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Voorwoord
Beste ouders en/of verzorgers,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zitten
we met de hele school volop in het jubileumjaar. We
hebben een bijzonder jaar achter de rug waarin we
ontzettend mooie feesten hebben gevierd en afscheid
hebben genomen van Gerard, de directeur/bestuurder.

Alles wat we doen, de komende vier jaren, is terug te
voeren op deze kernwaarden. Daarnaast blijven we
natuurlijk waakzaam om de verspreiding van Covid
tegen te gaan. Alle maatregelen die nodig zijn zullen
we dan ook strikt blijven volgen. We laten ons daarin
bijstaan door de GGD’s.

Er staat ons een nieuw bijzonder jaar te wachten.
Het aantal leerlingen groeit. Dit schooljaar starten we
met 146 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 20
jaar. Iedere leerling krijgt het aanbod dat het beste past
zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Wij
zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen omdat we
de kwaliteit van ons onderwijs belangrijk vinden.
Voor onze school hebben we drie nieuwe kernwaarden
geformuleerd.
Kwaliteit
Kwaliteit van het onderwijs is de kern van
onze koers en daarmee onze organisatie.
Wij stimuleren in onze lerende organisatie
ontwikkeling en groei van iedereen.
Moed
Er is moed voor nodig om af te wijken van de
gebaande paden en om innovatie te organiseren
en implementeren. Wij hebben de moed om
datgene in te zetten waarbij wij in verbinding
met ouders, leerlingen en onze partners keuzes
maken die niet voor de hand liggen. Deze keuzes
leiden tot succes in de ontwikkeling van de
leerling.

In deze gids vindt u waar de school voor staat en hoe
we onze opdracht uitvoeren. Daarnaast vindt u hier
handige informatie over de praktische gang van zaken.

Meer informatie
We hopen dat u de schoolgids met plezier leest.
Als u na het lezen nog vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, vertel het ons! Behalve via deze
gids delen we ook informatie met u via onze website
www.mytylschoolroosendaal.nl en via PARRO.
En we houden u op de hoogte via nieuwsbrieven.
We kijken ernaar uit om er met elkaar een fantastisch
schooljaar van te maken, op onze school voor uw zoon
of dochter.
Namens het schoolteam,
met een vriendelijke groet,

Alice Geessinck

Bestuurder, directeur Mytylschool

Verbinding
Onderwijs, kinderrevalidatie, zorg, ouders en
leerlingen werken intensief samen omdat alleen
in verbinding de beste basis voor de ontwikkeling
van onze leerlingen kan worden gelegd.

www.mytylschoolroosendaal.nl
Gezellelaan 13

info@mytylschoolroosendaal.nl

4707 CC Roosendaal

+31 (0)165 55 82 00
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Algemeen
Oprichting

De Raad van Toezicht van de Mytylschool kent de
volgende leden:

In 1958 richtten in West Brabant ouders van
gehandicapte kinderen een afdeling op van de BOSK
(de vereniging voor motorisch gehandicapte kinderen
en hun ouders). Zij wilden een onderwijsmogelijkheid
creëren voor hun kinderen in de eigen regio. De
toestemming voor de oprichting van de Mytylschool
in Roosendaal werd verleend in 1962. Op 1 juni 1962
startte de school onder de naam St. Ignatius in de Laan
van Brabant.
Omdat het aantal leerlingen groeide, werd dit gebouw
al snel te klein. De eerste steen voor een nieuw gebouw
werd gelegd op 13 juni 1975 aan de Gezellelaan 13 in
Roosendaal.
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•
•
•
•
•

Mevrouw S. van den Nieuwenhof, voorzitter
Mevrouw I. Diepstraten
Mevrouw J. Kliphuis
De heer H. Nijskens
De heer T. Zopfi

Het College van Bestuur wordt gevormd door:
•

Mevrouw A. Geessinck

Het correspondentieadres is:
Schoolbestuur R.K. Mytylschool,
p/a Gezellelaan 13, 4707 CC Roosendaal
De schoolleiding wordt gevormd door:

De school heeft een eigen bestuur, het is een
zogenaamde éénpitter. De afgelopen jaren zijn
er voor het onderwijs verschillende codes van
goed bestuur vastgelegd. Ze zijn door ‘het veld’
opgesteld, de besturenorganisaties, de vakbonden
en de organisaties van schoolleiders. In al deze
codes kan men dezelfde beginselen terugvinden.
Het gaat om duidelijke toedeling van rollen, taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, om het
afleggen van verantwoording, niet alleen aan de
overheid (verticaal), maar ook aan de maatschappelijk
omgeving van de organisatie (horizontaal). Het gaat om
transparantie van het besturingsproces en deugdelijke
bedrijfsvoering.

•
•
•

mevrouw A. Geessinck, directeur-bestuurder
Mevrouw M. van Dorst, schoolleider
(D-groepen, VSO)
mevrouw A. Kruse, schoolleider
(Kleuters, A-groepen, B-groepen, C-groepen)

Ter ondersteuning van de schoolleiding:
•

Mevrouw W. Brinkmann, bestuursondersteuner

Een belangrijk beginsel is de scheiding van besturen en
toezien. Dit beginsel maakt duidelijk dat het besturen
niet kan zonder dat er binnen de organisatie is geregeld
dat er toezicht wordt gehouden op het bestuur. Vanaf
1 augustus 2009 is het Governancemodel Raad van
Toezicht
College van Bestuur van kracht.
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Opdracht Mytylschool
Roosendaal
De Mytylschool Roosendaal is een onderwijsinstelling
voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal
onderwijs (VSO) voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot
en met uiterlijk 21 jaar met motorische beperkingen,
een lichamelijke of meervoudige handicap, of een
chronische ziekte. Vanwege deze beperkingen,
handicap of ziekte zijn de leerlingen onvoldoende
in staat deel te nemen aan het regulier onderwijs.
We nemen speciale begeleidingsmaatregelen om
de leerlingen optimaal te laten profiteren van het
onderwijsaanbod binnen het regulier dan wel het
(voortgezet) speciaal onderwijs.
Op een geïntegreerde wijze bieden wij onze leerlingen
onderwijs, revalidatie en zorg. Wij streven ernaar
onze leerlingen de kennis en vaardigheden te laten
ontwikkelen die ze nodig hebben om nu en in de
toekomst zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
Leerlingen (en hun ouders/verzorgers) staan binnen
onze onderwijsinstelling centraal. We gaan uit van de
individuele mogelijkheden van ieder kind. Wij bieden de
leerlingen een ontwikkelingsstimulerende omgeving.
Hierdoor kunnen zij zich op cognitief, motorisch,
sociaal-emotioneel en praktisch gebied optimaal
ontwikkelen. Het transitieplan dat we – in overleg
met ouders, revalidatie en zorg – voor iedere leerling
opstellen, geeft richting aan de individuele ontwikkeling
van de leerlingen.
We stellen onze expertise en ondersteuning
ook beschikbaar aan derden. Via onze externe
dienstverlening begeleiden wij leerlingen buiten onze
school. We gaan daarbij actief samenwerkingsrelaties
aan.
De Mytylschool heeft een R.K. identiteit; het handelen
binnen de school wordt bepaald door de christelijke
identiteit. Binnen het onderwijs en de begeleiding
is dit herkenbaar. We anticiperen op relevante
(maatschappelijke) ontwikkelingen en vertalen die in
ons onderwijskundig beleid en professioneel handelen.
De samenhang tussen onderwijs, zorg en revalidatie
krijgt voortdurend aandacht, we hebben oog voor de
meerwaarde die de samenhang oplevert. Wij benutten
onze middelen efficiënt. Onze organisatie en de inzet
van het personeel is gericht op het bereiken van onze
doelstellingen met en voor de leerlingen.

De schoolcultuur kenmerkt zich door openheid,
flexibiliteit,creativiteit, planmatigheid, afstemming,
reflectie op eigen handelen en het nemen van
verantwoordelijkheid. Ons werk vraagt om
betrokkenheid en voortdurende aandacht voor
het vergroten van vaardigheden en kennis. Voor
medewerkers van onze school spreekt het ontwikkelen
van relevante competenties vanzelf. De organisatie
ondersteunt hen daarin. Zij kunnen rekenen op een
stimulerende, innovatieve werkomgeving en een
transparante organisatie.

Schoolregels
Mytylschool Roosendaal streeft
ernaar om de leerlingen een
veilige leeromgeving te bieden.
Om deze veilige omgeving te
creëren zijn er gezamenlijk
schoolregels opgesteld.

Het verzorgingsgebied van de
Mytylschool Roosendaal bestaat uit de
samenwerkingsverbanden:
Primair Onderwijs Moerdijk, Roosendaal e.o.,
Voortgezet Onderwijs Moerdijk, Roosendaal
e.o., Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO
en Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO.
Daarnaast zien we grensverkeer van aanpalende
samenwerkingsverbanden, waarvan de belangrijkste
het samenwerkingsverband Oosterschelderegio is,
waaronder onze leerlingen van Tholen vallen.

Inspectie van het onderwijs
De inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit
van het onderwijs in Nederland. Dit gebeurt o.a. door
onderzoek op de scholen. De inspecteur voor onze
school is: Mw. drs. I.A.A.M. Weerts.
Voor informatie kunt u gebruik maken van de in
Hoofdstuk 9 vermelde website. Voor vragen over
onderwijs kunt u ook bellen met het gratis nummer
0800-8051.

Website
De website, www.mytylschoolroosendaal.nl, heeft als
doel een brede groep belangstellenden te voorzien
van informatie over de school.
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Medezeggenschapsraad
De MR van onze school bestaat uit zes leden: drie
ouders worden door en uit de ouders/verzorgers
gekozen en drie personeelsleden door en uit het
personeel. In de MR wordt gesproken over alles wat
met het beleid van de school te maken heeft, zolang
het maar van algemene en niet van persoonlijke aard
is.
De missie van de MR:
Wij willen als MR verantwoordelijkheid dragen voor de
belangen van kinderen, personeel en ouders van de
Mytylschool Roosendaal en daarom meedenken bij het
beleid en de uitvoering hiervan op school.
Dit doen we door:
•
beleid te toetsen aan wet- en regelgeving, kijkend
door de bril van kinderen, personeel en ouders;
•
gebruik te maken van ons advies-, instemmings-,
informatie en initiatiefrecht;
•
met onze achterban te communiceren wanneer
belangrijke ontwikkelingen het onderwijs op de
school beïnvloeden en dit personeel, ouders en
kinderen direct raakt.
Wie zitten er in onze MR en wat kunnen zij
bereiken?
Het bevoegd gezag en de schoolleiding, samen het
managementteam (MT), bepalen het beleid. Het is de
taak van de MR te adviseren over, en in te stemmen
met, dat beleid. Dat zijn meteen de twee rechten van de
MR: adviesrecht en instemmingsrecht.

Doordat de MR met het MT overlegt en alle
belangrijke besluiten aan de MR worden voorgelegd,
is de openheid en transparantie in school groter.
De MR kan bovendien gevraagd én ongevraagd
advies geven aan het MT. Voorbeelden zijn de
beleidsplanning, de schoolgids en de samenwerking
met de samenwerkingsverbanden, maar ook het
leerlingenvervoer en het vakantierooster.
Er is een geschillenregeling wanneer MR en MT
niet tot overeenstemming komen.
Met de bevoegdheden die de MR heeft, kan zij
zich daadwerkelijk inzetten voor het belang van
de kinderen, ouders en het personeel.
Als u meer wil weten over de mogelijkheden, de
bevoegdheden en de rechten van de MR kunt u info
aanvragen via mr@mytylschoolroosendaal.nl, of
natuurlijk zich verkiesbaar stellen.
De MR is dit schooljaar als volgt samengesteld:
De oudergeleding:
•
mevrouw L. de Hond, voorzitter
•
mevrouw I. Kegel, lid
•
mevrouw M. Rademaker, lid
De personeelsgeleding:
•
mevrouw A. de Bruijn, secretaris
•
mevrouw A. van Laarhoven, lid
•
de heer B. Zeegers, lid
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Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben. Op 1 augustus
2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden.
Scholen hebben vanaf deze datum een zorgplicht. Dit
houdt in dat voor een leerling die extra ondersteuning
nodig heeft, de school waar de leerling wordt
aangemeld of staat ingeschreven voor onderwijs moet
zorgen dat past bij deze leerling. Dit kan op:
•
•
•

de reguliere school, met zo nodig extra
ondersteuning in de klas
een andere reguliere school in de regio
het speciaal onderwijs, zoals bijvoorbeeld de
Mytylschool

Samenwerkingsverbanden
Om alle kinderen een passende onderwijsplek
te bieden, werken scholen samen in
samenwerkingsverbanden. In de regio van de
Mytylschool zijn voor het voortgezet onderwijs twee
samenwerkingsverbanden ingesteld:
•

•

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Moerdijk, Roosendaal e/o - Deelnemende scholen:
•
alle reguliere scholen voor voortgezet
onderwijs van de gemeentes Roosendaal,
Moerdijk en Halderberge
•
Mytylschool
•
Kameleon
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Brabantse Wal - Deelnemende scholen:
•
alle reguliere scholen voortgezet onderwijs van
de gemeentes Bergen op Zoom, Steenbergen,
Woensdrecht
•
Mytylschool
•
Kameleon
•
Aventurijncollege

In deze samenwerkingsverbanden werken scholen
van het regulier en het speciaal onderwijs samen.
Onder het motto ‘Zorg dat het past’ hebben alle
samenwerkingsverbanden een ondersteuningsplan
opgesteld dat is bedoeld om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben een zo passend
mogelijke ondersteuning te geven of te zorgen voor
een plaats in een van de andere scholen binnen het
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband
wijst op basis van het ondersteuningsplan budgetten
en deskundigheid toe.
In het ondersteuningsplan legt het
samenwerkingsverband vast hoe het passend
onderwijs voor elk kind wil realiseren. Dit
ondersteuningsplan wordt ten minste een
keer per 4 jaar opgesteld en kan tussentijds
worden aangepast. Om ouders en leraren
zeggenschap over het ondersteuningsplan
te geven, krijgt ieder samenwerkingsverband
een eigen medezeggenschapsorgaan, de
ondersteuningsplanraad. Deze ondersteuningsplanraad
heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.
Het ondersteuningsplan is te raadplegen op de site van
het samenwerkingsverband waaronder de school valt.
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven
wat we doen om aan de ondersteuningsbehoeften
van leerlingen tegemoet te komen. Dat kunnen zowel
leerlingen op onze school zijn als leerlingen die we
ondersteunen in het regulier onderwijs. Daarbij
kijken we niet alleen naar de expertise van de school,
maar houden we ook rekening met het specialisme
van andere scholen in het samenwerkingsverband.
Gezamenlijk zorgen we voor een dekkend aanbod. Het
complete schoolondersteuningsprofiel voor SO en VSO
is op onze site te lezen.
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Een leerling kan door ouders op de Mytylschool worden
aangemeld. In dit geval zal een orthopedagoog van de
Mytylschool ouders begeleiden in het plaatsingstraject
en het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring
(TLV). Ook kunnen scholen een leerling naar de
Mytylschool verwijzen. In dat geval zorgt deze
school zelf voor de aanvraag van de TLV. Eventueel
ondersteund door een orthopedagoog van de
Mytylschool.

In geval van vastgestelde bovengebruikelijke zorg voor
uw kind zal Rachel Delrue (Orthopedagoog) contact met
u opnemen voor:

De TLV wordt aangevraagd bij het
samenwerkingsverband. Deze beoordeelt het dossier
en geeft bij een positieve beslissing een TLV af.
Tenslotte beslist het schoolbestuur van de Mytylschool
of de leerling kan worden toegelaten. De duur van de
TLV wordt bepaald door het samenwerkingsverband.
Als het samenwerkingsverband besluit geen
(passende) TLV af te geven gaat de Mytylschool
/ verwijzende school in samenwerking met het
samenwerkingsverband op zoek naar het meest
passende alternatief.

•

Zorg op school
Passend onderwijs en de wetten zorg & ondersteuning
(sinds 2015) maken de inzet van zorgarrangementen
binnen onderwijstijd noodzakelijk. De behoefte
aan (onderwijs) ondersteuning en zorg van
individuele leerlingen is hierbij leidend voor de
afspraken die gemaakt worden met ouders, de
school en de zorgaanbieder waarmee de school
samenwerkt. Mytylschool Roosendaal heeft hiervoor
samenwerkingsafspraken gemaakt met zorgaanbieder
SDW. De onderwijsassistenten verbonden aan SDW
werken intensief samen met de collega’s verbonden
aan onze school. Inhoudelijk vindt hierover frequent
afstemming plaats.
Zorg of ondersteuning op school wordt betaald uit de
Zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet of de Wet
langdurige zorg (Wlz). Doordat we de middelen van
alle ouders in een groep kunnen bundelen, kan er
meer zorg geboden worden. Zo zijn er bijvoorbeeld in
D-groepen extra zorgassistenten van SDW aanwezig
waardoor meer begeleiding mogelijk is.

•

het initiëren van de aanvraag voor een indicatie
vanuit de Jeugdwet via de gemeente, of een
indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg via het CIZ.
De school heeft afspraken gemaakt met stichting
MEE. Er is een contactpersoon die u hierbij kan
helpen;
het afstemmen van het onderwijs- en
zorgarrangement voor uw kind.

Wanneer u dat wenst kunt u natuurlijk ook altijd
hierover zelf contact opnemen met Rachel Delrue via
r.delrue@mytylschoolroosendaal.nl
Ambulante begeleiding
We stellen onze expertise en ondersteuning
ook beschikbaar aan derden. Via onze externe
dienstverlening begeleiden wij leerlingen met
lichamelijke beperkingen of chronische ziekten
buiten onze school in het reguliere onderwijs, op
scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en in het MBO. De ambulant begeleiders (AB), ook
wel begeleider passend onderwijs (BPO) genoemd,
ondersteunen scholen en docenten / leerkrachten
bij de aanpassingen die voor de leerling nodig zijn
om op zo gewoon mogelijke wijze het onderwijs te
doorlopen, gericht op het behalen van een diploma.
Voor een school blijft de onderwijsontwikkeling van
de leerling de basis, waarbij de ondersteuning wordt
afgestemd op de onderwijsbehoeften van dat moment.
Ook de informatie vanuit specialisten wordt hierbij
meegenomen in de afstemming. Bij AB geldt dus ook
het principe van Een Kind Een Plan.
Op welke wijze de AB ingezet wordt, is in de diverse
samenwerkingsverbanden verschillend. Bij het
voortgezet onderwijs is op bijna elke VO-school in de
regio Bergen op Zoom / Roosendaal standaard een ABer betrokken, die de school kan ondersteunen.
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Organisatie van
het onderwijs

VSO-afdeling
In het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) bieden
wij onderwijs, zorg en revalidatie aan leerlingen in de
leeftijd van 13 jaar en ouder tot en met uiterlijk 21
jaar, functionerend op moeilijk lerend en zeer moeilijk
lerend niveau. Het onderwijs van de Mytylschool
Roosendaal is eindonderwijs. Na het VSO stromen
de leerlingen uit naar de (reguliere/beschutte) arbeid
of naar de (reguliere) arbeidsmarkt of een vorm van
dagbesteding.

De belangrijkste taken van de Mytylschool zijn:
•

•

•

•
•

het geven van onderwijs en pedagogische
begeleiding aan leerlingen met een lichamelijke
of een meervoudige handicap of een chronische
ziekte, al dan niet in combinatie met andere
functionele beperkingen;
gelegenheid bieden aan leerlingen om zich
via arbeidsoriëntatie te bekwamen in diverse
werkzaamheden waardoor zij op termijn kunnen
deelnemen aan een (begeleid) arbeidsproces;
het verzorgen van ambulante begeleiding van
leerlingen in het (speciale) basis- en voortgezet
onderwijs;
het realiseren van een flexibele onderwijsinrichting;
het zeker stellen en vergroten van de kwaliteit van
het onderwijs zoals dat door de school gegeven
wordt.

Schoolplan

Het aanbod van de Mytylschool kenmerkt zich

In het schoolplan moet het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en de wijze waarop de kwaliteit van
het onderwijs wordt bewaakt aan de orde komen. Het
schoolplan ‘dwingt’ scholen om na te denken over eigen
beleidskeuzes, zodat de kwaliteit van het onderwijs
ook in de toekomst kan worden gewaarborgd. Het
schoolplan is ook een instrument voor het toezicht
door de onderwijsinspectie. In het schoolplan zullen
naast het bestaande beleid van het schoolbestuur ook
de voornemens op de verschillende beleidsterreinen en
hun onderlinge samenhang naar voren kunnen komen.

•

Het schoolplan wordt hiermee een soort
‘basisdocument’ dat ook voor de MR een belangrijke
bron van informatie is. In dit basisdocument vormen
de taken van de school het uitgangspunt voor het
formuleren van huidig beleid en het maken van
beleidskeuzes.

door:

•
•
•
•
•
•

•
•

het ontwikkelen van de mogelijkheden van iedere
leerling, het zo goed mogelijk leren omgaan met de
beperkingen (handicapbeleving);
het stimuleren van de cognitieve ontwikkeling;
het ontwikkelen van sociaal-emotionele
vaardigheden;
het uitbreiden van praktische vaardigheden;
het bevorderen van de zelfredzaamheid;
het werken in kleine groepen op een eigen niveau
en naar eigen mogelijkheden;
het interdisciplinair samenwerken waarbij
onderwijs en revalidatie gezamenlijke doelen
nastreven;
het geven van therapie onder schooltijd;
het werken volgens een handelingsplan.

De Mytylschool Roosendaal stemt het onderwijs af op
de uitstroombestemming (de reguliere arbeidsmarkt
en de verschillende vormen van dagbesteding). Het
onderwijs wordt daardoor uitstroomgericht en is
planmatig en gericht op opbrengsten. Kenmerk van
uitstroomgericht onderwijs is dat de instroomeisen van
de vervolgbestemming, de minimale uitstroomeisen
zijn van het onderwijs. Het uitstroomniveau is dus
minimaal even hoog als het instroomniveau van de
vervolgbestemming.
Alle VSO-leerlingen worden geplaatst in één van de
volgende twee uitstroomprofielen:
•
•

Uitstroomprofiel Dagbesteding
Uitstroomprofiel Arbeid / Arbeidsmatige
dagbesteding

Het uitstroomprofiel vervolgonderwijs bieden wij
binnen de Mytylschool Roosendaal niet aan.

Opbouw van het
onderwijsaanbod
De totale duur van het VSO is 6 jaar. Deze jaren zijn
onderverdeeld in een onderbouw en een bovenbouw.
Leerjaar 1 en 2 zijn gericht op oriëntatie op werk en/of
activiteiten, leerjaar 3 en 4 zijn gericht op voorbereiding
op de uitstroombestemming en leerjaar 5 en 6 zijn
gericht op de daadwerkelijke transitie.
Dit schooljaar starten we met vier basisgroepen
(mentorgroep):
•

•

•

VSO Arbeid (2 groepen): de leerlingen binnen
deze groep zijn geplaatst in het uitstroomprofiel
(Beschutte) Arbeid of Arbeidsmatige Dagbesteding;
VSO CD (1 groep): de leerlingen binnen deze groep
zijn geplaatst in het uitstroomprofiel dagbesteding
met een activerende / belevingsgerichte insteek;
D3 (1 groep): de leerlingen binnen deze groep zijn
geplaatst in het uitstroomprofiel dagbesteding,
gericht op beleving.

Binnen de VSO Arbeid groepen wordt er soms
groepsoverstijgend gewerkt. Elke groep heeft een
mentor, daarnaast krijgen zij les en begeleiding van
andere leraren en onderwijsassistenten uit het VSO.
Er wordt gewerkt met een weekrooster. Binnen de
VSO CD en D3 wordt er gewerkt met vaste leraren en
onderwijsassistenten. Op individueel niveau kan ervoor
gekozen worden om een activiteit of vak in een andere
VSO-groep te volgen.

Doel van het VSO
Wij realiseren voor elke leerling op basis van het
ontwikkelingsperspectief (zie hoofdstuk 4) een passend
onderwijsaanbod. Zowel het aanbod als de begeleiding
zijn gericht op de gebieden wonen, werken en vrije tijd.
De leerling wordt voorbereid op het leven en werken
binnen een in meer of mindere mate beschermde
omgeving.

Anders dan de schoolgids is het schoolplan een
vierjaarlijks plan dat niet aan ouders of leerlingen wordt
verstrekt. Het ligt wel ter inzage.
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Uitgangspunten van het VSO

Het onderwijsaanbod

Binnen het VSO vormen de onderstaande uitgangspunten de basis.

Binnen het uitstroomprofiel (beschutte) Arbeid /
arbeidsmatige dagbesteding wordt het volgende
vakkenpakket aangeboden:

Uitgangspunt 1:
Consequentie:		
			
			

Alle leerlingen die de school verlaten, hebben een passende vervolgbestemming.
Het onderwijs stopt op het moment dat de leerling in kan stromen op de vervolgplek.
Dit kan variëren van het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden
tot en met uiterlijk 21 jaar. De school heeft inzicht nodig in de uitstroombestemming.

Uitgangspunt 2:
			
			
Consequentie:		
			
			

Het onderwijs op de Mytylschool Roosendaal sluit aan op de vraag van de regionale
arbeidsmarkt en op de mogelijkheden van dagbesteding en staat in het teken van
participatie op de uitstroombestemming (arbeidsmarkt/dagbesteding).
Het onderwijs volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de mogelijke vormen van
dagbesteding en verwerkt dit waar nodig in het onderwijs. Het onderwijs in beide
profielen is uitstroomgericht.

Uitgangspunt 3:
Consequentie:		
			

De school heeft kennis van de regionale arbeidsmarkt en werkt hier nauw mee samen.
De school kent de vervolgbestemmingen per uitstroomprofiel en de verschillende
instroomeisen en stemt het onderwijs hierop af.

Uitgangspunt 4:		
			
Consequentie:		
			

De stagelijn van de Mytylschool Roosendaal is gericht op het trainen van de benodigde
competenties en vaardigheden om op de uitstroombestemming te functioneren.
De stagelijn heeft een duidelijk opbouw en opzet. Per fase zijn competenties beschreven
die de leerling in bepaalde mate dient te beheersen.

De activiteiten binnen het VSO bieden de leerlingen de gelegenheid om praktijkervaring op te doen, waarbij er een
beroep gedaan wordt op hun eigen verantwoordelijkheid. Hierbij staan groei op sociaal- en emotioneel gebied en
het verkrijgen van een goede werkhouding en algemene werknemersvaardigheden centraal.
Binnen het VSO werkt men systematisch aan alle aspecten van zelfstandigheid. Er wordt gericht gewerkt aan
uitstroom naar een geschikte werkplek. De leerlingen leren vaardigheden zo veel mogelijk toe te passen in de
praktijk. De leerlingen leren zelf initiatieven te nemen en eigen verantwoordelijkheid te dragen. Ook leren ze
bewuster met de eigen toekomst om te gaan en zich erop voor te bereiden.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderhouden van reeds aangeleerde cognitieve vaardigheden.

•
•
•
•
•
•
•

mondelinge en schriftelijke taal
rekenen
mens en maatschappij
Engels
culturele oriëntatie en creatieve expressie
mens, natuur en techniek
praktijkvakken

Binnen het uitstroomprofiel (activerende of
belevingsgerichte) Dagbesteding wordt het volgende
vakkenpakket aangeboden:
•
•
•
•
•
•

mondelinge en schriftelijke taal
rekenen
mens en maatschappij
culturele oriëntatie en creatieve expressie
mens, natuur en techniek
praktijkvakken

Voor alle groepen binnen het VSO geldt dat er tussen
de onderbouw en de bovenbouw een verschuiving
plaatsvindt van de cognitieve vakken naar de praktische
uitvoering van het geleerde. Concreet betekent dit dat
de leerlingen steeds minder uren theorie volgen en
steeds meer gaan ‘werken’. Dit gebeurt door middel
van verschillende praktijkmogelijkheden, waaronder:
Bedrijfsbezoeken
De begeleide bedrijfsbezoeken hebben tot doel om
leerlingen zich te laten oriënteren op diverse kansrijke
beroepen/sectoren en om een juist beeld te schetsen
van diverse kansrijke beroepen. Per sector/branche
worden diverse bedrijven bezocht. Daarnaast worden
mensen uit het bedrijfsleven gevraagd om op school
workshops en presentaties te geven met als doel het
oriënteren op werken in een bepaalde branche.
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Branchecursussen
(alleen binnen het uitstroomprofiel Arbeid)
Waar de praktijklessen een algemeen vormend
karakter hebben, worden de branchecursussen ingezet
om beroepsspecifieke vaardigheden te leren. De
leerling wordt daardoor voorbereid op het assisteren
binnen een arbeidsorganisatie. Door de branchecursus
wordt de kans van de leerling op de arbeidsmarkt
vergroot.
Begeleide interne stages
De begeleide interne stages (BIS) hebben tot doel
het trainen van algemene werknemersvaardigheden
die tijdens de praktijklessen zijn aangeleerd.
De leerlingen lopen in de veilige en vertrouwde
schoolomgeving stage en voeren daar opdrachten
uit. Tijdens de praktijklessen worden algemene
werknemersvaardigheden aangeleerd, tijdens de
BIS kunnen de leerlingen hiermee oefenen door ze
daadwerkelijk in te zetten. De BIS heeft relatie met
de competenties, maar is geen afspiegeling van de
kansrijke beroepen.
Begeleide externe stages
De begeleide externe stages (BES) hebben, net
als de BIS, tot doel het trainen van algemene
werknemersvaardigheden. Dit vindt plaats in reguliere
bedrijven. De begeleider van school is aanwezig op de
locatie, maar de opdrachten voor de leerlingen worden
gegeven door het stagebedrijf. De BES vindt plaats
vanaf de 2e fase (leerjaar 3).
Zelfstandige externe stage / voorbereiding
op uitstroom
Wanneer een leerling de benodigde competenties van
de begeleide externe stage beheerst, kan de leerling
een zelfstandige externe stage gaan lopen. Dit doet
de leerling individueel bij een regulier bedrijf. Bij
aanvang van de stage worden afspraken gemaakt over
de doelstelling van de stage en de opdrachten die de
leerling gaat uitvoeren.
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Onderwijsresultaten
Als school zijn we tevreden als 75 % van het
aantal leerlingen hun streefniveau binnen de
leerlijn heeft gehaald (= norm op leerlingniveau).
Ouders ontvangen deze informatie tijdens
oudergesprekken. De streefkwaliteit is
gebaseerd op de opbrengsten van de afgelopen
jaren. De resultaten worden jaarlijks berekend
en geëvalueerd en uiteindelijk gepubliceerd op
onze website.

Leerwegoverstijgend
onderwijs
Gymles
Alle leerlingen van de VSO Arbeid groepen krijgen
één keer per week een reguliere gymles. Deze
lessen worden gegeven door de vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Het tweede beweegmoment voor
de VSO Arbeid groepen is het wekelijkse sportproject.
De leerlingen van de VSO C/D en D3 krijgen twee keer
per week een reguliere gymles van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs.
De inhoud van de lessen wordt afgestemd op de
mogelijkheden van de leerlingen. De lessen zijn
gericht op het kennismaken en ervaring opdoen
met verschillende sporten en beweegvormen. In
het VSO zal het accent steeds meer op de sport- en
spelontwikkeling komen te liggen. Belangrijk hierbij is
het omgaan met spelregels, winnen en verliezen en het
inzicht in de eigen mogelijkheden. Daarnaast besteden
we veel aandacht aan samenwerken.
T.a.v. de sportkleding tijdens de gymlessen hanteren
we de volgende afspraken:
•

•

•

Sportproject
Het tweede beweegmoment voor de VSO Arbeid
groepen is het wekelijkse sportproject.
Tijdens het sportproject maken de leerlingen kennis
met verschillende sporten en sportverenigingen
met een aangepast sportaanbod. De vakleerkracht
bewegingsonderwijs organiseert & coördineert een
passend aanbod voor de leerlingen, in samenwerking
met sportverenigingen in de omgeving. De VSO C/D en
D3 zal enkel deelnemen aan het sportaanbod dat past
bij de interesses en mogelijkheden van deze leerlingen.
Een activiteit wordt meestal in een blok van 3 weken
achter elkaar aangeboden. De activiteit wordt
zoveel mogelijk door een externe trainer/docent
van de vereniging aangeboden. Het sportproject
wordt daarnaast begeleid door de vakleerkracht, de
leerkracht en de onderwijsassistent.

We streven ernaar om het aanbod 2x op school
te organiseren en de 3e keer naar de vereniging
toe te gaan. Per activiteit wordt gekeken naar de
(organisatorische) mogelijkheden.
Het doel van het sportproject is dat de leerlingen:
•
•

•

Inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden op
sportgebied.
Kennis hebben gemaakt met verschillende sporten
die voor hun toegankelijk zijn naast onderdelen die
tijdens de lessen lichamelijke opvoeding worden
aangeboden.
Op locatie ervaringen opdoen van verschillende
takken van sport.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs kan, indien
gewenst, de leerling en ouders extra adviseren met
betrekking tot een sportvereniging.

T.a.v. sportkleding tijdens het sportproject hanteren we
de volgende afspraken:
•

•

•

Er wordt van de leerlingen verwacht dat zij
gymkleding bij zich hebben. Per activiteit wordt er
een afweging gemaakt om wel/niet om te kleden.
Gymkleding bestaat uit een T-shirt en (indien
mogelijk) een sportbroek. Een trainingspak is
tijdens het sportproject ook toegestaan.
De leerling draagt bij een binnen activiteit
sportschoenen (geen zwarte zolen), tenzij hij/
zij speciale (orthopedische) schoenen heeft; Als
we naar buiten gaan zijn dichte (sport) schoenen
aanbevolen.
De leerlingen mogen geen horloges, kettingen,
ringen, oorbellen, enz. aanhouden tijdens de
activiteit.

Personeel
Binnen het VSO wordt het onderwijsaanbod verzorgd
door een leraar. De leerlingen krijgen twee keer per
week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Aan
elke VSO-groep is een orthopedagoog verbonden. Ook
krijgen leerlingen onderwijs van de vakleerkracht CKV.
Hiernaast is er een stagecoördinator die de leerlingen
begeleidt bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.
De revalidatie binnen het VSO wordt verzorgd
door de revalidatiearts, de fysiotherapeuten,
de ergotherapeuten, de logopedisten en de
maatschappelijk werkers. Er kan een onderwijsassistent
vanuit SDW extra in gezet worden voor leerlingen die
veel zorg nodig hebben.

alle leerlingen nemen gymkleding (T-shirt, indien
mogelijk ook een sportbroek) mee naar de
gymlessen;
de leerling draagt geen schoenen met zwarte zolen,
tenzij hij/zij speciale (orthopedische) schoenen
heeft;
de leerlingen mogen geen horloges, kettingen,
ringen, oorbellen, enz. aanhouden tijdens de les.
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Hoofdstuk 4

Leerlingzorg
Onze gezamenlijke missie en visie
van onderwijs en revalidatie (EKEP)
Eén kind één plan (EKEP) op Mytylschool Roosendaal
Mytylschool Roosendaal werkt samen met
kinderrevalidatie (Bravis) en zorg (SDW). Ieder jaar
maken we één gezamenlijk plan voor uw kind. Wat zijn
de ontwikkelingsmogelijkheden van hem of haar? En
hoe kunnen we daar het beste mee aan de slag gaan?
Als ouder denkt u mee over het plan voor uw kind. Als
VSO-leerling denk je zelf ook mee.

Het OOR-traject
Voor iedere (mogelijk) nieuwe leerling wordt het traject Ontwikkelperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR)
opgestart. Dit traject bestaat uit twee delen, t.w. ‘van oriëntatie tot plaatsing’ en ‘van plaatsing t/m OOR’.
Deel 1 ‘Van oriëntatie tot plaatsing’ voor leerlingen die niet vanuit de SO-afdeling doorstromen
•

•
•

Het plan gaat bijvoorbeeld over sociaal-emotionele
ontwikkeling, communicatie en zelfredzaamheid.
Wat is belangrijk om gezamenlijk aan te werken? En
hoe gaan we dat doen? Dat schrijven we op in het
Ontwikkelperspectief Onderwijs Revalidatie (OOR)
(eenmalig na plaatsing in het VSO) of transitieplan (TP).
Het onderwijs-revalidatieteam bespreekt elke maand
de stand van zaken. Zo kan snel worden gezien wat
goed gaat en wat misschien extra aandacht verdient.

•
•

Ouders hebben een oriënterend gesprek met de orthopedagoog van de school. Dit gesprek heeft als doel het
verschaffen van informatie over de organisatie van het onderwijs, leerlingzorg, revalidatie, toelating tot de
school en het geven van een indruk van de school door middel van een rondleiding.
Indien besloten wordt tot plaatsing, wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd bij het
samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs van de regio waarin het kind woont.
Indien een kind niet bekend is bij de revalidatiearts, zal het kind opgeroepen worden door de revalidatiearts
ter kennismaking. Doel hierbij is zicht te krijgen op de medische voorgeschiedenis van het kind, het huidige
functioneren en eventuele hulpvragen.
Vervolgens volgt een intakegesprek met de orthopedagoog met als doel het verkrijgen van verdere informatie
over de nieuwe leerling en het maken van praktische afspraken voor de eerste periode.
Tenslotte stelt de orthopedagoog een ‘beginsituatie’ op, waarin de belangrijkste gegevens van het kind worden
opgenomen en waarin de afspraken voor de eerste periode staan vermeld.

Deel 1 ‘Van oriëntatie tot plaatsing’ voor leerlingen die wel vanuit de SO-afdeling doorstromen
•
•

Zodra de keuze voor onderwijs op de VSO-afdeling van Mytylschool Roosendaal is gevallen bespreken
leerkracht en orthopedagoog hoe de overstap zo soepel mogelijk gemaakt kan gaan worden.
De leerkracht SO bespreekt met de leraar VSO het laatste LBP (leer behandel plan), aangevuld met recente
informatie vanuit het klassenteam, de leervorderingen en andere zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs.
Ook worden de afspraken voor de eerste periode vastgelegd.

Deel 2 ‘Van plaatsing t/m OOR’
•

•

•
•
•
•

•
•

•
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Zodra de plaatsing definitief is wordt een afspraak gepland voor een multidisciplinaire screening.
Hierbij zijn naast een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste ook een orthopedagoog en medisch
maatschappelijk werker betrokken. Tijdens de screening die 75 minuten duurt wordt het kind op verschillende
ontwikkelingsgebieden geobserveerd en uitgelokt, passend bij de leeftijd, de mogelijkheden van het kind en de
hulpvragen. Daarnaast is er de mogelijkheid om gerichte informatie van ouders te verkrijgen. Na afloop wordt
de verkregen informatie verwerkt in het gezamenlijke OOR-verslag.
De eerste acht weken worden als observatieperiode gebruikt, binnen de klas. Het doel hiervan is het in kaart
brengen van de mogelijkheden van de leerling op alle gebieden. De eerste twee weken daarvan gelden als
wenperiode.
Na 6 weken heeft de leerkracht de leerling geobserveerd en ingeschaald in de leerlijn op de belangrijkste
vakgebieden. De orthopedagoog stelt vervolgens het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ op.
In de eerste acht weken zal de maatschappelijk werker een afspraak maken voor een gesprek / huisbezoek.
Als er vragen zijn aan de orthopedagoog, kan de orthopedagoog eventueel aanvullend onderzoek doen in de
eerste 6 weken.
In de 6e week zullen ouders uitgenodigd worden voor een kennismaking. Hierbij hebben de ouders een
gesprek met de onderwijsassistent, of als er geen vaste onderwijsassistent is met degene die het logboek
maakt.
Daarnaast vindt er ook een gesprek plaats met de orthopedagoog over het ‘ontwikkelingsperspectief vanuit
onderwijs’.
Aan het einde van de observatieperiode zal het concept-OOR opgesteld worden. Het concept OOR bestaat uit
een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs’ en een ‘ontwikkelingsperspectief vanuit revalidatie’, wat op
elkaar afgestemd is en resulteert in de doelen voor de volgende periode. Dit concept -OOR wordt besproken
met alle betrokkenen en binnen de Commissie van Begeleiding (CVB).
Ter afsluiting hebben ouders een gesprek waarbij ouders geïnformeerd worden over hoe de doelen en
afspraken uit het OOR in de klas worden opgepakt.
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Rol van ouders tijdens het OOR
Tijdens het OOR traject zijn er verschillende momenten waarop de aanwezigheid van ouders noodzakelijk is om
elkaar te informeren en om te komen tot afstemming en besluitvorming t.a.v het OOR van de leerling. Te weten:
•
•
•
•

Het bijwonen van de multidisciplinaire screening;
Kennismaking met de leraar, onderwijsassistent;
Het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met de orthopedagoog;
OOR-bespreking met orthopedagoog en revalidatiearts met aansluitend nabespreking van het OOR-verslag
met de leerkracht.

Het Transitie-traject
Transitieplan maken
Het maken en uitvoeren van het transitieplan (TP) bestaat uit zes stappen:
1. Informatie verzamelen
Wat zijn hulpvragen? Wat gaat goed, waar liggen kansen tot ontwikkeling, wat is lastig en
waar moeten we rekening mee houden? Door ouders, leerling, school, revalidatie en zorg.
2. Voorbespreken
School en revalidatie maken een concept-transitieplan en bespreken dat met elkaar.
Informatie van school, revalidatie, ouders en VSO-leerling wordt hierin verwerkt.
3. Plan maken
Uit het voorbespreken komt een voorstel om aan de ontwikkeling van uw kind te werken.
Daarin staat wat het belangrijkste gezamenlijke doel is en wat er nodig is om dat te bereiken.
4. Bespreken
Dit voorstel wordt met u als ouder en de leerling besproken in de ‘TP-bespreking’.
We stellen samen het definitieve transitieplan vast.
5.Doen
Samen voeren we het transitieplan uit. Door leerling, ouders, school , revalidatie en zorg.
6. Evalueren
Leerling, ouders, school, revalidatie en zorg bespreken hoe het gaat met de leerling.
Hoe was de afgelopen periode? En hoe zien we de toekomst?
Daarna beginnen deze stappen opnieuw. En maken we een nieuw plan voor een jaar.

Het volgen van een leerling

Uitstroom uit het VSO

Er wordt gebruik gemaakt van leerlijnen, die door de
‘CED- groep’ ontwikkeld zijn. Deze leerlijnen bevatten
doelen in verschillende vakgebieden. De doelen
zijn afgeleid van de zogenaamde kerndoelen die
opgesteld zijn door het Ministerie van OCW. Binnen
de VSO-afdeling wordt er gewerkt met de VSO leerlijn.
De leerlijnen, met bijbehorende doelen, zijn in een
leerlingvolgsysteem onder gebracht. Meer informatie
over leerlijnen vindt u op: www.ced-groep.nl.

De leerlingen stromen uit met een helder beeld van
hun toekomst op het gebied van wonen, werken
en vrije tijd. Ze zijn maximaal voorbereid op hun
werksetting. In de praktijk stromen de leerlingen door
naar de werkplek. De keuze wordt mede gebaseerd op
de ervaring die bij de stage is opgedaan. Bij het verlaten
van het VSO ontvangt de leerling een VSO-diploma,
als de leerling voldoet aan de daarvoor gestelde
eisen. Deze eisen zijn beschreven in het reglement
diplomering VSO. Voldoet een leerling niet aan de
gestelde eisen, dan ontvangt de leerling een certificaat.

De voortgang op deze leerlijnen wordt gevolgd
middels het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De sociaalemotionele ontwikkeling en met name het welbevinden
en de mate van betrokkenheid van de leerling worden
gevolgd middels het leerlingvolgsysteem ZIEN!.
Binnen het uitstroomprofiel Belevingsgericht wordt
voor het onderwijsaanbod naast de Planciusleerlijn de
beginniveaus van de CED VSO-leerlijn gebruikt.
De leraar is verantwoordelijk voor het bepalen van
de doelen van zijn/haar leerlingen uit de leerlijn.
De doelen van alle leerlingen worden opgenomen
in het groepsplan van de groep. In het groepsplan
staat het volgende omschreven: de algemeen
geldende begeleidingsafspraken voor de groep, de
doelen voor het komend jaar en op welke wijze en
met welke middelen / materialen er aan de gestelde
doelen gewerkt wordt. Drie maal per jaar vindt er een
groepsbespreking plaats met de leraar en schoolleider
en wordt het groepsplan besproken. Tijdens deze
gesprekken wordt bekeken of de doelen reëel zijn
voor de komende periode en/of de vastgestelde doelen
behaald zijn.

Naar aanleiding van het jaarlijks advies is het hiernaast
mogelijk dat leerlingen tussentijds uitstromen naar
het (speciale) voortgezet onderwijs. Ook overplaatsing
naar een andere vorm van dagbesteding is mogelijk.
In navolging van artikel 43 van de Wet op de
Expertisecentra wordt voor iedere leerling die de
school verlaat een onderwijskundig rapport opgesteld.
Dit rapport wordt opgesteld in overleg met het
onderwijzend personeel en de CVB. Bij schoolverlating
worden aan de toekomstige school gezonden:
•
•
•
•

het laatste TP verslag;
het eindverslag van de fysiotherapeut;
het eindverslag van de logopedist;
het eindverslag van de ergotherapeut.

Als de doelen van een individuele leerling uit het
OOR of transitieplan onvoldoende aansluiten bij het
groepsplan, wordt er een plan van aanpak opgesteld
door de leerkracht. Daarnaast is het mogelijk dat er
onderwijsondersteuning aangevraagd wordt om extra
aandacht te geven aan een doel.
Door middel van onderwijsondersteuning krijgt de
leraar handvatten van de desbetreffende therapeut
hoe om te gaan met de mogelijkheden en beperkingen
van de leerling en tegelijkertijd concrete ondersteuning.
Hierdoor kan de ontwikkeling van het leerling in
schoolse activiteiten extra gestimuleerd worden.
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Nazorg
Leerlingen die de school verlaten bieden we
indien nodig tot twee jaar na vertrek nazorg aan.
Hiervoor is een procedure opgesteld. Bij hulpvragen
kunnen we verwijzen naar een geschikte instantie.
Uiteraard kunnen leerlingen en ouders met vragen
over vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding ook
contact met ons opnemen. Daarnaast monitoren we
gedurende twee jaar na vertrek van school of onze oudleerlingen zich nog steeds op de uitstroombestemming
bevinden en hoe het met hen gaat.

Commissie van begeleiding
(CVB)
De CVB heeft de verantwoordelijkheid leerlingen toe
te laten en te plaatsen, de beginsituatie in beeld te
brengen en het ontwikkelingsperspectief te formuleren
en te evalueren (vanuit het OOR / transitieplan). De
CVB adviseert ook over terugplaatsing van de leerling
naar het voortgezet onderwijs of doorplaatsing naar
andere vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs.
M.a.w.: In de CVB worden allerlei zaken besproken die
de leerlingzorg betreffen.

Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling
De Mytylschool Roosendaal hanteert de meldcode
‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. De meldcode
heeft tot doel kinderen, jongeren en ouders die
te maken hebben met een vorm van geweld of
mishandeling zo snel mogelijk passende hulp te
bieden, zodat er een einde komt aan de bedreigende
situatie. Medewerkers van de Mytylschool Roosendaal
weten welke stappen uit de meldcode moeten worden
doorlopen voordat een melding bij Veilig Thuis wordt
gedaan.
De kern is dat bij zorgen om een leerling:
•
•
•
•

een medewerker deze zorgen kenbaar maakt en
deelt binnen de organisatie;
de medewerker de leerling en de ouders erbij
betrekt;
de signalen gewogen worden;
er een beslissing over de aanpak komt onder
verantwoordelijkheid van de Commissie voor de
Begeleiding.

In de CVB hebben zitting:
•
•
•
•
•
•
•

directeur / bestuurder;
orthopedagogen;
revalidatiearts;
maatschappelijk werkers;
jeugdarts GGD;
schoolleiders;
leerkrachten.

Veiligheid op school
Mytylschool Roosendaal heeft een anti-pestprotocol.
Bram Zeegers is onze anti-pestcoördinator. Daarnaast
kunt u voor vragen ook altijd terecht bij de leerkracht
of mentor van de groep. In 2018 hebben we voor het
eerst een sociale monitor onder leerlingen gehouden
en deze wordt jaarlijks herhaald. In het algemeen geven
leerlingen aan dat er goed gehandeld wordt, iedere klas
heeft de resultaten gekregen en waar nodig besproken
met de leerlingen. Verbeteracties worden geformuleerd
en gedeeld met de teamleden.
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Kinderrevalidatie
De kinderrevalidatie van Bravis streeft er samen met u als ouders en iedereen die belangrijk is in het leven van uw
kind naar om uw kind met een lichamelijke of meervoudige beperking zo goed mogelijk te laten participeren in de
maatschappij. Dit doen we door de voorwaarden voor (verdere) ontwikkeling te optimaliseren en door de kinderen
te stimuleren, zodat zij de kans krijgen zich naar hun ontwikkelingsmogelijkheden te ontplooien. Het uitgangspunt
van de kinderrevalidatie bij Bravis is Samen.

Het kinderrevalidatie team
Op de mytylschool is een kinderrevalidatieteam van het Bravis ziekenhuis werkzaam. Het revalidatieteam bestaat
uit de volgende disciplines met allemaal hun eigen werkzaamheden en expertises.
•

•
•
•
•

•

•
•

Kinderrevalidatiearts: Alice Bickerstaffe en Leonie van Immerseel - (Medisch) coördinator van het
revalidatieteam en eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het revalidatieplan. De revalidatiearts stelt de
revalidatie-indicatie vast en stelt het behandelplan samen met u als ouders en het team op -en vast. De arts
heeft waar nodig contact met derden zoals andere betrokken medisch specialisten -en instanties.
Zorgmanager: Peter Reijnaars - Organisatorisch eindverantwoordelijk voor de revalidatie op de Mytylschool.
Teamleider Revalidatie: Marieke Schreuders - Operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van optimale
revalidatiezorg binnen het kinderrevalidatieteam op de mytylschool.
Planner zorgeenheid revalidatie: Hester Post - Zorgt en draagt bij aan de planning en uitvoering van de
spreekuren, planning, behandelingen en OOR-, LBP-, en transitietrajecten.
(Kinder-)Fysiotherapeut: Heeft aandacht voor het motorisch functioneren, conditie en kracht, houding
en beweging, gangbeeldanalyse, sport, schoolzwemmen. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de
aanvraag van hulpmiddelen en voorzieningen, zoals een loophulpmiddel of statafel
Ergotherapeut: Werkt aan de fijne motoriek, cognitieve- en spelontwikkeling, prikkelverwerking,
zelfredzaamheid bij ADL taken en arbeid. Ook wordt advies en begeleiding gegeven bij de aanvraag van
hulpmiddelen en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, woonvoorzieningen of een aangepaste fiets.
Logopedist: Onderzoekt, stimuleert en geeft adviezen over de ontwikkeling van de leerling op het gebied van
spraak, taal, eten en drinken, gehoor, stem en diverse vormen van ondersteunde communicatie.
Maatschappelijk werker: Geeft kortdurende hulpverlening op psychosociaal, relationeel en maatschappelijk
gebied. Ook wordt er begeleiding geboden aan ouders ten aanzien van gedrags- of opvoedingsproblemen,
dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en verwerkings- en acceptatieproblematiek. Het versterken van
de competenties van de ouders en het gezin staat in deze centraal. Er wordt gekeken naar het vergroten
van de eigen kracht van het gezin, eventueel door inzetten van het eigen netwerk of doorverwijzing naar
externe hulpverlening. Daarnaast is er aandacht voor het bieden van materiële hulpverlening, zoals het geven
van informatie, ondersteuning bij de aanvraag van (her)indicaties, begeleiding bij vragen t.b.v. transitie en
praktische wet- en regelgeving.

Het kinderrevalidatie team richt zich niet alleen op de medische problematiek maar op alle aspecten van de
ontwikkeling van het kind en zijn of haar omgeving, in nauwe samenwerking met het onderwijsteam, met als doel
het bereiken van een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving.
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Werkwijze
Binnen de mytylschool wordt er per klas gestreefd
naar een vaste groep behandelaars en begeleiders
per schooljaar. Therapie vindt zoveel mogelijk
plaats onder schooltijd. Ook afspraken na schooltijd
en huisbezoeken zijn een mogelijkheid. Naast de
individuele revalidatiebehandelingen vinden er ook
combinatie -, groeps-, en onderwijsondersteunende
therapieën plaats. Het zwemmen, wat vormgegeven
wordt door school en revalidatie, is hier een voorbeeld
van. Zowel revalidatie als onderwijs zijn belangrijk en in
het belang van uw kind wordt samen met u steeds weer
gekeken wat prioriteit heeft (zie LBP bespreking). Ook
belastbaarheid van uw kind en uw gezin wordt in deze
overweging meegenomen. Op basis van de hulpvragen,
doelen, prioriteiten en belastbaarheid wordt bekeken
welke therapie nodig is voor uw kind en wanneer deze
opgestart kan worden.

Ouderbetrokkenheid
De betrokkenheid van u als ouders bij het
revalidatietraject van het kind is van essentieel belang.
Samen met u bepalen we aan de hand van hulpvragen
en de ontwikkeling van uw kind revalidatiedoelen. We
kijken hoe het kind de vaardigheden aan kan leren en
hoe uw kind en zijn/haar systeem (ouders, verzorgers,
school, sport etc.) deze vaardigheden in het dagelijks
leven toe kunnen passen. De therapeuten hebben naast
een uitvoerende rol, een ook steeds grotere rol als coach
naar het systeem rond uw kind. Het is belangrijk om
niet alleen te komen tot het leren van vaardigheden,
maar veel aandacht te besteden aan het implementeren
van de vaardigheid in het dagelijks leven van uw kind,
waarbij het systeem van uw kind een belangrijke rol
vervult.

Besprekingen binnen
revalidatie
Hulpvragen en revalidatiedoelen worden besproken in
een overleg tussen u als ouders en het revalidatieteam
(revalidatie mulitidisciplinair overleg – RMDO).
Tijdens deze bespreking zijn ouders, revalidatiearts
en betrokken therapeuten aanwezig. Met recente
informatie wordt de ontwikkeling van uw kind en het
revalidatietraject door gesproken. Dit wordt vastgelegd
in ‘de behandelcommunicatie’ in het medisch dossier. In
het RMDO worden afspraken gemaakt over de doelen
van de komende periode en het inzetten, voortzetten of
stoppen van therapie.

Naast het RMDO vindt er op individueel niveau contact
plaats tussen ouders en een therapeut voor overleg
en overdracht. Dat kan op verschillende manieren.
Naast de fysieke contactmomenten (onder of na
schooltijd, meekijken bij therapie, huisbezoek), zijn ook
de contacten via telefoon, email, Parro, beeldbellen
en webcamconsulten zeer effectief. Wij hechten veel
waarde aan betrokkenheid van ouder(s) / verzorger(s)
tijdens het behandelproces. We hebben elkaar nodig
en we moeten het echt samen doen om een optimale
ontwikkeling na te streven. Voel u vrij om contact met
ons op te nemen wanneer u vragen heeft.

Samenwerking met externe
partners
In het kader van samenwerking vinden er op de
mytylschool verschillende spreekuren plaats. Een aantal
partners zijn op vaste momenten aanwezig, waar andere
firma’s op afspraak op onze locatie komen.
•

•

•

Spreekuur van de orthopedisch
instrumentmaker: OIM - adviseert en zorgt o.a.
voor het aanmeten en maken van hulpmiddelen
zoals been -en handspalken.
Spreekuur van de orthopedisch schoenmaker:
Van de Linden - adviseert en zorgt voor het
aanmeten en maken van inlay’s, schoenen op maat
of aanpassingen aan schoenen.
Spreekuur met leveranciers van nieuwe
hulpmiddelen of wanneer een hulpmiddel
geëvalueerd dient te worden: bijv. door Welzorg,
Medipoint, Atlas Kidtech, rdgKompagne.

Bij passingen, evaluaties of spreekuren met leveranciers/
specialisten in aanwezigheid van een therapeut op de
mytylschool, bent u als de ouder(s)/ verzorger(s) bij
voorkeur aanwezig, zodat de afspraken efficiënt en
effectief verlopen. Wanneer het een reparatie betreft,
dienen ouder(s)/ verzorgers(s) dit zelf met de leverancier
te regelen. Bij voorkeur vindt de reparatie thuis plaats.
Bij de aanvraag van alle soorten hulpmiddelen geldt dat
ouder(s)/ verzorger(s) waar mogelijk zelf de aanvraag
doen bij de desbetreffende instantie. Uiteraard staat
ons team klaar om hierbij te ondersteunen of advies te
geven waar nodig.

Contact
Vragen over de revalidatie kunnen worden
gesteld aan de teamleider Revalidatie, Marieke
Schreuders (m.vanhoof@bravis.nl) of de planner
van de zorgeenheid Revalidatie, Hester Post
(he.post@bravis.nl). Beiden zijn telefonisch te
bereiken via het telefoonnummer van de mytylschool:
0165-558200.
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Ouders
Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Daarom is de school van mening dat
ouders en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor de opvoeding. Het is belangrijk dat de
leerlingen op school en thuis zoveel mogelijk op
dezelfde manier worden benaderd. De school zal
daarom alles in het werk stellen om doelstellingen en
werkwijze met ouders te delen, zodat de doelen vanuit
een gezamenlijk plan worden gerealiseerd.

Tussen deze belangrijke besprekingen bestaat altijd de
mogelijkheid om in overleg met de leraar of therapeut
in de klas of bij de behandeling aanwezig te zijn of een
extra overleg te plannen. Wij raden ouders ook aan,
indien het mogelijk is, broertjes en/of zusjes een dag op
school te laten meedraaien.

Bij het opstellen van dit plan werken ouders en school
nauw samen. Daarbij verwacht school van ouders een
actieve betrokkenheid, o.a. doordat ouders:

•
•

•

•
•

alle informatie verschaffen die ervoor zorgt dat wij
een goed beeld krijgen van de ontwikkeling van het
kind;
toestemming geven voor diagnostiek in het kader
van het leer- en behandelverloop;
eventueel actief bezwaar maken voor het
vastleggen van audiovisuele beelden, voor zover
van belang voor de ontwikkeling (waarbij wij
natuurlijk de privacy wetgeving in het oog houden).

Bij aanmelding vragen wij ouders hiermee in
te stemmen d.m.v. het ondertekenen van een
akkoordverklaring.

Verder kunnen ouders ook op verschillende andere
manieren een actieve rol spelen:
in de medezeggenschapsraad;
in de oudervereniging.

Als ouders zonder bericht niet aanwezig zijn tijdens
deze officiële momenten, kunnen er geen afspraken
gemaakt worden. Ouders hebben dan geen inspraak
in doelen en afspraken waardoor er geen afstemming
met thuis mogelijk is. Een gevolg kan zijn, dat
revalidatiebehandelingen (tijdelijk) gestopt moeten
worden. Wanneer er geen overeenstemming bereikt
kan worden tussen ouders en school/revalidatie tijdens
de bovengenoemde bespreekmomenten en hiermee
de ontwikkeling van het kind stagneert, zal er een
interventie plaatsvinden om wel tot overeenstemming
te komen. Wanneer ouders en school deze impasse
niet kunnen doorbreken, zal het schoolbestuur
overgaan tot het nemen passende maatregelen.

Ouders worden vanuit school op verschillende
manieren geïnformeerd over schoolzaken en over
de ontwikkeling van hun kind. Alle ouders van VSO
leerlingen en de VSO leerlingen worden aan het
begin van het schooljaar uitgenodigd voor een
startgesprek. Voor de individuele leerlingen kennen
we jaarlijks twee officiële contactmomenten waarbij de
ontwikkeling op leerlingniveau besproken wordt. Deze
contactmomenten vinden halverwege en aan het einde
van het schooljaar plaats. Tijdens deze momenten
worden onder andere het welbevinden,
de betrokkenheid en de voortgang besproken.
Daarnaast is er een derde officieel moment per
schooljaar, namelijk het oudergesprek bij het
transitieplan (TP), zie voor verdere informatie
hoofdstuk 4.
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Informatievoorziening aan
gescheiden ouders

AVG
Als school hebben wij te maken met Europese
wetgeving rondom privacy; de AVG die per 25 mei 2018
is ingegaan. AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze wet ligt nog sterker
dan voorheen de nadruk op de bescherming
van persoonsgegevens, door de versterking en
uitbreiding van privacy-rechten. Dat betekent ook
meer verantwoordelijkheden voor organisaties in het
omgaan met persoonsgegevens.

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het
belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop
de communicatie en consultatie over de vorderingen
van de leerling verloopt.
De school volgt de wettelijke regels met betrekking
tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.
Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders
die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar
informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon
of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk
welkom bij de ouderavonden en OOR, LBP en transitie
besprekingen. Alleen in overleg met de schoolleider
kan daarvan worden afgeweken. Meer informatie
betreffende de wettelijke regels vindt u op onze
website.

Informatieverstrekking
Er zijn mensen binnen de school die over belangrijke
informatie over de leerling beschikken. Hierbij kan
gedacht worden aan de leraar, de hulpverlener of
de arts. Deze personen zijn verplicht informatie te
verschaffen aan beide ouders, dus zowel aan de
verzorgende als aan de niet verzorgende ouder.
Deze personen hoeven dit niet uit eigen beweging te
doen, de niet verzorgende ouder moet er om vragen.
Verder moet het een concrete vraag betreffen en het
moet gaan om belangrijke feiten en omstandigheden.
De informatie moet bovendien betrekking hebben
op de leerling of diens verzorging of opvoeding.
De niet verzorgende ouder kan bijvoorbeeld bij de
schoolleiding informeren naar de schoolprestaties van
de leerling. Er bestaan uitzonderingen op de plicht
informatie te verstrekken. Er hoeft geen informatie
gegeven te worden indien:
•

•

de informatie ook niet aan de verzorgende ouder
gegeven hoeft te worden, bijvoorbeeld in verband
met het beroepsgeheim van een arts;
het geven van informatie in strijd is met de
belangen van de leerling.

Indien de derde weigert de informatie te verstrekken,
kan de niet verzorgende ouder de rechter verzoeken
om te bepalen dat de informatie alsnog wordt gegeven.
Scholen beschikken over een klachtenregeling. De
weigering om informatie te verstrekken kan bij de
klachtencommissie van de school worden aangekaart.
De klachtenregeling is te vinden op de website van de
Mytylschool: www.mytylschoolroosendaal.nl.
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Mytylschool Roosendaal wil alle betrokkenen goed
voorlichten over de privacybescherming op school,
over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en
medewerkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te beperken.
Wat schrijft de AVG voor? Essentieel in de AVG zijn de
volgende zaken:
•

•

•

Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te
onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van
leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe
lang ze die gegevens willen bewaren.
Er mogen niet meer gegevens worden verzameld
dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van
foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld
toestemming van ouders nodig. Toestemming
moet altijd worden vastgelegd met een
handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook
voor het gebruik van digitale leermiddelen die
persoonsgegevens verwerken.
Persoonsgegevens mogen niet in te zien zijn door
personen die de gegevens niet nodig hebben.

Binnen onze school zullen we verder alles in het werk
stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek
is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen
vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij hebben hier
een ‘Protocol datalekken’ voor.

Soms worden er bijzondere persoonsgegevens
geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding
van een leerling, zoals medische gegevens.
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons
(digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens
is beperkt tot medewerkers van de school die deze
gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun
werkzaamheden. In de privacyverklaring op de website
kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen.
Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale
leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om
bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. Dit
ligt vast in een ondertekende verwerkersovereenkomst.
De leverancier mag de leerlinggegevens alleen
gebruiken als wij daar toestemming voor geven.
Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met
andere externe partijen, denk aan zorginstanties.
Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de
uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan
vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen
gegevens te mogen uitwisselen.
Toestemming

In het privacyreglement op onze website is beschreven
hoe de school omgaat met persoonsgegevens en wat
de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement
is met instemming van de MR vastgesteld.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u
om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal van uw kind, het delen van uw
contactgegevens met andere ouders en het gebruiken
van foto’s van uw kind in communicatie-uitingen van
de school. U hebt te allen tijde het recht om deze
toestemming te wijzigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Foto’s en video’s maken en publiceren

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als
dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig
is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij
de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren
leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens
over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.

Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te
maken op school, maar alleen van uw eigen kind.
Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats
vinden, zoals excursies of schoolreisjes, kunnen er
door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan
dit niet verbieden, maar we vragen ouders wel om
terughoudend te zijn en deze beelden niet te delen via
sociale media.
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Oudervereniging Mytylschool Roosendaal
De vereniging stelt zich - gelet op de primaire
verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding
van hun kinderen - ten doel de samenwerking tussen
de ouders, de leiding en het personeel met betrekking
tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de
school en in verband met school te bevorderen.
Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van
de statuten en het huishoudelijk reglement van de
oudervereniging. Hiervoor kan men contact opnemen
met de secretaris van de oudervereniging. Alle
ouders/verzorgers van kinderen die zijn ingeschreven
bij de Mytylschool kunnen lid worden van de
oudervereniging. Het mailadres van de oudervereniging
is: ov@mytylschoolroosendaal.nl.
De vereniging kent een algemeen en een dagelijks
bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste
drie en ten hoogste elf leden. Het dagelijks bestuur
bestaat momenteel uit twee leden; voor dit schooljaar
zijn dit: Flory Swuste (penningmeester) en Olivia Kop
(secretaris). Voor de positie van voorzitter staat op dit
moment een vacature open.
Op dit moment bestaat het algemeen bestuur van
de vereniging uit zeven ouders en één personeelslid.
Ouders kunnen zich kandidaat stellen voor het
algemeen bestuur van de oudervereniging. Tijdens
de algemene ledenvergadering wordt het algemeen
bestuur vastgesteld.

Regelmatig komt het algemeen bestuur met de
vertegenwoordiger van de school bijeen en bekijkt bij
welke activiteiten zij een helpende hand kan bieden,
bijvoorbeeld kerstmis, Koningsspelen en de laatste
schooldag. De contributie wordt onder meer gebruikt
voor ondersteuning van deze activiteiten.
De vereniging zorgt voor een kaart namens alle
ouders voor de kinderen die opgenomen worden
in een ziekenhuis of langere tijd ziek thuis zijn. De
schoolverlaters krijgen een klein aandenken bij het
verlaten van de school. De hoogte van de contributie
wordt jaarlijks door de jaarvergadering vastgesteld. De
geldmiddelen van de vereniging kunnen verder bestaan
uit:
•
•

schenkingen en andere baten;
erfstellingen.

Om als vereniging op de hoogte te blijven van de
laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs zoekt
de oudervereniging contact met andere (ouder)
verenigingen van onder andere Mytyl- en Tyltylscholen
in Nederland om informatie en ideeën uit te wisselen.
Om deze informatie aan de ouders door te geven en
om de ontmoeting tussen ouders/verzorgers onderling
te stimuleren organiseert de oudervereniging bij
gelegenheid thema-avonden. Daarnaast is er een
besloten groep op Facebook.

Hoofdstuk 7

Gezondheid
Leerlingstamkaart

Verpleegkundige zorg

Alle leerlingen hebben een leerlingstamkaart, dit
is een formulier waarop o.a. de contactgegevens,
bijzonderheden en medicijngebruik staan. Ouders zijn
verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele
veranderingen van deze gegevens. Dit doet u door de
wijzigingen op de leerlingstamkaart te noteren en aan
de Coördinator Medische Zorg (CMZ), Mariël van de
Wouw te geven. Wanneer de gegevens zijn verwerkt
ontvangt u van de Coördinator Medische Zorg een
nieuwe leerlingstamkaart.

De verpleegkundige handelingen m.b.t. het
katheteriseren worden door de onderwijsassistenten
uitgevoerd. Dit gebeurt na toestemming ouders
en de revalidatiearts. Voor ieder kind wordt een
protocol gemaakt, dat zorgvuldig met de ouders wordt
besproken.

Medicijnen
Als de leerling medicijnen en/of zelfzorgmiddelen
gebruikt, verzoeken we de ouders deze aan hun
kind of aan de busbegeleider per dag mee te geven.
De medicijnen, ook al lijkt het een onschuldig
middel, moeten altijd vergezeld gaan van een
toestemmingsformulier.
Het toestemmingsformulier is verkrijgbaar bij de
onderwijsassistent van de groep of de Coördinator
Medische Zorg. Zonder toestemmingsformulier worden
er geen medicijnen/zelfzorgmiddelen verstrekt. De
Coördinator Medische Zorg zal de gegevens verwerken
en de desbetreffende onderwijsassistent op de hoogte
brengen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van
eventuele veranderingen in het medicijngebruik zoals
bij de leerlingstamkaart werkwijze beschreven staat.
De gegevens over de medicatie worden in het dossier
en de leerlingstamkaart van het kind verwerkt. Alle
medicijnen liggen in een afgesloten medicijnkast op
school. De school heeft een uitgebreid protocol voor de
verstrekking van medicijnen.
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De uitvoering wordt regelmatig geëvalueerd
door de betrokkenen, maar ook door een extern
opleidingsinstituut voor verpleegkundige handelingen.
Voor de overige verpleegkundige handelingen worden
afzonderlijke afspraken gemaakt. De contactpersoon
voor medicijngebruik en verpleegkundige zorg is de
Coördinator Medische Zorg, mw. Mariël van de Wouw.

Hygiënische verzorging
Afhankelijk van de aard van de handicap is het soms
nodig dat leerlingen regelmatig verschoond of verzorgd
worden. Het is van belang dat ouders voor hun kind
indien nodig voor voldoende verschoning en extra
kleding zorgen.
Voor wat betreft de zelfredzaamheid bij het
toiletgebruik kunnen ouders altijd informeren
hoe we te werk gaan en welke hulpmiddelen we
daarbij gebruiken. Conform de wetgeving zullen de
verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd door
of onder verantwoordelijkheid van verpleegkundigen.
Verpleegkundige handelingen zullen alleen met
schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers
plaatsvinden.

Verkoudheid
Het gebeurt weleens dat een leerling verkouden naar
school komt. Soms wordt dan gevraagd om de leerling
in de pauze niet buiten te laten spelen of niet mee
te laten doen met het schoolzwemmen. In verreweg
de meeste gevallen hoeft verkoudheid geen reden te
zijn een leerling een uitzonderingspositie in te laten
nemen. Natuurlijk letten we erop dat er geen onnodige
risico’s gelopen worden (goed aangekleed bij het buiten
spelen, snel afdrogen na het zwemmen en dergelijke).
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Hoofdluis

Covid-19

Op iedere school wordt van tijd tot tijd
geconstateerd dat er leerlingen met hoofdluis zijn.
Alle leerlingen worden na een vakantie door onze
onderwijsassistentes gecontroleerd op hoofdluis.
Wanneer er hoofdluis geconstateerd wordt, zal er direct
met de desbetreffende ouder contact opgenomen
worden met de vraag om hun kind daarvoor te
behandelen. Alle ouders van de groep worden
geïnformeerd en er worden maatregelen binnen de
school genomen. Wij verwachten van ouders dat zij de
school een seintje geven als ze zelf merken dat hun
kind hoofdluis heeft. Een informatiestencil over dit
onderwerp is verkrijgbaar bij de administratie van de
school.

In dit schooljaar zal alle aandacht blijven uitgaan naar
de veiligheid van onze leerlingen en personeel met
betrekking tot het COVID virus. Het blijft cruciaal dat
we ons houden aan de basisregels op het gebied van
hygiëne en dat men met klachten thuisblijft.
Op de website www.lesopafstand.nl zijn de
verschillende protocollen en servicedocumenten van
het onderwijs te vinden. Deze documenten zijn basis
voor ons draaiboek Preventiemaatregelen Corona
dat te vinden is op onze website
www.mytylschoolroosendaal.nl en dat steeds
geactualiseerd wordt. Zijn er ingrijpende wijzigingen,
dan brengen we u hiervan ook op de hoogte.

Hoofdstuk 8

Praktische
informatie
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		
•
•
•

09:00 uur – 15:30 uur
09:00 uur – 15:30 uur
09:00 uur – 12:30 uur
09:00 uur – 15:30 uur
09:00 uur – 15:30 uur

het totaal aan onderwijstijd bedraagt 1.000 uur per jaar,
hiervan zijn 40 uur godsdienstonderwijs /levensbeschouwelijke vorming.;
het personeel is vanaf 8:30 uur op school aanwezig;
voor kort telefonisch overleg kunnen ouders tijdens de pauze (12:30 uur – 13:15 uur), of voor en na schooltijd
bellen: onderwijs: 0165-558200, revalidatie: 0165-556527.

Het overblijven
Het kan voorkomen dat er therapie tijdens de middagpauze wordt gegeven. De school zorgt voor melk en thee,
maar de leerlingen mogen ook zelf iets te drinken meenemen. De onderwijsassistenten begeleiden de leerlingen
bij het eten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast het geven van onderwijs, maakt onze school zich sterk voor verdieping van het onderwijs door het
aanbieden van verschillende activiteiten die ten doel hebben de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen te bevorderen. Het gaat dan dus om extra activiteiten en programma’s die door, of in opdracht
van, school worden georganiseerd en die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen.
Wij vragen hier een vrijwillige ouderbijdrage voor. Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt het bedrag €35,-.
Het betalen van deze bijdrage is niet verplicht en het niet voldoen van de bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van
leerlingen van deelname aan deze activiteiten. Uiteraard waarderen wij de betaling van deze bijdrage ten zeerste.
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met het bedrag en de wijze van betaling. De
bijdrage wordt gerekend voor de periode september t/m juni. Voor kinderen die gedurende het reeds lopende
schooljaar starten, geldt dat de bijdrage betaald wordt vanaf de maand volgend op de maand waarin het kind start
op school.
Voor verdere informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs
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Dubbele kinderbijslag

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Voor kinderen die thuis wonen en intensieve zorg nodig hebben kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Wat zijn de
voorwaarden?
•
•
•

uw kind is minimaal 3 jaar en nog geen 18 jaar;
uw kind woont bij u thuis;
uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum voor Indicatiestelling geeft hierover een advies af.

Informatie over het aanvragen van de tweemaal kinderbijslag vindt u op: www.svb.nl.

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

Aan ouders die vanwege financiële problemen hun kinderen niet kunnen laten deelnemen aan bijv. schoolreis of
schoolkamp en of naschoolse activiteiten, kan Stichting Leergeld misschien een oplossing bieden. Dit geldt ook
voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie? Zie www.leergeld.nl.

25 juli t/m 2 september 2022

Eerste schooldag 2022

5 september 2022

Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Carnavalsvakantie

20 februari 2023 t/m 24 februari 2023

Goede vrijdag

7 april 2023

2e Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart

18 mei en 19 mei 2023

2 Pinksterdag

29 mei 2023

Cultuur en Kunst 3-daagse

13 t/m 15 juni 2022

Zomervakantie 2022

17 juli t/m 25 augustus 2023
(1e schooldag = 28 augustus 2023)

Studiedagen (leerlingen géén les)

Dinsdag 4 oktober 2022
Dinsdag 6 december 2022
Vrijdag 27 januari 2023
Woensdag 29 maart 2023
Vrijdag 9 juni 2023

e

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en
kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door
deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor
gaat betalen. Het motto van Leergeld is: “alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”. De
lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Zomervakantie 2022

Verlof
Het uitgangspunt is dat elk kind 5 dagen in de week
naar school moet. Toch benoemt de wet een aantal
omstandigheden dat legitimeert dat een leerling
afwezig is. Deze omstandigheden zijn:
•
•
•
•

•

•
•

de school gesloten is of het onderwijs is
opgeschort;
betreden van het gebouw is verboden;
een leerling is geschorst;
een leerling moet onder schooltijd voldoen
aan verplichtingen vanwege godsdienst of
levensovertuiging;
een leerling kan door het beroep van een van
beide ouders slechts op vakantie buiten de
schoolvakantieperiode;
er andere zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’
zijn;
een leerling is ziek.

Godsdienst of
levensovertuiging
Ouders kunnen bij de school een verzoek indienen
voor vrijstelling als hun kind tijdens schooluren plichten
moeten vervullen die voortvloeien uit godsdienst of
levensovertuiging. Zij moeten dit verzoek minstens
twee dagen voor het tijdstip van verhindering indienen.
Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag
per feest.

In deze gevallen kan de school, zo nodig in overleg met
de leerplichtconsulent, vrijstelling verlenen.
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Procedure meer dan 10
schooldagen
Bij dit soort verlof gaat het vaak om gevallen waarin
sprake is van een medische of sociale situatie (overige
gewichtige omstandigheden).
De procedure luidt als volgt:
1.

2.

Vakantiemogelijkheden
ouders
Vakantieverlof is geen recht. Als een van beide ouders
echter een beroep of een bedrijf heeft waardoor
vakantie tijdens de gewone schoolvakantieperiode
onmogelijk is, kunnen ouders bij de schooldirectie
vakantieverlof aanvragen. Zij moeten daarvoor
gebruik maken van een speciaal formulier: ‘Verzoek
om vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier is bij de
administratie van de school op te vragen. Voor
vakantieverlof gelden de volgende regels.
•

•

•
•
•
•

de ouders moeten het verzoek richten aan de
directie van de school en bij voorkeur acht weken
van tevoren indienen;
de ouders moeten bij hun aanvraag een
werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat
vakantie alleen buiten de schoolvakanties mogelijk
is;
de directeur van de school beslist over het al dan
niet toekennen van het verlof;
de directeur mag een leerling slechts éénmaal per
jaar vakantieverlof verlenen;
het vakantieverlof mag niet langer duren dan 10
schooldagen;
het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de
eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

NB: Redenen zoals verkeersdrukte, geen
boekingsmogelijkheden of goedkopere tarieven komen niet
in aanmerking voor extra dagen vakantieverlof.
Als de ouders het niet eens zijn met de beslissing
van de school kunnen zij een bezwaar- en
beroepsprocedure starten.

Gewichtige omstandigheden
Extra verlof bij gewichtige omstandigheden valt uiteen
in twee categorieën: 10 schooldagen per jaar of minder,
en meer dan 10 schooldagen. Het belangrijkste verschil
is dat in het eerste geval de directeur van de school
beslist over het al dan niet toekennen van het verlof, en
in het laatste geval de leerplichtconsulent.
De volgende omstandigheden komen in aanmerking
voor extra verlof van 10 dagen of minder:
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

verhuizing: maximaal 1 dag;
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met
de derde graad binnen de woonplaats: maximaal
1 dag;
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met
de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2
dagen;
12,5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van
ouders of grootouders: maximaal 1 dag;
25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum van ouders en
grootouders: maximaal 1 dag;
ernstige ziekte van ouders of bloed- en
aanverwanten tot en met de derde graad: periode
in overleg met de directie;
overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste
graad: maximaal 4 dagen;
overlijden van bloed- of aanverwanten in de
tweede graad: maximaal 2 dagen;
overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde
en vierde graad: maximaal 1 dag;
naar het oordeel van de directeur belangrijke
redenen.

3.

4.
5.

De ouders richten het verzoek aan de
schooldirectie door middel van het
aanvraagformulier ‘vakantie en verlof’.
Bij een medische of sociale indicatie
dient hierbij een verklaring van een arts of een
maatschappelijk werker te
worden ingeleverd, waaruit blijkt dat verlof
noodzakelijk is.
De directie legt het verzoek voor aan de
leerplichtconsulent van de gemeente waar de
leerling woont.
De leerplichtconsulent hoort de directie over
het verzoek.
De leerplichtconsulent neemt een beslissing
en deelt deze schriftelijk mee aan
schooldirectie en ouders.

Als de ouders het niet eens zijn met de beslissing treedt
de procedure ‘rechtsbescherming Awb’ in werking.

Schoolverzuim
Bij ziekte of andere redenen van verzuim móeten de
ouders dit melden aan de administratie van de school.
Daarnaast dient het verzuim ook gemeld te worden aan
het vervoersbedrijf, de busbegeleider of de chauffeur
(zie bijlage). Kan niet eerder gebeld worden dan op
de dag van verzuim, dan vragen we de ouders de
chauffeur of de busbegeleider te bellen vóór 07:30 uur.
Besmettelijke ziekten van het kind of andere
gezinsleden moeten bij de administratie of de
leerkracht worden gemeld.
Als er een verhoogd risico bestaat voor andere
kinderen kunnen we de betrokken ouders informeren.

Lesuitval
Bij afwezigheid van de leerkracht wordt voor een
vervangende leerkracht gezorgd. Indien er geen
invalkracht beschikbaar is, zal de onderwijsassistent
ondersteund door overig personeel de leerkracht
vervangen.

Vervoersregeling
Taxi Goverde uit Zevenbergen verzorgt al sinds
1996 het scholierenvervoer in opdracht van de
Mytylschool. De bussen worden veelal bestuurd en
begeleid door medewerkers uit het werkgebied en zijn
vast in het ‘Mytylteam’ opgenomen. Hierdoor is een
vertrouwensband ontstaan die een wezenlijk onderdeel
van de dagelijkse zorg omvat.
Hoewel de routes vanuit de Mytylschool worden
geregisseerd kunt u zich voor vragen of opmerkingen
altijd melden bij Ivo de Groot van Taxi Goverde
(i.degroot@taxigoverde.nl).
Aan het begin van het schooljaar worden de busroutes
vastgelegd. In de loop van het jaar kunnen deze
nog veranderen doordat er leerlingen bijkomen of
van school gaan. In dat geval worden de betrokken
ouders/verzorgers door de school of chauffeur vooraf
geïnformeerd.
Tot onze spijt is het niet altijd mogelijk om de wensen
van de ouders/verzorgers m.b.t. de ophaaltijd te
realiseren. Wij streven altijd naar de kortste reistijd.

In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring
van een arts of een maatschappelijk werker te worden
ingeleverd waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.
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Om het vervoer zo vlot mogelijk te laten verlopen
gelden de volgende afspraken:
•
•
•

•

•

er mogen geen losse materialen in de bussen
vervoerd worden;
het in en uit laten stappen dient zo snel, maar veilig
mogelijk te gebeuren;
kinderen worden alleen bij wijze van uitzondering
op een ander adres opgehaald of afgezet, na
overleg met Hans Brandt en de buschauffeur;
als een chauffeur bevestigingsmateriaal op de
rolstoel laat zitten, moet dat de volgende dag mee
terug te worden gegeven naar de school;
in geval van ziekmelding verzoeken wij ouders dit
door te geven aan de chauffeur op het 06-nummer
van de bus of via het taxibedrijf. Ook wanneer de
leerling weer naar school kan gaan, dienen ouders
contact op te nemen met de chauffeur, via het
06-nummer van de bus of het taxibedrijf.
In geval van ziekte moet de administratie van
de school ook altijd worden ingelicht.

Bij vragen over vervoer kunnen ouders contact
opnemen met dhr. Hans Brandt, tel.: 0165-558200.
Vervoer van de leerlingen uit de gemeenten
Tholen, Moerdijk en Etten-Leur valt onder de
verantwoordelijkheid van genoemde gemeenten.

Klachtenreglement
Als leerling, ouder of schoolmedewerker van de
Mytylschool Roosendaal kun je ontevreden zijn over
bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan
ervan uit dat we de meeste klachten in onderling
overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom
uit om bij ontevredenheid de leerkracht en/of de
schoolleiding te benaderen en de klacht kenbaar te
maken. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.
Vertrouwenspersoon
Als je er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht
is naar jouw mening niet naar behoren opgelost, maar
ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft
te gaan, kun je een beroep doen op de ondersteuning
van de vertrouwenspersonen (intern of extern) van de
school.

Klacht indienen
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand
hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is
omschreven in de klachtenregeling van de school. De
school is voor de behandeling van klachten aangesloten
bij een onafhankelijke klachtencommissie: ‘Landelijke
klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs’ welke
is ondergebracht bij de GCBO.
Op de website van de school staat de volledige
klachtenregeling met daarin meer informatie over het
indienen van een klacht.
Meldplicht seksueel geweld of agressie
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik of
(psychisch & fysiek) geweld kunnen ook worden gemeld
bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het
Onderwijs. Deze is te bereiken via telefoonnummer
0900-1113111.

Verwijdering
Op onze school willen wij een klimaat scheppen dat
zich kenmerkt door acceptatie, respect en vertrouwen.
Alleen in een veilig schoolklimaat zullen door iedereen
die bij de school betrokken is, optimale leer- en
werkprestaties geleverd kunnen worden. Om dat te
optimaliseren zijn gedragsregels opgesteld. Deze zijn
op te vragen bij de administratie van de school.

Verzekeringen

Sponsoring

De school heeft een:

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of
diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd
gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel
of leerlingen. Hiervoor verlangt de sponsor een
tegenprestatie, waarmee de leerlingen of hun ouders
in schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen
vallen daar dus niet onder. Uitgangspunt binnen het
sponsorbeleid zijn:

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering dekt schade aan derden, zowel
letselschade als schade aan materiële zaken. Voor
kinderen geldt echter een secundaire dekking. Dit wil
zeggen dat ouders te allen tijde verantwoordelijk zijn
voor het handelen van hun kinderen, ook op school.
Hierdoor zal bij schade, aangebracht door leerlingen,
altijd eerst de aansprakelijkheidsverzekering van
ouders worden aangesproken. Om aanspraak te
maken op de aansprakelijkheidsverzekering moet
er altijd sprake zijn van verwijtbaar handelen.
Schoolongevallenverzekering

•

•

•

Dit is een letselschadeverzekering, bijvoorbeeld
wanneer een leerling valt en er dientengevolge
geneeskundige kosten moeten worden gemaakt.
Deze kosten worden dan vergoed door de
schoolongevallenverzekering. Dit geldt ook tijdens
schoolreisjes, kamp en overige activiteiten. Deze
verzekering geldt voor zowel leerlingen als personeel.
Let wel, wij zijn niet verzekerd voor eigendommen van
leerlingen of personeel, die kapot gaan, zoek raken of
gestolen worden binnen de school.

sponsoring moet verenigbaar zijn met de
pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school;
sponsoring mag niet de objectiviteit, de
geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en
de daarbij betrokkenen in gevaar brengen;
sponsoring mag niet de onderwijsinhoud of de
continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan
wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de
kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs
stelt.

Elk afzonderlijk geval van sponsoring zal zowel
binnen het bevoegd gezag als binnen de MR aan
de orde komen. Zaken aangaande sponsoring,
schenkingen en reclame zijn vastgelegd in een landelijk
sponsorconvenant. Dit sponsorconvenant met de
praktijkrichtlijn voor onze school ligt ter inzage op
school.

De beslissing over verwijdering van leerlingen berust
bij het bevoegd gezag. Er wordt in dit geval altijd met
de betrokkenen gezocht naar een passende oplossing
voor de leerling. Indien het bevoegd gezag een leerling
verwijdert, deelt het de reden daarvan schriftelijk
aan de ouders mee. Over de verwijdering hoort het
bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de ouders
van de leerling. Binnen 30 dagen na de dagtekening
van de mededeling kunnen de ouders schriftelijk om
herziening van het besluit verzoeken. Het bevoegd
gezag neemt zo spoedig mogelijk na overleg met de
inspecteur en eventueel met andere deskundigen een
beslissing over het herzieningsverzoek. De ouders
worden in de gelegenheid gesteld opnieuw te worden
gehoord.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon:
Naam: A. Luijendijk
Telefoonnummer: 06 52502378
E-mail: aster.luijendijk@arbounie.nl
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Hoofdstuk 9

Afkortingen, links
en adressen
CIZ
CMZ
CvB
DUO
EKEP
EMB
ICT
KDC
KLT
LBP
Lecso
LG
LZ
MCG
MG

MKD
MLK
OOR

Ambulante begeleiding
Basisonderwijs
Centrum Educatieve Dienstverlening
(onderwijsbegeleidingsdienst)
Commissie Indicatie Zorg
Coördinator Medische Zorg
Commissie van Begeleiding
Dienst Uitvoering Onderwijs
Een kind een plan
Ernstig meervoudig beperkt
Informatie en Communicatie Technologie
Kinder Dag Centrum
Klassenteam
Leer behandel plan
Landelijk Expertisecentrum Speciaal
Onderwijs
Lichamelijk gehandicapt
Langdurig zieken
Meervoudig Complex Gehandicapt
Meervoudig gehandicapt

OPD
PGB
PO
PO-raad
PrO
SBO
SDW
SWV
TLV
TP
VSO
VO
Wajong
ZJ
ZML

Medisch Kinder Dagverblijf
Moeilijk Lerende Kinderen
Ontwikkelingsperspectief onderwijs
Revalidatie
Orthopedisch dagcentrum
Persoonsgebonden Budget
Primair Onderwijs
Primair Onderwijs-raad
Praktijkonderwijs
Speciaal Basis Onderwijs
Stichting Dag- en Woonvoorziening
Samenwerkingsverband
Toelaatbaarheidsverklaring
Transitie Plan
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jong gehandicapten
Zeer Jeugdigen
Zeer Moeilijk Lerenden

Links
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.amarant.nl
www.autisme.nl
www.bravisziekenhuis.nl
www.ciz.nl
www.cpnederland.nl
www.embnederland.nl
www.epilepsievereniging.nl
gehandicapten.startpagina.nl
www.hersenletsel.nl
www.leefwijzer.nl
www.mytylschoolroosendaal.nl

Amarant
Postbus 715
5000 AS Tilburg

SDW
Bovendonk 9
4707 ZH Roosendaal
Tel.: 088 25 930 10

Bravis Ziekenhuis Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Taxibedrijf Goverde
Industrieweg 10/A
4762AE Zevenbergen
Tel.: 0168 33 00 50

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom

Overzicht van afkortingen
AB
BaO
CED-groep

Adressen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.onderwijsinspectie.nl
www.sbhnederland.nl
www.schisisnederland.nl
www.sdw.nl
www.slzorg.nl
www.spierziekten.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.stofwisselingsziekten.nl
www.taxigoverde.nl
www.twb.nl
www.uwv.nl
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Thuiszorg West-Brabant
Belder 2/4
4704RK Roosendaal
Tel.: 0165 56 40 58

CP Nederland / EMB Nederland
/ SBH Nederland / Schisis Nederland
Randhoeve 221
3995 GA Houten

VKS: Vereniging voor Kinderen
met Stofwisselingsziekten
Postbus 664
8000 AR Zwolle
Tel.: 038 42 017 64

EVN: Epilepsie Vereniging Nederland
Postbus 258
3990 GB Houten
Tel.: 031 86 727 72

VSN: Vereniging Spierziekten Nederland
Lt. gen. van Heutszlaan 6
3743 JN Baarn
Tel.: 035 54 804 80

Landelijke klachtencommissie
voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070 39 255 08
NVA: Nederlandse Vereniging voor Autisme
Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt
Tel.: 030 22 998 00
Patientenvereniging Hersenletsel
Den Heuvel 62
6881 VE Velp

Secretariaat MR Mytylschool
Gezellelaan 13
4707 CC Roosendaal
Tel.: 0165 55 82 00
E-mail: m.remeeus@mytylschoolroosendaal.nl
Secretariaat Oudervereniging Mytylschool
E-mail: ov@mytylschoolroosendaal.nl

S&L zorg
Onyxdijk 161a
4706 LL Roosendaal
Tel: 088 77 774 44
Het Cliëntadvies is bereikbaar via:
Tel: 088 77 774 28 of 429
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