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PREAMBULE Onderwijs Centrum Roessingh (OCR)
“Een organisatie met maatschappelijke waarde en vele
onderwijskundige mogelijkheden”
Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR)/ de Meander1 is een school voor
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen
de 4 en 18 jaar met een lichamelijke of meervoudige handicap en/of
langdurig zieke leerlingen. De individuele leerling met zijn of haar
mogelijkheden staat centraal. Ons doel is dat leerlingen leren op hun eigen
manier, passend bij hun mogelijkheden en participeren in de maatschappij
(wonen, studeren, werken en vrije tijd).
De directeur van Onderwijs Centrum het Roessingh
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Binnen het OCR zijn we er goed in, alle kleine stapjes van onze leerlingen te
zien. Stapjes in hun ontwikkeling, die maken dat we iedere dag weten dat
we ertoe doen voor onze leerlingen.
Onze school is een organisatie die werkt met professionals met veel
expertise of ervaring óf expertise én ervaring. Alle medewerkers werken
vanuit een grote betrokkenheid bij onze leerlingen en ouders. Dit team van
professionals kent onze leerlingen en onderzoekt wat leerlingen nodig
hebben om tot maximale groei en ontplooiing te komen. Onze aansturing
vanuit het Management Team (MT) bestaat uit het faciliteren van onze
professionals, opdat zij hun werk (onze collectieve ambitie) goed uit
kunnen voeren.
Daarnaast bestaat ons leiderschap uit het ophalen van feedback want wij
geloven dat de waarheid van leerlingen, ouders, externen en collega's onze
werkelijkheid bepaald.
Wat zij over ons zeggen, is wat wij hebben laten zien. Deze feedback
gebruiken wij graag om onze school en onszelf te blijven ontwikkelen tot
een prettige, toekomstgerichte- en bestendige school voor onze
leerlingen. Dit doen wij zoals we dit met onze leerlingen doen: vanuit een
groeimindset.
Feedback is daarbij brandstof om iets nieuws te leren of beter te worden.
Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking, met kleine stapjes
van ontwikkeling, voor ons allemaal!

Als je voelt dat je ertoe doet, voel je een vorm van geluk. Ik draag graag bij
aan dit geluk door een betekenisvol, ontwikkelingsgericht medemens te
zijn die kansen ziet en helpt creëren. Iedere kleine stap, hoe onbeduidend
en simpel deze ook lijkt in het geheel, kan het begin zijn van iets
schitterends en draagt bij aan je ontwikkeling en daarmee aan een
kansrijker morgen. Ik draag graag bij aan het benutten van al jouw
mogelijkheden!
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Namens alle afdelingsteams en het
managementteam,
Tessa Pierik
Directeur OCR-Meander

Het onderwijscentrum – De school
De school is opgedeeld in 7 onderwijseenheden (sub scholen) met specifieke expertise per uitstroombestemming. Zes lesgevende onderwijseenheden
zijn fysiek verbonden aan de locatie van Het Roessingh, waar zich ook het revalidatiecentrum Roessingh bevindt. De zevende onderwijseenheid, De
Meander, bevindt zich op het terrein van De Twentse Zorg Centra (DTZC).
De leerlingen volgen een leerroute die leidt naar een uitstroomprofiel richting dagbesteding, arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Waar de SO Regulier en
het VSO Diplomagericht zich richten op de uitstroom naar vervolgonderwijs (een diploma Basis t/m Havo), richten de SO REG* en het VSO AGL zich op de
uitstroom naar arbeid. De leerstroom ZML en EMB richt zich op uitstroom naar dagbesteding. De Meander richt zich, mede door de intensieve
ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, op uitstroom naar dagbesteding.
Schematische afbeelding van de afdelingen van OCR/Meander ingaande 2020-2021
18 jaar

Onderwijs
leveren in de
Kliniekklas

Leerstromen VSO
Onderwijseenheid
Onderwijs
REG-DG

Onderwijseenheid
EMB

Leerplein
Uitstroom VSO DG
• HAVO
• VMBO
12 jaar
6 jaar

Eenheid
AGL-ZML

Uitstroom SO
Regulier/regulier*

VSO AGL
Praktijk

VSO ZML
Vakken

Leerstromen SO
Uitstroombestemming
SO ZML SO De Huifkar

4 jaar
Jonge Kind
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De onderwijseenheden zijn dermate divers dat het schoolplan en de
schoolgids per onderwijseenheid opgesteld zijn waarmee we kiezen voor
doelen passend bij de uitstroombestemmingen vanuit onze kennis van de
doelgroep. Teams staan aan de basis van de vormgeving van de
onderwijseenheid, de doelen in het jaarplan en het behalen van deze
doelen. Het werken met onderwijseenheden met een eigen adjunct
directeur, bekostiging, formatie, afdelingsscholing, werkverdelingsplan,
jaarplan en verantwoording van resultaten zien we als facilitering voor
teams aan de basis: eigenaarschap bij de professionals in de klas.
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Tevens zijn er schooldoelen geformuleerd, passend bij de ontwikkeling die
het gehele onderwijscentrum doormaakt. Deze schoolgids zal zich richten
op de specifieke doelen en verantwoording van resultaten van de
onderwijseenheid. Deze preambule geeft de lezer een blik op het gehele
onderwijscentrum.
Terugblik schooljaar 2020 – 2021
Het schooljaar kenmerkte zich met vooruitgang en zeker ook met
tegenslag. Het verlies van leerlingen, afwezige en zieke leerlingen en
personeelsleden en angsten vanwege het COVID-19 virus. Zoals in het hele
land heeft COVID-19 veel betekend in onze school. Desondanks hebben we

steeds gezocht naar mogelijkheden en is het ons gelukt om het onderwijs
fysiek met elkaar af te sluiten.
Ondanks dat mogelijkheden beperkt werden door COVID-19, zoals het
maken van fysieke verbindingen tussen meerdere scholen, zijn er ook veel
positieve ontwikkelingen. Hierbij denken we aan de ICT vaardigheden die
leerlingen en personeel ontwikkeld hebben, de samenwerking met
partners waarvan het belang nog zichtbaarder werd in deze periode,
alsook de geplande scholingen die we grotendeels digitaal opgepakt
hebben. Met betrekking tot efficiëntie ondervinden we positieve
verandering door korte overleggen via digitale meets (Teams) te
arrangeren. Het schooljaarplan met doelen voor het gehele
onderwijscentrum is geëvalueerd en heeft geresulteerd in een nieuw
jaarplan voor het schooljaar 2021-2022.
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1. Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van Onderwijs Centrum Het Roessingh van 20212022. In onze schoolgids geven we allereerst praktische informatie over
onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de
schooltijden en schoolvakanties. U vindt onze schoolgids ook op onze
website, www.ocr-attendiz.nl
Daarnaast geven wij u ook allerlei achtergrondinformatie over het beleid
op onze school. Daarbij kunt u denken aan ons onderwijskundig beleid,
ons personeelsbeleid en ons kwaliteitsbeleid.
Onze schoolgids hangt hierin nauw samen met ons schoolplan. We
beschrijven welke doelen we als school willen bereiken en op welke wijze
we hieraan werken.

opgenomen naar verschillende documenten. In de bijlage vindt u een
opsomming van deze documenten.
Een fijn en leerzaam schooljaar toegewenst, in goede samenwerking!
Namens het schoolteam,

Annet Brookhuis
Adjunct-directeur
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Tot slot informeren wij u over de resultaten van onze school. We lichten
in het hoofdstuk “Schoolverslag” toe hoe we in het afgelopen schooljaar
hebben gewerkt aan onze ontwikkeling als school en of we hebben
bereikt wat we wilden.
Ook lichten we toe of we erin geslaagd zijn om onze leerlingen te bieden
waar ze recht op hebben: goed onderwijs. Voor iedere leerling stellen we
ambitieuze doelen, passend bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij
geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe
gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de
verwachtingen die wij hadden?’
De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze
leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’.
Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte
uitgenodigd deze gids te lezen! Daarnaast zijn er in deze schoolgids links
Schoolgids 2021-2022 OCR AGL -ZML

Datum vaststelling Attendiz:

5 juli 2021

Datum vaststelling Medezeggenschapsraad:

5 juli 2021

•

2. Praktische informatie

Praktische
informatie

Contactgegevens van onze school
De Stapsteen Jacques Perkstraat 5-11 / Coornhertstraat 3
7552 JR HENGELO / 7552 MT HENGELO
Telefoon: 074-2504540
E-mail: destapsteen@attendiz.nl
Website: www.destapsteen-attendiz.nl
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Attendiz
Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in
voornamelijk Almelo, Enschede en Hengelo.
Daarnaast beschikt Attendiz over een aantal leslocaties voor
leerwerktrajecten, verspreid in de regio Twente. Kijk voor meer
informatie op www.attendiz.nl.
Alle scholen van Attendiz handelen vanuit gemeenschappelijke normen
en waarden:
•

•

Onvoorwaardelijk: elke dag weer staan we voor onze leerlingen,
waardoor het vertrouwen groeit. We laten dit zien in onze acties,
in onze overtuigingen, in onze aanpak.
Leiderschap: door onze leerlingen het gevoel te geven dat zij goed
zijn zoals ze zijn, krijgen zij de moed om het leiderschap over hun
eigen leven te pakken. Ook als professionals en als organisatie
tonen wij leiderschap.
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•
•

Gelijkwaardigheid: bij Attendiz is iedereen van gelijke waarde. Zo
bouwen we aan samenwerking, vooruitgang en kwaliteit.
Geborgenheid: we willen een thuis zijn, waar iedereen zichzelf
mag zijn. Want alleen als je je thuis voelt, voel je je veilig.
Aanvoelen: we gaan af op wat we aanvoelen. Dat is niet altijd uit
te leggen. Aanvoelen is vaak het begin van een gesprek, van
verandering, van inzicht. En van groei.

Missie en motto van Attendiz
Attendiz heeft het afgelopen jaar een nieuwe missie en een nieuw motto
geformuleerd:
‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg
naar leren te ontdekken’
Bij Attendiz werken professionals die de leerlingen met hart en ziel helpen
dat te doen. Omdat positief denken over jezelf je ook beter in staat stelt
om te leren.
Met ons motto: ‘Zíen dat jij je weg vindt’ laten we weten dat onze
leerlingen mogen groeien vanuit hun eigenheid en dat ze daarin gezien
worden door hun begeleiders.
Daaraan gekoppeld hebben we een nieuwe huisstijl:

3. Praktische

2. Praktische informatie
De AGL-ZML leerlingen zijn praktisch ingesteld. Liever leren zij door te
doen dan door de hele dag te studeren. Dit stimuleren wij: onze afdeling
kenmerkt zich dan ook door veel praktische vakken. In de loop van de
jaren laten wij de leerlingen onderzoeken waar zij het meeste interesse in
hebben. Bijvoorbeeld in groen of misschien wel in de techniek of
misschien wel in Zorg& Welzijn. Met dit onderzoeken beginnen wij intern,
eerst in de lessen op school en daarna met een interne stage. Om
vervolgens de leerlingen ook extern stage te laten lopen. Aan het einde
van de schoolopleiding zijn de leerlingen het grote deel van de week aan
het stage lopen. Deze stage is vooral gericht op de uitstroombestemming.
Over VSO AGL
Wat onderwijsinhoud betreft, worden de kerndoelen voor
de Arbeids Gerichte Leerweg aangehouden. Deze kerndoelen zijn erop
gericht de leerlingen in toenemende mate voor te bereiden op het
functioneren in de maatschappij en het leveren van een zinvolle bijdrage
aan die maatschappij. Het onderwijsaanbod is daarop aangepast en is met
name gericht op het verwerven en vergroten van praktische
vaardigheden, sociale redzaamheid en het ontwikkelen van sociale en
arbeidsgerichte competenties. Kenmerkend voor het praktijkgericht
onderwijs is het voorbereiden van de leerling op zijn rol als toekomstig
werknemer. De leerling zal een aantal (sociale en praktische)
vaardigheden en competenties moeten beheersen, wil hij zich straks
succesvol kunnen handhaven in de maatschappij. Belangrijke
trainingsmogelijkheden daartoe vormen de interne en externe stages. De
vaardigheden en competenties die worden (aan)geleerd en ontwikkeld,
worden getoetst, beoordeeld en besproken met de leerling in een
coaching gesprek. De resultaten worden opgenomen in het portfolio. Het
uitstroomperspectief voor de AGL leerlingen is arbeid met loonwaarde.
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Over VSO ZML
Het onderwijs op de VSO ZML is bestemd voor leerlingen van ca. 12 tot 18
jaar. Het betreft Zeer Moeilijk Lerende leerlingen met een lichamelijke
en/of meervoudige beperking of langdurig zieke leerlingen. In het
onderwijs zijn de kerndoelen voor het ZML het uitgangspunt met de
nadruk op wonen, werken en vrije tijd. Het onderwijsaanbod kenmerkt
zich o.a. door aanpassingen in structuur, instructie, tempo en
zelfredzaamheid. Uitgangspunt van het ZML onderwijs is: “Wat je zelf
kan, doe je zelf“. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de
belevingswereld van de leerlingen. De ZML leerlingen zijn gebaat bij veel
visuele ondersteuning, het hanteren en toepassen van stappenplannen.
Binnen de VSO ZML wordt het accent steeds meer verschoven van het
opdoen van theoretische kennis naar het toepassingsgericht handelen in
de praktijk. Tijdens de praktijklessen wordt gewerkt aan het ontwikkelen
van arbeidsgerichte vaardigheden. Om leerlingen zelfsturing te geven
over de ontwikkeling gaan we samen kijken waar hun interesses en
mogelijkheden liggen voor in de toekomst. De leerlingen nemen in een
later stadium deel aan werkervaringsplekken en individuele stages. In een
portfolio worden bewijzen van deelname aan taken en 5 activiteiten,
leerwerktrajecten, stages verzameld. Het uitstroomperspectief voor de
VSO ZML leerlingen is dagbesteding activiteitengericht of arbeidsmatige
dagbesteding.
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Contactgegevens van onze school
Onderwijs Centrum Het Roessingh
Afdeling AGL & ZML
Roessingsbleekweg 35
7522 AH Enschede
053 4335512
E-mail: info @ocr.nl
Website: www.ocr.nl

Attendiz heeft het afgelopen jaar een nieuwe missie en een nieuw motto
geformuleerd:

Onze school maakt deel uit van Attendiz, een scholengemeenschap voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz is met haar scholen gevestigd in
voornamelijk Almelo, Enschede en Hengelo.
Daarnaast beschikt Attendiz over een aantal leslocaties voor
leerwerktrajecten, verspreid in de regio Twente. Kijk voor meer
informatie op www.attendiz.nl.
Alle scholen van Attendiz handelen vanuit gemeenschappelijke normen
en waarden:
• Onvoorwaardelijk: elke dag weer staan we voor onze leerlingen,
waardoor het vertrouwen groeit. We laten dit zien in onze acties, in
onze overtuigingen, in onze aanpak.
• Leiderschap: door onze leerlingen het gevoel te geven dat zij goed
zijn zoals ze zijn, krijgen zij de moed om het leiderschap over hun
eigen leven te pakken. Ook als professionals en als organisatie tonen
wij leiderschap.
• Gelijkwaardigheid: bij Attendiz is iedereen van gelijke waarde. Zo
bouwen we aan samenwerking, vooruitgang en kwaliteit.
• Geborgenheid: we willen een thuis zijn, waar iedereen zichzelf
mag zijn. Want alleen als je je thuis voelt, voel je je veilig.
• Aanvoelen: we gaan af op wat we aanvoelen. Dat is niet altijd uit
te leggen. Aanvoelen is vaak het begin van een gesprek, van
verandering, van inzicht. En van groei.

Met ons motto: ‘Zíen dat jij je weg vindt’ laten we weten dat onze
leerlingen mogen groeien vanuit hun eigenheid en dat ze daarin gezien
worden door hun begeleiders.

Missie en motto van Attendiz
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‘Het is onze missie om jou te helpen jezelf te waarderen en zo de weg
naar leren te ontdekken’
Bij Attendiz werken professionals die de leerlingen met hart en ziel helpen
dat te doen. Omdat positief denken over jezelf je ook beter in staat stelt
om te leren.

Daaraan gekoppeld hebben we een nieuwe huisstijl:

Het team van de AGL & ZML
Ons team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een technisch
assistent, een praktijkbegeleider, zorgcoördinator, orthopedagoog en
adjunct-directeur. Gelukkig worden wij in ons werk ondersteund door de
schoolverpleegkundigen, de administratie, receptie en technische dienst
van de school. Voor het uitvoeren van het onderwijsarrangement kan

bovendien een beroep worden gedaan op een team van deskundigen
zoals logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, creatief therapeut,
maatschappelijk werkende of bewegingsagoog. De medische en
paramedische behandeling valt onder de verantwoordelijkheid van de
behandelend (revalidatie)arts. OCR is ook een steunpuntschool voor
epilepsie. De kwaliteit van ons onderwijs staat bij ons te allen tijde
voorop. Hoewel een groot aantal medewerkers op onze school in deeltijd
werkt, hebben wij het uitgangspunt dat er maximaal twee
groepsverantwoordelijken zijn voor één groep. Tussen deze twee collega’s
zijn de taken gelijk verdeeld. Dat is prettig voor onze medewerkers, maar
minstens zo prettig voor onze leerlingen!
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken alle scholen in
Nederland samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school
maakt deel uit van
SWV 23-02 VO (www.vo2302.nl) (regio Enschede)
• Kamer Enschede (Spoe/Koe)
• Kamer Hengelo (Plein Midden Twente)
• Kamer Oldenzaal (Onderwijs Ondersteunings Centrum)
SWV 2301 VO (www.swv2301.nl) (regio Almelo)
SWV 2305 VO (www.swv2305.nl) (regio IJssel-Vecht)
SWV 2202 VO (www.swv2202.nl) (regio Zuid-Oost Drenthe)
SWV 2501 VO (www.swv2501.nl) (regio IJssel-Berkel)
SWV 2503 VO (www.swv2503.nl) (regio Doetinchem)
Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke
begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in
het (voortgezet) speciaal onderwijs of in het speciaal basisonderwijs.
Samen met de andere scholen in het samenwerkingsverband, zorgen wij
ervoor dat iedere leerling op de best passende onderwijsplek terecht
komt. De ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband
biedt, is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. Ons
Schoolgids 2021-2022 OCR AGL -ZML

ondersteuningsprofiel vindt u op de website van onze school https://ocrattendiz.nl/documenten
Meer informatie?
Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u
terecht op de website www.passendonderwijs.nl.Pagina-einde
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2.1 Aanmelding & Plaatsing
Toelaatbaarheidsverklaring vereist
Voor plaatsing op onze school of een andere school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het
samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor
plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het
samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring af.
Aanmelding
De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende
manieren tot stand komen:

12

1. Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;
2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;
3. Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze
school, o.a. wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een
school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling.
•

Ouders moeten hun kind schriftelijk bij de school aanmelden. Dit
mag vanaf de dag dat kinderen drie jaar zijn geworden. Voor de
aanmelding bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is het
schooladvies van de basisschool bepalend, omdat de toelating daarop
gebaseerd wordt.
• De aanmelding moet minimaal 10 weken voorafgaand aan de
datum waarop de toelating wordt verzocht, gebeuren.
• Ouders mogen hun kind bij meerdere scholen tegelijkertijd
aanmelden. Bij de aanmelding moeten ouders dan aangeven dat zij
hun kind ook bij een andere school of andere scholen hebben
aangemeld. Als dat het geval is, kunnen zij de school van voorkeur
aangeven. De scholen kunnen dan onderling tot afstemming komen
over de aanmeldprocedure.
Plaatsing
Na schriftelijke aanmelding houden we een maximale termijn van zes
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weken aan om te besluiten over de aanmelding. We mogen deze termijn
met maximaal vier weken verlengen.
We doen uiteraard ons uiterste best om deze termijn zo kort mogelijk te
houden.
Een goede start op onze school
Wanneer de leerling plaatsbaar is bespreken we met
ouder(s)/verzorger(s) en, waar mogelijk, met de leerling tijdstip en wijze
van starten op onze school. We kijken hierbij goed naar wat nodig is voor
een goede start.
Leerlingenvervoer of zelfstandig reizen?
Is uw kind in staat zelfstandig te reizen? Dan adviseren wij u om uw kind
zelfstandig naar school te laten komen, ofwel met het openbaar vervoer
ofwel met de fiets. Dit helpt uw kind op weg naar zelfstandigheid. Kan uw
kind (nog) niet zelfstandig reizen? Dan komt u mogelijk in aanmerking
voor aangepast vervoer. De gemeente waar uw kind woont is
verantwoordelijk voor het vervoer van de leerlingen. Neemt u daarom
contact op met de gemeente voor meer informatie en eventuele
vergoedingsmogelijkheden. Hoewel de verantwoordelijkheid bij de
gemeente ligt, hebben ook wij belang bij goed vervoer van onze
leerlingen. Mocht u problemen ervaren met betrekking tot het vervoer,
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zullen in overleg
met u en de gemeente naar een oplossing zoeken.

2.2 Samenwerking met ouders
Wij vinden een goede samenwerking met u als ouder erg belangrijk.
Daarom zorgen we voor voldoende contactmomenten om het met u te
hebben over de ontwikkeling van uw kind op school. Daarnaast
informeren we u ook graag over ontwikkelingen op onze school.
Oudercontacten/ouderavonden
Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste
momenten in het schooljaar ingepland. Dat geldt ook voor de ouderavond

die de ouderraad ieder jaar organiseert.
Wanneer dat wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u opnemen. Zo
kan het zijn dat het voor een periode zinvol is om regelmatig contact te
hebben. Van alle formele contactmomenten schrijven wij een verslag,
waarin de gemaakte afspraken staan. Dit verslag wordt bewaard in
het leerling dossier. Hiernaast zijn er de jaarlijkse CKB/ OPP besprekingen.
PARRO
Onderwijscentrum Het Roessingh werkt met het sociale-media platform
‘PARRO’. Met PARRO kunnen we u op een snelle, veilige manier op de
hoogte houden van activiteiten of daar waar nodig contact met elkaar
hebben. Aan het begin van het schooljaar wordt een uitnodiging met
instructie meegegeven aan uw zoon of dochter. Hierna kunt u zich
aanmelden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.parro.nl
Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief van de school. Daarin wordt u
op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen en ontvangt u een
overzicht van activiteiten en bijeenkomsten die er voor de komende
periode gepland staan. U ontvangt de nieuwsbrief via Parnassys.

Medezeggenschap
Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de
mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de
ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om
leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze
school. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, recht op informatie,
recht op het uitbrengen van advies of recht op instemming.
Besluitvorming vindt zodoende in goede harmonie plaats.
Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs
en over het beleid op onze school? U kunt zich dan melden bij MROCR@attendiz.nl
Wij zijn altijd op zoek naar positief-kritische en meedenkende ouders!
Op het niveau van Attendiz is er een Gemeenschappelijke MR (GMR)
ingesteld. De werkwijze van de GMR is dezelfde als die van de MR. Het
verschil zit in het overkoepelende karakter. Wanneer voorgenomen
besluiten meerdere scholen betreffen, dan vindt het overleg plaats tussen
de bestuurder en de GMR. Wilt u meedenken en adviseren over het
beleid van Attendiz? Graag! Neem dan contact op met de secretaris van
de GMR via gmr@attendiz.nl.
Ouderraad (OR)
Naast de medezeggenschapsraad is er bij ons op school ook een
ouderraad. De OR is een actieve groep ouders die ideeën heeft over het
organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor onze leerlingen. Dit kunnen
activiteiten binnen of buiten de school zijn. De ouderraad zorgt ook voor
het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Bent u een enthousiaste ouder
die zich graag wil inzetten voor de OR? Meldt u zich dan bij de ouderraadocr@attendiz.nl
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2.3 Schooltijden & Vakanties
Schoolvakanties
Onze schooltijden zijn weergegeven in onderstaand schema:
Dag
Schooltijden
Maandag
08.45 -14.15 uur
Dinsdag
08.45 -14.15 uur
Woensdag
08.45- 14.15 uur
Donderdag
08.45 -14.15 uur
Vrijdag
08.45 -14.15 uur
Weektotaal
Besteedbaar jaartotaal
Pauzes
1 x 15 min.

14

Uren
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
26,25
1365

Schoolvakanties en andere vrije dagen
Het schoolvakantierooster van schooljaar 2021/2022 is hieronder
weergegeven:
Vakantie
Datum
Herfstvakantie
Maandag 18 -10-2021 tot en met
vrijdag
22-10-2021
Kerstvakantie
Maandag 27-12-2021 tot en met
vrijdag
07-01-2022
Voorjaarsvakantie
Maandag 21-02-2022 tot en
met vrijdag
25-02- 2022
Paasweekend
Vrijdag
15-04-2022 tot en met
maandag 18-04-2022
Meivakantie
Maandag 25-04-2022 tot
en met vrijdag
06-05- 2022
Hemelvaartsvakantie Donderdag 26-05-2022 tot en
met vrijdag
27-05-2022
Tweede Pinksterdag
Maandag 06-06-2022
Zomervakantie
Maandag 18-07-2022 tot en met
vrijdag
26-08-2022
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Naast bovenstaande schoolvakanties, plannen wij
jaarlijks één studiedag in voor de medewerkers van onze school. Deze
data maken wij voor de start van het nieuwe schooljaar bekend op onze
website.

2.4 Gymnastiek
Tijdens de gymlessen is het dragen van gymkleren en gymschoenen
wenselijk, daar waar dit mogelijk is. Deze dienen vanuit huis meegegeven
te worden op de dagen dat uw zoon/dochter gym heeft. Eveneens graag
een handdoek meegeven.
Praktijkvakken
Voor sommige praktijkvakken is de aanschaf van beschermende kleding
en schoenen verplicht. Wanneer dit voor uw zoon of dochter geldt
informeren wij u tijdig.

Thuisblijfregels in verband met corona
Als school streven wij naar een veilige en gezonde leer- en werkomgeving
en nemen we maatregelen die de kans op besmetting met het
coronavirus reduceren. De school past hierbij de RIVM-adviezen en
richtlijnen toe, die gelden voor het onderwijs. Het kan betekenen dat uw
kind moet thuisblijven bij bepaalde klachten of in quarantaine moet
omdat iemand in de naaste omgeving bepaalde klachten heeft. De RIVM
adviezen en richtlijnen veranderen gedurende het schooljaar. U wordt
hierover tijdig geïnformeerd door de school. Als u twijfel heeft of uw kind
naar school kan gaan of niet, dan kunt u altijd contact opnemen met de
school. Kan uw kind wegens de coronarichtlijnen niet naar school komen?
Meldt u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30
uur. Ons telefoonnummer is 053 4335512.

Ziekte van de leerling, wat te doen?
Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meldt u dit dan ’s
ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Ons
telefoonnummer is 053-4335512. Daarnaast moet u uw zoon/dochter zelf
ziekmelden bij het teamsecretariaat kinderrevalidatie van Roessingh in
geval hij of zij om 9.00 uur een therapie heeft, Centrum voor Revalidatie:
053-4875304 Wilt u informatie doorgeven aan de verpleegkundige dan
kunt u bellen met de receptie van OCR 053-4335512. Zij zullen u
doorverbinden met de verpleegkundige. Omgekeerd kan het ook
voorkomen dat wij contact met u opnemen. Dat doen wij wanneer wij van
mening zijn dat uw kind te ziek is om op school te zijn. Een school is niet
berekend op de opvang van zieke kinderen. Wanneer wij u verzoeken uw
kind thuis te houden of op te halen, is dat om twee redenen:
1. Het welbevinden van uw kind. Een kind dat vanwege de
ziekteverschijnselen, bijvoorbeeld hoge koorts, de lessen niet kan
volgen heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht. Wij
denken dat uw kind dan het beste in zijn eigen omgeving kan worden
opgevangen.
2. De gezondheid van andere kinderen. Bij enkele besmettelijke
ziekten, die ernstig kunnen verlopen, mag uw kind niet naar school
komen. Het risico op besmetting voor onze andere leerlingen en onze
medewerkers is dan te groot. In deze situatie verzoeken wij u om uw
kind thuis te houden, nadat wij hierover hebben overlegd met de
GGD.

2.5 Bijzonder verlof aanvragen
In deze schoolgids staan de vakanties en vrije dagen vermeld. U dient zich
te houden aan deze vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. In heel
bijzondere gevallen kan de directeur verlof geven buiten de vakanties en
vrij geroosterde dagen om: Als u een dag vrij wilt vragen voor uw zoon of
dochter voor bijvoorbeeld een bruiloft moet u dat schriftelijk aanvragen
bij Annet Brookhuis. U kunt de richtlijnen en een aanvraagformulier
downloaden via de website: www.ocr.nl
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Als uw aanvraag binnen de regels van de leerplichtwet valt, wordt deze
gehonoreerd.

2.6 Ziekte van de leerkracht
Het kan voorkomen dat een van onze medewerkers ziek is. Wij hanteren
onderstaande uitgangspunten om tot de best mogelijke oplossing te
komen. De directeur van de school neemt het besluit welk uitgangspunt
gehanteerd wordt en op welke wijze daar vorm aan gegeven wordt. We
streven er naar dat het onderwijs aan de leerlingen door blijft gaan.
1. Een vervanger inzetten uit het vervangingsteam van het
Mobiliteitscentrum ObT.

2. Een medewerker(s) met eenzelfde functie extra inzetten door een
tijdelijke uitbreiding.
3. Een onderwijsassistent inzetten op de vervanging van een
leerkracht. Deze optie is in te zetten als de onderwijsassistent en de
directeur dit overeengekomen zijn. De onderwijsassistent ontvangt
daarvoor een extra vergoeding.
4. Het verdelen van de groep leerlingen over een aantal klassen.
5. Gebruik maken van het aanpassen van de organisatie/het rooster,
waarbij te denken valt aan het inzetten van tussenuren van
leerkrachten en uitval van de eerste en laatste les van de dag (VSO).
6. Vierdaagse schoolweek.
7. Vrij geven van een klas, waarbij er gelet wordt dat niet dezelfde
klas voortdurend vrij gesteld wordt van onderwijs. De uren die de
leerlingen missen aan onderwijstijd wordt gecompenseerd met de
hierboven beschreven marge-uren.
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2.7 Informatievoorziening

16

Gebruik medicijnen
Wanneer uw zoon/dochter medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in
overleg met de verpleegkundige / onderwijsassistent, het
toestemmingformulier voor het toedienen van medicatie invullen. In dit
formulier staan de nodige gegevens van het medicijn, de
medicijninstructie en de afspraken die gemaakt zijn, beschreven.
Wanneer veranderingen in het medicijngebruik plaats moeten vinden,
verzoeken wij u deze veranderingen op een nieuw
toestemmingsformulier door te geven aan de verpleegkundige
/ onderwijsassistent. Het toestemmingsformulier vindt u op de website:
www.ocr.nl Medicijnen worden alleen in ontvangst genomen wanneer ze
in de originele verpakking zitten, inclusief bijsluiter.
Voorzieningen
Binnen het schoolgebouw zijn verschillende middelen aanwezig om het
onderwijs voor de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er
valt te denken aan aangepast meubilair en verschillende middelen t.b.v.
de verzorging. Door het digitale tijdperk speelt ICT een steeds
prominentere rol binnen het onderwijs en bij aanpassingen voor de
individuele leerling. De ICT speelt ook een rol bij de niet sprekende
leerlingen. Deze leerlingen maken gebruik van verschillende hulpmiddelen
om zo toch te kunnen communiceren. Het motto van het OCR is
`onderwijs in beweging.` Dit motto komt ook in het schoolterrein tot
uiting. De Kenniskring Motoriek heeft een plan ontworpen waardoor de
buitenruimtes en de pleinen optimaal kunnen worden benut.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Iedere gezaghebbende ouder heeft in principe recht op informatie van de
school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er
zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag
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heeft over zijn of haar kind), die dit belemmeren. Hiervoor hebben wij
afspraken gemaakt die in het protocol “Informatievoorziening aan
gescheiden ouders en de rol van een toehoorder” staan. Dit protocol kunt
u vinden op de website van Attendiz onder het kopje ouders.
Persoonsgegevens
Attendiz verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Wij vinden
een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons
bewust van de privacywetgeving (AVG). De wijze waarop we dit doen is
vastgelegd in het Privacyreglement van Attendiz. Deze kunt u vinden op
de website www.attendiz.nl onder het kopje ouders. In dit reglement
staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met het verwerken van
persoonsgegevens van onze leerlingen en wat de rechten van u als ouders
en uw kind zijn.
Toestemming
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op
bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij
altijd vooraf uw toestemming of die van uw kind als hij/zij 16 jaar of ouder
is. U (of uw kind van 16 jaar of ouder) mag altijd besluiten om die
toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te
trekken. U kunt altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de
gegevens die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ons verzoeken
om gegevens te rectificeren, te beperken, aan te vullen, te wijzigen of
helemaal te wissen uit de systemen van Attendiz.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdragen kunnen
wij activiteiten organiseren voor onze leerlingen die niet door het
ministerie worden vergoed. Deze extraatjes kunnen wij onze leerlingen
bieden, doordat zoveel ouders de ouderbijdrage betalen. De
ouderbijdrage voor het schooljaar 2021/2022 is per groep verschillend,
afhankelijk van de kosten voor schoolreis/kamp. Bij aanvang van het

schooljaar krijgt u een overeenkomst van ons. U kunt dan zelf besluiten of
u deze invult en zodoende uw bijdrage wilt leveren. Als u besluit om ook
het gedeelte voor het schoolreisje/kamp niet te betalen, kan uw
zoon/dochter niet mee en dient het die dag gewoon op school te komen.
Mocht u niet in de mogelijkheid zijn te betalen, dan kunt u zich altijd
richten tot de adjunct directeur van de afdeling. Wij zullen dan samen
naar een passende oplossing zoeken.

2.8 Klachten of problemen?
Heeft u een klacht of een probleem? Maak dit dan in eerste instantie
bespreekbaar met de leerkracht of mentor van uw kind. Komt u er samen
niet uit? Dan kunt u een gesprek aangaan met de adjunct-directeur.
Mocht u ook dit niet als een oplossing zien, neemt u dan contact op met
onze schoolcontactpersoon.
Schoolcontactpersoon
Op iedere school van Attendiz is minstens één schoolcontactpersoon
aanwezig. Op onze school is dit Lisa Elders (orthopedagoog). Zij kan u
opvangen met uw klacht, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van
de klacht. Ook kan zij u verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
van Attendiz of naar de onafhankelijke klachtencommissie.
Email: lisa.elders@attendiz.nl
Antipestcoördinator op school
De schooldirectie coördineert het anti-pestbeleid bij ons op school. Onze
schoolcontactpersoon is, na de groepsleerkracht of de mentor, tevens uw
aanspreekpunt bij pestproblemen.
Externe vertrouwenspersoon
Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen,
ouders en leerkrachten terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De
meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: seksuele
intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. De externe
vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie. Dat betekent
onder meer dat hij/zij geen meldplicht heeft naar de schoolleiding als het
gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de
school met een leerling.
Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op
onderwijskundige zaken of over de organisatie en inrichting van de

Schoolgids 2021-2022 OCR AGL -ZML

17

school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of
directie besproken.
De externe vertrouwenspersoon is mevrouw M. (Marijke) Beerlage.
Zij is op werkdagen bereikbaar op:
Telefoon: 074- 7500148
Email: marijke.beerlage@arboned.nl
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Bestuur
Heeft u een klacht over het onderwijskundig beleid of de organisatie van
de school en u komt er niet uit met de leraar, mentor en directie van de
school? U kunt voor de behandeling van de klacht ook terecht bij het
bestuur van Attendiz. De wijze van afhandeling wordt ook wel interne
klachtafhandeling genoemd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken,
dan kunt u uw klacht indienen bij:
Stichting Attendiz
Bestuurssecretaris
Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo
E-mail: info@attendiz.nl
Externe klachtencommissie
Wilt u ondanks de interne klachtenprocedure een formele klacht
indienen? Dan kan dit via een procedure bij de Landelijke
Klachtencommissie voor algemeen bijzonder onderwijs.
Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kunt u een
formele klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor
algemeen bijzonder onderwijs via:
Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
070-3861697
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info@gcbo.nl
website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/kla
chten/landelijke-klachtencommissie-voor-het-algemeen-bijzonderonderwijs

2.9 Sponsorbeleid & Schoolverzekering
Sponsoring
Onze school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit
diverse fondsen. Het geld wordt dan besteed aan een van tevoren
vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook
mogelijk. Het ontvangen van sponsorbijdragen is wel aan een aantal
regels gebonden. Alle scholen van Attendiz houden zich daarom aan het
Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en
sponsoring 2020-2022”. Dit convenant is terug te vinden
op https://www.attendiz.nl/convenant-sponsoring/.
Schoolverzekering
Volgens de regeling voor risicoaansprakelijkheid zijn ouders van leerlingen
onder de 18 jaar wettelijk aansprakelijk voor schade die door hun kind
aan andere kinderen, personeel of aan de school wordt toegebracht. Een
leraar kan alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer er onvoldoende
toezicht is uitgeoefend of wanneer er ongevallen gebeuren door
nalatigheid van het personeel.
Om de aansprakelijkheidsrisico’s van leraren en ander personeel te
dekken heeft Attendiz een aansprakelijkheidsverzekering voor het
personeel afgesloten. Naast deze verzekering heeft Attendiz ook een
ongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen en personeelsleden.
Meer informatie over de schoolverzekering(en) is te vinden
op https://www.attendiz.nl/schoolverzekering/.
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3. Wat willen we als school bereiken?

afbeelding. Komend schooljaar richten we ons op het uitzetten van de
andere drie items van het Klaverblad.

3.1 Onze missie
Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we neerzetten komt
tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze
leerlingen willen bereiken. Met het onderwijs wil AGL/ZML een bijdrage
leveren aan de totale ontwikkeling van de leerlingen, waarbij wij ons
richten op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en
creativiteitsontwikkeling. Leren is inzicht krijgen in betekenissen en
kennis. Ook is het van groot belang dat de leerling zicht krijgt op zijn eigen
mogelijkheden en ontwikkeling. We gaan bij het onderwijs op de afdeling
uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een
optimale ontwikkeling van iedere leerling.

3.2 Onze visie
De visie van het VSO AGL & ZML is gebaseerd op het Klaverblad.

Afgelopen schooljaar heeft de AGL & ZML afdeling een visie gevormd op
leren & gedrag. Deze hebben we vormgegeven middels onderstaande
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3.3 Onze doelstelling
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Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie
in de samenleving met betrekking tot vervolgonderwijs, arbeid, zinvolle
dagbesteding, wonen en vrije tijd. Uitgangspunt hierbij is dat alle
leerlingen zullen leren, waarbij we hoge doelen stellen. We
bieden uitdagend en betekenisvol onderwijs en een veilig pedagogisch
klimaat en werken opbrengstgericht. We werken toe naar eigen
verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces. Een goede
afstemming tussen alle partners in het leerproces waarbij de rol van
ouders en revalidatiecentrum Roessingh voor ons van groot belang is. Wij
streven ernaar voor elke leerling het hoogst haalbare uitstroomprofiel te
realiseren en willen voortdurend in beweging zijn om de kwaliteit van het
onderwijs aan onze doelgroep te verbeteren. Wij stellen voor iedere
leerling een Ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. Vanuit dit perspectief
werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als
sociaal-emotioneel gebied.
Hoe willen wij dat doel bereiken?
We zijn ervan overtuigd dat we onze missie alleen kunnen nastreven door
samen te werken. Samenwerking binnen en tussen teams, tussen teams
en andere professionals, tussen scholen, met het samenwerkingsverband,
met ouders en met onze partners. Die samenwerking geven we vorm
door vier uitgangspunten voor samenwerking te hanteren waarbij de
leerkracht centraal staat:
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1.Werken met onderwijsformule
In de koers naar 2024 werken we met een onderwijsconcept waarin de
focus ligt op praktijkgericht onderwijs in kleine groepen. Hierdoor kan er
goed aangesloten worden bij de specifieke onderwijsbehoeften van de
leerlingen. Binnen de AGL & ZML wordt waar mogelijk groep
overstijgend gewerkt. De leerkracht staat hierbij centraal. De
praktijkvakken en begeleide stages worden vooral vormgegeven door de
onderwijsassistent. De samenwerking met VSO Het Meerik wordt
gecontinueerd wat betreft praktijkvakken en stages.
Het team voelt zich verantwoordelijk voor het uitdragen
van het onderwijsconcept.
2.Werken in en aan professionele ruimte
We zetten talenten en kwaliteiten op de juiste werkplek en leggen het
eigenaarschap steeds meer bij het team. Een team dat zich kenmerkt
door een ambitieuze, positieve, creatieve en flexibele houding en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen.
In het schooljaar 2020-2021 heeft het team de scholing ‘cognitieve

leerpsychologie’ gevolgd. Komend schooljaar zetten we de professionele
ontwikkeling van het team verder uit. De school is een professionele
leergemeenschap, waarbij we gaan werken met leerteams. Het team
buigt zich over diverse vraagstukken.
3. Werken aan opbrengstgerichte samenwerking, intern en extern.
Het werken vanuit onze missie vraagt een onderlinge samenwerking
waarbij communicatie essentieel is en het vertrouwen in elkaar
toeneemt, zodat we op elkaar kunnen bouwen. Samenwerking is
noodzakelijk om voldoende tijd en energie te houden voor onze
kernactiviteiten: ‘‘Goed lesgeven’’.
4. Werken vanuit dienstbaar leiderschap
De bovenstaande samenwerking principes staan en vallen met: dienstbaar
leiderschap. Zorg dragen voor kaders en middelen om goed onderwijs te
kunnen geven en het werken in een professionele kwaliteitscultuur. Om
de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen is het team voortdurend bezig
met zijn eigen professionele ontwikkeling. Het team is op de hoogte van
de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied om zo het onderwijs
voortdurend te kunnen bijstellen op grond van nieuwe inzichten en nieuw
ontwikkelde expertise met betrekking tot de ontwikkelingen in het
onderwijs. Wij zijn speciaal omdat we de onderwijsbehoeften van iedere
leerling aanpassen aan wat hij /zij nodig heeft. Voor iedere leerling
worden hoge maar realistische doelen gesteld die we nastreven binnen
ons dagelijks onderwijsaanbod. Een belangrijke pijler is balans tussen
inspanning en ontspanning te vinden en te onderhouden. De leerlingen
ervaren dat zij er mogen zijn en dat leren leuk kan zijn. Het
uitstroomperspectief is dagbesteding en of arbeid. Het doelgroepenmodel
is richtinggevend om te bepalen waarbij de leerling uiteindelijk geplaatst
wordt: ''Iedere leerling op de juiste plek''.
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3.4 Onze schoolontwikkeling

nodig bij.

De richting waarop we onze school willen ontwikkelen, is gebaseerd op de
kernwaarden die Attendizbreed ons handelen bepalen:

Hoe gaan wij onze doelen bereiken?

1. Verhoging van het onderwijsrendement
2. Vernieuwing HR-strategie
3. Uitvoering Passend Onderwijs
4. Bedrijfsvoering op orde
5. Ontwikkeling dienstbaar leiderschap
6. Implementatie besturingsfilosofie

We zijn ervan overtuigd dat we onze doelen alleen kunnen bereiken door
samen te werken. Samenwerking binnen en tussen teams en andere
professionals, tussen de scholen, met het samenwerkingsverband, met
ouders en met onze partners.
Dit uitgangspunt hebben we naar een besturingsfilosofie vertaald. Meer
informatie over onze besturingsfilosofie vindt u op de site van Attendiz:
www.attendiz.nl.

Deze kernwaarden hebben we vertaald naar onze doelstellingen voor de
komende drie schooljaren (koers van 2024). Deze zijn
weergegeven in het schoolplan. Deze ambities hebben we verder vertaald
naar doelen voor het schooljaar 2021-2022. U kunt het schoolplan vinden
op de website www.ocr-attendiz.nl
Enkele speerpunten voor de afdeling zijn:
• Collegiale consultatie VSO ZML & AGL: kennis delen
• Start met leerteams en een professionele leergemeenschap
• Inzetten van NPO gelden voor het welbevinden van de leerlingen
• Scholing van onderwijsassistenten ten behoeve van het
onderwijsconcept
• Optimaliseren van het rapport voor AGL afdeling
• Voorbereiden diploma van de AGL leerling
• OPP gebaseerd op het doelgroepenmodel voor de ZML leerling
• Beter inzicht in de OPP/IOP voor de AGL afdeling
• Kennis overdragen van het doelgroepenmodel voor de AGL
• Teambuilding en teamvorming voor AGL & ZML
Jaarlijks evalueren we ons school- en jaarplan en stellen onze ambities zo
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beschrijving van ons kwaliteitsbeleid.

Ons
onderwijskundig
beleid
Hoe gaan wij onze doelen bereiken?

We zijn ervan overtuigd dat we onze doelen alleen kunnen bereiken door
samen te werken. Samenwerking binnen en tussen teams en andere
professionals, tussen de scholen, met het samenwerkingsverband, met
ouders en met onze partners.
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Ons
onderwijsk

4.Ons onderwijskundig beleid
Kenmerken van onze doelgroep
De samenstelling van onze leerlingenpopulatie verandert soms. Om goed
antwoord te geven op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen,
brengen we jaarlijks de populatie in beeld. Zo weten we zeker dat we het
‘passende onderwijs’ kunnen geven.
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De ZML & AGL is een leerstroom voor meervoudig gehandicapte
leerlingen en/ of langdurig ziek van 12 tot 18 jaar, die (zeer) moeilijk
lerend zijn. De leerlingen hebben een IQ variërend tussen 35 -79, volgens
het doelgroepenmodel. Het betreft leerlingen die door de complexiteit
van een handicap: medische en fysieke situatie, communicatie,
motorische beperking of de sociaal emotionele ontwikkeling niet in staat
zijn regulier onderwijs te volgen. De leerlingen laten een discrepantie zien
in hun sociaal emotionele en didactische ontwikkeling.
De leerlingen vragen om specifieke onderwijsbehoeften o.a. door
aanpassingen in structuur, instructie, tempo en zelfredzaamheid. De
leerlingen leren en ontwikkelen door te zien, doen, ervaren, herhalen,
beleven en leren in de praktijk vaak m.b.v. een stappenplan. Volgens het
doelgroepenmodel hebben deze leerlingen intensief tot regelmatig
begeleiding nodig.
We gaan uit van de mogelijkheden en speciale onderwijsbehoefte van de
leerling. Veiligheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn
essentieel in de omgang met onze leerlingen. Zelfredzaamheid, zelfbeeld
en zelfsturing van de leerlingen vinden we belangrijk.
In het VSO ZML & AGL starten we met 58 leerlingen. Leerlingen zijn
geplaatst in het doelgroepenmodel qua ontwikkelingsperspectief
- 4 leerlingen op leerroute 2
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- 7 leerlingen op leerroute 3
- 13 leerlingen op leerroute 4
- 34 leerlingen op leerroute 5
De leerlingen zijn ingedeeld in leerjaren, samengesteld op didactisch
niveau. Waar mogelijk werken we groep overstijgend.
We gaan uit van de mogelijkheden en speciale onderwijsbehoefte van de
leerling. Veiligheid, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur zijn
essentieel in de omgang met onze leerlingen. Zelfredzaamheid, zelfbeeld
en zelfsturing van de leerlingen vinden we belangrijk.
In het VSO ZML & AGL starten we met 58 leerlingen. Leerlingen zijn
geplaatst in het doelgroepenmodel qua ontwikkelingsperspectief
- 4 leerlingen op leerroute 2
- 7 leerlingen op leerroute 3
- 13 leerlingen op leerroute 4
- 34 leerlingen op leerroute 5
De leerlingen zijn ingedeeld in leerjaren samengesteld op didactisch
niveau.
Eén groep leerlingen is heterogeen samengesteld, heeft
specifieke ondersteuningsbehoeften en intensieve begeleiding nodig.
Deze leerlingen stromen uit op leerroute 2: dagbesteding activiteiten
gericht.
Het onderwijs richt zich niet alleen op de voorbereiding op dagbesteding
en arbeid maar ook op het leren omgaan met de beperking en op
bevordering van de zelfredzaamheid. Het onderwijs is gericht op een
brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving van
leerlingen. Het gaat ook om de ontwikkeling van competenties op het
gebied wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
In de onderbouw ligt het accent op de theorie. In de midden - en
bovenbouw verschuift het accent van theorie naar het opdoen van

praktijkervaring en stages. Op het ZML & AGL komen
de leerlingen komen in aanraking met o.a de volgende
praktijkvakken/sectoren: Repro, Groen, Techniek, Handel
en Administratie, Zorg en Welzijn, Horeca, ZEDEMO.
We bereiden de leerlingen door praktijkvakken, interne en externe stages
voor op de uitstroom dagbesteding of arbeid. Waar nodig wordt
maatwerk aangeboden voor de individuele leerling, waarbij
zelfstandigheid, zelfbeeld en zelfsturing van de leerling uitgangspunten
zijn. Dit wordt vormgegeven door het maken van een portfolio en
coaching gesprekken.
Kenmerkend voor het arbeidsmarktgericht onderwijs en dus onze AGL
afdeling is het voorbereiden van de leerling op zijn rol als toekomstig
werknemer. De leerling zal een aantal (sociale en praktische)
vaardigheden en competenties moeten beheersen, wil hij zich straks
succesvol kunnen handhaven in de maatschappij. Na een reeks van
interne stages volgt de leerling een externe stage, die in de regel eindigt
met een arbeidsplaats in een bedrijf, via een trainingscentrum, een SWbedrijf of een zorginstelling. Met het vervullen van een passende baan,
eindigt zijn/haar schoolloopbaan bij het OCR. Het begeleiden naar een
arbeidsplaats wordt gedaan door stagecoördinatoren. Om de continuïteit
van de werkplek voor de leerling zoveel mogelijk veilig te stellen, wordt
tot twee jaar na het verlaten van de school nazorg aangeboden.

Aanbod
De leerlingen worden per ontwikkelingsgebied ingedeeld in verschillende
leerroutes. Het doelgroepenmodel is mede leidend in het uitstroom
perspectief van een leerling.
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Ons leerstof aanbod is eigentijds, breed en afgestemd op de kerndoelen
van het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
• Nederlandse taal
• Rekenen
• Sociaal emotionele ontwikkeling: Zelfbeeld- Sociaal gedrag- seksuele
vorming
• Voorbereiding op dagbesteding en arbeid: leren leren
• Mens Natuur en Techniek: koken - Plant en dier- Techniek
• Mens en Maatschappij: Burgerschap - Vrije tijd- mentorlessen
• Voorbereiding op dagbesteding/arbeid: Stage/praktijkvakkenmentorlessen
• Creatieve expressie: Creatief - Muziek - drama
• Engels (alleen AGL)
• Bewegingsonderwijs: Gymnastiek
Praktijkvakken worden mede begeleid door onderwijsassistenten:
Schooljaar 2020-2021 gaan we een begin maken door leerteams te
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introduceren en hoe we dit verder vorm kunnen geven. Dit leerteam
onderzoekt voortdurend de eigen praktijk om zo het onderwijs aan
leerlingen te verbeteren.
De ZML werkt volgens de CED-leerlijnen. Elke leerroute heeft zijn eigen
ambitieniveau bij het verlaten van de ZML:
Leerroute 4 -> eindniveau E5
Leerroute 3 -> eindniveau M4
Leerroute 2 -> eindniveau M3/E2
De AGL richt zich op methodes om de ambitie 1F voor rekenen en 2F voor
taal te behalen. Komend schooljaar gaan we middels leerteams de
doorgaande lijn onderzoeken voor ZML & AGL en naar de meerwaarde
van één Leerlingvolgsysteem.
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Burgerschap en sociale integratie
Het is aan ons om het onderwijs dusdanig in te richten dat al onze
leerlingen met de benodigde ondersteuning kennis maken met
verschillende aspecten van onze samenleving met als uitgangspunt een
goede voorbereiding op wonen, werken en vrije tijd na de schoolperiode.
Of dit binnen een dagbesteding of bij een werkplek is, onderstaande
punten leveren een gepaste bijdrage aan Burgerschap en sociale
integratie:
• We vinden het belangrijk dat leerlingen respect hebben voor elkaar en
elkaar accepteren om wie ze zijn.
• We vinden het belangrijk dat ze aandacht hebben voor zichzelf, voor
elkaar en voor de omgeving.
• We vinden het belangrijk dat ze zich communicatief kunnen uiten en op
deze wijze hun mening kunnen geven.
• We vinden het belangrijk dat ze kennis maken met de cultuur en
thema’s van de wereld om hen heen en deze zo goed mogelijk kunnen
duiden.
Burgerschap is een onderdeel van de leerlijn mens en maatschappij en
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komt tot uiting op o.a.: politiek, sociaal en cultureel vlak. We besteden
hier aandacht aan bij o.a.: Nieuwsbegrip, jeugdjournaal,
klassenvergaderingen, leerlingenraad, verkiezingen, actuele
onderwerpen.

Zicht op ontwikkeling & begeleiding
Commissie voor de Begeleiding
De Commissie voor de Begeleiding (CvB) is verantwoordelijk voor het
bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding aan alle leerlingen op
onze school. De CvB bestaat uit een team van medewerkers binnen onze
school met verschillende specialisaties. Die verschillende achtergronden
zorgen ervoor dat onze leerlingen zo volledig mogelijk worden
ondersteund, zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en
medisch. De belangrijkste taken van de CvB zijn:
1. Opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor iedere
leerling, binnen zes weken na plaatsing op onze school.
2. Evalueren van dit OPP.
3. Advisering over terug- of overplaatsing van een leerling naar het
basis- of voortgezet onderwijs.
4. Advisering van het samenwerkingsverband over de begeleiding
van de leerlingen.
Ontwikkelingsperspectief
Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief, baseert de Commissie
voor de Begeleiding zich op de bevorderende en belemmerende
factoren van de leerling, voor zover die van invloed zijn in het onderwijs.
Op basis van een analyse van die verschillende factoren, volgt een
uitspraak over de uitstroombestemming, het uitstroomniveau en de
leerroute die de leerling gaat volgen. Vervolgens worden specifieke
onderwijsbehoeften van de leerling geformuleerd.
Gedurende dit proces vindt overleg plaats met u. Is het
ontwikkelingsperspectief gereed, dan wordt het voorgelegd aan u met het
verzoek te tekenen voor akkoord. Zijn we het niet met elkaar eens? Dan
kijkt de CvB opnieuw naar de invulling. Ook kunt u uw zienswijze eraan
toevoegen. We doen ons uiterste best om samen met u te komen tot een
plan waarover we het met elkaar eens zijn!
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Leerlingvolgsysteem
Wij houden de voortgang van iedere leerling bij in ons
leerlingvolgsysteem. Daarin worden alle leerlingen systematisch en
planmatig gevolgd. Wij evalueren ieder jaar of de leerling zich ontwikkelt
volgens het opgestelde OPP en maken op basis daarvan beredeneerde
keuzes die we met u bespreken.
De AGL leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapport. De ZML
leerlingen krijgen twee keer per jaar een portfolio mee naar huis.

Didactisch handelen
Het didactisch handelen van de leerkracht is gericht op het bevorderen
van de betrokkenheid en het leerproces van de leerlingen. De leerkracht
geeft sturing om leerlingen te helpen om tot leren te komen.
Uitgangspunt hierbij is het directe instructie model met de volgende
fasen:
- Oriëntatie
- Activeren voorkennis
- Instructie
- Begeleide in-oefening
- Zelfstandige verwerking
- Evaluatie
- Terug- en vooruitblik
Richtinggevend zijn de leerprincipes van ROSENSHINE. In het didactisch
handelen wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van een
leerling: balans in inspanning en ontspanning.

Onderwijstijd
Het landelijk vastgestelde aantal onderwijsuren in het VSO uitstroom
Dagbesteding en Arbeid ligt op 1000 klokuren per schooljaar. Het landelijk
vastgestelde aantal onderwijsuren in het VSO uitstroom Dagbesteding
en Arbeid ligt op 1000 klokuren per schooljaar. Het besteedbaar jaartotaal
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ligt bij ons op school op 1365 uren. Van die uren zijn er 341,25 bestemd
voor schoolvakanties en vrije dagen, zoals Goede Vrijdag en Hemelvaart.
Er blijven dan nog 1.023,75 uren over voor het verzorgen van onderwijs.
Daarmee voldoen wij aan de landelijk vastgestelde minimumnorm.
De 23,75 resterende uren zetten wij bijvoorbeeld in voor studiedagen of
calamiteit-dagen. Uitgaande van 5,25 uren per dag, plannen wij dit
jaar bijv. 4 studiedagen in. De 2,75 uren die overblijven noemen wij
marge-uren. In het geval er uitval is van de lessen zullen wij hier tijdig
over communiceren. In eerste instantie zijn wij verantwoordelijk en
zorgen wij voor geschikte vervanging van personeel. Mocht dit niet te
realiseren zijn, dan hebben wij direct contact met ouders/verzorgers.
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Samenwerking
•

De school heeft een regionale functie en we werken samen met
verschillende samenwerkingsverbanden in Twente, in de Achterhoek
en in de kop van Overijssel. Er wordt nauw samengewerkt met de
volgende externe partners:
- Ouders
* DTZC, De Twentse zorgcentra, ABS-ers uit budget van ouders
• Revalidatiecentrum het Roessingh (RCR) en eerste lijn praktijken.
• LWOE en SEIN voor extra ondersteuning voor leerlingen met een
epilepsie hulpvraag.
• Bartiméus voor leerlingen met visusproblemen.
• Diverse dagbestedingen of bedrijven in de regio i.v.m. uitstroom van
leerlingen.
• Gemeentes, wijkcoaches, ondersteuning aan huis.
• Woonvormen.
• Collegiale consultaties externe scholen.
• De schoolarts vanuit de GGD Twente, maakt deel uit van Commissie
van Begeleiding)
• De Huifkar, de EMB-, Reguliere afdeling en de VSO DG afdeling OCR
en VSO ZML Het Meerik (afstemming doorgaande lijn), andere
regionale VSO ZML en AGL scholen.
• Onderwijs consulenten,
• Ondersteunende- en/of verwijzingsinstanties zoals Bureau
Jeugdzorg, Veilig Thuis, Karakter, Accare, Jarabee.

Toetsing & Afsluiting
Voor ZML zijn de CED-leerlijnen leidraad in het volgen van de ontwikkeling
van de leerlingen. De CITO toetsen zijn een bevestiging van de
bevindingen en observaties door de leerkracht De ZML-leerlingen worden
1x per jaar getest met de CITO ZML toetsen: Voorbereiding op
dagbesteding Taal en Rekenen. Indien mogelijk nemen we de toetsen van
Arbeid af bij leerlingen die hoog scoren bij de ZML toetsen. De CEDdoelen zijn uitgangspunt, de toetsen worden ingezet als
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vergelijksmateriaal. De resultaten worden in een leerling profiel zichtbaar
gemaakt. In een schoolbespreking maken we samen met het
team de analyses en worden interventies besproken. Dit gebeurt twee
keer per jaar.
Bij de AGL-leerlingen worden in leerjaar 1 en 2 CITO Arbeid afgenomen en
vanaf leerjaar 3 de IVIO examens. Vanaf leerjaar 3 wordt eerst
de entreetoets afgenomen (bepalen beginsituatie/0-meting). In januari
volgt een proeftoets van IVIO. Bij het cijfer 6,5 of hoger mag een leerling
meedoen aan het officiële IVIO examen op dat vakgebied in mei. Naast
deze IVIO examens en CITO toetsen maken de leerlingen ook methode
gebonden toetsen.

Ons schoolklimaat
Veiligheid
Het merendeel van onze leerlingen heeft voortdurende ondersteuning
nodig op het gebied van leren en ontwikkelen en de sociaalemotionele
ontwikkeling”. Het dagprogramma van de klas is leidend. Er is veel
toezicht in de hele school. Het onderwijzend personeel is initiatiefnemer,
tegelijkertijd wordt het initiatief van de leerling gestimuleerd. Het leren is
functioneel en toegepast, gericht op de dagelijkse praktijk en dicht bij de
belevingswereld van de leerling. Onderwijs geschiedt a.d.h.v. reguliere
methoden en overige bronnen middels het groepsgerichte Directe
Instructie Model. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van verrijkte en
(zeer) intensieve arrangementen voor leerlingen die dit nodig hebben. Er
is een bewuste balans tussen in- en ontspanningsmomenten (taakspanne
10-20 minuten). Er is veel aandacht voor het vergroten van de
zelfstandigheid en sociale redzaamheid d.m.v. begeleid spel en gerichte
feedback.
Als school doen we onze uiterste best om de leerlingen zich veilig te laten
voelen op school. Juist op dit punt zijn de leerlingen kwetsbaar. Door de
kennis en expertise van het team van de leerlingen creëert het een veilig
schoolklimaat. De school meet jaarlijks aan de hand van een
vragenlijst (leer- en leefklimaat van ZIEN!) de veiligheid bij de leerlingen
en stuurt waar nodig haar handelen bij. Incidenten worden gemeld bij
de CvB en door het CvB geregistreerd op
incidentenregistratieformulieren. Op alle incidenten reflecteert het team,
de CvB en de school houdt daarvan een incidentenregistratie bij.
Maatregelen
Toch doen zich soms situaties voor die om maatregelen vragen. Er is
daarom een aantal protocollen vastgesteld die voor iedere school
binnen Attendiz gelden. Op www.attendiz.nl vindt u een link naar deze
protocollen, zoals het protocol Schorsen en Verwijderen, het Pestprotocol
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of de gedragscode Social Media. Deze zijn samengevat in het
Veiligheidsplan van Attendiz.
Daar is ook de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
gepubliceerd. Professionals in het onderwijs zijn verplicht de meldcode te
gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Op iedere school
van Attendiz is een aandacht-functionaris aanwezig, voor alle collega’s op
school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld
bestaan. De aandacht-functionaris op onze school is Lisa Elders.
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Veiligheidsbeleving op school
Leerlingen zitten op school om te leren, maar zij zijn pas in staat om te
leren en zich te ontwikkelen als zij zich veilig voelen en zichzelf kunnen
zijn. Voor leerlingen is een school veel meer dan een plek om onderwijs te
volgen. Het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij
kennis maken met de maatschappij in al haar facetten. Het is daarom voor
alle leerlingen nodig dat zij gezien worden, zich geaccepteerd voelen en
zich kwetsbaar op durven te stellen. Dat kan alleen in een veilige
omgeving.
Wij streven op onze school een klimaat na dat de veiligheid garandeert
voor iedereen die bij school betrokken is. In het overkoepelende
Schoolveiligheidsplan Attendiz staat beschreven hoe wij invulling geven
aan sociale veiligheid op onze school. Sociale veiligheid bestaat uit drie
pijlers:
- Fysieke veiligheid
- Pedagogische veiligheid en
- Sociale veiligheid
Jaarlijks vragen we onze leerlingen hoe zij de veiligheid op school beleven.
Daarnaast bevragen we ook periodiek medewerkers en ouders naar de
veiligheid op school. De resultaten van deze bevragingen gebruiken we
om ons veiligheidsbeleid waar nodig aan te scherpen.
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Pedagogisch klimaat
Een prettige sfeer op school vinden wij heel belangrijk. De school waar
onze leerlingen iedere dag naartoe gaan, moet een veilige en vertrouwde
omgeving zijn, waar leerlingen en medewerkers respectvol met elkaar
omgaan. Ons pedagogisch klimaat is overigens niet alleen veilig en
ondersteunend, maar ook voldoende uitdagend voor iedere leerling. We
stellen hoge verwachtingen aan onze leerlingen. Gaandeweg de
schoolcarrière wordt de leerling uitgedaagd om steeds zelfstandiger te
worden.
Onderwijs zien wij ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk
dat leerlingen, ouders en medewerkers respect voor elkaar hebben, open
en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Wij
hebben daarom een aantal regels/gedragsverwachtingen met elkaar
afgesproken, die de basis vormen voor een goed en veilig klimaat.
Iedereen wordt geacht zich aan deze afspraken te houden, zich er
verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken.
De afspraken die wij hanteren, zijn:
• Iedereen hoort erbij.
• Wees zuinig en netjes.
• Eerlijk zijn is fijn.
• Pas op je woorden.
• Handen thuis.
• Veiligheid eerst.
• Laat weten waar je bent.
• Doe je best.

Het voorkomen van schoolverzuim
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen deelnemen aan alle voor hen
bestemde onderwijsactiviteiten. Daarbij kunnen de activiteiten voor de
leerlingen onderling verschillen. De gemeente houdt toezicht op de

naleving van de Leerplichtwet. Wij hebben als school de verplichting om
schoolverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. We werken hierbij samen
met de leerplichtambtenaren en overleggen met hen over onze aanpak.
Het vroeg signaleren van verzuim en gericht handelen is van groot
belang. Dit is de reden dat alle scholen van Attendiz het verzuimbeleid
hanteren. Op de website van Attendiz staat het Verzuimbeleid. Dit
hebben wij op schoolniveau vertaald naar een verzuimprotocol. We
beschrijven onder meer wanneer we contact met ouders opnemen,
onderzoek doen naar redenen van afwezigheid, welke ondersteuning we
bieden en wanneer we contact leggen met de leerplichtambtenaar.
Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
De school (onder verantwoordelijkheid van het bestuur) kan een leerling
op verzoek van de ouders (of van de meerderjarige, handelingsbekwame
leerling zelf) vrijstellen van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling
wordt slechts verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden.
Het bevoegd gezag, bij ons op school vertegenwoordigd in de persoon van
de directeur, bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten in de
plaats komen van de activiteiten waarvoor de vrijstelling wordt verleend.

Leerlingbetrokkenheid
De leerlingenraad geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over het
onderwijs en het klimaat op school. De schoolleiding gaat regelmatig in
gesprek met de leerlingenraad om te weten wat er speelt, wat er goed
gaat en wat er beter kan. Wanneer de leerlingenraad een advies heeft
uitgebracht zal de schoolleiding laten weten wat er met het advies is
gedaan.

Schoolgids 2021-2022 OCR AGL -ZML

33

Ons
Personeels34 beleid

Schoolgids 2021-2022 OCR AGL - ZML

5. Ons personeelsbeleid
Dag in, dag uit staat ons team vol enthousiasme klaar voor iedere leerling!
Wij geloven dat goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goed
geschoolde mensen. Zij vormen de succesfactor tot goed onderwijs.
Daarom investeren we met veel aandacht in onze mensen. De afdeling
Human Resource Management (HRM) is daarin adviserend en
ondersteunend.

Bevoegd en bekwaam
Onze leraren beschikken allen over een onderwijsbevoegdheid. We gaan
uit van verschillende soorten bekwaamheidseisen (cf besluit
bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, BES 2017):
a. Vakinhoudelijke bekwaamheid
b. Didactische bekwaamheid
c. Pedagogische bekwaamheid
Het onderwijs op het OCR AGL -ZML vraagt veel meer dan het hebben van
een bevoegdheid. We vragen zeer bekwame medewerkers die positief en
ambitieus zijn ingesteld, pedagogisch-sensitief zijn en bewust kunnen
schakelen in hun (ruime) handelingsrepertoire en hierop kunnen
reflecteren. Medewerkers moeten in staat zijn om te anticiperen op een
steeds veranderende samenleving waarin de leerlingen opgroeien en
welke ook gevolgen kunnen hebben voor hun handelen.
Alle medewerkers beschikken over een bekwaamheidsdossier waarin we
vastleggen op welke wijze de medewerker en de organisatie de
bekwaamheid van de medewerker waarborgen en stimuleren.
Wij geloven dat goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goed
geschoolde mensen. Zij vormen de succesfactor
tot goed onderwijs. Daarom investeren we met veel aandacht in onze
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mensen. De afdeling Human Resource Management (HRM) is daarin
adviserend en ondersteunend.

Vooruit kijken
Een belangrijk aspect binnen ons personeelsbeleid is onze strategische
personeelsplanning. Dit houdt kort gezegd in dat we zicht houden op ons
team zodat we het team op sterkte kunnen houden. We kijken
hierbij naar wat we willen bereiken als school; onze ambitie. We zetten
dit tegenover de kwaliteiten die we nu binnen ons team bezitten en
bedenken samen waar we goed in zijn en op welke gebieden we ons als
team en als individuele medewerker kunnen ontwikkelen. Daar baseren
we vervolgens o.a. onze professionalisering op. We beschikken hierbij
over het professionaliseringsaanbod van de Attendiz Academie. Dit is een
Academie voor alle medewerkers van Attendiz. De Attendiz Academie
organiseert de scholing, training en coaching van onze medewerkers, met
als doel het kwaliteitsniveau op peil te houden of te verhogen. De
Academie is een uitwisselingsplaats van kennis en expertise waar onze
medewerkers met plezier kunnen leren, met elkaar en van elkaar.

Investeren in onze kwaliteitscultuur
De afdeling AGL & ZML is een lerende organisatie en heeft hoge eisen ten
aanzien van een professionele schoolcultuur. Het team is geschoold in de
cognitieve leerpsychologie, waarbij we afgelopen jaar een duidelijke visie
op leren en gedrag hebben gemaakt. Komend schooljaar gaan we met het
team de visie op leren organiseren, de visie op professionaliteit en op
veranderen en verankeren verder vorm geven.
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Echter dienstbaar leiderschap gaat verder dan de leiding van onze school.
Uiteindelijk is iedere professional natuurlijk een leider: van zichzelf
en in het werk dat hij/zij doet. Dat sluit aan bij het belangrijke
uitgangspunt dat iedere medewerker op onze school op de eerste plaats
verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Leidinggeven aan
je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling om zo tot goede
keuzes te komen.
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Het professionele gesprek
Binnen onze school staat het professionele gesprek centraal. We
hanteren daarom een gesprekkencyclus tussen individuele medewerkers
en schoolleiding waarin we de professionele ontwikkeling van de
medewerkers koppelen aan de schoolontwikkeling. Deze
gesprekkencyclus kent een balans tussen informele en formele
gespreksmomenten.

Dienstbaar leiderschap
De kwaliteit van de schoolleider en het team is belangrijk voor de
ontwikkeling van onze school. De schoolleiding gaat voor in
schoolontwikkeling, zet de koers uit en bepaalt de kaders. De visie
van Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht én dienstbaar
leiderschap. De professionalisering van onze schoolleiding is hier continue
op gericht.
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6. Ons kwaliteitsbeleid
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Wij geloven dat leerlingen alleen goede leerresultaten kunnen behalen
doordat er een goed onderwijsleerproces is ingericht, er een veilig en
positief schoolklimaat is, ondersteund door een goed stelsel van
kwaliteitszorg en een goed financieel beheer.
Om zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs en sturing mogelijk
te maken werken we cyclisch. Dit houdt kort gezegd in dat we bedenken
waar we naar toe willen, plannen maken om hier te komen en onderweg
steeds evalueren of we nog op koers liggen.
In het koersdocument van Attendiz is vastgelegd vanuit welk speerpunten
het beleid vorm wordt gegeven binnen de scholen en de organisatie als
geheel. De begroting en formatieplannen geven de kaders weer
waarbinnen de koers wordt uitgevoerd. Onze school heeft deze
speerpunten vertaald naar een schoolplan en werkt binnen de
afgesproken kaders van de begroting en het formatieplan.
We evalueren regelmatig om te zien of we op koers liggen. Alle scholen
van ons bestuur doen dit aan de hand van onze Planning
& Controlcyclus. We maken hierbij gebruik van een aantal instrumenten
en processen die zicht en sturing op onderwijskwaliteit en
bedrijfsvoering mogelijk maken. Zo weten we zeker dat we kwalitatief
goed en betaalbaar onderwijs kunnen blijven bieden!

Goed onderwijs
Alle scholen van Attendiz hanteren het Attendiz Kwaliteitskader. Daarin
hebben we beschreven wat wij verstaan onder goed onderwijs. Ook
hebben we met elkaar afgesproken welke resultaten we willen
bereiken op het gebied van het onderwijsleerproces, de schoolveiligheid,
kwaliteitszorg, enz. We hebben ons kwaliteitsbeleid samengevat in het
document “Kwaliteitszorg Onderwijs vanuit bestuurlijk perspectief”
(2019). Deze is terug te vinden op de website
van Attendiz. www.attendiz.nl

Schoolgids 2021-2022 OCR AGL - ZML

Voor ons zijn de onderwijsresultaten een aanwijzing of ons handelen als
school goed is geweest voor onze leerlingen. En daarnaast kijken we ook
kritisch naar hoe we zaken geregeld hebben in onze school, hoe we
lesgeven en of we goed samenwerking met leerlingen, ouders en collegascholen.

Hoe houden we zicht op de resultaten van ons onderwijs?
Zoals u al eerder in deze schoolgids kon lezen maken we gebruik van
verschillende toetsen, instrumenten en systemen om de ontwikkeling van
onze leerlingen te volgen. Niet alleen op het gebied van de ontwikkeling
op de cognitieve vakken maar ook op het gebied van de sociaalmaatschappelijke resultaten. Twee keer per jaar bespreken we samen de
resultaten van onze leerlingen, de groep en de school als geheel. We
hebben hiervoor als school normen opgesteld op
basis van resultaten over de afgelopen drie schooljaren. Deze norm geeft
als het ware weer welk resultaat we als school willen bereiken. We
vergelijken de resultaten van onze leerlingen, de groepen en de school als
geheel met deze standaarden. Zo weten we exact op welke gebieden we
het aanbod passend is en op welke gebieden iets extra’s nodig is. Zo
kunnen we ons beleid precies richten op dat wat onze leerlingen nodig
hebben.
Aan het einde van ieder schooljaar maken we de balans op. We kijken dan
of ons onderwijs heeft opgeleverd wat we hadden verwacht. We doen
dit aan de hand van drie vragen
1. Bereiken leerlingen het niveau dat bij hen past?
We kijken hierbij naar de verschillende vakgebieden en of onze
groep 8 leerlingen uitgestroomd zijn op het niveau dat in hun OPP
stond.
2. Ontwikkelen leerlingen zich voldoende op sociaalmaatschappelijke vaardigheden?
We kijken hierbij naar de scores op vragenlijsten die zowel de
leraar als de leerling (als dit mogelijk is) invullen.

3. Bereiden we onze leerlingen goed voor op hun
vervolgbestemming?
We vragen hiervoor informatie op bij vervolgscholen over de
leerlingen die we verwezen hebben. Dit noemen we
‘bestendigingsgegevens’.
4. Voelen leerlingen zich veilig op onze school?
We vragen ieder jaar onze leerlingen hoe zij de veiligheid op
school beoordelen.
Binnen Attendiz spiegelen alle scholen zich tenminste aan onderstaande
normen. Wij lichten onze resultaten toe in het laatste hoofdstuk van deze
schoolgids: “Ons schoolverslag”.

Onderwijsresultaten

•
•

Minimaal 80% van de leerlingen stroomt uit conform OPP
Minimaal 80% van de leerlingen scoort voldoende op sociaal-maatschappelijke
competenties (afgezet tegen schooleigen norm)
•
Minimaal 80% (SO) en 75%(VSO) bestendigt twee jaren na uitstroom op
uitstroomplek

De blik van buiten
Naast onze eigen evaluaties horen we ook graag hoe anderen ons
waarderen. We vragen daarom regelmatig om feedback van ouders en
leerlingen. Daarnaast bevragen we ook onze samenwerkingspartners. Tot
slot bezoekt de Inspectie van het Onderwijs ons periodiek. De laatste keer
dat de Inspectie van het Onderwijs Attendiz bezocht was in januari 2019.
De inspectie is zeer tevreden is over hoe er binnen Attendiz zicht is en
sturing wordt geven aan kwaliteit en de wijze waarop er financieel beheer
wordt gevoerd. De Inspectie is met name te spreken over de wijze
waarop er vanuit een grote betrokkenheid onderwijs wordt gegeven aan
onze leerlingen. Er is waardering voor de wijze waarop we ‘de blik vooruit
en naar buiten’ hebben weten door te vertalen naar de samenwerking
met onze partners. Er wordt op alle lagen gewerkt vanuit de gedachte dat
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onderwijskwaliteit niet los te zien is van het investeren in de mensen in en
rondom de leerlingen. Dit heeft geleid tot het volgende oordeel:
• De kwaliteitscultuur is goed
• De verantwoording en dialoog is goed
• Het stelsel van kwaliteitszorg en ambitie is voldoende.
• Het financieel beheer is voldoende (hoogst haalbare).
Fantastisch mooi nieuws!

Het volledige rapport is openbaar. U vindt het op de site van de
Onderwijsinspectie.
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7. Ons schoolverslag: resultaten 2020-2021
Wat hebben we bereikt in schooljaar 2020-2021?
We informeren u als ouder en belangstellende in ons schoolverslag over
de resultaten van ons onderwijs. We lichten in dit hoofdstuk toe hoe we
in het afgelopen schooljaar hebben gewerkt aan onze ontwikkeling als
school en of we hebben bereikt wat we wilden.
Ook beschrijven we of we er in geslaagd zijn om onze leerlingen te bieden
waar ze recht op hebben: goed onderwijs. We doen dit op twee
manieren: aan de hand van de doelstellingen uit ons schoolplan en aan de
hand van onze onderwijsresultaten.
Terugblik schoolplan 2020-2021
Schooljaar 2020- 2021 was door corona een vreemd jaar.
Het eerste jaar als team AGL & ZML werkten we op
verschillende verdiepingen en de verbinding verliep veel online daardoor
was teambuilding minimaal.
Een aantal speerpunten hebben we niet kunnen door ontwikkelen, omdat
we fysiek niet op school aanwezig waren. Samenwerking met keten
partners en bedrijven t.a.v. de stage ging moeizaam.
We hebben geconstateerd dat één leerlingvolgsysteem niet werkbaar is
voor 2 doelgroepen met een verschillend uitstroomperspectief.
In het jaarplan 2022--2023 worden een aantal speerpunten meegenomen
om verder vorm te geven. We gaan o.a. het Klaverblad verder door
ontwikkelen en starten als een Professionele Leergemeenschap met
leerteams.
Onderwijsresultaten 2020-2021
Om scherp te blijven op de kwaliteit van ons onderwijs kijken we jaarlijks
naar onze onderwijsresultaten. We doen dit op verschillende gebieden:
• Uitstroom
• Bestendiging; hebben we onze leerlingen goed verwezen?
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•
•
•
•

Cognitieve resultaten (op de verschillende leergebieden)
Sociaal-maatschappelijke competenties
Veiligheidsbeleving van onze leerlingen
Verzuimgegevens en ontheffingen

We geven hieronder steeds weer het doel was dat we wilden bereiken,
wat het feitelijke resultaat was en wat we doen als school als de
resultaten tegen vallen.
NPO Nederlands programma onderwijs:
De NPO gelden die beschikbaar worden gesteld hebben wij in een
verantwoordingsdocument met input vanuit het team opgesteld.
• Achterstanden op gebied van praktijkvorming herstellen en
stagemogelijkheden ontwikkelen
Extra FTE:OA inzetten bij praktijkonderwijs/stage
• Fysieke achterstanden d.m.v. minder bewegen.
Workshops: expertise inkopen bijvoorbeeld dansworkshops.
• Visie op leren; metacognitie
Individuele professionalisering: OA
scholing via Attendiz academie
• Starten leerteam: Inzet expertise attendizacademie.
• Upgraden faciliteiten afstandsonderwijs
I-Coach uren
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Uitstroom
Ieder jaar stromen leerlingen uit naar andere vormen van (vervolg)onderwijs /arbeid of dagbesteding. We brengen dit
jaarlijks in kaart en vergelijken dit met onze doelstelling.
Doelstelling

Feitelijke
resultaten
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Minimaal 80% van onze leerlingen stroomt uit conform het, twee jaar daarvoor, opgestelde
ontwikkelingsperspectief

Uitstroom VSO AGL 2020-2021
conform het OPP
Uitstroom naar:
5 leerlingen stromen uit, 1 nog onzeker
(Gesubsidieerde) Arbeid 1 nog onzeker
Ja
ROC
1
Nee
GO2 MBO
1
Ja
1 proefplaatsing tot okt
Arbeidsmatige
1
Ja
Dagbesteding
Verhuizing
1
Ja

Uitstroomgegevens VSO ZML 2020-2021
5 leerlingen uitstromen
Leerroute/ uitstroombestemming
Conform het OPP
vermeld in OPP
Dagbesteding activiteiten gericht 2
Ja
Dagbesteding arbeid gericht/
3
Ja
Beschut werk
Overleden
1
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Analyse en
conclusie

AGL:
Bijna alle leerlingen die uitgestroomd zijn ontwikkelen zich conform het OPP.
1 leerling stroomt hoger uit dan verwacht.
Dit is gelijk aan 83,3 %
Komend schooljaar richten we ons op het OPP in relatie tot het IOP.
ZML:
Schooljaar 2020-2021 zijn 5 leerlingen uitgestroomd naar een vorm dagbesteding. Helaas is 1 leerling
overleden dit schooljaar.
De andere leerlingen ontwikkelen zich conform het OPP.
Dit is gelijk aan 100%
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Bestendiging
Door in kaart te brengen of onze voormalige leerlingen nog op de school van verwijzing onderwijs volgen en te spiegelen aan
onze ambities kunnen we zien of het lukt wat we beogen: onze leerlingen goed voorbereiden op hun vervolgbestemming
Doelstelling Ten minste 75% van onze voormalige leerlingen die in schooljaar 2018- 2019 de school zijn nog op de
plaats van uitstroom/verwijzing.
Feitelijke
ZML:
resultaten
Bestendiging 2018-2019
Uitstroom naar:
Aantal leerlingen Nog op bestemming
Doorstroom VSO ZML
1
Ja
Dagbesteding
5
Ja
Thuiszitter
1
Niet meer leerplichtig
AGL:
Bestendiging 2018-2019
Uitstroom naar:
Aantal leerlingen
Arbeid
1
Leerbedrijf
1
VSO Mozaïek/GO 2 MBO
2
Arbeidsmatige Dagbesteding
3
Thuiszitter
2
Verhuizing
1
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Analyse en
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Nog op bestemming
Ja
Ja
Nu doorgestroomd naar ROC
Ja
Niet meer leerplichtig
Ja

ZML:
Alle leerlingen zijn bekend qua nazorg. De uitstroom ZML is een vorm van dagbesteding. Er zijn 9
leerlingen uitgestroomd, waarvan 1 een thuiszitter met leerplichtontheffing. De
andere leerlingen zijn uitgestroomd naar een vorm van dagbesteding. Het uitstroomperspectief is bij 8 van de
9 leerlingen conform het OPP, dit is 88%
AGL:
Alle leerlingen zijn bekend qua nazorg.
De uitstroom AGL is een gesubsidieerde baan.
Er zijn 9 leerlingen uitgestroomd waarvan 3 naar een vorm van dagbesteding en 6 richting een vervolgonderwijs
met uiteindelijk een vorm van arbeid. Dit is 66 %
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Analyse en
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Conclusie:
ZML zit op koers. De AGL zal eerder, in leerjaar 2 en 3, moeten monitoren of leerlingen op de juiste uitstroom
geplaatst zijn. Dit na schoolbesprekingen, analyses en inzet van interventies.

Cognitieve resultaten
ZML:
Met behulp van ons LVS ParnaSys volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit voor de ZML op de
leergebieden: Mondelinge Taal, Schriftelijke taal, Rekenen, voorbereiding op dagbesteding/ leren leren
Doelen en ZML:
Ambities
Als ambitieniveau hebben we het volgende gesteld:
Leerroute 2-> CED ZML 6 -> Eindniveau ~M3E2
Leerroute 3-> CED ZML 9- -> Eindniveau ~M4
Leerroute 4-> CED ZML 12 -> Eindniveau ~E5
Per leerlijn willen we dat minstens 75% van de leerlingen het streefniveau heeft behaald ( percentage op de
groepskaart 100% of hoger)
Dit betekent dat in vakje groen + blauw = 75%. In rood staat maximaal 25 %.
<100%
100%
>100%

Aantal leerlingen dat streefplanning NIET heeft gehaald
Aantal leerlingen dat streefplanning heeft gehaald
Aantal leerlingen dat voorloopt op de streefplanning
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Feitelijk
resultaten

VSO ZML juni 2021:
aantal ll Leerroute

Mondelinge Taal

1

0 #####

0 #####

2

2

16

64%

2

8%

7

28%

9

3

70

60%

22

19%

25

21%

14

4

70

38%

78

43%

34

19%

TOTAAL
25

156

TOTAAL %

24
74%

1

0 #####

3

2

12 100%

8

3

37

14

4

65

TOTAAL
25

11%

15%

0 #####

0 #####

0

0%

0

0%

73%

11

22%

3

6%

68%

7

7%

23

24%

114

TOTAAL %

11
89%

Aantal lln Leerroute

32

Schriftelijke Taal

aantal ll Leerroute

46

0 #####

3
9%

2%

Rekenen Rekenboog

0

1

0 #####

0 #####

0 #####

5

2

17 #####

9 #####

4 #####

8

3

40

42%

26

27%

30

31%

16

4

88

52%

65

38%

17

10%

0

TOTAAL

29

TOTAAL %
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100
49%

51
34%

17%

Rekenen Rekenboog

Aantal lln Leerroute
0

1

0 #####

0 #####

0 #####

5

2

17 #####

9 #####

4 #####

8

3

40

42%

26

27%

30

31%

16

4

88

52%

65

38%

17

10%

0

TOTAAL

29

TOTAAL %
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100
49%

51
34%

17%

Rekenen doorlopende leerlijnen
Aantal lln Leerroute
0

1

0 100%

0

0%

0

0%

0

2

0 100%

0

0%

0

0%

2

3

9

90%

1

100%

0

0%

6

4

21

70%

9

100%

0

0%

0

TOTAAL

8

TOTAAL %

30

10

0

75%

25%

Totale
opbrengsten
school
Aantal lln Leerroute

0%

VSO ZML : VBD/ Leren leren

0

1

0 #####

0

0

2

2

33%

0

0%

4

67%

0

3

52

81%

7

11%

5

8%

0

4

79

78%

7

7%

15

15%

0

5

133

0

TOTAAL %

#####

0

14
78%
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#####

24
8%

14%
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ZML:
Mondelinge Taal: 26%
Hoogste Scorend: Zins-verhaalbegrip: 54%
Laagst scorend: Voorzetsels en locatie aanduiden: 15%
Schriftelijke Taal: 11 %
Hoogste Scorend: Stellen : 52%
Laagst scorend: Spellen : 14 %
Rekenen- Rekenboog: 51% behaald
Hoogste Scorend: Geld: leren waarde aangeven van munten en biljetten: 83%
Laagst scorend: Leren handig rekenen met eenvoudige getallen: 30%
Rekenen- doorlopende rekenleerlijn 25% behaald
Hoogste Scorend: Tijd, kalender en geld rekenen: 38%
Laagst scorend: Tel-rij, getallen lezen, noteren, handig rekenen met eenvoudige getallen/ meten en
wegen: 13%
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Analyse en
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Voorbereiding op dagbesteding/leren leren: 32% behaald
Hoogste Scorend: Algemene procedures rondom werk: 55%
Laagst scorend: Ethisch handelen/klantgericht: 13%
Wat is goed gegaan?
Geleerd beter met een computer te werken
Meerdere leerlingen hebben plezier in het lezen gekregen.
Wat had anders/beter gekund?
Veel doelen zijn behaald voor 90% en niet behaald op 100%, dus wordt de score negatief
meegenomen. Bovendien zijn geplande doelen gescoord en is er niet gekeken of hiaten
in het doelenpakket wel/ niet behaald zijn.
Door thuisonderwijs was er een verminderd lesaanbod, minder aanbod van nieuwe doelen en is er meer
herhaling gegeven .
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Analyse en
conclusie

Welke conclusies heeft de school getrokken voor de inrichting van het onderwijs voor het volgende
schooljaar?
• Leerlingen met hetzelfde niveau clusteren in instructieniveaus.
• Versterken van de didactiek: instructie is leidend bij onderwijsaanbod
• Interventies in een werkplan met tussentijdse evaluaties
• Doelen centraler stellen, leerlingen in meenemen
• Kennis hebben van de leerlijnen
• Voorbereiding dagbesteding/Leren leren en stage is een speerpunt.
• Het zelfstandig werken bevorderen, meer afstand nemen.

Cognitieve resultaten AGL
Met behulp van het LVS Presentis volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op het gehele curriculum.
Voor de kernvakken Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde via het IVIO-programma.
Doelen en 80 van de leerlingen voldoet aan de schoolstandaard.
Ambities
Onze ambities per schooljaar zijn:
leerjaar
Rekenen
Nederlandse Taal
Engels
IVIO
Bao.
IVIO
Bao
IVIO
Bao
1
2
3
4

13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar

<KSE
<KSE
<KSE
KSE 1

5
6

17 jaar
18 jaar

KSE 2

<M4
M4
M4
E4M5

-

½F

E5M6
E6

<1F
1F

KSE 1

M4
E4M5
E5M6

KSE 2 E6
KSE 3
In leerjaar 5 en 6 wordt geen Engels aangeboden
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½F
<1F
1F
2F

<KSE 1
<KSE 1
KSE 1

-

-

<A1

½F
<1F

KSE 2

A1

1F

KSE 3

A2

2F
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Feitelijk
Schooljaar 2020-2021 hebben 10 examens van IVIO plaatsgevonden.
resultaten 2 voor Engels
3 voor Rekenen
5 voor Nederlands
CITO: Arbeid rekenen – Wiskunde
Leerjaar
Aantal
Streef
Behaalde
leerlingen niveau niveau
Leerjaar 1
6
< M4
3: M5M6
3: > M5M6
Leerjaar 2
4
M4
1: M4M5
2: M5M6
1: > M5M6
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CITO: Arbeid Begrijpend lezen
Leerjaar
Aantal
Streef
leerlingen niveau
Leerjaar 1 6
< M4
Leerjaar 2

4

M4

Behaalde
niveau
1: M4M5
5: > M5M6
1: M5M6
1: M6
2: M6M7

Streefniveau
behaald
6

Percentage

4

100%

Streefniveau
behaald
6

Percentage

4

100%

100%

100%

Streefniveau IVIO per leerjaar
LJ

Rekenen

Nederlandse Taal

Aantal
lln.
3
4
5
6

<KSE
KSE1
KSE1
KSE2

2
6
5
2

Streef
niveau
behaald
2
3
3
0
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Behaald

100%
50%
60%
0%

KSE1
KSE1
KSE2
-

Engels

Aantal
lln.

Streef
Behaald
niveau behaald

2
6
5
2

2
5
5
2

100%
83%
100%
100%

<KSE1
KSE 1
KSE 2

Aantal
lln.

Streef
Behaald
niveau behaald

2

2

100%

Wat is goed gegaan?
Van de 10 examens heeft 1 leerling bij rekenen het examen niet behaald.
90% van de examens IVIO is met goed resultaat afgelegd.
CITO toetsen leerjaar 1 en 2:
CITO toetsen Arbeid Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen zijn afgenomen in maart 2021.
Door corona is de toets afname opgeschoven en een 2de afname hierdoor niet gedaan.
Analyse en
De leerlingen scoren 100% op het streefniveau passend bij het leerjaar.
conclusie
Wat had anders/beter gekund?
Bij 100% percentage doortoetsen tot het gewenste niveau in beeld is.
AGL 1,2,3 de beginsituatie was minder goed in beeld door corona.
Slechts 1x getoetst in april.
Overgang KSE 1 naar KSE 2 is een groot niveauverschil.
Welke conclusies heeft de school getrokken voor de inrichting van het onderwijs voor het volgende schooljaar?
• Onderzoeken van schoolopbrengsten uit het LVS Presentis.
• Beter inzicht krijgen in de verhouding leerjaren-niveau-IVIO-CITO-CED (referentieniveaus).
CITO toetsen voor leerjaar 1 en 2: uitbreiden qua niveau.
• Leerjaar 2: Bij hoge CITO score entreetoets van IVIO bij start schooljaar en in januari de proeftoets inzetten
• Beginsituatie 1e en 2de leerjaar AGL in beeld brengen d.m.v. CITO toetsen in het begin van het schooljaar.
Sociaal-maatschappelijke resultaten ZML & AGL
Met behulp van het meetinstrument Zien! volgen we de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen.
Doelen en Minimaal 80% van de leerlingen scoort een voldoende op sociaal-maatschappelijke competenties
Ambities
Schoolnorm voor ZIEN-SEO is bijgesteld vanaf april 2021:
November 2020
Leerroute 1: Norm= 175
Leerroute 2: norm= 200
Leerroute 3: norm= 250
Leerroute 4: norm= 275
Leerroute 5: norm= 275
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April 2021
Norm = 200
Norm = 200
Norm = 250
Norm = 275
Norm = 300
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ZML:
ZIEN! vragenlijst voor sociaal emotionele ontwikkeling mei 2021
Groep

Feitelijk
resultaten

BT

WB

SI

SA

SF

IB

IL

VSO ZML 1A

64%

71%

60%

71%

52%

58%

61%

VSO ZML 1B

67%

70%

63%

67%

59%

64%

69%

VSO ZML 2

66%

70%

73%

76%

66%

70%

72%

Schoolgemiddelde

66%

70%

65%

71%

59%

64%

67%

AGL:
ZIEN! vragenlijst voor sociaal emotionele ontwikkeling mei 2021
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Groep

BT

AGL 1

77%

AGL 2

67%

70%

67%

72%

69%

67%

75%

AGL 3

75%

91%

72%

69%

75%

75%

84%

AGL 4

67%

71%

59%

65%

67%

72%

68%

AGL 5

66%

71%

63%

65%

71%

69%

73%

AGL 6

72%

72%

75%

69%

75%

69%

75%

Schoolgemiddelde

71%

76%

68%

68%

69%

71%
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WB

82%

SI

SA

72%

66%

SF

59%

IB

73%

IL

75%

75%

Wat is goed gegaan?
ZML:
De resultaten binnen de ZML zijn stabiel gebleven gedurende het jaar. Met name de vaardigheid sociale flexibiliteit valt
lager uit, waarop we lessen willen gaan inzetten.
AGL:

Analyse en Dit schooljaar 2020-2021 is voor het eerst de vragenlijst ZIEN afgenomen. We zijn tevreden over de behaalde
conclusie
resultaten. Daarbij geldt dat de norm voor de AGL leerlingen per april 2021 is verhoogd: mogelijk vallen enkele scores
lager uit dan beoogd.

Wat had anders/beter gekund?
AGL&ZML:
De ontwikkeling van ruimte nemende vaardigheden (SI en SA: sociaal initiatief en sociale autonomie) stimuleren.

Welke conclusies heeft de school getrokken voor de inrichting van het onderwijs voor het volgende schooljaar?
AGL&ZML:
• Investeren in groepsvorming d.m.v. gouden weken en zilveren weken, om de betrokkenheid en het
welbevinden te verhogen.
• Een bijeenkomst voor het team organiseren: kennis over het correct observeren en invullen van de lijsten
• NPO-gelden inzetten voor het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid.

Veiligheidsbeleving ZML & AGL
Met behulp van het meetinstrument ZIEN! monitoren we jaarlijks de veiligheidsbeleving van onze leerlingen. Daarnaast analyseren
we eens per 6 weken incidenten binnen de CVB.
Doelen en Leerlingen moeten zich veilig voelen. We nemen hiervoor de ZIEN! Leer- en leefklimaat vragenlijst af, om inzicht in de
Ambities
veiligheidsbeleving van onze leerlingen te monitoren. Waar nodig passen we ons beleid aan.

Feitelijk resultaat: De ZIEN! Leer- en leefklimaat vragenlijst is afgenomen. Van de ZML leerlingen heeft 77% de
lijst ingevuld en bij de AGL leerlingen 96%.
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Feitelijk
resultaten
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Analyse en
conclusie

Er worden scores gegenereerd op het gebied van pestbeleving, veiligheidsbeleving en welbevinden. De score op
pestbeleving (2,96) van de AGL leerlingen geeft aan dat de leerlingen niet ervaren dat hen expres pijn gedaan
wordt of er sprake is van buitensluiten. Tevens voelen de ZML leerlingen zich veilig in en rondom de school en
klas (score 2,88). Tevens behalen de ZML leerlingen positieve scores op pestbeleving (2,93) en
veiligheidsbeleving (2,95).
Bij beide afdelingen valt op dat de score op welbevinden lager ligt in vergelijking met de andere
onderdelen. AGL-leerlingen scoren 2,96 en ZML-leerlingen 2,81.
Dit kan verklaard worden door de corona-periode. Afgezet tegen deze omstandigheden zijn het alsnog positieve
resultaten.

Verzuimgegevens
Omdat we het belangrijk vinden om het verzuim zoveel mogelijk te beperken zijn we scherp op onze verzuimregistratie. De
resultaten vanuit deze verzuimregistratie gebruiken we om ons beleid waar nodig aan te scherpen.
Ongeoorloofd
Geen Ongeoorloofd verzuim langer dan 4 weken.
verzuim langer
dan 4 weken
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Ontheffingen /
onderschrijding
onderwijstijd
Analyse en
conclusie

•

Sommige leerlingen hebben vanwege medische redenen dispenstatie. Ze hebben hierdoor
vermindering van onderwijstijd. Dit is in een onderbouwing van de arts beschreven. Zie leerling dossier
en OPP.
•

Binnen de CVB wordt de dispensatie jaarlijks besproken. Elk schooljaar wordt een nieuwe medische
verklaring opgevraagd bij de arts. Kortdurende dispensaties worden regelmatig geëvalueerd en
eventueel bijgesteld.
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Bijlage
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Bijlage
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Bijlage: documenten op onze site en belangrijke adressen
Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, kozen wij ervoor een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij
verwezen dan naar de website van onze school, of naar de website van Attendiz. In het overzicht hieronder ziet u op welke plek u welk document
kunt vinden.
Website van onze school
• Leerplichtwet,
Vakantieverlof buiten de
schoolvakanties en Gewichtige
omstandigheden
• Schoolondersteuningsprofiel
• Schoolplan
• Teamsamenstelling
• Plaatsingsbeleid

Website van Attendiz
• Convenant Sponsoring
• Gedragscode Social Media
• Handboek Medisch Handelen
• Informatievoorziening aan gescheiden ouders
• Jaarverslag Attendiz
• Klachtenregeling
• Pestprotocol
• Privacy Reglement
• Protocol Dossiervorming en -beheer leerlingen
• Protocol Schorsen en Verwijderen
• Protocol Wet Bescherming Persoonsgegevens
• Schoolverzekering

Bijlage: documenten op onze site en belangrijke adressen
Om onze schoolgids overzichtelijk te houden, kozen wij ervoor een aantal onderwerpen niet inhoudelijk te bespreken in de schoolgids. Wij
verwezen dan naar de website van onze school, of naar de website van Attendiz. In het overzicht hieronder ziet u op welke plek u welk document
kunt vinden.
Website van onze school
• Leerplichtwet,
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Vakantieverlof buiten de
schoolvakanties en Gewichtige
omstandigheden
• Schoolondersteuningsprofiel

Website van Attendiz
• Convenant Sponsoring
• Gedragscode Social Media
• Handboek Medisch Handelen
• Informatievoorziening aan gescheiden ouders
• Jaarverslag Attendiz
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Ook zetten wij hieronder de belangrijkste adressen voor u op een rijtje:
Belangrijke adressen
Onderwijs Centrum Het Roessingh
Attendiz
Roessinghsbleekweg 35
Welbergweg 20
7522 AH Enschede
7556 PE Hengelo
053 4335512
0880-103636
E-mail: info@ocr.nl
info@attendiz.nl
www.ocr.nl
www.attendiz.nl
Interne klachtbehandeling
Stichting Attendiz
Bestuurssecretaris
Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo
E-mail: info@attendiz.nl
Adressen van partners – zelf in te vullen
Adressen van partners – zelf in te vullen
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Adressen van partners – zelf in te vullen

Adressen van partners – zelf in te vullen

Ook zetten wij hieronder de belangrijkste adressen voor u op een rijtje:
Belangrijke adressen
Onderwijs Centrum Het Roessingh
Attendiz
Roessinghsbleekweg 35
Welbergweg 20
7522 AH Enschede
7556 PE Hengelo
053 4335512
0880-103636
E-mail: info@ocr.nl
info@attendiz.nl
www.ocr.nl
www.attendiz.nl
Interne klachtbehandeling
Stichting Attendiz
Bestuurssecretaris
Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo
E-mail: info@attendiz.nl
Adressen van partners – zelf in te vullen
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