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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 A
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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!

ls 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!
Binnen het OCR zijn we er goed in, alle kleine stapjes van onze leerlingen
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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

Uitstroom SO
Regulier/regulier*

VSO AGL
Praktijk

VSO ZML
Vakken

Leerstromen SO
Uitstroombestemming
SO ZML SO De Huifkar

4 jaar
Jonge Kind

Schoolgids 2021-2022 OCR EMB

Onderwijseenheid
EMB

Leerplein
Uitstroom VSO DG
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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.

Schoolgids 2021-2022 OCR EMB

Inleiding
6

Schoolgids 2021-2022 OCR EMB

1. Inleiding
Voor u ligt de schoolgids van Onderwijscentrum Het Roessingh, de EMBafdeling, van 2021-2022. 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 op onze website, www.ocr.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 EMB schoolplan 20212022. We beschrijven welke doelen we als school willen bereiken en op
welke wijze we hieraan werken.
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 EMB

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 van de EMB-afdeling,

Joke Wassink
Adjunct-directeur EMB-afdeling
De Ernstig Meervoudig Beperkte leerstroom EMB). EMB staat voor ons
voor:
‘Elke Mogelijkheid Benutten om tot ontwikkeling te

komen’!
Waar;
we zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven
we hoge verwachtingen hebben van elkaar
je altijd zelf een keuze hebt
leren leuk is en overal
je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt doen
de leeromgeving boeiend, inspirerend en uitdagend is
als het kan we alles samendoen!

Datum vaststelling Attendiz:

5 juli 2021

Datum vaststelling Medezeggenschapsraad:

5 juli 2021

Praktische
informatie
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2. Praktische informatie
2.1 Even voorstellen!
Algemeen:
Onderwijscentrum Het Roessingh (OCR) is een school voor speciaal
onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een
lichamelijke of meervoudige beperking en/of langdurig zieke
leerlingen.
De individuele leerling met zijn of haar mogelijkheden staat bij ons
centraal. Het doel van ons onderwijs is onze leerlingen te
ondersteunen en begeleiden om te komen tot de meest haalbare
(zelfstandige) integratie in de samenleving met betrekking tot
vervolgonderwijs, arbeid, dagbesteding, wonen en vrije tijd. Daarbij
rekening houdend met individuele verschillen.
Als school voor (V)SO vallen we onder de Wet op de Expertisecentra
en alle daaruit volgende bepalingen. Er wordt op alle niveaus
rekening gehouden met de verschillen in ontwikkeling van de
leerling, de motorische en/of medische problematiek. Voor de
leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin het
te volgen onderwijsarrangement is vastgelegd.
OCR werkt nauw samen met Revalidatiecentrum het Roessingh
(RCR) en evt. 1e lijn praktijken, waarbij therapieën kunnen worden
ingezet ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. De
therapieën vinden plaats onder schooltijd.
Het onderwijsprogramma en de therapieën vormen een
geïntegreerd geheel. De school streeft ernaar samen met het RCR
en 1e lijns praktijken te komen tot een zo optimaal mogelijke
afstemming van onderwijs en medische therapieën.
spelbegeleiding, muziekbegeleiding, creatieve therapie,
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maatschappelijk werk. Het gebouw is ingericht voor kinderen met
een medische en/of lichamelijke beperking, denk hierbij aan brede
gangen, snoezelruimte en aangepaste verzorgingsruimten. De
verschillende speelpleinen zijn voorzien van aantrekkelijke
materialen en toestellen. We willen een omgeving creëren die
leerlingen uitdaagt en stimuleert tot bewegen. spelbegeleiding,
Op de EMB-afdeling wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met
een Ernstige Meervoudige Beperking in de leeftijd van 4 t/m 18
jaar.
Kort samengevat is er sprake van een verstandelijke beperking (licht
tot ernstig) en een grote diversiteit aan bijkomende beperkingen. Al
deze bijkomende beperkingen variëren in ernst en treden op in
verschillende combinaties. Door de diversiteit van de bijkomende
problematiek valt de heterogeniteit in onze klassen op. Deze
heterogene groepssamenstelling is kenmerkend voor de EMBafdeling. In de EMB-klassen zitten leerlingen van verschillende
kalenderleeftijden bij elkaar.
Ondanks alle beperkingen hebben EMB-leerlingen veel
mogelijkheden!
Ze blijven ons keer op keer verrassen met hun talenten!
De EMB leerlingen ontwikkelen zich in hun eigen tempo, op hun
eigen manier in een veilige leeromgeving, waarin de leerling zich
geaccepteerd voelt.
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Contactgegevens van onze school
Naam school
Onderwijscentrum Het Roessingh
Adres
Roessinghsbleekweg 35
Postcode en plaats 7522 AH Enschede
Telefoon:
053-4335512
E-mail:
OCR@attendiz.nl
Website:
www.ocr.nl
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.
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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.
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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:

Het team van SO/VSO De Meander
Het team van de EMB-afdeling
Ons team bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners,
onderwijsassistenten, een intern begeleider, gedragsdeskundige,

stagecoördinator en een adjunct-directeur. De kwaliteit van ons onderwijs
staat altijd voorop. Hoewel een groot aantal medewerkers op onze school
in deeltijd werkt, hebben wij het uitgangspunt dat er maximaal twee
groepsverantwoordelijken zijn voor één klas. Tussen deze twee collega’s
zijn de taken gelijk verdeeld. Dat is prettig voor onze medewerkers, maar
minstens zo prettig voor onze leerlingen en ouders!
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken alle scholen in
Nederland samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school
ook. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs in een bepaalde
regio, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van die regio.
Onze school maakt o.a. deel uit van de volgende
samenwerkingsverbanden;
SWV 23-02 PO (www.swv2302.nl)
SWV 23-02 VO (www.vo2302.nl)
• Kamer Enschede Spoe/Koe,
• Kamer Hengelo, Plein Midden Twente,
• Kamer Oldenzaal
SWV 23-01 PO (www.swv-twentenoord.nl)
SWV 23-01 VO (www.swv2301.nl).
SWV 2305 Po en VO (www.swv2305.nl)
SWV 2202 PO en VO (www.swv2202.nl)
SWV 2501 Po en VO (www.swv2501.nl)
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. Ook
beslist het samenwerkingsverband over de verdeling van de
ondersteuningsmiddelen. Samen met de andere scholen in het
samenwerkingsverband, zorgen wij ervoor dat iedere leerling op de best
passende onderwijsplek terechtkomt! De ondersteuning die iedere school
in het samenwerkingsverband biedt, is vastgelegd in het schoolSchoolgids 2021-2022 OCR EMB

ondersteunings-profiel (SCHOP). Ons ondersteuningsprofiel vindt u op de
website van onze school www.ocr-attendiz.nl/emb.
Meer informatie?
Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u
terecht op de website www.passendonderwijs.nl.
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2.2 Aanmelding & Plaatsing
Aanmelding
De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende
manieren tot stand komen:
1. Via de school, kinderdagcentrum waar de leerling 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,
maar een KDC /TPG van het RCR bezoekt. Wij zullen u dan begeleiden bij
de aanmelding van de leerling.
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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. Een leerling is
zonder TLV-hoog (bekostigingscategorie 3) SO/VSO, niet toelaatbaar.
Plaatsing
Na schriftelijke aanmelding houden we een maximale termijn van zes
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
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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.
Ambulante Begeleiding School (ABS) op de EMB afdeling.
Binnen de EMB-afdeling komt het voor dat een leerling meer persoonlijke
verzorging en/of individuele begeleiding nodig heeft. Dit kan voortkomen
vanuit een grote zorgvraag, of een leerling heeft veel individuele
begeleiding nodig om het onderwijs te kunnen volgen. We spreken dan
over bovenmatige – zorg en/of onderwijs /begeleiding.
In deze gevallen gaan we, na overleg met ouders, een extra indicatie
aanvragen. Dat wil zeggen dat we bij leerlingen die een Wet Langdurige
Zorg indicatie hebben in overleg gaan met de budgethouder (meestal
ouders). Bij leerlingen jonger dan 7 jaar leggen we contact met de
betreffende gemeente en gaan we in overleg met de betrokken
wijkcoach. Ouders zijn de aanvrager dus er zal gedurende het aanvraag
proces nauw contact met ouders zijn.
Als onze aanvraag gehonoreerd wordt geven we als voorkeursaanbieder
De Twentse Zorg Centra aan. Dit omdat wij als school met professionals
willen werken en er op deze manier zo min mogelijk extra mensen in de
klassen zijn. Deze zogenoemde Ambulante Begeleider School (ABS) zal de
afgesproken uren in de klas de leerling verzorgen/begeleiden.
Deze ABS ‘er werkt aan vooraf bepaalde doelen binnen het
onderwijsgebeuren. De doelen worden twee keer per jaar geëvalueerd en
met mentor en ouders besproken.
Leerlingenvervoer of zelfstandig reizen?
Kan uw kind niet zelfstandig reizen? Dan komt u 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.

2.3 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, middels
nieuwsbrieven.
Oudercontacten/ouderavonden
Structurele contacten, zoals het oudergesprek, worden op vaste
momenten in het schooljaar ingepland. Dat geldt ook voor de algemene
ouderavond die de ouderraad ieder jaar organiseert.
Wanneer het wenselijk is, kunnen wij vaker contact met u hebben. 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. Voor regelmatig contact wordt gebruik gemaakt van een
communicatieschrift of het digitale communicatiesysteem voor ouders
met de klas; Parro.

Naschoolse -/vakantieopvang
De buitenschoolse opvang op OCR is voor lichamelijk en meervoudig
beperkte leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Doel van de BSO is om
door optimale afstemming tussen onderwijs en opvang, de ouders te
ontzorgen en de leerlingen een leuke, uitdagende, en gezellige middag te
bezorgen. De naschoolse opvang maakt gebruik van de diverse ruimtes
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van de school, zowel binnen als buiten. De opvang wordt verzorgd door
personeel van De Twentse Zorgcentra, die als ABS-ers werkzaam zijn op
OCR. Er wordt naschoolse opvang aangeboden op:
-

De maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.
Bij voldoende belangstelling tijdens de schoolvakanties--. De
‘Vakantieschool’.

Bekostiging: indien uw kind in aanmerking komt voor een CIZ indicatie
kunnen de kosten hieruit betaald worden. Dit kan zowel vanuit een PGB
(persoonsgebonden budget) of vanuit de WLZ.
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Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt een nieuwsbrief van de school, zowel van De
Meander als van het Onderwijscentrum Het Roessingh als
overkoepelende school. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van de
laatste ontwikkelingen. U ontvangt de nieuwsbrief per mail en u kunt
deze ook altijd terugvinden op onze website.
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. De Meander is aangesloten bij
de MR van Onderwijscentrum Het Roessingh. Vanuit Meander is Mevr. M.
Swennenhuis lid van de MR.
Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs
en over het beleid op onze school? Meldt u zich dan bij het personeel van
de klas. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders!
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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.

Paasweekend

2.4 Schooltijden & Vakanties
Schoolvakanties
Onze schooltijden zijn weergegeven in onderstaand schema:
Dag
Schooltijden
Maandag
08.45 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.45 uur – 14.15 uur
Woensdag
08.45 uur – 14.15 uur
Donderdag
08.45 uur – 14.15 uur
Vrijdag
08.45 uur – 14.15 uur
Dag
Schooltijden
Maandag
08.45 uur – 14.15 uur
Dinsdag
08.45 uur – 14.15 uur
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
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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
Overzicht schoolvakanties 2021-2022 | Schoolvakanties | Rijksoverheid.nl
Naast bovenstaande schoolvakanties, plannen wij jaarlijks 1 studiedag,
vrijdag 08-07-2022 voor de medewerkers van onze school. Deze data
maken wij voor de start van het nieuwe schooljaar bekend op onze
website. Tot slot houden wij altijd uren over die ingezet kunnen worden
voor mogelijke calamiteiten. De Attendiz-brede ‘Waarderingsdag’ wordt
gehouden op dinsdag 5 oktober 2021, leerlingen zijn dan vrij.

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. Heeft uw kind therapie bij het RCR,
denk eraan om ook de kinderrevalidatie te bellen. Het telefoonnummer
van de kinderrevalidatie is; 053- 4875304. 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
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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.

Voor algemeen erkende feestdagen mag de school ook een dag verlof
geven. Ook dit dient van tevoren te worden aangevraagd.
Een aanvraagformulier voor verlof is op school verkrijgbaar.

2.5 Bijzonder verlof aanvragen
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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:
Vakantieverlof:
de school mag alleen vrij voor vakantie geven als:
-er niet binnen de schoolvakanties vakantie kan worden opgenomen.
-er hiervan een verklaring van de werkgever aan de directeur is gegeven.
Dit verlof mag:
-één keer per schooljaar.
-niet langer dan 10 schooldagen.
-niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
-niet als het een (tweede) vakantie in de wintermaanden betreft.
-niet als het gaat om een langdurig verblijf van allochtone leerlingen in
het land van herkomst.
Voor verlof leerlingen inzake familieomstandigheden:
Verlof als:
-bij verhuizing (max. 1 dag)
-bij huwelijk van familieleden (1 of 2 dagen afhankelijk van de situatie)
-bij ernstige ziekte van familie (duur in overleg met de directeur)
-bij overlijden van familie (1,2,3 of 4 dagen afhankelijk van de situatie)
-bij jubilea van ouders of grootouders (1 dag)
-bij andere gewichtige omstandigheden (in overleg met de directeur)
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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.

2.7 Informatievoorziening
Gebruik medicijnen
Wanneer uw zoon/dochter medicijnen gebruikt op school, dan kunt u, in
overleg met de school 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.w
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
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individuele leerling. De ICT speelt ook een rol bij de niet sprekende
leerlingen. Deze leerlingen maken gebruik van verschillende
communicatiehulpmiddelen om zo te kunnen communiceren.
ter.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Iedere 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 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.
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.

17

18

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van deze inkomsten 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. Bij aanvang van het schooljaar
krijgt u een overeenkomst van ons toegestuurd. U kunt zelf besluiten of u
deze invult en zodoende uw bijdrage wilt leveren. Als u besluit om ook het
gedeelte voor het schoolreisje niet te betalen, kan uw kind niet mee en
dient het die dag gewoon op school te komen. altijd

2.8 Klachten of problemen?
Antipestcoördinator op school
De schooldirectie coördineert het anti-pestbeleid bij ons op school. Onze
schoolcontactpersoon is, Lisa Elders na de groepsleerkracht of de mentor,
tevens uw aanspreekpunt bij pestproblemen.
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon van Attendiz is Marijke Beerlage. De
vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk en is per e-mail bereikbaar
op adres; vertrouwenspersoon.noordoost@humancapitalcare.nl of
telefonisch via 053-7504300.
Klachtencommissie
Mocht u een klacht willen indienen bij de onafhankelijke
klachtencommissie, houdt u er dan rekening mee dat u dit doet binnen 1
jaar nadat het onderwerp waarop de klacht betrekking heeft, heeft
plaatsgevonden. Daarna is de termijn verstreken. U kunt uw klacht per
mail indienen bij de bestuurssecretaris van Attendiz, J. Vorgers
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(janette.vorgers@attendiz.nl) of per post aan de Klachtencommissie
Attendiz, t.a.v. mevr. J. Vorgers, Welbergweg 20, 7556 PE te Hengelo

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/.

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
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3. Wat willen we als school bereiken?
3.1 Onze missie
Met het onderwijs wil OCR 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 OCR uit van
vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale
ontwikkeling van iedere leerling. Plaatsing op OCR moet leiden tot
optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan
voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie.

3.2 Onze visie
We willen onze leerlingen ondersteunen om hun mogelijkheden
maximaal te ontplooien, zowel cognitief, sociaal emotioneel als fysiek. Als
rode draad loopt daar de (zelf)redzaamheid doorheen. Het is voor onze
leerlingen heel belangrijk te weten wat ze wel en wat ze niet kunnen en
hier op goede wijze mee weten om te gaan met inbegrip van ziekte- en
beperkingsbeleving en ziekte- en beperkingsacceptatie. Hiervoor maken
we gebruik van woontraining, arbeidstraining en stages. We willen dat
leerlingen zich ontwikkelen tot jong-volwassenen met een positief
zelfbeeld die:
-zich op hun eigen niveau en op hun eigen manier redden in de
samenleving (competentie)
-actief meedoen in levenssituaties (relatie)
-waar mogelijk hun leven zelf bepalen en vormgeven (autonomie).
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3.3 Onze doelstelling

Onze doelstelling
Het doel van het onderwijs is te komen tot de meest haalbare integratie
in de samenleving met betrekking tot zinvolle dagbesteding, wonen en
vrije tijd. Uitgangspunten hierbij zijn; uitdagend en betekenisvol
onderwijs, opbrengstgericht werken, hoge doelen stellen, in een veilig
pedagogisch klimaat. Toewerken naar eigen verantwoordelijkheid van
leerlingen voor hun leerproces, 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 om voor elk kind het hoogst haalbare uitstroomprofiel
te realiseren en willen voortdurend in beweging zijn om de kwaliteit van
het onderwijs aan deze doelgroep te verbeteren. Wij stellen voor ieder
kind een Ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. Vanuit dit perspectief
werken we aan een maximaal haalbare toerusting op zowel didactisch als
sociaal-emotioneel gebied.
Leerlingen verder te ontwikkelen; wat ik kan, doe ik zelf, stukje
regieontwikkeling (eigen regie loslaten, een ander bepaalt wat jij moet
gaan doen), ontwikkelen positief zelfbeeld. Communicatiemogelijkheden
ontwikkelen, stimuleren, hulpmiddelen in trainen (Doorkijkraam, PECS,
communicatieapparaten-My Tobii, Tellus, Vibe) zelfstandigheid,
taakgerichtheid, taakaanpak ontwikkeling binnen hun mogelijkheden. Om
uiteindelijk te komen tot een zo hoog mogelijke vorm van
zelfredzaamheid in de breedste zin van het woord. Kinderen uit te dagen
om tot ontwikkeling te komen, buiten de comfortzone, kinderen
prikkelen.
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Het uitstroomperspectief voor de EMB-leerlingen is Dagbesteding.
Binnen het uitstroomprofiel Dagbesteding maken we voor de EMBleerlingen de volgende onderverdeling:
1. Belevingsgerichte dagbesteding, Leerroute 1
2. Activiteitengerichte dagbesteding, Leerroute 2.
De meeste leerlingen stromen uit naar een combinatie
belevingsgerichte/activiteitengerichte en activiteitengerichte
dagbesteding. Het stukje belevingsgerichte dagbesteding is hierbij vooral
gericht op een fysieke ontspanning/ontlasting. De leerling heeft dit nodig
om de activiteitengerichte dagbesteding aan te kunnen. Ook hierbij is een
goede afstemming nodig tussen inspanning (activiteitengericht) en
ontspanning (belevingsgericht) binnen de dagbesteding. Daar waar een
leerling een belevingsgerichte leerroute volgt, is dit niet alleen
gericht op zorg, maar wordt er altijd gewerkt aan een doel-> ontwikkeling.
Daarnaast brengen we de ondersteuningsbehoefte van een leerling in
kaart middels het doelgroepen model, op die manier kunnen we zien
waar de specifieke hulpvragen van een leerling liggen en om welke
ondersteuning de leerling vraagt. Hierop passen we ons onderwijsaanbod
zoveel mogelijk aan, Maatwerk!
Het EMB-team kenmerkt zich door een ambitieuze, positieve, creatieve en
flexibele houding. Er is veel specialistische kennis in huis en men ervaart
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen. Er wordt
bewust ingezet op leren en ontwikkelen. De reactie op de gedragsmatige
ondersteuningsbehoefte is ondersteunend aan de didactische
ontwikkeling. Bij moeilijk verstaanbaar gedrag zoekt het team (samen met
ouders) naar de oorzaak en naar mogelijke oplossingen in het eigen
handelen.
Bewegingsonderwijs
De leerlingen hebben 2 x per week gym en 1 x per week zwemmen tot de
leeftijd van 15 jaar.
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Tijdens de gymlessen is het dragen van makkelijke kleding, evt. een
sportshirt heel fijn. Denk bij lopende kinderen ook aan goede schoenen.
Leerlingen met aangepaste schoenen en kokers houden deze bij de gym
aan. Sportschoenen zijn niet verplicht maar wel gewenst waar mogelijk.
Met laarzen, slippers of sandalen gymmen is niet handig. Er is de
mogelijkheid om je na de gymles even op te frissen (washandje en/of deoroller) zodat je daarna weer fris naar de klas kan.
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Therapieën
Onder schooltijd kunnen diverse therapieën (logopedie, fysiotherapie,
ergotherapie of creatieve therapie) op indicatie van de revalidatiearts
aangeboden worden ondersteunend aan het onderwijs/ ontwikkelproces.
Voor leerlingen zonder revalidatie indicatie bestaat de mogelijkheid om
gebruik te maken van zgn. eerstelijns voorzieningen (logopedie,
fysiotherapie, ergotherapie, muziekbegeleiding, spelbegeleiding) op
indicatie van school- of huisarts.

3.4 Onze schoolontwikkeling
We hebben de richting waarop we onze school willen ontwikkelen
gebaseerd op zes speerpunten die Attendiz breed de koers bepalen:
1. Verhoging van het onderwijsrendement
2. Vernieuwing HR-strategie
3. Uitvoering Passend Onderwijs
4. Bedrijfsvoering op orde
5. Ontwikkeling dienstbaar leiderschap
6. Implementatie besturingsfilosofie
De wijze waarop wij deze speerpunten hebben vertaald naar onze
doelstellingen voor de komende vier schooljaren geven wij weer in ons
schoolplan. Deze ambities hebben we verder vertaald naar doelen voor
het eerstkomende schooljaar. U kunt ons schoolplan vinden op onze
website www.ocr.nl
Korte samenvatting van belangrijke speerpunten uit het Jaarplan voor de
EMB-afdeling schooljaar 2021-2022;
Onderwijsrendement: om te komen tot Kwalitatief ‘speciaal’ sterk EMBonderwijs:
o Ontwikkeling Leerteams (PLG’s) voor verdere
competentieontwikkeling van personeel.
o Opbrengsten verder in kaart brengen m.b.v. Parnassys.
o Inzet NPO gelden voor bewegend leren en extra inzet logopedie.
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Strategisch HRM; om te komen tot een betrokken en bekwaam EMB team.
o Inwerkplan nieuwe medewerkers EMB afdeling
o Personeel opleiden voor de toekomst i.v.m. de veranderende
EMB doelgroep.
Passend onderwijs;
o Pilot ZIO (zorg in onderwijs)verder doorontwikkelen
o EMB onderwijs presenteren naar buiten, binnen onderwijs en
zorg middels website, promotiefilm.
o Basis op orde;
o Afstemming schoolcyclus op Plan& Control Attendiz
o Kader Attendiz/ OCR/EMB afspraken vastleggen in “ Zo doe je dat
kaarten…“!
o Duidelijk kader voor Therapieaanbod voor alle leerlingen of via
RCR of Eerste lijn.
Dienstbaar leiderschap;
o Inzet leraar-ondersteuners op EMB afdeling formaliseren
o Focus op initiatief name personeel in gesprekkencyclus
Besturingsfilosofie Samenwerken;
o Ouders weer meer in de school, na Coronajaar.
o Samenwerking m.b.t. scholing met externe
samenwerkingspartners
Schooleigen thema;
o EMB Visie verder door ontwikkelen
o Scholing op school en individueel niveau via Attendiz Academie
gericht op EMB doelgroep.
o
Ieder jaar evalueren we onze ontwikkeling als school en stellen we waar
nodig onze aanpak bij. Meer informatie hierover vindt u bij de
beschrijving van ons kwaliteitsbeleid.
Hoe gaan we onze doelen bereiken?
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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. Hieronder ziet u onze vier
samenwerkingsprincipes. Meer informatie over onze besturingsfilosofie
vindt u op de site van Attendiz: www.attendiz.nl.
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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
EMB-leerlingen (m.n. leerroute 1) zijn de hele dag, op alle terreinen van
het dagelijkse leven afhankelijk van anderen. Ze kunnen niet zelfstandig
de wereld ontdekken en ervaringen opdoen. De omgeving moet de
wereld naar hen toebrengen. Hem begrijpelijk en veilig maken, maar ook
spannend en uitdagend om de betrokkenheid van leerlingen te creëren,
om vandaaruit tot ontwikkeling te komen. Hiertoe maken we in alle
klassen gebruik van PEP (Positieve Educatieve Psychologie) en een deel
van het personeel is geschoold in het methodisch werken middels de
methode ‘Ervaar het maar’. Het onderwijs wordt themagericht
aangeboden met het accent op woordenschatuitbreiding voor
onderbouw, middenbouw en bovenbouwleerlingen. Deze
woordenschatontwikkeling is geïntegreerd in het dagelijkse
onderwijsaanbod en in samenspraak met de overige disciplines zodat
herhaling gewaarborgd is.
De kracht van het EMB-onderwijs ligt in de intensieve ondersteuning en
het bedenken van creatieve werkvormen, structuur en herhaling. Middels
het inslijpen van vaardigheden, herhaling en beroep doen op het zelf
nadenken, wat kan/weet jezelf, zien we middels observaties dat
leerlingen zich vaardigheden eigen maken, trots zijn op eigen prestaties
waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en zich ontwikkelen.
Op het OCR staat EMB voor Elke Mogelijkheid Benutten om tot
ontwikkeling/onderwijs te komen. De leerlingen hebben te maken met
een lichamelijke en verstandelijke beperking. Vanuit het
revalidatiecentrum worden de lichamelijke beperkingen in drie
diagnosegroepen verdeeld:
· NMA (Neuromusculaire aandoeningen) hieronder vallen alle
spierziekten,
· CP (Cerebrale Parese) in verschillende gradaties,
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· AKR (Algemene Kinderrevalidatie), overige ziektebeelden waarbij het
o.a. kan gaan om leerlingen met visusproblematiek, gehoorproblematiek,
SI-problematiek (Sensorische Informatieverwerkings- problemen ),
Hechtingsproblematiek, ASS en Epilepsie.
Daarnaast hebben we ook te maken met leerlingen met progressieve
ziektebeelden, waarbij de beperkingen toenemen.
Op de EMB -afdeling worden leerlingen ingedeeld op ontwikkelingsniveau
en niet op kalenderleeftijd. Daarnaast wordt gekeken naar de individuele
hulpvragen, waar kunnen we clusteren en waar mogelijk kunnen we
groeps overstijgend werken. Dit om leerlingen een onderwijsaanbod op
niveau, en hoge mate qua betrokkenheid te bieden. Dit vergt een
intensieve planning van leerkrachten m.b.t. het klassenmanagement.
De samenstelling van onze leerlingenpopulatie verandert. 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 bieden. Het merendeel van de EMBleerlingen beschikt over een IQ <20 tot 35. Dat betekent dat een groot
deel op een sociaal emotioneel niveau van 0 tot 2 jaar of 2 tot 4 jaar
functioneert. Leerlingen met een IQ <35 worden gevolgd in de Plancius
leerlijn 1 t/m 6, tot CED –ZML/niveau 4. Dit in combinatie met de diverse
lichamelijke beperkingen. We zien steeds meer combinaties van diverse
beperkingen b.v. Laag IQ in combinatie met forse ASS-problematiek,
epilepsie en gedragsproblemen. Daarnaast zijn veel EMB-leerlingen
nauwelijks tot niet sprekend.
Wat vraagt dit van de inrichting van het onderwijs? EMB-leerlingen
hebben zeer intensieve tot intensieve ondersteuning nodig. Continu
toezicht om leerlingen direct aan te sturen om tot ontwikkeling te komen
d.m.v. voordoen, samendoen, nadoen en veelvuldige herhaling om
vaardigheden in te slijpen. Met name extra inzet op de communicatie,
pedagogische benadering met veel aandacht voor het welbevinden en de
betrokkenheid van leerlingen om van daaruit tot ontwikkeling te komen.
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Hierop passen wij ons onderwijsaanbod aan en hier ligt onze kracht. De
leerlijnen gebruiken we niet alleen om te volgen. We gebruiken ze tevens
om ons onderwijs op te baseren. Ook bij deze complexe doelgroep
werken we zoveel mogelijk systematisch, planmatig en intentioneel.
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Kenmerken van de leerling populatie
Voor leerlingen met een IQ < 20 en een zeer intensieve ondersteuning
wordt het onderwijs aangeboden vanuit de veilige klas.
Uitgangspunt is werken in eigen klaslokaal met soms een individueel
programma binnen de klas. Met aandacht voor prikkelverwerking van
buitenaf of prikkelregulering van binnenuit. Deze leerlingen zien geen
gevaar of risico, nabije begeleiding i.v.m. veiligheid is noodzakelijk.
Communicatie vindt plaats d.m.v. verwijzers, foto’s, picto’s en/ of
gebaren. Contact is gericht op het hier en nu en vraagt tijd, rust en
nabijheid. Groepsmomenten staan in het teken van het vergroten van
verdraagzaamheid. Onderwijs wordt in kleine stapjes aangeboden in
combinatie met veelvuldig herhalen. Activiteiten zijn
gericht op lichamelijke en zintuiglijke activering. Basale betrokkenheid,
beleving en ontwikkeling staan centraal. Uitstroombestemming voor deze
groep leerlingen is Dagbesteding belevingsgericht.
Voor leerlingen met een IQ van <20 tot <35 en een intensieve
ondersteuning wordt het onderwijs individueel of in kleine groepen
aangeboden. Dagprogramma met vaste structuur is leidend.
Onderwijsaanbod is functioneel en direct toepasbaar en bruikbaar
Na korte tijd van inspanning (5 tot 10 minuten) volgt ontspanning hierin
moet een goede balans zijn. Onderwijs kan in eigen lokaal of in andere
ruimtes aangeboden worden, individuele begeleiding of
begeleiding op afstand is noodzakelijk. De leerling neemt de wereld waar,
vanuit zichzelf (egocentrisch), heeft weinig inlevingsvermogen t.a.v.
groepsgenoten. Voor de communicatie heeft de leerling steun aan visuele
ondersteuning d.m.v. foto’s, picto’s, gebaren, lichaamstaal en korte
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zinnetjes gekoppeld aan het hier en nu. Uitstroombestemming voor deze
groep leerlingen is Dagbesteding activiteitengericht.

4.1 Ons onderwijsproces

van een leerling. Dit betekent dat we werken met heel veel zelfgemaakte
materialen. Plus ICT middelen/ b.v. Omnidu (www.omnidu.nl).

Aanbod

Gezien de heterogene samenstelling van de klassen en de specifieke
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen is het onderwijsaanbod,
individueel, in kleine sub-groepjes of klassikaal. Individueel betekent
maatwerk. Elke klas heeft de beschikking over computers, digibord met
touchscreen en meerdere I-Pads. Het leerstofaanbod wordt gepland door
het klassenteam, afgestemd op het niveau van de individuele leerling. Het
leerlingvolgsysteem in Parnassys (Plancius en CED- leerlijnen) is hierbij
ondersteunend.

Op de EMB-afdeling werken we doelgericht, uitgaande van vaste thema’s
voor de hele afdeling. Activiteiten die worden gepland en uitgevoerd
staan in het teken van het thema met vooraf gestelde doelen. De doelen
staan centraal, lessen uit methoden en (zelf ontwikkelde/ aangepaste)
lesmaterialen/ontwikkelingsmaterialen en activiteiten zijn een middel om
de doelen te bereiken.
Aansprekend leerstofaanbod vinden we belangrijk. Vanuit de gedachte
van PEP zetten we sterk in op betrokkenheid van de leerlingen. Zonder
betrokkenheid en welbevinden zullen leerlingen niet tot ontwikkeling
komen. Het is voor ons de uitdaging om leerlingen betrokken te krijgen bij
het onderwijsaanbod. We sluiten aan bij de talenten van leerlingen en
dagen ze uit tot ontdekken en leren. Daarnaast heel belangrijk plezier
ervaren en het opdoen van succes ervaringen. Dit doen we door creatief
te zoeken naar ingangen bij leerlingen, het niveau op de verschillende
vakgebieden goed in kaart te brengen en van daaruit in kleine stapjes de
ontwikkeling in gang zetten. Vanuit beleving en betrokkenheid van
leerlingen een aanbod bieden in de zone van de naaste ontwikkeling.
We maken gebruik van aangepaste materialen b.v. verwijzers
(voorwerpen), foto's, picto's, tot woordkaartjes, van concreet naar
abstract, wat met de doelstelling van de les te maken heeft. We werken
themagericht, aangepast op onderbouw en bovenbouwleeftijd. Voor de
onderbouw gebruiken wij onderdelen uit de methode Puk en Ko, waarbij
wij activiteiten aanpassen aan de individuele leerling. Daarnaast
gebruiken wij bijvoorbeeld de Regenboog lessen voor (voorbereidende)
rekenactiviteiten. Veel aangepaste materialen op individuele hulpvraag
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De EMB-afdeling gaat uit van de volgende vakgebieden waarop binnen de
school voldoende aanbod voorhanden is;
Sociaal emotionele ontwikkeling/ leergebied overstijgend
Leren leren / leergebied overstijgend
Mondelinge taal/ Communicatie
Voorbereidend Rekenen
Spelontwikkeling--> Taakontwikkeling
Sensomotoriek
Oriëntatie op mens, natuur en techniek
Oriëntatie op mens en samenleving
Kunstzinninge, culturele vorming
Bewegingsonderwijs
Voorbereiding op dagbesteding (VSO) Zedemo
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, dagbesteding en vrije tijd na de
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schoolperiode. 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.
· dat leerlingen aandacht hebben voor zichzelf, voor elkaar en voor de
omgeving.
· dat leerlingen zich communicatief kunnen uiten m.b.v. ondersteunende
communicatiehulpmiddelen.
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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
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plan waarover we het met elkaar eens zijn!
Leerlingvolgsysteem
Wij houden de voortgang van iedere leerling bij in ons
leerlingvolgsysteem Parnassys. Daarin worden alle leerlingen systematisch
en planmatig gevolgd middels de Plancius en of CED Leerlijnen. Wij
evalueren 2 x per jaar of de leerling zich ontwikkelt volgens het
opgestelde OPP en maken op basis daarvan beredeneerde keuzes die we
met u bespreken. Tevens krijgen de leerlingen een geschreven
leerlingenrapport.
Didactisch handelen
Binnen klassen werken de leerkrachten, leraar-ondersteuners, de
onderwijsassistenten en de ambulante medewerkers school (ABS) vanuit
De Twentse Zorgcentra samen. Op een groep van maximaal 8 leerlingen
zijn drie tot vier personeelsleden inzetbaar. Het onderwijs, het didactisch
handelen, wordt afgestemd op het inspannings- en ontspanningsniveau
van de individuele leerling, gericht op betrokkenheid om van daaruit te
komen tot verdere ontwikkeling. Bewuste keuzes worden gemaakt in de
wijze van aanbieden, passend bij het niveau van de leerlingen. Zo wordt
o.a. gebruik gemaakt van de fasen van Ervaar het Maar of het Directe
Instructiemodel een stapsgewijze manier om vaardigheden aan te leren.

Samenwerking
Er wordt nauw samengewerkt met de volgende externe partners;
• Samenwerking met ouders.
• Samenwerking met DTZC, Inzet ABS vanuit het budget van ouders.
Voor elke leerling met ABS wordt een gezamenlijk plan opgesteld
waarin zorg en onderwijsdoelen op elkaar afgestemd zijn, waarbij
het onderwijs leidend is. De ABS-ers zijn onderdeel van het
klassenteam in de (gedrags-) aanpak en zorg van een leerling.
• Samenwerking met Revalidatiecentrum het Roessingh (RCR) en
eerste lijn praktijken.
• Samenwerking met Sein voor extra ondersteuning voor leerlingen
met een epilepsie hulpvraag.
• Samenwerking met Bartiméus voor leerlingen met
visusproblemen.
• Samenwerking met Kinderdagcentra , o.a. samenwerkingsproject
met Aveleijn.
• Samenwerking met diverse DAC’s/Zorgparken in de regio i.v.m.
uitstroom van leerlingen.
• Samenwerking met gemeentes, wijkcoaches, ondersteuning aan
huis.
• Samenwerking met woonvormen, zorgboerderijen.

Toetsing & Afsluiting
Voor EMB- leerlingen zijn geen Cotan gecertificeerde toetsen beschikbaar,
we werken met de Plancius en of CED-leerlijnen en observaties die leiden
tot het wel of niet behalen van doelen.
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4.2 Ons schoolklimaat
Veiligheid
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Het merendeel van onze leerlingen heeft voortdurende ondersteuning
nodig op het gebied van leren en ontwikkelen en de sociaal-emotionele
ontwikkeling”. Dit betekent concreet dat activiteiten zoveel mogelijk in
de eigen klas plaatsvinden en er soms gebruik wordt gemaakt van klassen
overstijgende niveaugroepen. 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 gericht op de dagelijkse praktijk,
dichtbij de belevingswereld van de leerling. Onderwijs geschiedt a.d.h.v.
reguliere methoden middels onderdelen van het Directe Instructie Model.
Er is een bewuste balans tussen in- en ontspanningsmomenten
(taakspanne 1 tot 10 minuten). Er is veel aandacht voor het vergroten van
communicatie, de zelfstandigheid en sociale redzaamheid d.m.v. begeleid
spel.
Voor elke leerling stellen we vast wat hij/zij nodig heeft om zich veilig te
voelen. De behoefte aan individuele ondersteuning lijkt bij de meeste
leerlingen blijvend van aard.
Als school doen we onze uiterste best om de leerlingen zich veilig te laten
voelen. 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 eigen
vragenlijst de veiligheid bij de leerlingen (indien mogelijk) en hun ouders
en stuurt waar nodig haar handelen bij. Incidenten worden geregistreerd
op incidentenregistratieformulieren. Op alle incidenten reflecteert het
team, de CVB. De school houdt daarvan een incidentenregistratie bij
d.m.v. het gebruik van SWISS.
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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 de Meldcode
Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Professionals in het onderwijs
zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in
huiselijke kring. Op iedere school van Attendiz is een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega’s op school het eerste
aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. De aandachtsfunctionaris op onze school is; Loes Geudens.
Veiligheidsbeleving op school
Leerlingen zitten op school om zich te ontwikkelen, 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 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. De sociale veiligheid bestaat uit
drie pijlers:
- Fysieke veiligheid
- Pedagogische veiligheid en
- Sociale veiligheid
Jaarlijks vragen we een aantal van 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.

Pedagogisch klimaat
Een prettige sfeer op school vinden wij heel belangrijk. De school waar
onze leerlingen iedere dag met plezier 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 met elkaar afgesproken, die de basis
vormen voor een goed en veilig klimaat. Iedereen wordt geacht zich aan
deze gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en
elkaar erop aan te spreken.
De regels die wij hanteren, zijn:
Klassenniveau: In de groepen zijn er klassenregels. Deze regels worden
waar mogelijk samen met de leerlingen opgesteld, visueel gemaakt en
worden regelmatig geëvalueerd.
Vb. van gedragsregels zijn;
We blijven van elkaar af; handen thuis.
We wachten op de beurt, luisteren naar elkaar.
We zijn zuinig op alle spullen.
We doen rustig op de gang.
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Deze regels hangen in de vorm van picto/tekst en zijn zichtbaar aanwezig
in de klassen. Deze regels en afspraken worden regelmatig met de
leerlingen herhaald. De afspraken ondersteunen de regels bij het
pedagogisch klimaat dat we nastreven. We werken voornamelijk
preventief en constructief, bijvoorbeeld door het gebruik van SOVA trainingen i.s.m. de creatieve therapie vanuit het RCR.
PEP
Onze eerste kennismaking met PEP was in schooljaar 2018-2019.
Sindsdien werken we meer en meer met de PEP-methode en maken zelf
onze leefregels.
Het is mooi om te zien dat PEP gaat leven op onze afdeling en dat de
leefregels door ons enthousiasme worden gedragen door niet alleen de
leerlingen en ons personeel maar ook doorstraalt naar ouders en
begeleiders. Ook de buschauffeurs gebruiken tijdens de taxirit onze
leefregels.
Om te beginnen kijken we eerst naar onszelf, PEP à
- Helpt om kritisch naar jezelf en je manier van lesgeven te kijken
- Helpt om met elkaar na te praten over de opgenomen filmpjes van een
klassensituatie.
- Nuttig om ook met de leerlingen na te bespreken wanneer je de
betrokkenheid ziet zakken
Betrokkenheid:
- Per leerling verschillend hoe zijn/haar signalen van betrokkenheid er uit
zien
- Wat zorgt ervoor dat de leerling op dat moment betrokkenheid laat
zien?
- Kan je die betrokkenheid-verhogende factoren ook op andere gebieden
terug laten komen, om de betrokkenheid van de leerling te verhogen?
- Kan je, door uit te gaan van de sterke kanten en interesses van de
leerling, de betrokkenheid van de leerling verhogen?

Nu, na de impact-hebbende Corona-tijd, die er nog steeds is, hebben we
gekozen voor de waarde ‘Veiligheid’ met de leefregel; “HET IS FIJN OM
WEER OP SCHOOL TE ZIJN”.
Prikborden voor SO en VSO worden vol met herkenbare foto’s gehangen,
dit spreekt iedereen enorm aan en er is een echte PEP-krant voor de hele
EMB-afdeling ontstaan, voor ouders en personeel.

Het is mooi om te merken dat gedragen leefregels door het hele team en
door de hele afdeling, zo'n impact hebben op de sfeer en het de
uitstraling van onze school.
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. Hierin staat beschreven
wat we doen bij afwezigheid van onze leerlingen. We beschrijven hierin
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.
Meer weten over onze verzuimaanpak? Kijk op www.ocr-attendiz.nl
Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
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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.
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Leerling betrokkenheid
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. Hierin kunt u lezen wat
we doen bij afwezigheid van onze leerlingen. 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.
Meer weten over onze verzuimaanpak? Kijk op: www.ocr-attendiz.nl/demeander
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
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Jaarlijks nemen we bij leerlingen de Veiligheidsmeting af met behulp van
de observatielijsten van ZIEN. Punten vanuit de leerlingen die hieruit naar
voren komen worden meegenomen in de CvB en besproken met het
team, CVB en Ouders. Op deze manier weten we als school wat er speelt,
wat er goed gaat en wat beter kan.
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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
OCR/EMB afdeling valt binnen Attendiz onder het domein Dagbesteding.
Binnen dit domein trekken we samen op en hebben een gezamenlijke
visie beschreven op het gebied van HR-beleid. Daarnaast stellen we
samen met het OCR elk jaar een werkverdelingsplan en een professioneel
statuut op samen met de medewerkers. Het onderwijs op de EMBafdeling vraagt veel meer dan het hebben van een onderwijsbevoegdheid.
We vragen zeer bekwame medewerkers die pedagogisch-sensitief zijn en
bewust kunnen schakelen in hun (ruime) handelingsrepertoire en hierop
kunnen reflecteren. De medewerkers hebben geduld, zijn flexibel, en zien
kleine stapjes in de ontwikkeling als succes. Ze zetten het leer/
ontwikkelprocesproces van leerlingen voorop en zijn altijd op zoek naar
mogelijkheden om een leerling het beste onderwijs te geven en zijn hierin
creatief. Daarnaast hebben ze feeling en affiniteit met onderwijs én zorg
waardoor ze bereid zijn om zelf zorghandelingen te verrichten. De
medewerkers beschikken over de vereiste pedagogische, didactische,
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communicatieve basiskennis voor deze doelgroep en hebben een goed
beeld van uitstroombestemmingen.
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.

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
OCR/EMB afdeling valt binnen Attendiz onder het domein Dagbesteding.
Binnen dit domein trekken we samen op en hebben een gezamenlijke
visie beschreven op het gebied van HR-beleid. Daarnaast stellen we
samen met het OCR elk jaar een werkverdelingsplan en een professioneel
statuut op samen met de medewerkers. Het onderwijs op de EMBafdeling vraagt veel meer dan het hebben van een onderwijsbevoegdheid.
We vragen zeer bekwame medewerkers die pedagogisch-sensitief zijn en
bewust kunnen schakelen in hun (ruime) handelingsrepertoire en hierop
kunnen reflecteren. De medewerkers hebben geduld, zijn flexibel, en zien
kleine stapjes in de ontwikkeling als succes. Ze zetten het leer/
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ontwikkelprocesproces van leerlingen voorop en zijn altijd op zoek naar
mogelijkheden om een leerling het beste onderwijs te geven en zijn hierin
creatief. Daarnaast hebben ze feeling en affiniteit met onderwijs én zorg
waardoor ze bereid zijn om zelf zorghandelingen te verrichten. De
medewerkers beschikken over de vereiste pedagogische, didactische,
communicatieve basiskennis voor deze doelgroep en hebben een goed
beeld van uitstroombestemmingen.
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.

Het professionele gesprekprofessionele gesprek centraal. We n
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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
Wij geloven dat de kwaliteit van de schoolleider erg belangrijk is 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.
Maar dienstbaar leiderschap gaat verder dan de leiding van onze school.
Uiteindelijk is iedere professional natuurlijk een leider: van zichzelf en in
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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.

Ons
kwaliteitsbeleid
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6. Ons kwaliteitsbeleid : werken aan goed
onderwijs
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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”
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(2019). Deze is terug te vinden op de website
van Attendiz. www.attendiz.nl
Voor ons zijn de onderwijsresultaten uiteindelijk een van de belangrijkste
aanwijzingen of ons handelen als school goed is geweest voor onze
leerlingen.

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

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. Het volledige
rapport is openbaar. U vindt het op de site van de Onderwijsinspectie of
via www.scholenopdekaart.nl

•
•

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
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7. Ons schoolverslag: resultaten 2020-2021
Wat hebben we bereikt in schooljaar 2020-2021?
Om goed zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs richten we
regelmatig de blik ‘naar binnen’. Samen met collega-scholen en ons
bestuur spreken we over ons handelen en onze resultaten. We doen dit in
onze kwartaalrapportages en gesprekken met ons bestuur. Aan de hand
van observatie data voeren we het professionele gesprek over de opgave
van de afdeling en wat ervoor nodig is om kwalitatief goed onderwijs te
kunnen blijven bieden.
Daarnaast vinden we de ‘blik van buiten’ net zo belangrijk; dit houdt ons
scherp! Om die reden informeren we u als ouder en belangstellende ook
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 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?’
Korte Terugblik jaarplan 2020-2021
Thema’s jaarplan 2019-2020
Zicht op ontwikkeling en begeleiding --> Resultaten
• Verdere implementatie Parnassys, alle domeinen zijn volledig
ingevuld de eerste analyses volgen in dit verslag.
Veiligheidsbeleving
• EMB-veiligheidsbeleving oudervragenlijst is ontwikkeld en
afgenomen.
• Implementeren PEP, is gerealiseerd.
Schoolgids 2021-2022 OCR EMB

•
•

Ervaar het maar, werkgroep samengesteld, in alle klassen vinden
Ervaar het Maar lessen plaats.
Relevante scholing BIM, scholing i.v.m. Corona niet doorgegaan,
staat nu voor najaar 2021 gepland.

Overig
• Strategisch Personeelsbeleid--> Vlootschouw, is zoveel mogelijk
gerealiseerd.
• Financiële basis op orde, begroting uitsplitsen op afdelingsniveau,
vanaf augustus 2020 operatief, dit is nog niet volledig
gerealiseerd.
Eigen ambities school/ afdeling
• EMB Onderzoek, heeft door Corona vertraging opgelopen, is wel
afgerond presentatie wordt najaar 2021.
Onderwijsresultaten 2019-2020
Om scherp te blijven op de kwaliteit van ons onderwijs kijken we jaarlijks
naar onze onderwijsresultaten. We doen dit op verschillende gebieden:
•
•
•
•
•
•

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

We geven hieronder steeds weer wat het doel was dat we wilden
bereiken, wat het feitelijke resultaat was en wat we gaan doen als school
als de resultaten tegen vallen.
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Uitstroom
Ieder jaar stromen leerlingen uit naar andere vormen van Dagbesteding. We brengen dit jaarlijks in kaart en spiegelen dit aan onze
ambities.
Doelstelling

Op de EMB- afdeling stroomt ten minste 80% van onze leerlingen uit conform het, twee jaar daarvoor, opgestelde
ontwikkelingsperspectief.

Feitelijke
resultaten

70 % procent heeft voldaan aan het OPP in schooljaar 2020-2021.

Analyse en
conclusie

•
•
•
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2 leerlingen zijn i.v.m. Corona, dit schooljaar nog niet uitgestroomd. Omdat alle geschikte stageadressen
gesloten waren.
Voor deze leerlingen is onderwijsverlenging aangevraagd, zodat we volgend schooljaar het opgestelde
ontwikkelingsperspectief kunnen behalen.
Mede door het netwerken van de EMB stagecoördinator, is er in overleg met ouders voor de overige
leerlingen een geschikte plek op een DAC gevonden, conform OPP doelstelling.
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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
• Alle leerlingen hebben een dagbesteding plek (activiteitengericht) thuisnabij,
waar ze zich begrepen voelen, aansluiting vinden met mededeelnemers en zich van
daaruit verder kunnen ontwikkelen of aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen
in de praktijk.
Feitelijke
resultaten

•
•

Analyse en
conclusie

•
•

•
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Tenminste 70 % van onze voormalige leerlingen zitten twee jaar na uitstroom nog op
dezelfde dagbesteding locaties en zijn met plezier aan het werk.
IVM Corona de te verwachten uitstroomdata van 2 leerlingen aangepast
Warme overdracht is goed gegaan, en wordt door ketenpartners als heel positief ervaren.
Inzet Stagecoördinator EMB, die bekend is met de doelgroep en voor de terugkoppeling
van DAC werkzaamheden, tips, richting onze Activiteiten op de DAC ochtend zorgt en
netwerk van Dagbestedingsplekken blijft vergroten.
Continuering van DAC ochtend voor EMB VSO leerlingen.
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Cognitieve resultaten
Met behulp van ons LVS volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. We doen dit op dit moment voor de
leergebieden: Mondelinge en Schriftelijke taal, Sensomotoriek, Leren Leren, Sociaal emotionele ontwikkeling,
Zelfredzaamheid, Rekenen (Rekenboog), Spel (Taak) ontwikkeling.
Doelen en
• Klassenpersoneel mee te nemen in de Parnassys scholing en voldoende tijd te geven om
Ambities
zich Parnassys gefaseerd eigen te maken.
Meer tijd faciliteren voor de Parnassys scholing, focus op 1 onderwerp!
Feitelijk
resultaten

• Alle leerlingen zijn in Parnassys, gefaseerd ingevoerd per domein.
• Subles- groepen zijn geformeerd.
• Extra ‘Parnassys werkmiddagen’ voor personeel zijn gerealiseerd.
• Eerste analyses, voor 2 domeinen zijn gemaakt. Sociaal/ maatschappelijke ontwikkeling/
• Zien (zie volgende kopje) en Mondelinge taal.
•
EMB opbrengst Mondelinge Taal juni 2021;
Aantal ll.

46

Leerlingen die
streefplanning niet
halen

Leerlingen die
streefplanning gehaald
hebben

Leerlingen die voorlopen
op de streefplanning

1
50
12 %
115
27 %
258
61 %
2
72
67 %
8
7%
28
26 %
3
8
24 %
4
12 %
21
64 %
0
0
Totaal
130
127
307
25
Totaal %
23 %
23 %
54 %
Analyse / Conclusie
Wanneer naar de totale schoolopbrengsten gekeken wordt, wordt gezien dat 23% de doelen behaald
heeft en 54% loopt voor op de streefplanning. Onze ambitie dat 75% van de leerlingen de doelen op
mondelinge taal zou behalen is behaald wanneer naar deze scores gekeken wordt. Bij deze resultaten
moeten wel een aantal kanttekeningen gemaakt worden:
- Een heel aantal leerlingen zijn niet- sprekend, waardoor zij geen score hebben kunnen behalen op
behaalde doelen. Deze leerlingen zijn dus niet meegenomen in de telling. Ook de leerlingen die 0%
behaalden op de leerlijn, zijn op advies van Parnassys, niet meegeteld. De doelen die zijn behaald
gelden dus voor de leerlingen die ook daadwerkelijk de vaardigheden bij zich dragen om aan de doelen te
kunnen werken. Omdat dus niet alle leerlingen aan alle leerlijnen hebben kunnen werken
(door hun leeftijd, communicatieve beperkingen, cognitief functioneren etc.), verschilt dus ook het
aantal leerlingen per leerlijn.
3
8
14

Analyse
en
conclusie

Leerroute
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- Daarnaast laten de resultaten zien dat een grote groep van de leerlingen voor lopen op de
streefplanning. Dit is te verklaren doordat de ontwikkeling van de leerlingen grillig verloopt;
Analyse
op sommige gebieden ontwikkelen de leerlingen zich hard en op andere gebieden blijven ze achter.
en
Op sommige gebieden zullen dus ook alle doelen afgevinkt kunnen worden en op de ander geen.
conclusie Ook wordt gezien dat de leerlingen bijvoorbeeld geen score laten zien op de eerste doelen die zijn
gesteld, maar wel op de doelen die daarop volgen. We zetten de lijnen uit, maar ook moet er
aangesloten worden op de ontwikkeling van het kind en daarop in te springen. Het blijft een continue
wisselwerking tussen aansluiten bij en uitdagen tot.
Schooljaar 2021-2022 zijn analyses voor alle domeinen gereed.
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Sociaal-maatschappelijke resultaten
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
(afgezet tegen schooleigen norm)
• Voor alle EMB leerlingen is de ZIEN vragenlijst afgenomen.
• Andere bruikbare vragenlijst voor EMB leerlingen gaan ontwikkelen.
Schoolanalyse ZIEN: afdeling EMB
Periode: schooljaar 2020-2021, voorjaar 2021
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Feitelijk
Resultaten

Ter beeldvorming over de sociaal emotionele ontwikkeling heeft het klassenpersoneel per leerling ingevuld hoe
zij de sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen inschatten middels de vragenlijst Zien!. Al deze
inschattingen samen maken het mogelijk om een analyse op afdelingsniveau, groepsniveau en kindniveau te
kunnen maken, waarna er zowel preventief als curatief actie ondernomen kan gaan worden. In de bijlage staat
onze werkwijze beschreven.
De sociale vaardigheden die bij ZIEN! Centraal staan (Sociaal Initiatief (SI), Sociale Autonomie (SA),
Impulsbeheersing (IB), Sociale Flexibiliteit (SF) en Inlevingsvermogen (IL) komen ten goede aan het functioneren
binnen de samenleving. De vaardigheden kunnen op individueel en op groepsniveau worden geleerd en
versterkt. De vaardigheden: Sociaal Initiatief en Sociale autonomie geven samen de graad aan in welk opzicht
een leerling ruimte nemend gedrag laat zien. De vaardigheden Sociale Flexibiliteit, Impulsbeheersing en
Inlevingsvermogen geven samen de graag aan in welk opzicht een leerling ruimte gevend gedrag laat zien.
Voor alles uit wordt er een uitspraak gedaan over het welbevinden (WB) en de betrokkenheid (BT) van een
leerling. Wanneer deze pijlers goed zijn is er aan een belangrijke voorwaarde voldaan.
Voorafgaand aan de analyse hebben wij als norm genoemd dat het schoolgemiddelde op alle
vaardigheden tenminste 75% zou zijn.
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Leerkrachtvragenlijst

Groep

norm

BT

WB

SI

SA

SF

IB

IL

Blauw

50%

64%

68%

42%

56%

45%

39%

36%

Bruin

50%

64%

76%

48%

66%

59%

58%

52%

Geel

50%

54%

81%

47%

57%

47%

49%

51%

Groen

50%

66%

70%

42%

52%

48%

55%

38%

Oranje

50%

50%

66%

58%

64%

48%

54%

58%

Paars

50%

63%

82%

40%

52%

61%

52%

46%

Rood

50%

70%

85%

51%

65%

59%

58%

58%

Wit

50%

69%

91%

68%

79%

55%

55%

66%

Feitelijk
Schoolgem.
Resultaten

aantal lln

63%

77%

50%

61%

53%

aantal RN
aantal RG
%
%
aantal WB/BT % WB/BT
(SI/SA)
(SF/IB/IL)
vaardigheden
vaardigheden
norm gehaald norm gehaald vaardigheden
vaardigheden
norm gehaald
norm gehaald
norm gehaald
norm gehaald

6

6

100%

2

33%

8

8

100%

3

38%

3

38%

7

6

86%

4

57%

1

14%

8

6

75%

3

38%

2

25%

9

6

67%

8

89%

7

78%

8

6

75%

1

13%

1

13%

8

7

88%

3

38%

3

38%

6

6

100%

6

100%

3

50%

86%
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51%

36%

53%

51%
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Bevindingen op afdelingsniveau
1. De normscores van 75% is behaald op welbevinden/ betrokkenheid. Er wordt zelfs een score van 86%
behaald op betrokkenheid/ welbevinden.
2. De normscore van 75% wordt niet behaald op de ruimte nemende en ruimte gevende vaardigheden.
3. Wel wordt er gezien dat de normscore behaald wordt op de vaardigheid; Sociale Autonomie.
4. Het laagste wordt gescoord op de vaardigheid; Sociaal Initiatief.
5. Op Welbevinden wordt het hoogste gescoord.
6. Op de EMB-afdeling worden de Ruimte Gevende vaardigheden in zijn totaliteit het laagst gescoord; er
wordt een normscore van 36% behaald.

Analyse / Conclusie
De normscore op welbevinden wordt ruimschoots gehaald. Ook op Betrokkenheid wordt de norm behaald. De
Betrokkenheid en het Welbevinden staat enorm hoog ik het vaandel op de EMB-afdeling. In de eerste plaats
moet de leerling goed in zijn vel zitten. Zit een leerling goed in zijn vel, komt hij/ zij tot ontwikkeling. In praktijk
Analyse en wordt ook over het algemeen genomen gezien dat de leerlingen graag naar school gaan. In samenwerking
conclusie
met ouders en andere betrokkenen om de leerling heen wordt getracht om een zo optimaal mogelijke omgeving te
creëren. Naast het Welbevinden wordt er ook heel veel waarde gehecht aan de Betrokkenheid. De
Betrokkenheid ziet er bij de EMB-leerlingen niet altijd ‘’standaard’’ uit, door te observeren, te overleggen, te
bespreken binnen het team en met de leden van de CVB, ouders en therapeuten wordt de betrokkenheid ingeschat
en beoordeeld.
Daarentegen moet wel gezegd worden dat het Welbevinden uitzonderlijk hoog gescoord is. Na de bevindingen zijn
de resultaten met de afdeling en afzonderlijk per groep met elkaar besproken. Met elkaar zijn we het gesprek
aangegaan over hoe de vragen van de vragenlijst zijn geïnterpreteerd en ingevuld. Vragen zijn gesteld of een aantal
leerlingen ook in een niet uitnodigende situatie zich goed voelen. Voor een aantal leerlingen zal dit gelden, maar
ook voor een heel aantal niet. Soms wordt niet meer gezien aan welke randvoorwaarden wordt
voldaan (bedrijfsblind); hoe de omgeving wordt aangepast, wat er in begeleiding wordt gedaan om het voor de
leerling zo goed mogelijk in te richten zodat hij/ zij zo optimaal mogelijk kan functioneren. Het overgrote deel van
de EMB-leerlingen heeft de uitnodigende situatie nodig om zich goed te voelen en tot ontwikkeling te komen. Naar
aanleiding van de bespreking zijn er enkele aanpassingen gedaan in de vragenlijst. Het is een proces, een proces van
bewustwording en een proces van allemaal in dezelfde taal leren spreken, denken en kijken.
Wanneer naar de scores op de andere vaardigheden gekeken wordt, wordt gezien dat de normscore dus niet
behaald is. Wanneer er een vergelijking tussen de ruimte gevende en ruimte nemende activiteiten wordt gemaakt,
wordt gezien dat er hoger gescoord wordt op Ruimte Nemende vaardigheden. Dit wordt in de praktijk ook terug
gezien. Het overgrote deel van de kinderen in erg gericht op zichzelf. Het is dan dus ook gemakkelijker om hun eigen
behoeften kenbaar te maken, dan te luisteren en je aan te passen aan een ander. Dit resultaat is passend bij het
Schoolgids 2021-2022
OCR EMB
type leerling
en verrast ons niet.

Analyse en
conclusie

Het Inlevingsvermogen is een heel ingewikkeld vaardigheid. In de theorie staat beschreven dat dit een vaardigheid is
die leerlingen op iets latere leeftijd pas leren ontwikkelen. Omdat nagenoeg alle leerlingen op de EMB een lage
ontwikkelingsleeftijd hebben en lang niet altijd toekomen aan het leren ontwikkelen van de vaardigheid
Inlevingsvermogen, mogen we niet verwachten dat zij zich goed in kunnen leven in een ander. Als afdeling hebben
we met elkaar afgesproken dat we de vaardigheid Inlevingsvermogen wel meenemen in de analyse, maar de
verwachtingen minder hoog stellen dan wat de andere vaardigheden betreft. In de praktijk wordt namelijk wel
gezien dat de leerlingen geleerd hebben rekening te houden met elkaar, waardoor de vragen die betrekking hebben
op het Inlevingsvermogen toch gescoord kunnen worden. Door herhaling en het goede voorbeeld te geven, leren de
leerlingen binnen hun mogelijkheden zich aan te passen en rekening te houden met elkaar.
In de nabespreking heeft iedere groep voor zichzelf een vaardigheid benoemd waarin de leerling over het
algemeen genomen in uitblinkt en daarnaast is er een vaardigheid benoemd die de aandacht vraagt. De
vaardigheid die nog lastig is wordt extra aandacht aan geschonken. De individuele analyses worden beschreven in
het OPP.
Vergelijking met vorig schooljaar:
ZIEN! Analyse
BT/ WB
Schoolgemiddelde 84%
2020
Schoolgemiddelde 86%
2021

SI/ SA
84%

SF/ IB/ IL
52%

51%

36%

Wanneer de resultaten vergeleken worden met vorig schooljaar wordt gezien dat het Welbevinden en de
Betrokkenheid nagenoeg gelijk is gebleven. Beide jaren worden de normscores bereikt. Op alle andere vaardigheden
wordt nu aanzienlijk lager gescoord dan vorig schooljaar. De lagere cijfers zijn goed te verklaren; de cijfers komen
dit jaar veel beter overeen met de werkelijkheid. Zoals hierboven in de analyse ook beschreven staat is er huidig
jaar, opnieuw, intensief ingezet op het leren kennen en beheersen van de termen waar ZIEN! mee werkt. Er is veel
gesproken over ZIEN!, de termen, de analyses en de opbrengsten van ZIEN!. De verwachting is dat hoe meer ZIEN!
Eigen wordt, hoe realistischer de scores zullen zijn. Op dit moment kan er wel gezegd worden dat ZIEN! steeds meer
eigen begint te worden.
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Veiligheidsbeleving
Met behulp van een “zelfgemaakte’ vragenlijst monitoren we jaarlijks de veiligheidsbeleving van onze leerlingen, bij ouders.
Daarnaast analyseren we regelmatig incidenten binnen onze school, middels eigen incidentenregistratieformulieren en vervolgens
bijgehouden in SWISS.
Doelen en
• De school scoort voldoende op de monitoring veiligheidsbeleving bij leerlingen (afgezet tegen norm op
Ambities
school- of systeemniveau)
• Minimaal 90% van de leerlingen voelt zich veilig op school

Veiligheidsmonitor EMB afdeling schooljaar 2020-2021

52
Feitelijk
resultaten

Opbrengsten veiligheidsbeleving EMB OCR
Jaarlijks wordt de veiligheid en het welbevinden gemeten middels een vragenlijst. Vanaf huidig schooljaar hebben we
de veiligheid gemeten middels een zelfontworpen vragenlijst.
Keuze voor een zelf gemaakte vragenlijst als monitoringsinstrument.
Schooljaar 2020-2021 heeft de CVB van de EMB afdeling een eigen instrument ontworpen om de veiligheid van de
leerlingen te kunnen monitoren. Al jaren zijn we op de EMB afdeling zoekende geweest om een zo eerlijk en
representatief beeld te kunnen schetsen met betrekking tot de veiligheid van de leerlingen. Als afdeling hebben we de
vragenlijsten vanuit SCOL en ZIEN! Leer- en leefklimaat 1-16 afgenomen, maar beide vragenlijsten moeten door de
leerling zelf ingevuld worden. We hebben gemerkt dat dit of niet mogelijk was of dat er een onvoldoende
betrouwbaar beeld naar voren kwam, waardoor we zelf een vragenlijst hebben samengesteld met vragen die ons
inziens precies passend zijn bij de doelgroep. Een aantal vragen hebben we zelf geformuleerd, maar voornamelijk
hebben we de vragen gehaald uit al bestaande erkende en genormeerde vragenlijsten.
Een verschil is dat we de vragenlijst niet door de leerling laten invullen, maar door de personen die het meest dichtbij
de leerling staan; de ouders en/ of verzorgers. Alle ouders hebben via de mail een uitnodiging gekregen de vragenlijst
in te vullen en terug te sturen.
We hebben ervoor gekozen een vragenlijst te maken, waarbij antwoorden gegeven kunnen worden middels een
driepuntsschaal. Daarnaast zijn er nog twee open vragen gesteld. Alle vragen hebben betrekking op de
betrokkenheid, het welbevinden, de relatie met het personeel en andere kinderen, de autonomie(beleving) en de
veiligheidsbeleving.
De antwoorden zijn bedoeld om op schoolniveau te kijken naar zaken rondom sociale veiligheid die goed gaan en
zaken die verder verbeterd kunnen worden. Ouders zijn uitgenodigd contact op te nemen met Joke Wassink, de
adjunct directeur, wanneer zij graag iets zouden willen delen of bespreken naar aanleiding van (de gegeven
antwoorden in) de enquête.
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Feitelijk
resultaten

Privacy gewaarborgd
- De vragenlijst is per mail naar alle ouders/ verzorgers verzonden.
- Het is aan ouders zelf om hun namen te vermelden of dat zij dit liever anoniem doen.
- Vooraf is duidelijk verteld wat het doel is van de vragenlijst en wat er met de uitkomsten wordt gedaan.

Resultaten
De resultaten gebied van betrokkenheid, het welbevinden, de relatie met het personeel en andere kinderen, de
autonomie(beleving) en de veiligheidsbeleving zijn:
Aantal leerlingen op de EMB afdeling: 61
Totaal aantal ingevulde vragenlijsten: 35
Schooljaar 2020-2021
Ruwe scores
Percentages
Altijd Soms nooit Altijd Soms Nooit
Wordt er met echte aandacht met de
30
3
91%
9%
leerling omgegaan?
De leerling gaat met plezier naar school
34
100% De leerling voelt zich veilig
30
2
94%
6%
Signalen (verbaal/non-verbaal of middels 25
8
76%
24% gedrag) van de leerlingen worden
opgepakt
Bijzondere en mooie eigenschappen van
30
3
91%
9%
de leerling worden gezien
De leerling wordt achter de beperking
25
6
2
76%
18% 6%
gezien
De leerling voelt zich thuis in de klas
32
1
97%
3%
Andere leerlingen hebben uw kind expres 26
4
2
6%
13% 81%
pijn gedaan
Communicatieve uitingen van de leerling 19
14
58%
42% worden gezien en begrepen.
Er wordt op een passende manier
26
7
79%
21% gereageerd
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De leerling snapt wat de mensen om
hem/haar heen vertellen
De leerling snapt wat er op school van
hem/ haar wordt verwacht.
De leerling krijgt passende grenzen
de leerling kan op zijn/ haar niveau
meedenken over zijn/haar eigen inbreng?
Er vindt optimale afstemming plaats
tussen school en ouders tbv de veiligheid
Tevreden over wat school doet tegen
pesten

54

13

20

-

39%

61%

-

13

19

1

39%

58%

3%

30
13

4
13

5

88%
42%

12%
42%

16%

21

10

2

64%

30%

6%

28

2

-

93%

7%

-

Representativiteit
De ouders en/ of verzorgers die vragenlijst hebben ingevuld, vormen een representatieve afspiegeling van de leerling
populatie. In totaal zitten er 61 leerlingen op de EMB afdeling. Alle ouders/ verzorgers hebben een uitnodiging gekregen om
de vragenlijst in te vullen. In totaal hebben we 35 ingevulde vragenlijsten retour gekregen.
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Analyse en
conclusie

Analyse van de gegevens
Wat direct opvalt is dat er nauwelijks gescoord wordt met ‘’nooit’’ en dat is een goed teken.
Aangegeven wordt dat ALLE leerlingen met plezier naar school gaat, met plezier naar school gaan is een
voorwaarde om tot ontwikkeling te komen, dus dat is een heel fijn resultaat. Bijna alle ouders/ verzorgers geven aan
dat hun kind zich thuis en veilig voelt op school en dat er echte aandacht is voor de leerling. Bijzondere
eigenschappen worden over het algemeen genomen gezien. Bijna alle ouders geven aan dat ze tevreden zijn over
het pestbeleid zoals vormgegeven op de EMB afdeling. Bijna alle leerlingen worden volgens de ouders/ verzorgers
op een passende manier begrensd.
Drie kwart van de ondervraagden geven aan dat de signalen (verbaal/non-verbaal of middels gedrag) van de
leerlingen niet altijd worden opgepakt. Communicatieve uitingen worden regelmatig goed gehoord en begrepen,
maar niet altijd. 20% van de ondervraagden geeft aan dat er soms op een passende manier wordt gereageerd op de
leerling. Drie kwart van de ouders/ verzorgers geven aan dat we op school de leerling achter de beperking zien, een
kwart geeft aan dat dit soms of niet het geval is.
Op de vraag of de leerling snapt wat mensen om hem heen vertellen geeft 61% aan dat dit soms is, de overige
deelnemers geven altijd aan. Ruim de helft van de ouders/ verzorgers geven aan dat hun kind niet altijd (soms)
snapt wat de verwachtingen van hem/ haar zijn. 16% van de ouders/ verzorgers geven aan dat hun kinderen niet
mogen meedenken en/ of geen inbreng kunnen bieden op hun niveau. 36% Ouders/ verzorgers geven aan dat er nog
niet (altijd) optimale afstemming plaats vindt tussen ouders en school met betrekking tot de veiligheid.
(Vervolg)acties
Op school is het streven dat we de taal van de leerling spreken, dat wij hen begrijpen en dat zij ons ook zullen
begrijpen. Daarnaast zijn we een school en wordt er gewerkt aan ontwikkeling. Dit lijkt samen te vallen met de
verwachtingen. Begrijpt de leerling wat er van hem of haar gevraagd wordt en zijn de verwachtingen duidelijk? Het
kan voorkomen dat de leerling niet altijd alles begrijpt wat er om hem of haar heen gebeurd, maar dit is wel altijd
het streven en waar we naartoe willen werken. Van belang is hier bewust van te zijn en te (blijven) onderzoeken hoe
het aanbod voor iedere leerling zo optimaal mogelijk neer te kunnen zetten, zodat hij/ zij ook het gevoel krijgt
inbreng te kunnen leveren passend bij zijn/ haar ontwikkelingsniveau. Binnen de CVB, het team en uiteraard met
ouders wordt gekeken hoe de optimale afstemming plaats kan vinden met betrekking tot veiligheid.
Ouders hebben op- aanmerkingen gegeven, mede over de vorm van de vragenlijst. De CVB neemt deze adviezen ter
harte en gaat bekijken welke aanpassingen er al dan niet gedaan kunnen worden.
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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
• Leerlingen vragen incidenteel verlof middels een verlofformulier, wat altijd in het belang van de
verzuim langer
leerling is.
dan 4 weken
• Ongeoorloofd verzuim langer dan 4 weken niet voor.

Ontheffingen /
onderschrijding
onderwijstijd
Analyse en
conclusie

•
•
•

Een aantal leerlingen heeft ontheffing op medische gronden, goed gekeurd door CVB/school- of
Revalidatiearts.
Of leerlingen met een ZORG/Onderwijsarrangement, 3 dagen school/ 2 dagen KDC. Opbouwend
richting schoolplaatsing of afbouwend richting DAC plaatsing.
G.B. voor EMB leerlingen, bij hen is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim.
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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.

58

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

Website van Attendiz
• Convenant Sponsoring
• Gedragscode Social Media
• Handboek Medisch Handelen
• Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Ook zetten wij hieronder de belangrijkste adressen voor u op een rijtje:
Onderwijscentrum Het Roessingh
Roessinghsbleekweg 35
7522 AH Enschede
053-4335512
ocr@attendiz.nl
www.ocr-attendiz.nl
Samenwerkingsverbanden;
SWV 23-02 PO (basisschoolleeftijd)
Gemeenten Enschede, Hengelo, Hof
van Twente, Haaksbergen, Borne,
Oldenzaal, Losser en Dinkelland
Telefoonnummer 0850471102
info@swv2302.nl
www.swv2302.nl
SWV 23-02 VO (VO leeftijd)
Gemeenten Enschede, Hengelo, Hof
van Twente, Haaksbergen, Borne,
Oldenzaal, Losser en Dinkelland
Telefoonnummer 06-30981291
management@vo2302.nl
www.vo2302.nl
SWV 23-01 PO (basisschoolleeftijd)
www.swv-twentenoord.nl
SWV 23-01 VO (voortgezet onderwijs
leeftijd)
www.swv2301.nl
RCR, Roessingh, Centrum voor
Revalidatie,
Roessinghsbleekweg 35,
7522 AH Enschede
Onderwijscentrum Het Roessingh
Roessinghsbleekweg
35 OCR EMB
Schoolgids 2021-2022
7522 AH Enschede
053-4335512

Attendiz
Welbergweg 20
7556 PE Hengelo
0880-103636
info@attendiz.nl
www.attendiz.nl
Interne klachtbehandeling
Stichting Attendiz
Bestuurssecretaris
Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo
E-mail: info@attendiz.nl
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De TwentseZorgCentra
Welnaweg 100
7524 AK Enschede
088-4304000

Attendiz
Welbergweg 20
7556 PE Hengelo
0880-103636
info@attendiz.nl

