maatschappelijk werkers, psychologen en 

indien nodig ook de revalidatiearts werken 

intensief samen om met succes uw kind binnen 

het voortgezet onderwijs te begeleiden. 

In dit hoofdstuk ziet u hoe wij de leerlingen-

zorg georganiseerd hebben.
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Commissie van begeleiding

Alle leerwegen op de Adelante mytylschool worden bege-
leid door een ‘commissie van begeleiding’. Deze commissie 
is verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van de 
leerlingen. Ook begeleidt de commissie het onderwijsproces 
van uw kind. 

De commissie van begeleiding bestaat zowel voor de leer-
weg VSO Praktijk als voor het VMBO/HAVO uit: 
•	de teammanager
•	 een schoolpedagoog
•	 een revalidatiearts
•	 een maatschappelijk werkende
•	 een psycholoog
•	 casemanager

De commissie van begeleiding vergadert één keer per twee 
weken. Ze is betrokken bij leerlingenbesprekingen, geeft 
adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling 
op zijn/haar plaats is op onze school. Indien nodig worden 
bij dit onderzoek groepsleerkrachten, onderwijsassistenten 
en/of andere paramedici betrokken.

Het klassenteam

Het onderwijs op het VSO van de Adelante mytylschool 
wordt verzorgd door een leerkracht of vakdocent. Aan elke 
groep wordt een mentor toegewezen. De ondersteunende 
activiteiten worden verzorgd door onderwijsassistenten. 
Deze assistenten zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke 
en eventueel medische zorg voor de leerling. Ook bieden 
zij ondersteuning bij het onderwijs. Daarnaast werken bij 
Adelante verpleegkundigen die voor de dagelijkse verpleeg-
kundige zorg zorgen.

Elke groep heeft:
- een vaste leerkracht (1 fulltime of 2 parttimers)
- een onderwijsassistent (1 fulltime of 2 parttimers – het kan 
ook voorkomen dat  onderwijsassistenten hun werkzaam-
heden verdelen over meerdere groepen)

Alle begeleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
de leerling binnen de verschillende onderwijsfasen. 

De mentor heeft een spilfunctie op school bij de individuele 
begeleiding van de leerlingen waar hij of zij verantwoordelijk 
voor is. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de 
ouders is de mentor eerste aanspreekpunt. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u hem of haar mailen of bellen. 

De mentor:
•	 is	verantwoordelijk	voor	het	klassenmanagement;
•	bewaakt en begeleidt het onderwijsleerproces van ieder 
	 kind	afzonderlijk	en	het	groepsproces;
•	 stelt in samenwerking met o.a. de schoolpedagoog het 
	 OPP	(ontwikkelingsperspectiefplan)	op;
•	 stelt	arrangementen	vast	voor	‘Nederlands’	en	‘rekenen’;		
 alleen VSO Praktijk
•	 stelt in samenwerking met o.a. de schoolpedagoog een
	 handelingsplan	op	bij	een	specifieke	zorgvraag;	
•	werkt nauw samen met de andere disciplines, zoals de 
 psycholoog, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, 
 vakleerkrachten drama en bewegingsonderwijs en 
 schoolpedagoog.
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De onderwijsassistent:
•	 is verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning 
	 tijdens	lestaken;
•	begeleidt leerlingen tijdens trainingsmomenten en interne/
		 externe	stages;
•	 overlegt dagelijks met de leerkracht over de pedagogische
		 en	didactische	benadering	of	aanpak	van	de	leerlingen;
•	 ondersteunt de kinderen in hun optimale groei naar 
	 zelfstandigheid;
•	 is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse levens-
 verrichtingen (ADL) en communiceert hierover met de 
	 ouders;
•	 is verantwoordelijk voor het verstrekken van medicatie.

Alle informatie over de groep en de medische gegevens van 
de leerlingen worden vastgelegd in een ‘klassenklapper’. 
In deze klapper bevindt zich een compleet overzicht van de 
afspraken, de lesprogramma’s en de gewenste ondersteuning 
per leerling. De informatie kan worden ingezien door het 
klassenteam en door eventuele vervanging. Voor het VMBO 
wordt deze info digitaal beheerd.

De teammanager/adjunct-directeur
De teammanager/adjunct-directeur is verantwoordelijk voor 
de leerlingenzorg van de leerweg. 
Ze begeleiden docenten op het gebeid van leerlingenzorg.

De jongerenbespreking
Op het VSO van Adelante mytylschool organiseren we 
minstens één keer per schooljaar een ‘jongerenbespreking’ 
voor leerlingen met een revalidatie-indicatie. Vanaf 12 jaar 
mag de leerling hier zelf bij aanwezig zijn. 

In de jongerenbespreking wordt informatie uitgewisseld 
tussen school, revalidatie en ouders en jongere. 
De behandelingen worden geëvalueerd en er worden 
afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Het verslag van 

deze bespreking wordt vastgelegd in het Revalidatie - 
Elektronisch Patiënten Dossier (R-EPD). 

Vanwege de complexiteit van het plannen van deze 
besprekingen kunnen deze alleen in zeer uitzonderlijke 
gevallen worden verzet. 

Dossier 
Van elk kind op het VSO van 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. Dossiers worden bewaard en opgeslagen 
volgens de wettelijke normen.
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7 Medische zorg 
en revalidatie 
op school

Veel kinderen die bij Adelante naar school 

gaan, revalideren ook bij Adelante. 

Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. 

Deze synergie bereiken we door te werken 

volgens de gedachte ‘één kind één plan’. 

Dat betekent dat de school en het revalida-

tiecentrum van Adelante Kinderen planmatig 

samenwerken aan de cognitieve, motorisch-

praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen. Omdat school en het 

revalidatiecentrum zo dicht bij elkaar liggen, 

vinden eventuele therapieën ook onder 

schooltijd plaats: in het belang van het kind 

wordt in overleg een goede planning samen-

gesteld.
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Onderwijsondersteunende therapie 

Als het nodig is komen behandelaars, zoals de fysiotherapeut, 
ergotherapeut en/of logopedist kijken of een leerling 
specifieke aanpassingen nodig heeft op school. Zo kunnen 
de functiebelemmeringen die de kinderen ondervinden bij 
het volgen van het onderwijs geminimaliseerd worden. 
Ook geven de verschillende therapeuten 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 hierbij nadrukkelijk niet om een individuele 
behandeling van de leerling. De inbreng van de paramedici 
helpt om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om 
onderwijsdoelen voor het groepsplan en het OPP te 
realiseren.

Medicijngebruik 

Wanneer uw zoon of dochter medicatie nodig heeft, is het 
belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt.
U als ouder heeft hierin ook een verantwoordelijke taak.
De verpleegkundige, onderwijsassistente of begeleider 
geeft de medicatie onder schooltijd, opvang of tijdens 
logeermomenten.
Ten behoeve van medicatiegebruik geldt de volgende 
procedure:

•	U ontvangt een medicatie informatiebrief, een medicatie 
 intakeformulier en een medicatie wijzigingsformulier.
•	Het ingevulde medicatie intakeformulier geeft u - samen 
 met een actueel medicatieoverzicht uit de apotheek-  
 de 1e schooldag af bij de onderwijsassistente.  
•	U zorgt dat uw kind steeds voldoende medicatie op 
 school/opvang/logeren heeft,  in de originele verpakking 
 of blister, met de naam van uw kind, de juiste naam van 
 het medicijn en de juiste dosering beschreven. 
•	Medicatie die niet in de originele verpakking/blister zit, 
 mag niet gegeven worden.
•	Wijzigingen in medicatie kunt u via email doorgeven aan 
 de onderwijsassistente. U ontvangt dan een medicatie 
 wijzigingsformulier. Dit dient u dan vastgeniet aan een 
 nieuw actueel medicatieoverzicht terug te sturen naar de 
 onderwijsassistente.
•	U kunt het formulier verkrijgen bij de onderwijsassistente, 
 de verpleegkundige of het logeerhuis. Tevens geeft u dan 
 een nieuw actueel medicatieoverzicht uit de apotheek af.
•	Na het toedienen van de medicatie wordt deze ter 
 verantwoording afgetekend op een medicatie aftekenlijst.
•	Het kan zijn dat er bij bepaalde vormen van medicatie-   
 toediening een uitvoeringsverzoek nodig is. 
 De dagverpleging informeert u wanneer dit het geval is.

U kunt het medicatieformulier verkrijgen en inleveren bij 
de onderwijsassistent of bij de verpleegkundige. Na het 
toedienen van de medicatie wordt deze ter verantwoording 
afgetekend op een medicatie-aftekenlijst.

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt 
u zich wenden tot de dagverpleging via 045-5282670 of via 
dagverpleging@adelante-zorggroep.nl
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Rusten 

Voor sommige kinderen kan een dag school gecombineerd 
met revalidatiebehandelingen zo vermoeiend zijn dat rusten 
onder schooltijd noodzakelijk is. Het VSO van Adelante 
heeft hiervoor een rustkamer ingericht. De noodzaak van 
rusten gedurende de dag kunt u bespreken met de 
revalidatiearts van uw kind. 

Infectieziekten 

Bij infectieziekten hanteert Adelante de richtlijnen van het 
RIVM. Deze zijn terug te vinden in de publicatie ‘Gezond-
heidsrisico’s in basisschool en buitenschoolse opvang’ van 
het RIVM. 

Doelen revalidatie 

In het schooljaar 2016-2017 zullen we verder inhoud geven 
aan tal van initiatieven die ook in het afgelopen jaar al liepen 
zoals:
Inhoud geven aan kindcentrum Adelante door diverse 
projecten verder uit te werken of al te implementeren. 
Invoering en verbetering van kort en intensief behandelen 
van kinderen en jongeren. 
Toenemende aandacht voor initiatieven rondom 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en ‘shared decision’.
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8 Praktische 
informatie 
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Schooltijden VSO Praktijk & VMBO/HAVO

ma, di, do & vrij Woensdag

1 9.00 - 9.50 uur 9.00 - 9.45 uur

2 9.50- 10.50 uur 9.45 - 10.30 uur

3 10.50 - 11.40 uur 10.45 - 11.25 uur

4 11.40 - 12.30 uur 11.25 - 12.05 uur

5 13.00 - 13.50 uur 12.05 - 12.45 uur

6 13.50 - 14.40 uur

7 14.40 - 15.30 uur

De eerste bel gaat om 8.55 uur, om 9.00 uur u beginnen de 
lessen en dient iedereen in de klas te zijn. De pauzes zijn 
’s morgens van 10.30 tot 10.45 uur en tussen de middag 
van 12.15 tot 13.00 uur. De leerlingen van de leerweg VSO 
Praktijk hebben middagpauze van 12.15 tot 13.00 uur. 
Tijdens de pauzes is er toezicht. De leerlingen mogen niet 
van het terrein af. De school is geopend van 8.30 uur tot 
17.00 uur.

Vervoer en aankomst op school

De meeste kinderen worden met een taxibusje naar 
Adelante gebracht en na school ook weer door een taxi 
opgehaald. Tussen 8.30 en 8.55 uur arriveren de taxi’s bij 
school. De taxichauffeurs van de leerlingen mogen niet met 
de leerling mee naar de klas. Zij brengen de leerling tot in 
de hal van de school. De meeste leerlingen kunnen van 
hieruit zelfstandig naar hun klas. Door de leerlingen niet 
verder te helpen, wordt hun zelfstandigheid bevorderd. 
De leerlingen die wel extra begeleiding nodig hebben, 
worden vanzelfsprekend opgevangen. 

Wordt een leerling na school door de ouders zelf afgehaald 
en gaat hij niet met de taxi mee, dan moet dit tijdig worden 
doorgegeven aan de mentor. De ouders dienen zelf voor 
het afmelden bij het taxibedrijf te zorgen.

Let op! De school heeft geen bemoeienis met de organisatie 
van het vervoer. De gemeenten regelen dit. Wanneer u 
klachten heeft over het vervoer van uw zoon of dochter, 
neem dan contact op met het taxibedrijf of met de 
ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente. 

Regeling
De meeste gemeentes hebben een speciale vervoersregeling. 
In de regeling zijn afspraken vastgelegd met een vervoers-
bedrijf. 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.
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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 ver-
klaring. 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 rege-
lingen 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.

Klachten tav vervoer.
Bij eventuele klachten omtrent leerling vervoer dient u 
contact op te nemen met desbetreffende busmaatschappij 
en/of gemeente. Aan ouders vragen wij het klassenteam in 
te lichten zodat de klacht ook bij hen bekend is. 
Wanneer de klacht invloed heeft op de schoolsituatie zal 
onze contactpersoon busvervoer contact opnemen met de 
busmaatschappij/ gemeente.

 Ziek- en betermeldingen

Als uw kind ingepland staat voor een behandeling en/of niet 
naar school kan komen in verband met ziekte, dan kunt u 
uw kind ziek melden via tel. 045-5282121 (alle werkdagen 
van 08.00 tot 09.00 uur) of door vóór 9.00 uur een mail te 
sturen naar dagplanning@adelante-zorggroep.nl. 
Vergeet hierbij niet ook de taxi/vervoerder af te bellen. 
En	laat	ons	s.v.p.	ook	weten	wanneer	uw	kind	beter	is;	dit	
kan telefonisch, via de mail of uw zoon of dochter meldt 
zich vóór 9.15 uur persoonlijk beter bij de planning. 
Op deze manier kunnen alle behandelaars/klassenteams 
op de hoogte gebracht worden. Wanneer u uw kind niet 
afmeldt zal het klassenteam nog dezelfde dag voor 10.00 uur 
telefonisch contact met u opnemen.

Wanneer het regelmatig voorkomt dat afwezigheid van 
kinderen niet doorgegeven wordt, zijn we verplicht dit te 
melden bij de leerplichtambtenaar. 
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Vakantie Eerste dag Laatste dag

Herfstvakantie 24 oktober 2016 28 oktober 2015

Kerstvakantie 26 december 2016 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie 27 februari 2017 3 maart 2017

Paasmaandag 17 april 2017

Meivakantie 24 april 2017 5 mei 2017

Pinkstermaandag 5 juni 2017

Zomervakantie 17 juli 2017 25 augustus 2017

Vakantierooster 

Studiedagen 2016/2017

Een aantal dagen per jaar is er een studiedag/ studiemiddag 
voor alle medewerkers van onze school. Op deze studie-
dagen (altijd op woensdag) is er voor de leerlingen geen les.
Wanneer er studiemiddagen gepland zijn, komen de leerlingen 
wel naar school.
Dit schooljaar zijn er 2 studiedagen en 2 studiemiddagen. 
•	Studiedagen:
 2 november 2016 en 5 april 2017.
•	Studiemiddagen:
 1 februari 2017 en 14 juni 2017
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9 Communicatie 
met ouders en 
leerlingen

Op verschillende manieren houdt Adelante 

contact met ouders en de leerlingen en 

wisselen we belangrijke informatie uit.
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Contact met de mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/
verzorgers over alle schoolse zaken. De meeste contacten 
zullen dus via de mentoren lopen. Dit kan via de mail of 
telefonisch na 15.30 uur. Elke groepsmentor heeft een lijst 
met de e-mailadressen van de ouders/verzorgers waardoor 
er snel gecommuniceerd en afgestemd kan worden.

Contact met de onderwijsassistent

Voor vragen met betrekking tot de persoonlijke verzorging 
van uw zoon/dochter kunt u contact opnemen met de 
onderwijsassistent.

Individuele oudergesprekken

Elk schooljaar vinden op drie momenten (in november, 
januari en aan het einde van het schooljaar in juni) individuele 
oudergesprekken plaats tussen de ouder, de  mentor en 
eventueel ook de schoolpedagoog. De data worden aan 
het begin van het schooljaar vastgelegd.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene 
ouderavond. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven 
over het komend schooljaar. Per klas komen de ouders, de 
leerkrachten en de onderwijsassistente(n) bij elkaar. Dit is 
tevens het moment om met elkaar kennis te maken.
Naar aanleiding van de rapporten vinden er ook ouderavonden 
plaats. U kunt dan ook in gesprek gaan met de vakleer-
krachten en de andere begeleiders.
Er worden ook regelmatig ouderavonden georganiseerd 
rond thema’s die op dat moment actueel zijn. 
Ouders kunnen hiervoor ook zelf thema’s voordragen.

Informatie via de mail

Veel praktische informatie van school en van de mentor 
ontvangt u via de mail. Het is daarom van groot belang dat 
u mutaties ten aanzien van uw e-mailadres tijdig 
doorgeeft bij het servicebureau via tel. 045-5282600 of 
sbk@adelante-zorggroep.nl.
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Nieuwsbrief

Elke eerste maandag van de maand verschijnt een nieuws-
brief van het VMBO en het VSO Praktijk. In dit informatiebul-
letin voor ouders en leerlingen staan onder meer belangrijke 
data, personeels- en leerlingenzaken, nieuws vanuit 
management en andere wetenswaardigheden.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd.

Voor leerlingen die ook bij Adelante 
revalideren 

• Minstens 1 keer per jaar worden de ouders/verzorgers én 
 de leerling uitgenodigd voor de jongerenbespreking. 
 Medewerkers van school en revalidatie zijn hierbij 
 aanwezig om informatie uit te wisselen over het 
 functioneren en welbevinden van de leerling en afspraken 
 te maken over het vervolgtraject.
• Zodra een leerling een stagnatie laat zien in de vorderingen 
 en bij veranderingen rondom het ziektebeeld van een 
 leerling kan ad-hoc een behandelaarsbespreking 
 ingepland worden. 
• Bij leerlingen die in hun verbale communicatie belemmerd 
 zijn en niet zelf de wetenswaardigheden van de dag 
 aan hun ouders/ verzorgers kunnen vertellen, kunnen we
 gebruikmaken van andere communicatiemiddelen.
• Zoveel mogelijk schoolinformatie wordt via de mail 
 verstuurd. Ouders die niet over een mailadres beschikken, 
 worden schriftelijk geïnformeerd.
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10 Alles wat u verder 
weten moet over het 
VSO van de Adelante 
mytylschool in 
alfabetische volgorde:

Allereerst onze gouden regels. 

Deze gelden voor álle leerlingen!

•	Kom op tijd 

•	Neem de juiste boeken en spullen voor de les mee

•	Eten en drinken doen we in de aula en in de klas

•	Laat de school bij afwezigheid weten waar je bent tijdens schooltijd

•	MP3-spelers, mobiele telefoons etc. gebruiken we alleen in de pauze

•	We hebben respect voor materialen en medegebruikers van het gebouw

•	Wij gebruiken alleen de hoofdingang

•	Medische handelingen verrichten we in de medische ruimte

•	De computer gebruiken wij alleen voor schoolse zaken
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Aantal lesuren 

Leerlingen op de leerweg vmbo/havo en leerweg VSO 
praktijk krijgen 1000 uren. Voor de examenklassen is dit 
urenaantal minder. Een school kan hiervan afwijken, maar 
moet hiervoor wel toestemming vragen aan de inspectie. 

Aanvraag verlof/artsenbezoek

Aanvragen voor verlof of een artsenbezoek moeten zo 
vroeg mogelijk en uiterlijk 10 dagen van te voren ingediend 
worden, zodat de planning eventuele therapieën op tijd kan 
inplannen. Bezoeken aan tandarts en orthodontist moeten 
zodanig ingepland worden dat het kind hiervoor niet een 
hele schooldag hoeft te missen. Het is de bedoeling dat het 
kind, vooraf of na afloop van het bezoek aan de tandarts/
orthodontist gewoon naar school komt.

Absentie medewerker 

Als een medewerker afwezig is, wordt - indien mogelijk - 
direct voor vervanging gezorgd.
Ons doel is zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. 
Als er geen vervanging is, worden de leerlingen tijdelijk in 
een andere groep geplaatst en/of onder begeleiding aan 
het werk gezet.

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.

Adreswijzigingen  

U wordt verzocht eventuele adreswijzigingen zo snel mogelijk 
door te geven aan het servicebureau via 
tel. 045-5282600 of sbk@adelante-zorggroep.nl.

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 hand-
brandmelder 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.

Alcoholgebruik

Het is niet toegestaan alcohol te drinken op het terrein van 
Adelante. Alleen aan jongeren van 18 jaar en ouder kan bij 
incidentele activiteiten, bijvoorbeeld bij een carnavalsdisco, 
alcohol verstrekt worden. Echter hiervoor wordt altijd vooraf 
schriftelijke toestemming gevraagd aan de ouders/
verzorgers. Ongeoorloofd alcoholgebruik wordt gemeld bij 
de ouders/verzorgers.

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
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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.

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. U kunt uw vragen stellen aan de zorg-
bemiddelaar, bereikbaar via het servicebureau. Deze kan u 
ook ondersteunen bij het aanvragen van zorg.

Boeken en lesmateriaal 

voor leerlingen van leerweg VSO VMBO/ HAVO
•	 een	pen	(blauw	of	zwart)
•	 potlood,	gum	en	slijper
•	 	USB-stick
•	woordenboeken	voor	gebruik	bij	het	huiswerk;
•	 Nederlands
•	 Engels	–	Nederlands
•	 Nederlands	-	Engels
•	 Enz.

•	 een	passer	en	een	geo-driehoek
•	 een	rekenmachine	(	TI-30XS	Multiview	of	
	 TI-30XB	Multiview);
•	 schriften	
•	 schriften	(ruit	10mm	x	10mm)	voor	wiskundelessen	
 en rekenen
•	 schoolagenda

voor leerlingen van leerweg VSO Praktijk
•	 etui
•	 schrijfgerei	(pennen	en	potloden)
•	 gum	en	slijper
•	 doosje	kleurpotloden
•	mapje	kleurstiften
•	marker
•	 een	plakstift	(bijvoorbeeld	Pritt)
•	 een	23-rings	klapper	met	tabbladen
•	 USB-stick
•	 een	overzichtelijke	schoolagenda,	waarbij	één	week	

verdeeld is over twee pagina’s (bij voorkeur met spiraal)
•	 een	koptelefoon	die	aan	te	sluiten	is	op	de	pc
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De schoolboeken voor de leerweg VMBO worden op de 
eerste lesdag uitgedeeld. Zorg ervoor dat deze boeken 
gekaft worden. De lesboeken lenen de leerlingen van 
school, ga er dus zorgvuldig mee om! Beschadigingen 
worden in rekening gebracht.

Bedrijfshulpverlening 

Om de veiligheid van kinderen, medewerkers en bezoekers 
te waarborgen zijn diverse medewerkers van Adelante 
geschoold als bedrijfshulpverlener. 

Contigo Verpleegkundige 
kinderdagopvang

Bij Adelante Contigo werken pedagogisch medewerksters en 
kinderverpleegkundigen. Onze gespecialiseerde medewerk-
sters geven uw kind alle zorg en aandacht en stimuleren 
de ontwikkeling van uw kind. De kinderverpleegkundigen 
verlenen elke denkbare vorm van zorg, medicatie en therapie, 
variërend van monitorbewaking en beademing tot het 
toedienen van zuurstof. Zo nodig bieden we ook fysiotherapie, 
ergotherapie, speltherapie en (pre)logopedie.

Verpleegkundig kinderzorghuis - 24 uurs zorg
Wat kunnen wij voor uw kind betekenen?
Als uw kind meer verpleging en verzorging nodig heeft dan 
mogelijk is op reguliere opvang, kunt u bij verpleegkundig 
kinderzorghuis van Adelante Contigo terecht.

Bijvoorbeeld:
•	 na een ziekenhuis opname
•	bij (ontregelde) diabetes
•	 longproblematiek met eventueel ondersteuning
 afhankelijk van canulezorg

•	 afhankelijk van zuurstof/beademing
•	bij epilepsie
•	 stofwisselingsziekte
•	 afhankelijk van sondevoeding, voedingsstoornissen
 (ernstige) hartafwijkingen
•	 urinewegproblematiek bijv. afhankelijk van katheterisatie, 
•	 stomazorg
 als er 24 uur verpleegkundig toezicht en/of monitoring    
 noodzakelijk is.
•	Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we opvang bieden 
 op flexibele tijden zowel gedurende de dag als nacht.

Cruyff Court 

We hebben de beschikking over een SPECIAAL CRUIJFF 
COURT. Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & 
wonen zijn 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

Zie ook loket sport en vrije tijd
Adelante biedt in de Ronald McDonald Kindervallei op het 
terrein van Adelante in Valkenburg a/d Geul dagopvang 
aan. Deze opvang vindt dagelijks plaats na school, op 
woensdagmiddag, op zaterdag en in de (school)vakanties. 
Kinderen en jongeren kunnen hier deelnemen aan creatieve
activiteiten, een Sportinstuif, het project ‘Koks in de keuken’ 
en Musical Unlimited. Ook biedt Adelante opvang aan met 
verpleegkundige zorg. Neem voor meer informatie contact 
op met het servicebureau via tel. 045-5282600 of 
sbk@adelante-zorggroep.nl.



67

Educare4u

Educare4u is sinds schooljaar 2015-2016 onze nieuwe 
voorziening, waar:
•	 leerlingen van 4 tot 20 jaar, die binnen komen via de 
 kliniek, zo snel mogelijk onderwijs kunnen genieten, 
 ook als nog niet volledig duidelijk is wat de juiste plek 
 binnen school voor hen is.
•	 leerlingen van 4 tot 20 jaar, die tussentijds binnen komen,
 geobserveerd en gediagnosticeerd worden op didactisch 
 vlak en met een passend plan van aanpak op de juiste
	 plek	binnen	school	geplaatst;	ook	als	het	voor	een	
 kortdurende periode is. 
•	 extra ondersteuning geboden kan worden aan leerlingen 
 die al binnen school zitten, en naast hun eigen leerroute 
 een kortdurend, intensief ondersteuningstraject nodig 
 hebben.
De periode dat leerlingen in Educare4u verblijven duurt 6 
weken. De eerste 2 weken komen de leerlingen alleen de 
ochtenden naar school en verblijven ze volledig in 
Educar4u. Na deze 2 weken komen de leerlingen hele 
dagen naar school en worden ze onder supervisie van 
Educare4u geplaatst in een groep, die het best passend is 
bij de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerling.
Het team van Educare4u bestaat uit 2 parttime leerkrachten, 
die nauw samenwerken met de schoolpedagogen en 
specialisten van het ondersteuningsteam.

“ Eén Kind  Eén Plan” (EKEP). 

Leerlingen die de mytylschool Adelante bezoeken, hebben 
allemaal, elk op hun eigen wijze, een specifieke zorgvraag. 
Naast onderwijs krijgt een groot deel van de  kinderen ook 
een of meerdere vormen van therapie. Adelante  probeert, 
in nauw overleg met ouders,  onderwijs en revalidatie zo 
goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling en de 
behoeften van het kind. Wij noemen dit  
“ Eén Kind  Eén Plan” (EKEP). 

Kort en intensief behandelen
Vaak worden kinderen  tijdens poliklinische revalidatie-
behandeling voor langere periode behandeld door  één of 
meerdere therapeuten in een lage frequentie (bijvoorbeeld 
1 of 2 keer per week), waarbij in sommige gevallen aan 
een veelvoud van verschillende doelen te gelijker tijd wordt 
gewerkt. Uit onderzoek is echter gebleken dat het effectiever 
is een korte periode intensief aan  één of eventueel twee 
concrete doelen te werken. Om een optimaal resultaat te 
behalen is het van belang dat er niet alleen in de therapie-
situatie wordt geoefend met een bepaald doel, maar dat 
dit ook wordt meegenomen in de klas en thuis. Dit vraagt 
natuurlijk goede afstemming tussen ouders, onderwijs 
en revalidatie. Na zo’n intensieve behandelperiode wordt 
doorgaans gestopt met het traject dat voor het behalen van 
het doel nodig was.  Zo nodig verschuift de aandacht dan 
naar een ander concreet doel of hulpvraag,  belangrijk voor 
de ontwikkeling van uw kind. 
Indien uw kind (tijdelijk) geen therapie meer nodig heeft, 
zal zijn/haar ontwikkeling wel gevolgd worden door de 
kinderrevalidatiearts of één van de andere teamleden.

Het is afhankelijk van de doelstelling of een kort en intensief 
traject haalbaar is. Uit ervaring is gebleken dat dit voor het 
merendeel van de doelstellingen geldt.
Echter bij bepaalde doelstellingen is kort en intensief 
behandelen  inhoudelijk niet verstandig of haalbaar en moet 
gekozen worden voor een langer traject.

Casemanager
Deze manier van werken vraagt regelmatig afstemming tus-
sen ouders, onderwijs en revalidatie. Dit zal deels worden 
gedaan tijdens de  kind-besprekingen welke afhankelijk van 
de leeftijd van uw kind 1 of 2 keer per jaar plaatsvinden. 
Maar soms zal het ook nodig zijn vaker met elkaar af te 
stemmen. De casemanager die aan een team gekoppeld 
is, heeft de taak afstemming op maat van onderwijs- en 
zorgprogramma’s  mogelijk te maken ( EKEP en kort en 
intensief  werken).
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Feesten en feestdagen

Elk schooljaar wordt met alle leerlingen van Adelante 
aandacht besteed aan feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, 
Carnaval en Pasen. De vieringen vinden plaats op reguliere 
schooldagen.

Gedragscode

Bij Adelante hebben zowel cliënten als medewerkers recht 
op een veilig klimaat. Voor gedrag dat die veiligheid in 
gevaar brengt, zoals pesten, intimidatie, discriminatie en 
agressie, worden meteen oplossingen gezocht. De mede-
werkers van Adelante hanteren consequent een gedrags-
code en huisregels in de omgang met cliënten. Worden 
deze regels overtreden en ontstaat er een onveilige situatie 
dan moeten medewerkers optreden, soms zelfs fysiek. 

Huisreglement/schoolreglement 

Dagelijks bezoeken ongeveer 350 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 iedereen goede intenties van zijn 
bezoek aan Adelante heeft en hierbij passend gedrag toont, 
is het vanzelfsprekend dat een aantal basisafspraken als 
fundament van een prettige samenwerking dienen. Zie ook 
onze gouden regels aan het begin van dit hoofdstuk.

Hulpmiddelen & speciale voorzieningen 

Soms hebben leerlingen aangepaste hulpmiddelen en 
voorzieningen nodig, zoals een kinderstoel, driewieler of 
aangepast schoeisel. De behandelaar van uw zoon of 
dochter zorgt voor een eisenpakket dat overeenstemt met 
het revalidatieprogramma. Ook kan hij of 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.

Adelante stelt daarnaast ook hulpmiddelen beschikbaar 
voor leerlingen die problemen hebben met schrijven. In alle 
klassen staan pc’s voor leerlingen. Daarnaast is er een 
aantal AlphaSmarts en laptops beschikbaar. Meer informatie 
kunt u opvragen bij het klassenteam of mentor.

Hygiëne 

Kinderen met open wondjes, voetwratten, waterwratten en 
wratten die aangestipt zijn en kinderen met open eczeem 
mogen vanwege de hygiëne geen gebruik maken van het 
zwembad van Adelante. Kinderen met hoofdluis mogen 
alleen zwemmen en gymmen na overleg met de verpleeg-
kundige. Bij twijfel beslissen de medewerkers van bewe-
gingsonderwijs in samenspraak met de dagverpleging

Incidentmeldingsysteem 

In elke organisatie gebeuren zaken die als minder positief 
ervaren worden. Soms heeft dit gevolgen door bijvoor-
beeld een letsel of schade. Om voortdurend onze kwaliteit 
te bevorderen en de veiligheid van de kinderen te kunnen 
waarborgen, werkt Adelante met een incidentmelding-
systeem. Dit betekent dat een medewerker een (bijna-)
incident, ongeval, of fout dient te registreren waarna de 
leidinggevende verdere acties bepaalt. 

ID-plicht en BSN-nummer

Het is in ons land wettelijk verplicht om je te kunnen 
legitimeren - zie hiervoor de wettelijke regelgeving.  
Bij aanmelding bij Adelante is identificatie verplicht en moet 
ook het bsn-nummer worden doorgegeven.

Internetgebruik

Regels en wetten met betrekking tot privacy, smaad en 
copyright dienen te allen tijde, dus ook bij het gebruik van 
internet in acht genomen te worden. Het is de verantwoorde-
lijkheid van de gebruiker om van alle rechthebbenden 
toestemming te krijgen voor het gebruik van persoons-
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gegevens, beeldmateriaal en/of andere persoonsgebonden 
zaken.

Inspraak en leerlingparticipatie

De leerlingen worden gestimuleerd om invloed te hebben 
op de dagelijkse gang van zaken in de klas en op school. 
Ze worden actief betrokken bij allerlei schoolactiviteiten,
en gevraagd om mee te denken bij verbeteringen in de 
klas, op afdelingsniveau en op het niveau van de school. 
Het vso van Adelante heeft een leerlingenraad, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de verschillende leerwegen. 
Zij worden d.m.v. een verkiezing gekozen.

Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn 
voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde 
voor goed functioneren. Toch zijn er situaties denkbaar 
waarin een klacht kan ontstaan. Bij een klacht vragen wij u 
eerst contact op te nemen met de betreffende persoon. 
Als een klacht niet voldoende wordt opgelost, kunt u 
gebruik maken van de klachtenregeling en zich wenden tot 
de klachtenfunctionaris. Het doel van deze klachtenregeling is 
het bespreekbaar maken van klachten van ouders/verzorgers/
leerlingen over medewerkers, dan wel de organisatie van de 
school om daarmee te bereiken dat de klachten voldoende, 
objectieve aandacht krijgen en worden opgelost. 
De secretaris van de klachtencommissie is bereikbaar via 
045-5282006 of 06-57592519 (maandag t/m woensdag 
09.00uur-16.00uur).

Kluisjes

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. 
Wij adviseren om zo min mogelijk waardevolle spullen mee 
naar school te nemen. De school kan daar geen verant-
woordelijkheid voor dragen. Bij verdenking van diefstal ad-
viseren wij de ouders/verzorgers om aangifte te doen bij de 

politie. De leerlingen kunnen op school (bij het VMBO) wel 
een kluisje huren voor het opbergen van hun (waardevolle) 
spullen. De borg voor een kluisje voor één heel schooljaar 
is € 10,-. Bij verlies van de sleutel wordt € 5,- in rekening 
gebracht.

Kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de 
kwaliteit van het onderwijs van Adelante. In december 2015 
heeft de inspectie het VSO van Adelante positief beoor-
deeld volgens de normen van het basisarrangement voor 
passend onderwijs. 

Logeerhuis 

Alle broertjes, zusjes en vriendjes gaan wel eens logeren. 
Misschien is dit voor uw kind niet zo gemakkelijk vanwege 
een beperking. Maar ook uw kind kan een nachtje, een 
weekend of zelfs een week komen logeren. Uw kind is altijd 
welkom in ons logeerhuis.
Het logeerhuis bevindt zich op het terrein van Adelante 
in Valkenburg aan de Geul en bevat logeermogelijkheden 
waar uw kind gebruik van kan maken. Ook als uw kind een 
verpleegkundige zorgvraag heeft, kan uw kind gewoon bij 
ons komen logeren. Neem voor meer informatie contact op 
met het servicebureau via tel. 045-5282600 of 
sbk@adelante-zorggroep.nl.

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.  De vrije-tijd-activiteiten vinden over het 
algemeen plaats bij Adelante in Valkenburg.
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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 045-5282600.

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

Sport en Beweegadvies (Sportloket)
Sport en bewegen is voor kinderen met een beperking 
vaak een hindernis die moeilijk te nemen is. Door een goed 
sport- en beweegadvies, met een juiste doorverwijzing, 
wordt deze hindernis gemakkelijker te nemen. Graag kijken 
onze specialisten naar de beweeg- of sportmogelijkheden 
die passen bij het kind, bij voorkeur in een sportvereniging 
dichtbij huis (eventueel door voorwaarden te creëren in die 
eigen sportomgeving). Ons team ondersteunt en begeleidt, 
en indien nodig ook op locatie.
Daar waar sporten dichtbij huis (nog) niet mogelijk is, biedt 
Adelante zelf een scala van na- en buitenschoolse mogelijk-
heden op school of op locatie.

Sport
Mogelijkheden op school: judo, dansen, diplomazwemmen, 
recreatief zwemmen, sportinstuif, schaken, aangepast 
wielrennen, persluchtduiken, zelfverdediging  
(zie schoolsport OMNI-vereniging) 
Mogelijkheden op locatie:  voetbal, skiën, persluchtduiken.

Medezeggenschapsraad

De MR van het VSO van Adelante wordt gevormd door een 
afvaardiging van ouders en personeelsleden. Zo zijn ouders, 
leerlingen en personeel gezamenlijk betrokken bij het beleid 
van de school. Uitgangspunt van de besluitvorming van de 

MR is om het algemeen belang van de school te dienen. 
De MR vergadert één keer per 6 weken en heeft de 
volgende rechten:
•	 Informatierecht: Het schoolbestuur moet de 
 medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de 
 raad nodig heeft om goed te functioneren.
•	Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen 
 besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggen-
 schapsraad.
•	 Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het 
 schoolbestuur is instemming van de medezeggen-
 schapsraad nodig.
•	Gevraagd- en ongevraagd advies: De MR kan conform 
 bepalingen in het reglement gevraagd en ongevraagd 
 advies uitbrengen aan het schoolbestuur. De MR overlegt
 hiervoor regelmatig met de directie. 

Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Op 1 juli 2013 is een wet in werking getreden die toeziet op 
een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 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 kindermishan-
deling’. 

Ondersteuningsteam (zie ook: educare4you)

Gezien de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen 
op zowel didactisch als pedagogisch gebied vinden wij  het 
noodzakelijk dat er binnen Adelante een ondersteunings-
team actief is. Binnen het ondersteuningsteam zijn de 
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volgende specialisten vertegenwoordigd met ieder hun 
eigen expertisegebied:
•	 Taalspecialist 
•	Rekenspecialist
•	Schrijfspecialist
•	Specialist sociaal emotionele ontwikkeling
•	Specialist op het gebied van I.C.T. 
•	Didactisch/toets specialist

De specialist zet zijn expertise in op 3 niveaus:
Advisering op  groepsniveau: adviezen worden gegeven 
aan het  klassenteam om de leerling te ondersteunen.
Ondersteuning door de specialist binnen de groep, voor 
betreffende leerling of groepje leerlingen.
Individuele kortdurende ondersteuning aan de leerling.

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 school-
verlaters. De vrijwillige ouderbijdrage voor leerlingen van het 
VSO bedraagt €50,00 per schooljaar. 

In de eerste maand van het nieuwe schooljaar ontvangt 
u hierover een brief van de oudervereniging. Het is de 
bedoeling dat u binnen 1 maand betaalt aan de vereniging. 
Ouders die in België wonen kunnen ook contant betalen 
bij het secretariaat van de teammanagers op het VSO van 
Adelante. 
Als u de ouderbijdrage om welke reden dan ook niet wil of 
kan betalen of u wil de ouderbijdrage liever in termijnen 

betalen, laat dit dan zo snel mogelijk schriftelijk of telefonisch 
weten aan de penningmeester van de oudervereniging.

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. 

Parkeren 

Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de daarvoor 
aangewezen parkeerplaatsen. Voor het brengen en halen 
van leerlingen 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 parkeer-
plaatsen 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.

Passend primair onderwijs in 
Zuid-Limburg

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben met ingang 
van schooljaar 2014-2015 de opdracht om voor alle leerlingen 
passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken 
samen om invulling te geven aan de zorgplicht.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau 
van leren en ontwikkeling. Schoolbesturen en scholen 
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geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteunings-
continuüm: hoogwaardige basisondersteuning en extra 
ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met 
ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één 
integraal plan binnen de beschikbare middelen. Hiertoe 
werken schoolbesturen samen in het samenwerkings-
verband. Het samenwerkingsverband is faciliterend bij het 
vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid.

In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair 
onderwijs:
•	Regio Westelijke Mijnstreek:  
 Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein.
•	Regio Maastricht-Heuvelland: 
 Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 
 Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
•	Regio Heerlen eo: 
 Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 
 Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken 
nauw samen op zowel beleidsmatig als uitvoeringsvlak. 
Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terug-
vinden op de website: www.passendonderwijszuid.nl 

Dekkend aanbod
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend 
aanbod, waarin alle leerlingen een passende plek vinden. 
Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt 
zo passend mogelijk onderwijs gerealiseerd. Daartoe 
werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. 
Op Zuid Limburgs-niveau ontstaat een ondersteunings-
continuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

Ondersteuningscontinuüm
Het ondersteuningscontinuüm bestaat uit 5 niveaus:
•	Ondersteuningsniveau 1:  
 Onderwijs in de groep
•	Ondersteuningsniveau 2:  
 Ondersteuning in de groep
•	Ondersteuningsniveau 3:  
 Ondersteuning op school met interne deskundigen
•	Ondersteuningsniveau 4:  
 Ondersteuning op school met externe specialisten
•	Ondersteuningsniveau 5: 
 Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid 
gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (onder-
steuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij autonoom of 
met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 
is extra ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: 
dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen
voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het 
schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze 
waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. 
Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de 
website van de school.

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot 
speciaal (basis) onderwijs
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds 
en toelating, plaatsing en inschrijving anderzijds.
Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. 
Inschrijving volgt na een positief besluit tot toelating en 
plaatsing.
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken 
voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan bij de school 
van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke 
school of scholen eveneens om toelating is verzocht. 
Aanmelding is mogelijk vanaf de dag waarop het kind de 
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leeftijd van 3 jaar bereikt. De verantwoordelijkheid voor tijdig 
plaatsen begint dus op het moment dat de leerling schriftelijk 
wordt aangemeld bij een school in het samenwerkingsver-
band. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen. 
Ouders stellen de school op de hoogte als zij vermoeden 
dat hun kind ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste 
aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, 
eventueel aangevuld met informatie van een voorschoolse 
voorziening, de belangrijkste basis voor de school van 
voorkeur om vast te stellen wat (welke ondersteuning) het 
kind nodig heeft. 

Er is geen sprake van een voorgeschreven of uniform 
aanmeld- en inschrijfformulier vanuit het samenwerkings-
verband. Besturen en scholen hanteren eigen formulieren 
en deze staan altijd op de website van de school. 
Scholen verstrekken algemene informatie over de school 
aan ouders. Aan een verzoek tot aanmelding geeft een 
school gehoor, waarbij de afspraak geldt dat niet mondeling 
wordt doorverwezen. 

De school beslist, binnen zes weken na aanmelding, of de 
leerling kan worden toegelaten. Deze periode kan een-
maal met maximaal vier weken worden verlengd. Als een 
school de leerling niet kan plaatsen, zoekt de school (of het 
schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere 
school. Dat kan een reguliere school zijn of een school voor 
speciaal (basis)onderwijs. Belangrijk daarbij is dat een goe-
de balans wordt gevonden tussen de wensen van ouders 
en de mogelijkheden van scholen. Als extra ondersteuning 
in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een 
toelaatbaarheidstraject gestart. Het samenwerkingsverband 
bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)
onderwijs. Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid 
en de procedure vast met betrekking tot plaatsing van 
leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheids-
verklaring betrekking heeft, is verstreken. 

Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken 
scholen, in overleg met de ouders, gezamenlijk zorg voor 

een goede overgang en een warme overdracht volgens de 
afspraken binnen het samenwerkingsverband.

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid 
tot speciaal (basis)onderwijs in het bijzonder, kunt u terug 
vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl  

Contactinformatie

Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek
Adres:   Eloystraat 1a
	 	 	 	 	 6166	XM	Geleen
Directeur:  Tiny Meijers-Troquet
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail:  t.meijers@swvpo-wm.nl

Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland
Adres:   Nieuw Eyckholt 290E
     6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail:  info-po@swvzl.nl

Samenwerkingsverband Heerlen en omstreken
Adres:   Nieuw Eyckholt 290E
     6419 DJ Heerlen
Directeur: Doreen Kersemakers
Telefoon: 085 - 488 12 80
E-mail:  info-po@swvzl.nl
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Raesdonck/Villa Franca 

Adelante biedt tot nu toe op drie locaties wonen/ woontrainen 
aan: de Raesdonck in Valkenburg a/d Geul (alleen wonen) en in 
Villa Franca aan de rand van het centrum van Heerlen en Villa 
Franca in het centrum van Geleen (woontrainen). Er wordt ook 
naar uitbreiding gezocht in de regio  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. 
Aansluitend aan woontrainen is het mogelijk om nog verder te 
trainen met individuele woon begeleiding in een appartement 
van Adelante.

Roken 

Roken is verboden in de gebouwen en op het gehele terrein 
behalve in de daarvoor aangewezen rookzone voor school. 
Adelante heeft gekozen voor een ontmoedigingsbeleid. Er geldt 
een algeheel rookverbod voor jongeren onder de 18 jaar. Is uw 
zoon/dochter 18 jaar of ouder dan dient u als ouder/verzorger 
schriftelijk toestemming te verlenen voor het roken van uw zoon 
of dochter. 

School - Sport OMNI-vereniging

Adelante biedt een aantal na- en buitenschoolse sportmogelijk-
heden aan. 
judo             op vrijdagmiddag
dansen/bewegen op muziek  op maandagmiddag
zwemlessen          op maandag- en 
              donderdagmiddag
zwemlessen          op woensdagmiddag
zwemlessen          op zaterdagochtend
recreatief zwemmen      op zaterdagochtend
voetbal           op donderdagmiddag 
              (Soccer Arena in Kerkrade)

Deze worden verzorgd door de beweegprofessionals van de 
school of door externe sportaanbieders.

Schorsen en verwijderen van leerlingen

Bij ernstige misdragingen van de leerling (bijv. bedreiging van 
medeleerlingen en personeel, herhaaldelijke vernieling of diefstal)
kan een leerling door de teammanager/adjunct-directeur 
geschorst worden. Schorsing wordt schriftelijk – met vermelding 
van gepleegde feiten – aan de ouders/verzorgers meegedeeld. 
Schorsing geschiedt voor maximaal drie dagen. Een leerling kan 
maximaal tweemaal geschorst worden. Indien hierna wederom 
een ernstig feit wordt gepleegd, kan de leerling definitief van 
school verwijderd worden. Bij leerplichtige leerlingen behoort 
het dan tot de taak van de school vervangend onderwijs te 
zoeken. Schorsingen langer dan 1 dag worden tevens gemeld 
bij de onderwijsinspectie. Er wordt altijd melding gemaakt bij 
de leerplichtambtenaar. De school hanteert in deze gevallen het 
protocol ‘schorsing en verwijdering’. Bij wangedrag door ouders 
kan ook de ouder gevraagd worden het gebouw te verlaten.

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! 
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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 

Jaarlijks organiseert de afdeling bewegingsonderwijs een of 
meerdere sportdagen of andersoortige sport evenementen 
voor de leerlingen 
Op school: 
Adelante sportweek (week voor de meivakantie) met 
sportkennismakingsactiviteiten, sportdag en Koningsspelen, 
Nationale Sportweek (in september) met sportkennis-
makingsactiviteiten
Op locatie: 
Open Dag Johan Cruijff Foundation in Amsterdam, Boccia 
toernooi Venlo, Euro Integration Games Litouwen, 
Sportuitwisseling met binnenlandse of buitenlandse scholen

Tijdens de ‘sportweek’ en aan het einde van het schooljaar 
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.

Alle leerlingen volgen ook zwemonderwijs. Voor het zwemmen
gelden de volgende kledingvoorschriften: 

•	meisjes	dragen	een	badpak	(geen	bikini);	
•	 jongens	dragen	een	zwembroek	(geen	bermuda);
•	 kinderen/jongeren	met	lang	haar	gebruiken	een	elastiek	
	 of	dragen	een	badmuts;
•	 iedereen,	behalve	leerlingen	van	de	Raesdonck	en	de	
 Valkhorst, neemt een handdoek van thuis mee.

Stagiaires 

Bij Adelante zijn stagiaires werkzaam. Dit zijn o.a. studenten 
van de PABO, Leeuwenborgh opleidingen, Fontys 
Sporthogeschool, Fontys lerarenopleiding, Stella Maris 
(VMBO), Zuyd hogeschool opleiding fysiotherapie, 
kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie, 
het Arcuscollege, de opleiding Orthopedagogisch Muziek 
Beoefenen (OMB), de opleiding Creatieve Therapie Drama 
én tenslotte 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.

Toelaatbaarheidsverklaring en plaatsing

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in 
werking getreden. Alle leerlingen die per 1-8-2014 staan 
ingeschreven bij Adelante hebben recht op een plaats 
voor de duur van de indicatie tot uiterlijk 1 augustus 2016 
(zolang de leerling op dezelfde school blijft). Als de indicatie 
afloopt moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband (SWV) van 
de regio waar de leerling woont.
In de Toelaatbaarheidsverklaring wordt de bekostigings-
grondslag, de datum van toelating en de duur van plaatsing 
op de (V)SO school vastgelegd. Als een leerling vanuit het 
regulier onderwijs komt, moet de school van herkomst de 
toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkings-
verband.
De leerling wordt na aanmelding besproken binnen de 
school. Kan een leerling geplaatst worden, dan wordt er 
een toelaatbaarheidsadvies (TLA) opgemaakt ter onderbouwing
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voor de toelaatbaarheidsverklaring. 

Meer informatie is te vinden op 
www.passendonderwijszuid.nl 

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.

Verzekering

Adelante kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of 
diefstal van persoonlijke bezittingen of vandalisme. Wij raden 
onze leerlingen aan waardevolle goederen thuis te laten. 
Indien uw kind apparatuur van thuis meeneemt, raden wij u 
aan advies te vragen bij uw inboedelverzekeraar. Alle schade, 
die door een leerling/revalidant aan een van de gebouwen van 
Adelante (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. 

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 gebeuren.
In het verzoek moet duidelijk staan waarom u extra verlof 
vraagt. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het service-
bureau 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. 

Villa Franca
Zie Raesdonck

Vrijwilligerswerk 

Bij Adelante zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers kunnen 
en mogen nooit de inzet van een professional vervangen, 
ongeacht hun diploma of competenties. Van vrijwilligers kan 
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). Wilt u ook vrijwilliger 
worden? U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Servicebureau 
tel. 045-5282600 of sbk@adelante-zorggroep.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 op-
vragen bij de zorgbemiddelaar, bereikbaar via het servicebureau.
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11 Contact met 
leerkrachten en 
medewerkers van 
het VSO van Adelante
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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 13.00 en 14.00 uur. Afspraken worden na schooltijd 
gepland. 

Wilt u uw kind ziek- of beter melden, dan belt u 045-5282121 (alle werkdagen van 08.00 tot 09.00 uur) of u stuurt vóór 9.00 
uur een mail naar dagplanning@adelante-zorggroep.nl.

Servicebureau Adelante Kinderen: tel. 045-5282600 of sbk@adelante-zorggroep.nl.
www.adelante-zorggroep.nl

Bestuur, directie en adressen

Kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
Onderstestraat 29, 6301KA Valkenburg a/d Geul
T 045-5282600, f 045-5282120
sbk@adelante-zorggroep.nl
www.adelante–zorggroep.nl

Raad van bestuur
Dhr. J.M.P. Essers (voorzitter)
Raad van bestuur Adelante is bestuursgemandateerde voor de mytylschool.

Directie en managementteam Adelante locatie Valkenburg
Mevr. C. Gilissen, directeur mytylschool/ teammanager ambulante begeleiding
Dhr. S. Balk, manager bedrijfsvoering kinderrevalidatie en wonen a.i.
Dhr. R. Roijen, medisch manager kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen
Mevr. A. Janssen, teammanager jongerenrevalidatie(13-20 jarigen), teammanager langdurig zieke kinderen (LZK).
Dhr. P. Leentjens, teammanager kinderrevalidatie (0-12 jarigen)
Mevr. N. van der Donk, teammanager verblijf en klinische zorg
Mevr. V. Maessen, teammanager servicebureau
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Klachtenregeling
Adelante klachtencommissie cliëntenzorg, 
Zandbergseweg 111, 6432 CC Hoensbroek
Tel. 045-528006 óf 06-57592519 van ma t/m wo tussen 09.00 16.00 uur

Cliëntenraad 
Dhr. M. van Luik (voorzitter), Schriftelijk bereikbaar via: 
adelante t.a.v. secretariaat cliëntenraad, Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek 
Ambtelijk	secretaris,	mevr.	C.	Cox;	bereikbaar	via	tel.	045-5282208	of	via	e-mail		clientenraad@adelante-zorggroep.nl	

Oudervereniging:
Mevr. S. Snackers (voorzitter)
E-mail: sanneke.snackers@gmail.com 

Mevr. M. Vaessen (secretariaat)
E-mail: miriamvaessen@live.nl 

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding:         Personeelsgeleding:
Dhr. L. Suijkerbuijk, voorzitter  Dhr. 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 seksuele intimidatie en geweld kunt u terecht bij de vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (tijdens 
kantooruren).

Inspectie voor de gezondheidszorg
Website: www.igz.nl
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VMBO/HAVO

De Commissie van Begeleiding voor VMBO/HAVO bestaat uit:
Teammanager/adjunct-directeur:  
Schoolpedagoog:  Britt Vossen,  b.vossen@adelante-zorggroep.nl
Revalidatiearts:  Peter Heuts,  p.heuts@adelante-zorggroep.nl
Maatschappelijk werkende:  Frenk Helmerich,  f.helmerich@adelante-zorggroep.nl
Psycholoog:  Prescilla Theunissen,  p.theunissen@adelante-zorggroep.nl

Teamleden op alfabetische volgorde:
Mevr. A. Vroemen  Afdelingsassistent a.vroemen@adelante-zorggroep.nl
Dhr. B. van Uden  Maatschappijleer b.vanuden@adelante-zorggroep.nl
Mevr. C. Horndt Duits/Engels c.horndt@adelante-zorggroep.nl
Mevr. E. Klein Overmeen  Nederlands   e.kleinovermeen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. E. Waeijen Geschiedenis e.waeijen@adelante-zorggroep.nl
Dhr. K. Paffen Nask/Biologie k.paffen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. M. Hofman Aardrijkskunde/Biologie/stage m.hofman@adelante-zorggroep.nl
Dhr. M. Moonen Wiskunde / Coördinator m.moonen@adelante-zorggroep.nl
M. Friedrichs             Engels m.friedrichs@adelante-zorggroep.nl
Dhr. R. Sleijpen CKV/Tekenen r.sleypen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. S. Wouters Economie / A&H   s.wouters@adelante-zorgroep.nl
Mevr. E. Slenter Wiskunde e.slenter@adelante-zorggroep.n
L. Trum Rekenen l.trum@adelante-zorggroep.nl

VSO Praktijk 

De Commissie van Begeleiding voor het VSO Praktijk bestaat uit:
Schoolpedagoog:  Britt Vossen,  b.vossen@adelante-zorggroep.nl
Revalidatiearts:  Peter Heuts,  p.heuts@adelante-zorggroep.nl
Maatschappelijk werkende:  Saskia Kesselaer,  s.kesselaer@adelante-zorggroep.nl
Psycholoog:  Priscilla Theunissen,  p.theunissen@adelante-zorggroep.nl 
Casemanager:  Ingrid Notten,  i.notten@adelante-zorggroep.nl

Teamleden per groep op alfabetische volgorde:
algemeen
Dhr. H. Boesten Stagecoördinator  h.boesten@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. M. Buntinx Coördinator m.buntinx@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. N. Heusschen Intern begeleider e.heusschen@adelante-zorggroep.nl 
Dhr. J. Houben            Onderwijskundig stafmedewerker  j.houben@adelante-zorggroep.nl
Mevr. B. Vossen Schoolpedagoog b.vossen@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. S. Kesselaer Transitiecoördinator s.kesselaer@adelante-zorggroep.nl
Mevr. A. Klein              Crea  a.klein@adelante-zorggroep.nl
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P1
Mevr. B. Driessen Leerkracht  b.driessen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. N. Gulikers Leerkracht n.gulikers@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. K. Reuter-Tumbelaka Onderwijsassistent k.tumbelaka@adelante-zorggroep.nl 

P2
Dhr.   R. Cörvers Leerkracht r.corvers@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. M. van Gorp Onderwijsassistent m.gorp@adelante-zorggroep.nl 

P3
Mevr. I. Alers-jeurissen Leerkracht  i.jeurissen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. S. Wijshoff Onderwijsassistent s.wijshoff@adelante-zorggroep.nl
 
P4
Mevr. C. Hemmes        Leerkracht   c.hemmes@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. L. Rosenboom Onderwijsassistent l.rosenboom@adelante-zorggroep.nl

P5
Dhr. J. Reuter            Leerkracht j.reuter@adelante-zorggroep.nl
Mevr. R. Ronchetti       Leerkracht r.ronchetti@adelante-zorggroep.nl 
Mevr. E. Laeven         Onderwijsassistent e.laeven@adelante-zorggroep.nl
Mevr. M. Odekerken  Onderwijsassistent m.odekerken@adelante-zorggroep.nl

P6
Dhr. R. Ghijsen Leerkracht r.ghijsen@adelante-zorggroep.nl
Dhr. H. Boesten           Leerkracht h.boesten@adelante=zorggroep.nl
Mevr. D.Butink Onderwijsassistent d.butink-pinkers@adelante-zorggroep.nl
Mevr. D. Jacobs Onderwijsassistent d.jacobs@adelante-zorggroep.nl 

P7
Dhr. L. van Even Leerkracht l.even@adelante-zorggroep.nl
Mevr. M. Vluggen        Onderwijsassistent m.vluggen@adelante-zorggroep.nl
Mevr. K. Brasse-Dam          Onderwijsassistent  k.brasse-dam@adelante-zorggroep.nl

P8
Mevr. M.J. Verblakt Leerkracht m.verblakt@adelante-zorggroep.nl

Pre Entree klas
Mevr. E. Versleyen-Bruns  Leerkracht  e.bruns@adelante-zorggroep.nl 
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Schoolverslag
Met het schoolverslag informeren we jaarlijks iedereen die 
bij Adelante onderwijs betrokken is over de schoolontwik-
keling, de beleids-/ jaarplannen en resultaten daarvan. 
Formeel verantwoorden we ons met het schoolverslag bij 
de onderwijs inspectie. Het schoolverslag wordt eveneens 
aan de MR voorgelegd.

Activiteiten
In deze samenvatting van het schoolverslag (schooljaar 
2014-2015) 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, cliënt tevreden-
heidsmetingen 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 veilig-
heid (adelante breed) De verbeteracties worden binnen het 
kwaliteitsteam adelante kinderen in de opgenomen in de 
z.g.n. verbetermatrix.
Er is intensief gewerkt aan de opzet van het “kindcentrum”. 
Optimale samenwerking tussen de verschillende disciplines 
ten behoeve van kind en ouders is hierbij uitgangspunt. 

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 pijlers voor de 
kwaliteit van het onderwijs. 

Klant perspectief:
Hierbij gaat het om afspraken over onderwijsresultaten die we 
met de leerlingen, ouders en samenwerkingspartners maken:
Voorbeelden zijn:
•	Het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) is doorontwikkeld. 
•	De in-,door- en uitstroomcriteria voor onze leerlingen zijn 
 aangescherpt
•	Uitbreiding van het aantal externe groepsstages en 
 individuele externe stages.
•	Ouders van alle leerwegen worden structureel middels 
 een nieuwsbrief over leerweg gerelateerde zaken 
 geïnformeerd.
•	Bespreken/monitoren van opbrengsten voor onze 
 leerlingen is verder verbeterd middels voortgangs-
 besprekingen.
•	Samenwerkingsactiviteiten zijn voortgezet: 
 te noemen zijn hier:
 Stella Maris (VO school te Valkenburg), Vroenhof/ Radar 
 bejaarden, examens (met IVOO school te Meerssen), 
 VAVO Leeuwenborg te Maastricht, VMBO snuffelstages 
 bij MBO leeuwenborg te Maastricht, United World college 
 te Maastricht (uitwisselingsprogramma).

Intern perspectief:
In dit deel leggen we verantwoording af over de inzet van 
personeel, de middelen en het onderwijs aan onze leerlingen:
Voorbeelden zijn:
•	Ambulante begeleiding wordt veel meer op maat 
	 aangeboden;	er	zijn	verschillende	arrangementen	qua	
 inhoud en begeleidingsuren mogelijk.
•	 Interne opleiding Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO) 
 voor 3 leerwegen.
•	Diverse bijscholingen op gebied van gedrag taal/lezen 
 rekenen.
•	VSO praktijk: Scholing “brug naar werk”, HCCP 
 (hygiëne), scholing voor arbeid SVA (horeca). 
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•	 In het verslagjaar zijn medewerkers in het kader van 
 mogelijke effecten van passend onderwijs in RDDF (risico
 dragend deel van formatie) geplaatst. Er hebben geen 
 gedwongen ontslagen plaatsgevonden.

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 vernieuwbouwen en aanpassing van 
 huisvestingsplan met gemeente Valkenburg a/d Geul
•	Participatie in overleggen zoals: Landelijke vereniging 
 cluster 3+4 (LECSO) in taakgroep zorg en onderwijs en 
 taakgroep kwaliteitszorg, gemeente Valkenburg a/d Geul
  in kader van lokale educatieve agenda
•	Participatie in 8 samenwerkingsverbanden.
•	 Inspectiebezoek heeft geleid tot een voldoende 
 beoordeling (basisarrangement)
 Toetsing vindt plaats aan de hand van een risicomodel.

Continuiteits perspectief:
Betreft beleidsontwikkeling op basis van strategisch 
beleidsplan, jaarplannen, interne audits en 
inspectiebevindingen.
•	 In het verslagjaar heeft een oriëntatie plaatsgevonden 
 in de vernieuwde opzet van het nieuwe schoolplan 
 (strategisch meerjarenplan). Met ingang van schooljaar 
 2015-2016 wordt het nieuwe schoolplan vormgegeven.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het 
servicebureau (045-5282600).
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