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De Zevenster 
De Zevenster is een tenger plantje 
met een bijzondere schoonheid. 
Een zeldzaam en kwetsbaar plantje dat mooi tot 
bloei komt. 
De groeiwijze van het plantje is een vergelijking met 
de ontwikkeling van onze leerlingen 
 

De Zevenster  
School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen.  
 

Bezoekadres:       De Doelen 10-11 
8233 GP Lelystad 

Postadres: Postbus 512 
8200 AM Lelystad 

Telefoonnummer: 0320-258757 
 

Email: info.zevenster@stichtingschool.nl 
 

Website: www.de-zevenster.nl 
 

Directie: 
Directeur:       

 
Dhr. V. van Dam (a.i.) 
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INLEIDING 

‘We kunnen niet van alle kinderen  sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten 
schitteren’.  

Voor u ligt de Schoolgids van De Zevenster voor het schooljaar 2020-2021. In deze gids leest u wat De 
Zevenster uw kind te bieden heeft.  

De gids geeft informatie over de school en het onderwijs. Ook staat er praktische informatie in over de 
schooltijden, het ziekmelden en de vakantiedagen.  

Op De Zevenster krijgt elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar individuele behoefte. De leerlingen, 
die onze school bezoeken,  zijn zeer moeilijk lerend. De leerlingen hebben problemen met het leren en het 
ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat om leerlingen, die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben 
vanwege hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek.  

We bieden leerlingen een veilige omgeving, zodat ze zich - zo goed als mogelijk is - kunnen ontwikkelen. We 
leren hun om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en om te gaan met wat ze (nog) niet zo goed kunnen of 
leren hun gebruik te maken van ondersteunende middelen om hun zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te 
stimuleren. 

We gaan daarbij uit van de kracht van mensen: van onze leerlingen, van het personeel en van u als 
ouders/verzorgers.  

Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe. 

 

Team SO-VSO ZMLK De Zevenster 
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1. De organisatie 

1.1 Inleiding over het bestuur 
 

Het schoolbestuur van De Zevenster is Stichting SchOOL. 
SchOOL staat voor: Scholengroep Openbaar Onderwijs Lelystad. 
Dit is een ambitieuze stichting voor openbaar onderwijs in de gemeente Lelystad.  
De stichting heeft achttien basisscholen, een school voor Speciaal Basisonderwijs en een school voor Speciaal 
Onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen onder haar beheer  
  
SchOOL heeft haar visie en missie samengevat in de volgende kernwaarden: 
Openheid, respect, dienstbaarheid, betrouwbaarheid, vertrouwen, tolerantie en kwaliteit.  
 
Voorzitter van het  College van Bestuur is Drs. J.E.A.M. Merkx (Jonna). 
 
Meer informatie over de stichting kunt u lezen op de website: www.stichtingschool.nl 
De Raad van Toezicht wordt hier nader toegelicht, een verwijzing naar diverse scholen die onder het bestuur 
van de stichting vallen en andere zaken met betrekking tot de stichting. 
 

Stichting SchOOL  
Openbaar Onderwijs Lelystad 
Postadres:  
Postbus 2451  
8203 Al Lelystad 
 
 

 
Bezoekadres:  
Meenthoek 1 
8224 DS Lelystad 
0320- 767700 

 
1.2 Procedure totstandkoming schoolgids 
 
Elke school dient ingevolge de kwaliteitswet onderwijs over een schoolgids te beschikken. Het is een 
naslagwerk voor ouders/verzorgers waarin de school zichzelf en met name de werkwijze beschrijft. In de 
schoolgids maakt de school de ouders/verzorgers duidelijk welke doelen worden nagestreefd, hoe die doelen 
worden bereikt en welke resultaten ermee worden geboekt. Tevens is de wijze waarop de verplichte 
onderwijstijd wordt benut beschreven. 
Ook de inzet van extra personeel voor bijvoorbeeld extra zorg aan leerlingen wordt daarin verantwoord. Hoe 
die extra zorg er uitziet kan ook worden omschreven. 
Verder geeft de school in de schoolgids informatie over de ouderbijdrage en de rechten en plichten van de 
ouders/verzorgers. De manier van presentatie is een aangelegenheid van de school zelf.  
De medezeggenschapsraad van de school moet met de inhoudelijke beschrijving instemmen, terwijl het 
bestuur de schoolgids vaststelt.  
De schoolgids wordt bij inschrijving van leerlingen op verzoek aan de ouders/verzorgers uitgereikt.  Er wordt 
tijdens de kennismaking aangegeven dat de informatie op de website van de school is terug te vinden. 
Daarna zal de schoolgids ieder jaar op vraag uitgereikt worden of digitaal via mail toegestuurd worden. Tevens 
is de schoolgids op de website van de school na te lezen. 
 
In verband met het algemeen toezicht op de kwaliteit van het onderwijs krijgt de inspectie van het onderwijs 
ook een exemplaar. 
 
  

http://www.stichtingschool.nl/
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2. Waar De Zevenster voor staat 

2.1 Openbare school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs  

De Zevenster is een openbare school. De openbare identiteit van onze school geven wij vorm door:  

 bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden van de Nederlandse samenleving;  

 toegankelijk te zijn voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing;  

 ieders godsdienst of levensbeschouwing te respecteren.  

Wij besteden aandacht aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in onze 
multiculturele samenleving. 
Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit, 
gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die - naast het leren - aandacht krijgen.  

De Zevenster is de enige openbare school voor speciaal en voortgezet onderwijs met een onderwijsaanbod 
voor zeer moeilijk lerende kinderen binnen het Samenwerkingsverband Lelystad - Dronten m.b.t. het primair 
onderwijs (4 t/m 12 jarigen) en het samenwerkingsverband voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs 
Lelystad (12 tot maximaal 20 jaar). Elke leerling met een toelaatbaarheidsverklaring is welkom op onze school, 
ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De school sluit geen leerlingen uit om geloofs- of 
levensbeschouwelijke redenen en er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of sekse. 

 
De belangrijkste doelstelling van ons onderwijs 
De leerling vanuit de zelfredzaamheid brengen tot een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid. Dit om als 
volwassene zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de gebieden wonen, werken, vrije tijd en 
burgerschap passend bij de cognitieve mogelijkheden van de leerling. 

 
Uitgangspunten 
Belangrijk is uitgaan van wat een kind kan.  
Binnen onze schoolorganisatie staat het kind centraal. 
In een veilige voorspelbare leeromgeving wordt de leerstof in kleine stappen aangeboden, zodat een leerling 
zich blijft ontwikkelen. Deze kleine stappen zijn gebaseerd op de leerlijnen van de CED-Groep (Centrum voor 
Educatieve Dienstverlening), die zijn opgesteld aan de hand van de onderwijsdoelen voor het ZMLK- onderwijs. 
De ZML-leerlijnen en de Plancius-leerlijnen (m.n. voor leerlingen met een IQ<35) zijn ingedeeld in niveaus en 
kleine stapjes, waardoor de leerkracht beter inzicht heeft in de volgorde waarin gewerkt moet worden. Het is 
duidelijk wat de leerling kan, waardoor het onderwijsaanbod beter wordt afgestemd op zijn niveau.  

 
Er wordt gewerkt met groepsplannen op groepsniveau en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de 
individuele leerling van 4 tot 20 jaar. De groepsplannen maken het mogelijk om groepsgewijs te werken aan 
diverse onderwijsactiviteiten en in groepjes aan te sluiten op gestelde perspectieven van leerlingen en 
bijbehorende leerroutes. De onderwijstijd wordt op deze wijze efficiënter benut. 

 
De sfeer op school 
Wij vinden het belangrijk dat er op school gewerkt kan worden in een rustige, ontspannen sfeer, waarin 
eenieder zich prettig en veilig voelt. Belangrijk is dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de 
groepsleiding en leerling, zodat elk kind zichzelf mag en kan zijn. Alleen dan wordt een leerling in staat gesteld 
zich te ontwikkelen en gestelde doelen te realiseren. Dit betekent o.a. dat de regels op school duidelijk en 
transparant moeten zijn voor alle leerlingen, hun ouders en medewerkers en dat iedereen rekening houdt met 
elkaar.  
Wij vinden het belangrijk, naast de activiteiten die op het dagelijkse lesrooster ingepland staan, met elkaar 
gezamenlijk activiteiten te realiseren. 
Wij denken hierbij aan: 

 Sport- en speldagen 

 Jaarlijkse fancy fair 

 School-stagekamp voor de oudste leerlingen van de VSO afdeling. 

 Schoolreis voor de SO afdeling en onderbouw van de VSO afdeling en voor leerlingen waarbij sprake 
is van een zeer intensieve begeleiding en ondersteuningsbehoefte (IQ<35) 

 Excursies 
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 Gezamenlijke projecten door de school heen. 

 Aantal malen per jaar project/thema afsluiting met expressieactiviteiten (zoals 
      dans, muziek, handvaardigheid) 

 
 

      
                     Project “Ik lekker fit”    Mondverzorgingslessen van de GGD 
 
 
Grenzen van de school 
De Zevenster is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (categorie 1 en 3).  Ook onze school heeft 
grenzen waarbinnen wij onderwijs kunnen geven: 

 Een leerling moet kunnen functioneren in een groep  

 De begeleidingsbehoefte kan niet de mogelijkheden van de school te boven gaan. 

 De veiligheid van de leerling zelf, medeleerlingen en medewerkers moet gewaarborgd kunnen 
worden.  

 De school hanteert incidentenformulieren om incidenten te registreren. Ouders/verzorgers ontvangen 
hiervan een kopie en het origineel gaat in het leerlingendossier.                                         

 
Heeft een kind meer nodig dan hierboven beschreven staat dan zal de Commissie voor Begeleiding besluiten 
dat een kind niet op zijn plek zit op De Zevenster.  
Er zal dan bekeken worden, welke mogelijkheden er zijn buiten De Zevenster. 
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2.2 Missie, visie en kernwaarden van De Zevenster 

Motto  

Samen Sterker!! 

Visie  

Op De Zevenster werken team, leerlingen, ouders/verzorgers samen uit wederzijds respect. 
We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. 
Onze belangrijkste partners hierbij zijn de leerling zelf en zijn ouders/verzorgers. 
Wij bereiden de leerlingen voor op een uitstroom naar vervolgonderwijs of arbeid in een steeds 
veranderende maatschappij. 
De pijlers van ons onderwijs zijn de gebieden wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap. 
Wij werken samen met externe partners die hier een bijdrage aan kunnen leveren. 
Wij doen dit in een leeromgeving  die uitdagend, ambitieus en veilig is. 
Wij zijn professionals, in staat om zichzelf te ontwikkelen als antwoord op de veranderende maatschappij. 

Waarden  

Vertrouwen: We doen wat we beloven en verantwoorden ons open en onderbouwd. 
Verbondenheid: We zorgen dat leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school zich  
met elkaar verbinden en zich bij elkaar betrokken voelen. Samen bereiken we meer. 
Vakmanschap: We eisen de hoogst mogelijke kwaliteit van onszelf. We zijn gericht op continue verbetering 
Veiligheid: We willen een veilige omgeving. Veiligheid is het fundament voor de ontwikkeling van de leerling 
en medewerker, zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn binnen de veilige grenzen van de school 
Vorming: We willen, door middel van stimulans, de groei ontplooien van de redzaamheid bij onze leerlingen 
in de steeds veranderende maatschappij 
Verantwoordelijkheid: We willen ieders verantwoordelijkheid respecteren door een gelijkwaardige 
gesprekspartner te zijn van leerlingen, ouders en collega’s 

Organisatiefilosofie 

Belofte aan het kind:  
Bij ons ben je welkom. Je krijgt passend onderwijs, binnen een veilige en uitdagende  leeromgeving. We 
begeleiden je zo optimaal mogelijk samen met jou en je ouders/ verzorgers  tot een zo zelfstandig 
mogelijk bestaan in de maatschappij. Daarbij speelt het werken aan  zelfvertrouwen en een realistisch 
zelfbeeld een grote rol. 
Onderwijs op onze school stimuleert tot samenwerken, delen en respectvol met elkaar omgaan. Want 
iedereen mag er zijn met al zijn eigen(aardig)heden. 

•  

Opdrachten aan onszelf en onze doelen 
in 2020 

 

Opdracht 1 
 
Innovatief onderwijs 
‘vernieuwend en 
grensverleggend.’ 
 

- Wij zijn in staat vanuit de analyse van data de resultaten van ons 
onderwijs te verklaren aan onze partners.  
- Vanuit de analyse kunnen wij het onderwijs vormgeven in 
groepsdoorbrekend werken. 
- Wij bereiden onze leerlingen maximaal voor op een uitstroom naar 
vervolgonderwijs of arbeid in de 21e eeuw 
- Wij hebben onze leerlingenpopulatie in beeld vanuit de kind kenmerken 
en begeleidingsbehoefte van de leerling 

Opdracht 2 
 
Professionele organisatie 

- Elke medewerker toont in zijn bekwaamheidsdossier aan, eigenaar te 
zijn van zijn professionele ontwikkeling. 
- Op De Zevenster is het zichtbaar hoe wij als professionele 
leergemeenschap ons inzetten voor de ontwikkeling van het speciaal 
onderwijs. 

Opdracht 3 
 
Partners 
 

- Wij stellen de oudercontacten vast op basis van contacten op maat, 
uitgaande van de behoefte van de ouder/verzorger en de school 
- Samen met onze samenwerkingspartners bieden wij Passend Onderwijs 
voor de leerlingen uit Lelystad en Dronten. 

Opdracht 4 
 
Ons onderwijs op orde 
 
 

- Wij delen en breiden onze expertise uit door interne en externe scholing 
en deelname aan leerkringen. 
- Wij zijn zelf als medewerkers capabel om de 21e eeuwse vaardigheden in 
ons onderwijs uit te voeren en uit te dragen. 
- Wij werken volgens een kwaliteitscyclus van verbeteren. 
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2.3   Pedagogisch klimaat en Burgerschap  

We willen aan kinderen een veilige school bieden. Kinderen en ouders met verschillende achtergronden 
moeten zich op onze school thuis kunnen voelen. Respect voor elkaar is daarbij een voorwaarde. We zorgen 
samen voor een fijne school, ieder draagt daar op zijn of haar manier aan bij.  

Het pedagogisch klimaat op De Zevenster kenmerkt zich door rust, veiligheid en structuur.  

Op De Zevenster willen wij dat de leerlingen zich met hun mogelijkheden en beperkingen geaccepteerd voelen. 
Wij stimuleren en motiveren de leerlingen om hun grenzen te verleggen. We bevorderen zoveel mogelijk de 
zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van onze leerlingen. Daar hoort bij dat we de leerlingen leren om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen.  

We hanteren vaste regels en - waar dat kan - ook een vaste regelmaat in de activiteiten, die we aanbieden. De 
gehanteerde regels zijn:  

 We lopen rustig door de gangen 

 We spreken op een normale toonhoogte en we hanteren de algemeen aanvaardbare 
omgangsvormen.  

 We gaan respectvol met elkaar om, zowel binnen als buiten de school en ook op  
internet / social media  

 We behandelen iedereen in een gelijke situatie ook gelijk. 

 We maken deel uit van de kleurrijke samenleving.  
 
Alle personeelsleden van de school zijn met elkaar verantwoordelijk voor het welzijn en het welbevinden van 
onze leerlingen. De groepsleerkrachten zijn gedurende de schooltijden verantwoordelijk voor de leerlingen van 
hun groep. Deze verantwoordelijkheid kan tijdelijk worden overgedragen aan anderen, bijvoorbeeld aan een 
andere leerkracht, de vakleerkracht bewegingsonderwijs, logopedist, psycholoog/orthopedagoog, 
fysiotherapeut of stagebegeleider.  
Stagiaires van de MBO en HBO opleiding vallen onder verantwoording van de stagebegeleider(s) en zijn niet 
verantwoordelijk voor de leerlingen van de groep waar zij stage-activiteiten realiseren. 
 
De school heeft een belangrijke taak in de totale ontwikkeling van het kind als persoon en als burger van onze 
Nederlandse samenleving. 
Aan de ontwikkeling van het kind als mens en als burger, dragen we op onze school bij door:  

 een dagelijkse positieve omgang met elkaar;  

 het leren reflecteren op eigen gedrag;  

 het consequent hanteren van regels en afspraken;  

 het bieden van structuur en veiligheid;  

 het structureel voeren van gesprekken met ouders over hun kind.  
 
De leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling en relationele en seksuele vorming leggen de basis voor het 
lesaanbod m.b.t. vergroten van sociale vaardigheden en sociale competentie. 
Op De Zevenster maken we keuzes uit de leerstof, rekening houdend met de kalenderleeftijd en de 
ontwikkelingsleeftijd van onze leerlingen. Het aanbod uit de lessen wordt gekoppeld aan thema’s en 
maatschappelijke actualiteiten. We bieden onze leerlingen verschillende vaardigheden en houdingen aan met 
betrekking tot actief burgerschap, die ze vervolgens in praktijk kunnen brengen. We richten ons er vooral op 
dat onze leerlingen inzicht krijgen in hun eigen gedrag.  
 
Op de VSO afdeling is er vorm gegeven aan een leerlingenraad en Rots en Water wordt 
aangeboden aan zowel de SO- als de VSO- afdeling. 

Sociale veiligheid  
We zijn alert op signalen van plagen en pesten, zowel binnen als buiten de school en via de nieuwe media      
(zoals sms, msn, Facebook, WhatsApp, enz.). Wij gaan hierover altijd in gesprek met de leerling. Bij het 
tegengaan van pesten betrekken we de ouders door het geven van voorlichting en we gaan hierover in gesprek 
met hen. Het zonder toestemming maken van opnames van medeleerlingen en leerkrachten en het plaatsen 
van opnames op internet met pesten als doel, kan leiden tot schorsing/verwijdering of disciplinaire 
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maatregelen. Foto’s of filmmateriaal mag alleen verspreid worden met toestemming van de ouder/verzorger 
van de leerling. 

We hebben een bovenschools-veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien 
van de veilige school inhoudt. Er zijn protocollen over de volgende onderwerpen:  

 Gedragscode Stichting School  

 De klachtenregeling Stichting School  

 De klokkenluidersregeling  

 Sociale media  

 Regelement Commissie Integriteit vraagstukken  

 Checklist implementatie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  

 Verzuimbeleid, schorsing en verwijdering  

 

Fysieke veiligheid  
Wij besteden aandacht aan de fysieke veiligheid. 
Om de school staat een hek waardoor de leerlingen niet zomaar de straat op kunnen lopen. 
De speeltoestellen op het schoolplein voldoen aan de veiligheidseisen. In beide gymzalen wordt regelmatig de 
veiligheid van de toestellen gecontroleerd. Ook de apparatuur voor techniek en koken is beveiligd.  

De technische staat van de materialen wordt goed in het oog gehouden. Als er een veiligheidsrisico ontstaat, 
handelen we snel om het risico weg te nemen. 
De veiligheidsvoorschriften en gebruiksvergunningen worden nageleefd. 
De school beschikt over een ontruimingsplan en een alarminstallatie in geval van brand of ongevallen.  

Op De Zevenster zijn 6 bedrijfshulpverleners die allemaal gekwalificeerd zijn. Wij registreren de incidenten die 
zich op school voordoen. Elk half jaar worden de geregistreerde incidenten geëvalueerd en bekijken we of er 
verbeteringen nodig zijn om onze school veiliger te maken. De registratie van de incidenten gebeurt in ons 
leerlingvolgsysteem en in het administratieprogramma.  

 
2.4 Beoordeling door inspectie  

Elke school heeft bij de Inspectie voor het Onderwijs een toezichtkaart. 
Op deze kaart kun je aflezen welke afspraken (‘arrangementen’) de Inspectie met de school heeft gemaakt. Er 
zijn verschillende arrangementen. Een school krijgt een basisarrangement als de Inspectie vertrouwen heeft in 
de kwaliteit van de school.  
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In het schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie a.h.v. analyse gegevens het basisarrangement opnieuw 
afgegeven. De inspectie heeft geconstateerd dat de school zich voldoende blijft ontwikkelen en de leerlingen 
goed in beeld heeft. Wel zijn er twee ontwikkelpunten meegegeven, te weten: Kwaliteitszorg (KA2) en 
onderwijstijd. Beide punten zijn inmiddels door ons opgepakt en de inspectie zal er op toezien dat wij dit op 
orde houden. De onderwijstijden in het VSO zijn aangepast naar de normen van het VO en de kwaliteitszorg is 
verder geborgd door bijvoorbeeld te werken met een kwaliteitskalender. 

 
2.5 Passend onderwijs 
 
Bij het ingaan van de Wet op het Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 werd het begrip ‘indicatiestelling’ 
vervangen door het woord ‘Toelaatbaarheidsverklaring’ (TLV). 
Alle leerlingen die ingeschreven staan op De Zevenster beschikken over een TLV. Nieuwe leerlingen kunnen 
alleen met een TLV worden aangemeld. Na doornemen van hun dossier door de commissie voor begeleiding 
wordt gekeken of De Zevenster de leerling wel of niet van een passend onderwijsaanbod kan voorzien. 
De Zevenster heeft een zorgondersteuningsprofiel geschreven voor de SO en de VSO afdeling. De profielen zijn 
terug te vinden op de website van De Zevenster en liggen ter inzage op school. 
Het Samenwerkingsverband voor PO Lelystad/Dronten is bekend met het plan van de SO-afdeling en het 
Samenwerkingsverband VO-VSO is bekend met het plan van de VSO-afdeling.  
De MR heeft ingestemd met de plannen. 
 
2.6   Het school-ondersteuningsprofiel 
 
Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld.  
Een ondersteuningsprofiel voor de afdeling van 4 t/m 12 jarigen en voor de afdeling 12 t/m 20 jarigen. Dit is 
een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs.  
Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en welke 
ondersteuning onze school biedt. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aanbod van de ondersteuning in de regio. 
Ook wordt duidelijk welke ondersteuning er nog niet voorhanden is binnen het samenwerkingsverband (SWV). 
De ondersteuningsprofielen zijn terug te vinden op de website van De Zevenster. 
 
Ons ondersteuningsprofiel bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: 

 Korte typering van De Zevenster 

 De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen 
rekenen. 

 De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 
personeelsbestand en van buiten de school)  

 De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 
 
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: Onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. 
Onderwijs: 
Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen en als team zijn wij bekend met handelingsgericht 
werken en multidisciplinair werken.  
Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen de kinderen, op het gebied van aanbod, tijd en instructie. 
Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is 
bieden wij extra ondersteuning. 
Wij analyseren sinds 2014 de leerresultaten van onze leerlingen en zijn gestart met de gebieden mondelinge en 
schriftelijke taal en rekenen. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar zeker ook over het 
welbevinden van de leerling en aanscherpen van het onderwijsaanbod. Op basis van de analyses worden 
groepsplannen en ontwikkelingsperspectief en uitstroomperspectiefplannen vastgesteld. Ook ouders worden 
hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod.  
In het schooljaar 2017-2018  hebben wij ons verder bekwaamd in het werken met groepsplannen en 
onderwijsarrangementen op vijf domeinen voor de SO afdeling en 6 domeinen voor de VSO afdeling. We 
maken hierbij gebruik van de PDSA cyclus om het proces van continu verbeteren positief te laten verlopen en 
het opbrengst gericht werken op pedagogisch en didactisch gebied na te streven.  
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Begeleiding: 
De Zevenster beschikt over de commissie voor begeleiding (CVB), waarbij besprekingen met en zonder ouders 
gevoerd worden. De commissie voor begeleiding bestaat uit een orthopedagoog/gezondheidszorg-psycholoog, 
intern begeleider(s), jeugdarts GGD en schoolmaatschappelijk werk MEE. De commissie voor begeleiding is een 
belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De directeur is voorzitter van de commissie voor 
begeleiding.  
Onze school stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief op. Het evalueren van het 
ontwikkelingsperspectief vindt jaarlijks 2x plaats tijdens de interne leerlingbespreking in januari en tijdens de 
interne rapportagedagen in juni en wordt teruggekoppeld naar de commissie voor begeleiding en ouders.  
De leerkracht volgt de leerling in zijn ontwikkeling en draagt zorg voor een uitdagend, stimulerend en 
ambitieus onderwijsaanbod. 
De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren verloopt goed. De overdracht naar het vervolgonderwijs 
vraagt extra investering in tijd en kennismaken met mogelijkheden voor vervolgonderwijs, er is sprake van een 
warme overdracht.  
Goede contacten met ouders zijn erg belangrijk en ouders worden gezien als partner. 
 
Beleid: 
Procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij 
onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.  
Het onderwijsleerproces en alle bijbehorende documenten worden in een beleidsstuk uitgeschreven en is ter 
inzage beschikbaar. 
  

2.7 De organisatie op De Zevenster 

2.7.1 Schoolgrootte  

Met de start van het schooljaar staan er 113 leerlingen ingeschreven bij ons op school 
Het gebouw heeft 8 leslokalen op de SO afdeling. Daarvan worden er 4 gebruikt voor onderwijs, 1 voor 
logopedische behandeling en toets/testruimte  voor de ortho pedagogen. De SO afdeling heeft een kleine 
keuken waar de SO leerlingen ‘koken op wonen’ wordt aangereikt. Dit is de helft van een ruimte die in tweeën 
is gedeeld door een kastenwand. De andere helft wordt ingezet als werkruimte en verschaft toegang tot een 
groot assortiment aan ondersteunend lesmateriaal.  
Drie lokalen worden verhuurd aan ’s Heerenloo voor de naschoolse en vakantieopvang Sterrenloo.    

Op de VSO afdelingen zijn dertien leslokalen. vijf lokalen worden gebruikt voor lesgeven aan groepen.  Er is een 
hout- en technieklokaal, een lokaal voor textiel en creatief werken en een lokaal voor het werken met een 
kleinere groep leerlingen uit de VSO groepen. Denk bijv. aan geven van stage-cursus, ICT onderwijs. Hier is na 
schooltijd ruimte voor teambijeenkomsten. Een leslokaal is ingericht als schoolbibliotheek en ‘winkel’ waar de 
leerlingen concreet en handelend hun rekenvaardigheden kunnen vergroten en eerste 
werknemersvaardigheden vanuit een kleinschalige opzet aangereikt krijgen. Er is een werklokaal waar bv de 
was wordt opgevouwen, waar toetsen kunnen worden afgenomen, waar aan projecten wordt gewerkt of 
leerlingen even n alle rust alleen of in een klein groepje kunnen werken. Op de VSO afdeling bevindt zich een 
professionele keuken, die wordt gebruikt door leerlingen van de VSO afdeling. 

In de school zijn twee gymlokalen voor het geven van gymlessen. In de kleine zaal wordt motorische remedial 
teaching en fysiotherapie gegeven en bewegingsonderwijs aan leerlingen van m.n. de SO afdeling en de 
onderwijs-zorggroep.   
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2.7.2 Indeling in bouwen  

De groepen van de SO afdeling op De Zevenster hebben allemaal een kleur als naam. De groepen zijn verdeeld 
in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

De groepen van de VSO afdeling hebben een ‘code’ als naam. OB-a staat bijv. voor onderbouw a. 

2.7.3 Hoe worden de groepen samengesteld?  

De leerlingen op De Zevenster zitten in een groep en krijgen lesactiviteiten aangeboden door een leerkracht 
met zoveel mogelijk ondersteuning van een onderwijsassistent.  
Bij het plaatsen van leerlingen in de groepen houden we rekening met:  

 de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerling  

 de leeftijd van de leerling  

 de samenstelling van de groep  

 gedragskenmerken van de leerling(en) in de groep 
Kenmerkend voor het onderwijs op De Zevenster is dat de leerling altijd verder gaat met de leerstof op zijn of 
haar niveau.  

2.7.4 Groepsgrootte  

Maximumaantal leerlingen op de SO en VSO afdeling is 14 leerlingen. (m.u.v. de VSO bovenbouw groep waar 
leerlingen in de loop van het schooljaar stage gaan lopen). 
Maximumaantal leerlingen van de onderwijs-zorggroep is 9 leerlingen en structureel dubbele bezetting op de 
groep op alle dagen van de schoolweek. 
 

2.7.5 Functies  
 
Om de leerlingen goed onderwijs te geven en begeleiding van hen en hun ouders mogelijk te maken, zijn op De 
Zevenster de volgende functies en taken aanwezig:  

 De directie is eindverantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het 
financieel beleid. De directie geeft leiding aan de school en is medeverantwoordelijk voor het 
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid.  

 De intern begeleider werkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het onderwijskundig beleid. 
Ook begeleidt hij/zij de leerkrachten in hun aanpak van de leerlingen. Als leerlingen buiten de school 
begeleiding krijgen, dan heeft de intern begeleider contact met deze instanties.  

 De groepsleerkrachten en de vakleerkrachten bewegingsonderwijs zijn verantwoordelijk voor passend  
lesaanbod  aan de leerlingen.  
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 De onderwijsassistent assisteert de leerkracht bij het uitvoeren van de lessen .  

 De leraar-ondersteuner werkt onder verantwoording van de leerkracht (mentor) van de leerlingen. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van praktijkaanbod op het VSO. De groepsgrootte is maximaal 
6 leerlingen.  

 De conciërge is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en de inventaris. Hij zorgt ervoor 
dat alle materialen aanwezig zijn.  De conciërge ondersteunt bij calamiteiten en pedagogische 
ondersteuning is aan de orde. 

 De administratief medewerkers zijn verantwoordelijk voor de verzorging van de 
leerlingenadministratie, de personeelsadministratie en de financiële administratie. Zij ondersteunen 
de directie bij administratieve zaken.  

 De logopedist is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen met spraak-taal problemen.  

 De fysiotherapeut is verantwoordelijk voor de motorische begeleiding van leerlingen.  De 
fysiotherapeut staat niet op de formatielijst van De Zevenster. Behandeling wordt op locatie van 
school gerealiseerd. 

 De ambulant begeleider begeleidt vanuit De Zevenster leerlingen en leerkrachten in het praktijk 
onderwijs.  

 De schoolarts verzorgt namens de GGD de medische controles. 

 De maatschappelijk werkende begeleidt ouders en wijst hen de weg naar andere instanties als ouders 
vragen hebben over hun kind of de situatie thuis.  

 

       
 

 
Wij zijn een school met twee afdelingen. De afdeling voor 4 t/m 12 jarigen, onze SO-afdeling en de VSO-
afdeling met leerlingen in de leeftijd van 12 tot maximaal 20 jaar. De interne lijnen zijn kort.  
 
De commissie voor begeleiding (CvB) is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. De directeur is 
voorzitter van de commissie voor begeleiding.  
De CvB van De Zevenster bestaat uit de volgende personen: 
de directeur    dhr. V. van Dam 
de orthopedagogen   dhr. B. Noorman 
de maatschappelijke deskundige               mevr. E. Filart  MEE 
de jeugdarts    mevr. M. Dijs  GGD 
locatie leider                 dhr. M. van Iersel  
de intern begeleider                               mevr. N. van Eijck 
 
Elk commissielid doet vanuit zijn eigen deskundigheid onderzoek t.b.v. de begeleiding van een leerling en geeft 
vanuit dit onderzoek handelingsadviezen. 
De intern begeleider is structureel aanwezig bij de vergaderingen van de commissie om actuele informatie 
vanuit de leerlingenzorg toe te voegen indien nodig. 
Groepsleiding zit op uitnodiging van de commissie bij vergaderingen om bevindingen direct door te geven of 
informatie te ontvangen. 
 
Beschikbare deskundigheid: 
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne 
deskundigheid. Denk hierbij aan gediplomeerde intern begeleiders (leerkrachten met speciale taak), 
gedragsspecialisten (master sen), orthopedagogen, logopedist, motorisch remedial teacher en ambulant 
begeleider en onderwijsmedewerker(s) die zich door scholing verdiept hebben in de doelgroep en hun 
specifieke begeleiding en ondersteuningsbehoefte. Methodieken en programma’s. 
De begeleiding van leerlingen met een licht tot zware verstandelijke beperking wel of niet in combinatie met 
ADHD of ASS, motorische problematiek en andere syndromen vragen om verantwoorde en deskundige 
begeleiding.  

conciërge logopedie kantoor
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De deskundigheid binnen ons team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Naast 
individuele scholing passend bij de doelgroep van de school wordt er tijdens de teamvergaderingen en 
studiedagen aandacht gegeven aan expertiseoverdracht  door collega’s van de eigen organisatie of van collega 
scholen. 
Vanuit school wordt het ook belangrijk gevonden om de expertise over te dragen aan collega scholen binnen 
het samenwerkingsverband. 
Leren van en met elkaar is erg belangrijk in deze tijd van vernieuwing en verandering. 
Collega’s maken gebruik van actueel cursus- en scholingsaanbod passend bij de doelgroep die de school 
bezoekt. 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten.  
Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van andere vormen van speciaal onderwijs en opleidingsinstituten.  
De scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen een beroep doen op de expertise binnen school i.o.m. 
bestuur en afspraken binnen het SWV.  
De Zevenster deelt haar expertise met scholen verbonden aan Speciaal Centraal.  
 
 
 

 
 

Studiedag voor het personeel 
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Inzet medewerkers: 
De medewerkers werkzaam in onze organisatie zijn in dienst van stichting SchOOL.  
 
Bij ziekte van de groepsleiding en vakleerkrachten wordt zo snel mogelijk vervanging gezocht of gezocht naar 
een andere passende oplossing. Helaas zijn er niet altijd invallers beschikbaar.  
Als er geen vervanging is, worden leerlingen verdeeld over andere groepen. Een enkele keer zijn we 
genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Dit is echter altijd de laatste optie en gebeurt in overleg met de 
ouders. Zij worden dan altijd zo vroeg mogelijk ingelicht. 
 
Het team in beeld  

Directeur SO en VSO Vincent van Dam 
 

Locatie Leider                   SO en VSO Martijn van Iersel 
 

Vakleerkracht Bewegen Natascha Pruijs (so/vso) 
 

Leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 

SO en VSO 
 
 
 
 
 
 

Andrea Baars 
Annelies Sandstra 
Dorina van den Berg 
Gea Kooreman 
Heidi Visser - Aalders 
Ilone van Twuyver 
Iris Kremer 
Jeanne Steegs 
Katja Hoekman 
Lenny van Dijk 
Marcel Lania 
Martijn van Iersel 
Rachelle van Manen  
Suzanne Duijker  
Willemien Ribbers  
Yvette Pels  

Onderwijsassistenten SO en VSO Cynthia Kint  
Dunya Uitman 
José van Brussel 
Khalid Moussaten 
Kristel Wallinga 
Lenie Westbroek 
Marije Bisschop 

Leraar-ondersteuners VSO Janet Schonewille 
Marjo Vos 
Mirjam Schnieders 
Patricia Grimm 

Intern begeleiders 
IB+ stage  

SO en VSO ob, mba, mbc 
VSO mbb, bba, uitstroom. 

Nicole van Eijck 
Jeanne Steegs 
 

Administratie Financieel 
Leerlingen 
Stage 

Claudia Wentholt  
Martie Konradt 

Conciërge  SO en VSO Richard van Bodegom 
 

Logopedist Coördinator totale   
communicatie en logopedische 
behandeling leerlingen SO en VSO 

Marie Louise Hannink 

Ambulant begeleider VO Lelystad Bert Noorman 
 

Orthopedagoog Ondersteuning en 
begeleidingsvragen en 
psychodiagnostisch onderzoek 

Bert Noorman 
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Fysiotherapeut Externe deskundige werkplek op 
locatie De Zevenster 

Yorick Verzijden 

Jeugdarts GGD Lid van CvB De Zevenster Marieke Dijs 
 

Schoolmaatschappelijk werk 
MEE 

Lid van CvB De Zevenster Ellen Filart 

Stagiaires ROC  Diverse scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC) en hoger 
beroepsonderwijs (PABO) vragen jaarlijks om stageplaatsen binnen De 
Zevenster 
De begeleiding wordt gedaan door de groepsleiding. Stagiaires dragen 
geen verantwoording en zijn geen aanspreekpunt voor 
ouders/verzorgers. Coördinator stagiaires MBO is M van Iersel. 

 
 
De logopediste screent de instroom SO-VSO leerlingen, indien nodig, op het gebied van stem, spraak/taal, 
gehoor. Naar aanleiding van dit onderzoek neemt de logopediste de leerling al of niet in behandeling. 
Voorafgaande aan de behandeling vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders/verzorgers. Zij geeft 
individuele logopedie en daarnaast logopedie aan kleine groepjes leerlingen of groepslessen in overleg met de 
groepsleiding. 
 
De orthopedagoog kan diverse tests uitvoeren t.b.v. herindicatie of wanneer de school dit nodig acht . Ze 
maken deel uit van de commissie voor begeleiding. Doel van de onderzoeken is het geven van 
handelingsgerichte adviezen, zodat een leerling optimaal begeleid kan worden.  
 
De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de SO/VSO groepen, ondersteunen 
leerlingen en hebben zitting in de CvB. 
 
De vakleerkracht gymnastiek is verantwoordelijk voor de lessen bewegingsonderwijs en verzorgd motorische 
therapie voor een aantal leerlingen van de school. Vanuit “School in verbinding” is er na schooltijd 1x in de 
week club extra. 
 
De fysiotherapeut is niet aan school verbonden, maar behandelt wel een aantal leerlingen onder en na 
schooltijd in school. Dit gaat altijd via de verzekering van de ouders/verzorgers. Informatie is op school te 
verkrijgen. 
 
De jeugdarts doet medisch onderzoek. Ze maakt deel uit van de commissie voor begeleiding. Voordat er 
onderzoek plaats vindt, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de GGD en uitgenodigd. De 
onderzoeken vinden meestal op school plaats. Zij geeft handelingsgerichte adviezen zodat een leerling zo 
optimaal mogelijk begeleid kan worden.  
 
De maatschappelijk werkende is via MEE aan onze school verbonden. Ze is betrokken bij 
begeleidingsonderzoeken, waarvoor zij op huisbezoek kan komen. Zij maakt deel uit van de Commissie voor 
Begeleiding en geeft vanuit deze discipline handelingsgerichte adviezen.  
Contactpersoon De Zevenster:  mevr. E. Filart 
 
 
  



17 

 

De voorzieningen van De Zevenster 
- Afgebakende speelterreinen SO en VSO afdeling 
- Twee gymzalen 
- Snoezelruimte 
- Logopedie op locatie twee dagen in de week 
- Inzet externe fysio therapie op locatie 1 dag in de week 
- Ortho pedagoog op locatie twee/drie dagen in de week  
- Naschoolse opvang en vakantieopvang Sterrenloo van ‘s Heerenloo 
- Praktijklokalen VSO afdeling 
- Schooltuin en schoolkas 
- Interne en extern begeleide stage voor leerlingen ouder dan 15 jaar 
- Extern stage netwerk 
 

 
 

 
2.7.6 De groepen en de bezetting De Zevenster  
 
De groepsnamen op de SO-locatie hebben een kleur en op de VSO een naam gekoppeld aan de bouw. 
De bezetting bestaat voor iedere groep uit een leerkracht en een onderwijsassistent m.u.v. de groepen  Mb-a, 
Mb-b en Bba van de VSO afdeling. De ondersteuning van onderwijsassistent van vier dagen wordt verdeeld 
over deze drie groepen. 
Bij een aantal groepen staan vier medewerkers vermeld. Dit heeft te maken met parttime werken binnen de 
schoolorganisatie of voor de groep. 
 
De indeling van de groepen wordt jaarlijks bekeken en in overleg komt er een nieuwe indeling tot stand. De 
samenstelling en bezetting van de groep heeft te maken met diverse factoren. Leeftijd, onderwijs- en 
begeleidingsbehoefte van de leerlingen staan centraal. Streven is om op schoolniveau zo optimaal mogelijk 
tegemoet te komen aan de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van de leerlingen. Het is belangrijk om de 
leerlingen een stimulerende leer- ontwikkelomgeving aan te bieden om ze voor te bereiden op hun 
toekomstige plaats in de samenleving. 
 

2.8.7 Groepsindeling    
SO afdeling 

Leerkracht Onderwijsassistent 

Blauw 
4-7 jarigen 

Annelies 
Heidi 

Ma, di,  
Woe, do. vrij 

Dunya 
Cynthia 

Ma, di, woe 
Do, vr 

Geel 
6-8 jarigen 

Gea 
Martijn 

Ma, di, do, vrij 
Woe 

Kristel 
Dunya 

Ma, Di, woe,  
Do, Vrij  

Oranje 
8-11 jarigen 

Lenny  
Yvette 

Ma, di, woe  
Do, vrij  

Marije Ma t/m vrij 

Groen 
10-12 jarigen 

Suzanne  
Iris 

Ma, di, woe, do 
do, vrij 

Cynthia 
José 

Ma, woe 
Di,do, vrij 
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VSO afdeling  
Leerkracht 

 
Onderwijsassistent 

Ob 
12-13 jarigen 

Willemien 
 

Ma, di, woe, do 
 

Khalid 
Patricia 

Ma t/m vr 
Vr 

Mb-a 
13-14 jarigen 

Martijn 
Marcel 

Ma 
Di t/m vr 

Patricia Woe  

Mb-b 
14-16 jarigen 

Andrea  
Katja 

Ma, do, vrij 
Di, woe 

Lenie Ma, di, do 

Mb-c 
Onderwijs-zorg groep 

Mirjam 
Ilone 

Ma, di 
Woe, do, vrij 

Nikita 
Patricia  

Di, woe, do 
Ma, vrij 

Bb 
16-18 jarigen 

Rachelle 
Dorina  
 

Ma, di, 
Woe, do vrij 
 

  

  
Leraar ondersteuner 

  

Ondersteuning bij 
groepsdoorbrekend 
werken 

Janet 

Marjo 

 

Di t/m vr 
Ma, di, vrij 

  

 
            
    
        

3. De organisatie van het onderwijsaanbod 
 

3.1  Schooltijden- en onderwijstijd  

De deuren van de school gaan om 8.15 uur open voor de leerlingen. We verwachten dat alle leerlingen om 8.30 
uur in de groep zijn en afscheid hebben genomen van hun ouders/verzorgers. Om 8.30 uur starten de lessen. 
De school gaat om 15.00 uur uit.  

Gedurende het eten en drinken bieden we de kinderen een onderwijsactiviteit aan en in de jongere groepen en 
groepen met een intensieve ondersteuningsbehoefte wordt er specifiek aandacht geschonken aan de wijze 
waarop men gezamenlijk eet en drinkt. De leerlingen hebben in de ochtendpauze een kwartier begeleid spel 
buiten de groep en in de middag een half uur pauze. De leerlingen verblijven de hele dag op school en er zijn 
twee eet en drinkmomenten ingeroosterd. 

 
3.2  Wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut 
 
Aantal uren leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar       880 per schooljaar. 
Aantal uren leerlingen 7 jaar en ouder in het SO      940 per schooljaar. 
Aantal uren leerlingen in het VSO    1000 per schooljaar. 
 
De pauzes kunnen per groep verschillend zijn door de gymtijden.  Elke groep gaat in de ochtend 15 minuten 
naar buiten. De middagpauze duurt een half uur. De totale schooldag komt dan op 5 uur en 45 minuten en op 
woensdag 3 uur en 30 minuten.  
 
De leerlingen blijven allen over op school, er is sprake van een continurooster. 
De leerkrachten van de groep maken een weekrooster waarin het aanbod per dag beschreven staat.  Op 
schoolniveau bestaan er richtlijnen hoeveel tijd je aan een bepaald ontwikkelings- vakgebied minimaal moet 
besteden per bouw (leeftijdscategorie en onderwijs begeleidingsbehoefte) 
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger een kalender met daarop vermelding van 
vrije dagen/vakanties, geplande studiedagen, bijzondere activiteiten onder schooltijd en van de dagen dat de 
jongste leerlingen vrij zijn, i.v.m. hun verplichte onderwijstijd. Jongste leerlingen zijn de leerlingen tot 7 jaar. 
Ouders/verzorgers van de jongste leerlingen krijgen tevens een apart overzicht van de vrije dagen. 
Op de laatste pagina (bijlage) ziet u een totaal overzicht van de jaarplanning wat betreft de dagen dat de 
leerlingen geen school hebben.  
Wijzigingen op dit rooster worden op tijd aan ouders/verzorgers en vervoerder doorgegeven. 
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3.3  Maatregelen ter voorkoming en bestrijding lesuitval en schoolverzuim 
 
Bij ziekte, bezoek aan dokter en tandarts of andere dringende verzuimredenen, moet de leerling afgemeld 
worden. Ouders/verzorgers kunnen bellen tussen 8.15- 8.30 uur. De bus-begeleider of chauffeur is niet degene 
die het kind afmeldt, dit is en blijft de verantwoording voor de ouders/verzorgers van de leerling. 
De conciërge noteert naam van de leerling en reden van afwezigheid en geeft dit door aan de groepsleiding. 
 
De groepsleiding ontvangt tussen 8.15- 8.30 uur de kinderen. Indien ouders/verzorgers behoefte hebben om 
met de groepsleiding te spreken dan geeft de conciërge dit door aan de groepsleiding en de groepsleiding belt 
ze dezelfde dag nog terug op een voor hen geschikt moment. 
Daarnaast kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van de groepsmail, het contactschrift of de agenda om 
afspraken of bijzonderheden te vermelden zodat de groepsleiding dit op de absentielijst in kan vullen.  
Is een leerling meerdere malen afwezig zonder opgave van reden dan wordt de leerplichtambtenaar op de 
hoogte gebracht door de directie. Verzuim wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.  
Wanneer er sprake is van veel verzuim worden de ouders voor een gesprek uitgenodigd op school om het 
verzuim te bespreken.  
Het verzuim wordt ook in de commissie voor begeleiding aan op de agenda gezet en indien nodig wordt er 
actie op uitgezet.  
Veel verzuim wordt tevens gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht 
door de directie van de school. 
Extra verlof moet worden aangevraagd middels een aanvraagformulier. 
Deze formulieren zijn op school aanwezig en staan op de website van de school. 
Na toekenning ontvangen de ouders een kopie van de aanvraag met toestemming. 
De eerste twee weken na de zomervakantie is extra verlof wettelijk niet mogelijk. 
 

3.4 De vakgebieden  

Inleiding: 
De onderstaande vakgebieden zijn van toepassingen op de SO en de VSO afdeling van De Zevenster. In het 
groepsplan van de groep wordt aangegeven hoeveel onderwijstijd er aan een vakgebied besteed wordt. Op de 
VSO afdeling wordt er meer en meer accent gelegd op praktisch werken en voorbereiden op uitstroom naar 
passende vorm van arbeid. Geleerde vaardigheden leren en kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk is 
belangrijk. Typerend voor het onderwijs op De Zevenster is handelend leren en werken. Geïntegreerd 
onderwijsaanbod en m.n. voor de jonge leerlingen staat spelend leren en thematisch werken centraal. 
 
 

3.4.1 Taal- en leesonderwijs 

Cognitieve ontwikkeling 
Hier verstaan we de volgende gebieden onder: Werken met ontwikkelingsmateriaal, lezen, schrijven, spelling, 
mondelinge taal, kringactiviteiten en rekenen. 

Er wordt vanaf de jongste groepen aandacht besteed aan (voorbereidend) rekenen, lezen, schrijven en taal. Er 
is volop aandacht voor het stimuleren van de taalontwikkeling van onze leerlingen. Te denken valt aan: praten 
en luisteren, de ontwikkeling van de woordenschat, begrijpend luisteren en lezen, spelling en woord- en 
zinsbouw en schrijven. 

Het taalonderwijs is erop gericht dat leerlingen taalvaardigheden effectief gebruiken. Ze moeten zich zoveel als 
mogelijk verstaanbaar en begrijpelijk uitdrukken en verstaan en begrijpen wat anderen meedelen. Het 
taalonderwijs is dus vooral gericht op praktisch en functioneel taalgebruik. Daarbij staat het bevorderen van 
redzaamheid en zelfstandigheid centraal. De leerlingen leren op een bij hen passende manier te communiceren 
en zich te bewegen in omgevingen waar op verschillende manieren wordt gecommuniceerd. Voor het leren 
communiceren wordt gebruik gemaakt van een vorm die bij de leerling past. Dit kan zijn: gesproken en 
geschreven taal en beeldtaal, waarbij gebruik gemaakt wordt van picto’s, gebaren, lichaamstaal, communicatie 
met behulp van technologie of andere hulpmiddelen. 
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Bij het taal- en leesonderwijs maken wij gebruik van o.a. de volgende methoden: 
Lezen moet je doen, Kijken Kiezen, Pictolezen, Veilig Stap voor Stap. 

Voor begrijpend lezen en spelling maken wij gebruik van: 
Pictolezen, Leesaardig, Humpie Dumpie, Spelling langs de Lijn, SchoolTV Nieuwsbegrip. 

Soms is er een individuele aanpak op dit gebied in samenwerking met de logopediste. Goede communicatie 
betekent dat een leerling leert luisteren en zich zo duidelijk mogelijk leert uitdrukken. In lessituaties, zoals het 
kringgesprek, kan dit dagelijks worden geoefend. Als taal niet toereikend is voor een leerling kunnen andere 
communicatiemiddelen worden gebruikt, zoals gebaren en symbolen of hulpmiddelen zoals een 
spraakcomputer. De logopediste heeft hierin een ondersteunende en adviserende taak. 

We maken gebruik van de gebaren van de Weerklank en de vijfhoekpictogrammen. Deze worden door de hele 
school ingezet bij het dagprogramma en dagactiviteiten. 

De leerlingen worden 1 keer per jaar getoetst op technisch leesniveau middels de vernieuwde AVI toetsen en 
CITO DMT. De leerkracht neemt een tweede afname af wanneer blijkt dat een leerling ontwikkeling heeft 
gemaakt. 
De leerlingen worden 1x per jaar getoetst met CITO begrijpend lezen voor speciale leerlingen. 
 
De leerlingen die spellingsvaardig zijn worden 1x per jaar getoetst met CITO Spellingsvaardigheid voor speciale 
leerlingen. 
Binnen school wordt er gebruik gemaakt van CITO TAAL voor ZML.  De toets is opgenomen in het toetsbeleid 
van de school.   
 

    

 

3.4.2 Rekenen/Wiskunde  

Op De Zevenster maken we gebruik van de methode de Rekenboog in alle groepen. Leerlingen die vaardig zijn 
in bewerkingen kunnen deels gebruik maken van Maatwerk. 

Rekenboog: 
Kerngedachte is dat reken-wiskundeonderwijs zinvol en betekenisvol moet en kan zijn voor de zml leerling. Het 
moet zinvol zijn tijdens het leren van 4 tot 20, maar ook zinvol met het oog op redzaamheid in het dagelijks 
leven (wonen, werk, vrije tijd) nu en in de toekomst. 
Uitgangspunten van Rekenboog zijn: betekenisvol leren, rekenen in contexten, doelgericht toewerken naar 
latere zelfredzaamheid en interactiviteit (rekenen doe je samen). 
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Vijf leergebiedsspecifieke kerndoelen. 
  1.     De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen. 

2.     De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties. 
3.     De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties. 
4.     De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten 
         en eenheden. 
5.     De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen. 

  
De leerlingen worden 1x per jaar getoetst met CITO rekenen voor speciale leerlingen of CITO Rekenen voor 
ZML. 

3.4.3 Wereldoriëntatie  

Wereldoriëntatie wordt gekoppeld aan de leef en belevingswereld van de leerlingen. 
Leerlingen oriënteren zich op hun omgeving en op de dingen die zich daarin voordoen. Ze leren om te kijken 
naar de wereld: dichtbij, veraf, toen en nu. We maken daarbij ook gebruik van de mogelijkheden van de media 
en het digibord. 
Op De Zevenster wordt er geen gebruik gemaakt van methodieken. De SO afdeling werkt  met thema’s/ 
projecten passend bij de belevingswereld van de leerlingen en tijd van het jaar. Op de VSO afdeling wordt 
Buitendienst ingezet voor natuur/ biologie, nieuwsbegrip en weekjournaal voor actuele zaken en werkt men 
thematisch aan diverse onderwerpen vanuit belangstelling van de leerlingen of actuele zaken uit de dagelijkse 
samenleving.  
 
Bevordering van gezond gedrag komt thematisch aan bod. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan persoonlijke redzaamheid. 
Lichaamsverzorging, gezond eten en drinken en lichaamsbeweging staan centraal in het aanbod. 
In de omgevingsverzorging komen allerlei huishoudelijke activiteiten aan bod. Zoals het op orde houden van je 
omgeving, werkplek, etc. en hygiëne. Dit  zijn dagelijks voorkomende zaken/activiteiten waarop jong leeftijd al 
aandacht aan geschonken wordt. 
 
Op de SO en de VSO afdeling wordt er ‘koken op wonen’ aangeboden. 
In kleine groepen werken de leerlingen buiten de groep o.b.v. een onderwijsassistent of leraar-ondersteuner 
aan een eenvoudig gerecht en leren zij om te gaan vanuit de basis met keukengerei, kook-taal, maatinhouden 
en hygiënisch en veilig werken. 
 
Door het jaar heen worden er diverse activiteiten georganiseerd onder het thema ‘Ik lekker fit’. Er wordt 
aandacht geschonken aan: hoe ga je om met je vrije tijd, het belang van bewegen en goede voeding. 
Tijdens de kooklessen op school, bewegingsonderwijs, lessen sociale vaardigheden wordt er aandacht gegeven 
aan gezond gedrag en zal het onderwerp ‘Ik lekker fit’ voortgezet worden. De lessen zijn educatief en speels en 
worden door de leerlingen als plezierig ervaren op beide afdelingen van de school. 
 
 

3.4.4 Schrijven  

Schrijven is een basisvaardigheid voor het dagelijks leven; op school en werk, thuis en in het sociale leven. 
In het beginnend schrijfonderwijs is veel aandacht voor de techniek van het schrijven. Het leren van de juiste 
schrijfbeweging staat centraal. Uiteindelijk ontwikkelen de leerlingen en leesbaar eigen handschrift.  

De methode die we gebruiken bij het schrijven is: Schrijven in de basisschool en we richten ons in eerste 
instantie op het blokschrift. 

Leerlingen die motorisch niet vaardig zijn om te leesbaar te kunnen schrijven maken gebruik van de computer 
om tekst te verwerken. 

  



22 
 

3.4.5 Expressie  

Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in de 
wereld om hun heen. Dit vindt zowel binnen school als buiten school plaats. 
De leerlingen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en 
beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.  

Kunstzinnige oriëntatie wil bijdragen aan de waardering die leerlingen hebben voor culturele en kunstzinnige 
uitingen in hun omgeving: 

 leerlingen leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de 
aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie.  

 leerlingen maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken.  

 leerlingen spelen en bewegen.  

 leerlingen leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken. Met behulp van het bovenstaande 
leren de leerlingen zichzelf te uiten.  

Op De Zevenster worden de expressievakken thematisch en soms projectmatig aangeboden op de SO afdeling 
op groepsniveau. 

Op de VSO afdeling vindt het aanbod niet allen in de groep plaats, maar ook erbuiten. Op de VSO afdeling zijn 
een techniek lokaal en creatief lokaal en worden er activiteiten in periodes van 8-9 weken aangeboden door 
een leraar-ondersteuner of onderwijsassistent. 

    

 

3.4.6 Bewegingsonderwijs  

Bewegen in en om de school  
Wij willen ieder kind de kans bieden om zich te ontwikkelen in een veilig pedagogisch klimaat, ook op het 
gebied van bewegen.  
Wij willen ieder kind optimaal leren bewegen, zodat iedere kind succes- en plezier in het bewegen ervaart.  
Daarvoor bieden wij als school bewegingsactiviteiten aan voor elk kind, onder schooltijd én na schooltijd. Wij 
willen de kinderen laten beleven wat er in Lelystad mogelijk is, zodat ieder kind kan ervaren welke 
beweegactiviteit het kind leuk vindt. Hiermee leggen we de basis voor een leven lang bewegen en dragen we 
bij aan een gezonde en actieve leefstijl.   
Om dit te realiseren hebben wij gekozen voor een vakspecialist: de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Onze 
vakleerkracht bewegingsonderwijs is, samen met 21 andere vakleerkrachten, lid van de vakgroep 
bewegingsonderwijs en de spil in het bewegen op onze school. 
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De Vakgroep Bewegingsonderwijs  
Zorgt voor een breed aanbod, waar de scholen hun eigen keuze uit kunnen maken: 

 Bewegingsonderwijs: Doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8, vanuit een gezamenlijke visie 
met het werkboek bewegingsonderwijs als basis. 

 Een leerlingvolgsysteem dat past binnen het zorgsysteem van de school. 

 Goed ingerichte en veilige gymzalen. 

 Scholing en kennisdeling van de vakleerkrachten. 

 Sportdagen (spelletjes dag, atletiek, survival, watersportdag en schaatsen) 

 Samenwerking met de sport (sportdagen, sporttoernooien en naschools aanbod) op basis van Fair Play 
en passend bij het beweegniveau van de kinderen 

Informatie over de vakgroep en de activiteiten op: www.bewegingsonderwijslelystad.nl 
 
Bewegingsonderwijs  
Bewegingsonderwijs wordt voor alle groepen twee keer per week verzorgd door de vakleerkracht. De 
gymnastieklessen zijn zoveel mogelijk over de week verdeeld.  
Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen sportkleding (t-shirt en korte broek) 
Gymschoenen zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om te weten dat sommige onderdelen prettiger te 
beoefenen zijn met gymschoenen (zoals muurklimmen en voetbal). Let wel: gladde zolen zijn gevaarlijk en 
zolen die afgeven op de zaalvloer mogen niet.  
Na de gymles vinden wij het belangrijk dat uw kind zich even goed opfrist.  
Douchen is gewenst, het wassen verplicht! We spreken af dat gezicht, oksels en voeten worden gewassen. 
(m.u.v. de blauwe groep) 
Het is namelijk erg prettig wanneer alle kinderen na de gymles weer fris en opgewekt terugkomen in de klas.  
Indien sommige leerlingen zich zonder toezicht niet volgens de regels kunnen gedragen, kan het nodig zijn dat 
de leerkracht in de kleedkamers aanwezig is. Hij/zij zal, nog voor het betreden van de kleedkamers, melden dat 
hij/zij binnenkomt, zodat elk kind zich daarop kan voorbereiden. 
Mocht u nieuwsgierig zijn: De vakleerkracht organiseert jaarlijks inlooplessen voor ouders/verzorgers/opa’s en 
oma’s. 
 
Leerlingvolgsysteem en LOGOS 
Het leerlingvolgsysteem voor bewegen volgt de ontwikkeling van de kinderen gedurende de hele school 
carrière. Voor de kinderen en ouders/verzorgers wordt zo duidelijk welke groei het kind doormaakt. De 
gegevens worden ook gebruikt om ouders/verzorgers te adviseren: zowel bij zorg als talent. 
Twee keer per jaar ontvangt de leerling een speciaal gymrapport wat samen met het OOP meekomt en de 
ouders/verzorgers een goed beeld geeft van de ontwikkeling van hun zoon/dochter. 
 
Speciale hulp: MRT,  Rots en water & Boksend opvoeden 
Voor kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken biedt de vakleerkracht een extra 
beweegmoment aan in een kleine groep.  
Het steuntje in de rug kan zowel op het gebied van bewegen als op de sociaal emotionele ontwikkeling liggen 
(het omgaan met elkaar, onzekerheid etc.). 
 
Sportdagen en Koningsspelen  
Voor elke bouw is er een sportdag die aansluit bij het niveau en de belevingswereld van de kinderen.  
Op  Koningsdag  zijn we actief met alle kinderen van de SO-afdeling van de school: we organiseren dan een dag 
vol beweegactiviteiten. 
 
Schoolkamp en schoolreizen  
Schoolkamp (stageweek) wordt georganiseerd voor de bovenbouw groepen. Leerlingen leren werkgericht bezig 
te zijn naast ontspanning. Schoolreizen worden voor de verdere groepen op school georganiseerd door een 
commissie van collega’s. De schoolreis sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de groep. 
 
Buiten spelen  
Spelen op de pleinen vinden wij belangrijk. Hiervoor heeft onze school veel verschillend materiaal beschikbaar.. 
Verstoppertje, hinkelen, voetballen, spelen op straat is van alle tijden. Voor kinderen en jongeren is het heel 
belangrijk dat zij buiten kunnen spelen en zelfstandig mobiel kunnen zijn. Dat verhoogt de kwaliteit van het 
leven en is onmisbaar voor een evenwichtige ontwikkeling. Spelend op straat staan kinderen in contact met het 
leven van alle dag.  
 
 

http://www.bewegingsonderwijslelystad.nl/
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Beweegaanbod aansluitend aan schooltijd  
Wij vinden het voor onze kinderen belangrijk om ook na schooltijd de mogelijkheid te hebben om te bewegen 
op hun eigen niveau.  
Op onze school biedt de vakleerkracht, in samenwerking met partners, naschoolse bewegingsactiviteiten aan 
als Club Sportief. Deelname gaat volgens inschrijving en in overleg met de vakleerkracht. Kosten hiervoor 
bedragen € 12,50 per maand. 
 
Scholierensport 
In de eerste schoolweek ontvangen alle kinderen een scholierensportboekje. U kunt met uw kind, tegen lage 
kosten,  kiezen uit kennismakingslessen bij verschillende Lelystadse sportverenigingen.   
Informatie: https://www.sportbedrijf.nl/sport-bewegen/scholierensport/ 
 
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds  
Zie 6.12 Regeling laag inkomen 
 
Ouders en hulp 
Al deze activiteiten voor de kinderen zijn mogelijk door, naast de inzet van de vakleerkracht en 
groepsleerkrachten, een beroep te doen op de inzet van ouders/opa’s/oma’s/oppasouders. Vele handen 
maken licht werk.  
Voor alle sportactiviteiten wordt nauw samengewerkt met de ouderraad.  

 

 

 

 
3.4.7 Sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap  

Sociale en praktische redzaamheid vormt een rode draad binnen ons onderwijs. Het onderwijs is erop gericht 
dat de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen redden in de verzorging van zichzelf en bij deelname aan allerlei 
activiteiten in de samenleving (maatschappelijke redzaamheid). Ze leren omgaan met gevoelens, regels, 
normen en waarden, vaardigheden op juiste momenten inzetten, voor zichzelf opkomen en zelfwaardering 
krijgen(omgangsredzaamheid). 
Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is van fundamenteel belang voor de leerling. 
Belangrijk is het leren omgaan met elkaar en je aan de gedragsregels houden. Dit gebeurt o.a. bij vrije tijd 
momenten, gezelschapsspelen, groepsgesprekken en omgangsregels. Sociale vaardigheden staan structureel 
op het rooster ingepland als SoVa-lessen. 
Sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het dagelijks handelen. 
Aandachtspunten hierin zijn de bevordering van de omgaan met anderen, leren keuzes te maken en leren 
weerstand bieden is een groot aandachtspunt. 

Leerlingen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan en hoe ze problemen oplossen. Voor 
de leerlingen van De Zevenster geen vanzelfsprekende zaak. De samenleving waarin kinderen met een 
verstandelijke beperking (met wel of geen bijkomende problematiek) opgroeien, stelt haar eisen. Kinderen 
worden door het onderwijs voorbereid op de taken en rollen die ze nu en straks vervullen. Iedereen is een 
burger in een democratisch land. Het is belangrijk dat de leerlingen kennis hebben over en inzicht hebben in 
onze waarden en normen. Ook moeten ze natuurlijk weten hoe je je dan moet gedragen. Samenleven vraagt 
om respect en tolerantie.  

Burgerschap 
Bij dit vak overstijgende leergebied gaat het vooral om het kunnen herkennen en onderscheiden van mensen 
en dingen in de omgeving en voorbereiding op en integratie in de maatschappij. Een term die op school steeds 
verder zijn inhoud zal gaan krijgen binnen het onderwijsaanbod. Sociale vaardigheden staan als SOVA op het 
rooster en staan ook centraal in de dagelijkse omgang met elkaar. De school is een leefgemeenschap waarin 
leerlingen gehoord en gezien willen worden. 
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De leerlingenraad  
In het vso op De Zevenster is er een leerlingenraad. In elke groep wordt een klassen vertegenwoordiger 
gekozen die deelneemt aan de leerlingenraad. Elke 4 á 5 weken komen zij bij elkaar in de kamer van de 
directeur van de school. 
In de klas wordt besproken welke agendapunten er vanuit de groep zijn. Deze agendapunten gaan naar Fonny 
en zij maakt er een agenda van die van te voren naar de groepen gaat, zodat er goed voorbereid vergadert kan 
worden. 
De onderwerpen kunnen heel divers zijn. Voorbeelden zijn leerplicht, waarom moet je naar school, de 
jaarplanning, speciale wensen in aanschaf van materiaal, het schoolbudget, maar ook gedrag en vandalisme is 
besproken. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden de onderwerpen serieus besproken. Als er 
zaken onderzocht of uitgevoerd moeten worden, dan worden daar ook samen de afspraken over gemaakt. 
Marianne, administratief medewerkster van de school maakt altijd een verslag van de vergadering en zorgt dat 
het dezelfde dag in de klas is. Zo kan de leerling die zitting heeft in de leerlingenraad alles goed terug vertellen 
aan de klasgenoten. Zo werken de leerlingen in de praktijk aan burgerschap en democratische principes.  
 
Vrije tijd 
Vrijetijdsbesteding is voor leerlingen van onze school geen vanzelfsprekendheid. Deelname aan 
sportactiviteiten, festivals, uitgaan, hobby of clubs vraagt begrip , de juiste begeleiding en kunnen afstemmen 
op de begeleiding en ondersteuning die het kind nodig heeft. 
 
Een uitdagend, stimulerend aanbod met ruimte voor informatieverwerking, motorische vaardigheden en spel 
of praktisch inzicht is voor het kind voorwaarde om deel te kunnen nemen aan activiteiten. Mogelijkheden van 
vrijetijdsbesteding wordt bij de leerlingen en ouders/verzorgers onder de aandacht gebracht. De lesactiviteiten 
van burgerschap, spelactiviteiten op school en andere lessen m.b.t. sociale vaardigheden dragen bij tot 
oriënteren, verkennen en deelname aan vrijetijdsbesteding mogelijkheden buiten de school 
Vanaf dit schooljaar wordt op de Zevenster aan alle groepen Rots en Water aangeboden. Dit gebeurt door drie 
gecertificeerde trainers. De lessen worden gedurende een periode van 10 weken gegeven. Rots en Water is 
een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Het is een weerbaarheids- en anti pest programma. Het is 
de bedoeling om leerlingen sociaal vaardig en weerbaar te maken om zo gezamenlijk, met de hele klas en de 
school een sociaal veilig klimaat te creëren. Veiligheid is een voorwaarde voor groei en ontwikkeling. 
Tijdens een studiedag heeft het gehele team kennis gemaakt met de Rots en Water-training. 

Het leerlingvolgsysteem LOGOS geeft een ontwikkelingslijn aan. De leerkracht schaalt in op welk niveau elke 
leerling  functioneert, en bereidt lessen en activiteiten voor passend bij de onderwijs- en begeleidingsbehoefte 
van de leerling(en).  

 

3.4.8 Leren leren 
 
Taakaanpak, motivatie en werkhouding staan bij Leren leren centraal, al vanaf jonge leeftijd. 
 
De VSO afdeling werkt met taakkaarten. Leerlingen, die lesactiviteiten buiten de groep aangereikt krijgen, 
krijgen van de mentor (leerkracht) een taakkaart mee met daarop aangegeven een specifiek leerdoel. De 
praktijkaanbieder kan a.h.v. dit leerdoel reflecteren op de resultaten van de verrichte activiteit en draagt info 
over aan de mentor. De leerling wordt betrokken bij zijn/ haar leerproces. 
De leerlijn ‘Voorbereiding op dagbesteding en arbeid’ voor de VSO leerlingen komt tegemoet aan Leren leren 
en  aan sociale competentie. 
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3.4.9 Overzicht van gebruikte methoden en materialen. 

Rekenen en wiskunde  
Rekenboog en Maatwerk 
Onderdelen PROmotie voor VSO leerlingen leerroute 3/4 
Concreet ontwikkelingsmateriaal m.b.t. rekenoefeningen 
 
Nederlandse taal  
SO en VSO :  
Lezen moet je doen 
Kijken en kiezen 
Stap voor stap 
AVI leesboekjes   
Spelling in de lift 
Schrijven in de basisschool  
VSO : 
Nieuwsbegrip 
Werken met stappenplannen in de vorm van foto’s of picto’s  
 
Wereldoriëntatie   
Thematisch werken , wonen, werken, vrije tijd. 
Geschiedenis (beperkt) 
Aardrijkskunde (beperkt) 
Natuuronderwijs (beperkt) 
Verkeer 
Gezond gedrag 
Schooltv       
 
Sociale redzaamheid/burgerschap   
Een doos vol gevoelens 
Thematisch werken 
Rots en Water  
Materialen m.b.t.  relaties en seksuele vorming 
Bekijk ’t maar 
Schooltv 
 
 
Expressie 
Thematisch werken 
1,2,3 Zing 
Muziekmappen A t/m Z van De Zevenster 
Eigenwijs liedbundel 
Pierewaaier, muziek speciaal 
Drama moet je doen 
Schooltv 

3.4.10 Projecten en excursies  

Op De Zevenster wordt er op groeps-, school- en  afdelingsniveau aan project(en) gewerkt. Tijdens het project 
wordt er in de bouwen samengewerkt. Er worden activiteiten georganiseerd zoals creatieve middagen met 
eventueel inzet van externen. 

Bij de afsluiting van sommige projecten nodigen we de ouders/verzorgers uit om te komen kijken naar de 
resultaten. Dit wordt aangekondigd via de nieuwsbrief en de website. Jaarlijks gaan de leerlingen van De 
Zevenster op excursie. Wanneer de leerlingen op excursie gaan wordt ouders/verzorgers hierover 
geïnformeerd via de website en de nieuwsbrief.  

 



27 

 

 3.4.11 Gebruik van ICT  

In alle klassen staan computers met daarop educatieve software. Veel van die software hoort bij de methodes 
die we op school gebruiken. Leerlingen mogen alleen onder toezicht gebruik maken van de schoolcomputer. 
Toegangscode internet is niet toegankelijk voor leerlingen of ouders/verzorgers van de school. Alle groepen 
hebben een digibord.  
In de klas wordt er gebruik gemaakt van iPads t.b.v. mediawijsheid. 
 
 
3.4.12 Aanbod VSO leerlingen ZMLK De Zevenster  
 
Inleiding: 
De praktijkvakken worden aangeboden buiten de groep middels groeps-doorbrekend werken en is gericht op 
wonen en werken. Het gaat om: consumptief horeca, consumptief taarten bakken, koken op wonen, hout en 
techniek, creatief en textiel, kantoor en repro en groen en tuin. 
 
Koken op wonen wordt gegeven door een leraar-ondersteuner  voor de onder-midden- en bovenbouw van de 
VSO afdeling. De lessen vinden buiten de groep plaats in een groep van 1 op 4. 
Binnen de lessen wordt m.n. aandacht gegeven aan hygiëne, veiligheid, basistechnieken en leren werken 
volgens een plan. Hier wordt al op jonge leeftijd mee gestart.  
Een lessencyclus duurt 9 weken en les duurt gemiddeld anderhalf uur en vindt plaats op maandag en vrijdag in 
de professionele keuken van de VSO afdeling. De leerlingen werken aan een ‘eigen kookeiland’ en zijn 
verantwoordelijk voor de gebruikte materialen.  
 
Hout en techniek, creatief en textiel worden buiten de groep aangeboden door leraar-ondersteuner of 
onderwijsassistent. Er wordt gewerkt in een groep van 1 op 4 of 1 op 6. Leerlingen beleven veel plezier aan de 
diverse activiteiten. De activiteiten doen een beroep op uiten van emoties, communicatie, inzicht en 
vaardigheden op geïntegreerde wijze. Er wordt een beroep gedaan op de creatieve ontwikkeling en het 
praktisch denken en doen. Expressie draagt bij tot informatieverwerking op geïntegreerde wijze. 
Veilig werken, gereedschap en materiaal herkennen en werken volgens plan zijn aan de orde. 
Een lessencyclus duurt 9 weken en les duurt gemiddeld anderhalf uur. 
 
Kantoor en productie werk (interne stage facilitaire dienstverlening) richt zich op werkzaamheden buiten de 
groep in een samenstelling van 1op 2 of 1 op 3. Een leraar-ondersteuner leert de leerlingen de opdrachten uit 
te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van stappenplannen en begeleiding in nabijheid. 
De leerlingen leren gasten ontvangen, telefoon beantwoorden, kopieer- en lamineerwerkzaamheden 
realiseren. Daarnaast opdrachten van schoolmedewerkers lezen in de mailbox en ernaar handelen. Bestelling 
vanuit groep(en) op orde maken en zorg dragen dat hij bij de juiste groep wordt gebracht 
Een lessencyclus duurt 9 weken en les duurt gemiddeld anderhalf uur en is drie dagen in de week aan de orde. 
 
Consumptieve lessen (interne stage catering en horeca) wordt aangeboden in de professionele keuken van de 
VSO afdeling. 
Woensdag is ‘soep of hap van de week’. 
Het lesaanbod wordt verzorgd door leraar-ondersteuner(s) en onderwijsassistent. 
Zij werken met maximaal 8 leerlingen in de keuken. 
De leerlingen leren m.b.v. stappenplan en takenverdeling een gerecht te maken, restaurant op orde te maken 
en het gerecht uit te serveren, gasten te bedienen. Na de middagpauze wordt de keuken opgeruimd en heeft 
een ieder een taak om uit te voeren. 
Leerlingen werken 1 of 2 dagdelen in de keuken in een lessencyclus van 9 weken. 
 
De keuken wordt op woensdag ingezet voor de taartbak groep. 
De onderwijsassistent en een MBO stagiair werken met een groep van 6-8 leerlingen aan productie van 
appeltaart of hartige taart op bestelling. Leerlingen leren de basisvaardigheden onder begeleiding en met een 
taakverdeling. Gevorderde leerlingen maken  de taarten zelfstandig en bij een goed behaald resultaat (proces 
en product) Kunnen zij een vaardigheidsbewijs behalen. 
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Bestellijst hartige taart of appeltaart 
Op woensdag is de bak-groep  op de VSO afdeling actief. Mocht u een heerlijke taart willen bestellen dan kan 
dit worden gerealiseerd. De kosten voor een hartige taart wel of niet vegetarisch of een appeltaart met of 
zonder noten kosten €6,50 per stuk. De gelden die worden ontvangen worden gebruikt om nieuwe 
ingrediënten en materialen te kopen t.b.v. de lessen consumptief taarten bakken. U kunt dit via de mail van de 
groep van uw kind of telefonisch doorgeven. 
 
Praktijk en stages 
Praktijk vindt in het VSO door de hele week plaats. Op de VSO afdeling wordt met de leerlingen vanaf 11.15uur 
groeps-doorbrekend gewerkt. De leerlingen nemen vier keer per jaar een periode van 8-9 weken deel aan een 
activiteit  passend bij de pijlers wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Er wordt gebruikt gemaakt van de 
CED ZML leerlijnen. De leerling neemt voor en na de pauze deel aan een activiteit. 
Dit betekent dat de dag wordt opgestart in de praktijkgroep en de leerling van 8.45 – 10.15 uur deelneemt aan 
activiteiten buiten zijn/ haar basisgroep.  
 
 
Groepsdoorbrekend werken 2020-2021  

Mens, natuur en 
techniek 
 
Wonen 

Voorbereiding op 
dagbesteding/arbeid 
 
Werken 

Mens en maatschappij 
 
 
Vrije tijd  

Mens en maatschappij 
 
 
 

Interieur verzorging/ 
schoonmaak 

Koffie/thee servicedienst Creatief Rots en water 

ICT 
 

Stage-cursus  Burgerschap 

EHBO 
 

Tuin / dieren  Drama 

Bak groep Onderhoud 
binnen/buiten 

  

Was-groep 
 

Praktijklokaal    

 
Stage   
Vanaf eind eerste jaar onderbouw beginnen de leerlingen met praktijkverkenning en interne stages. In de 
middenbouw wordt dit uitgebreid met begeleide stages en wanneer een leerling 16 jaar is, gaat hij extern stage 
lopen, mits hij een basis werkhouding heeft. Het stage traject wordt jaarlijks op de info avonden in onder- en 
middenbouw besproken.  
 
Arbeidstraining en stage in het VSO 
In het VSO wordt gewerkt aan een oriëntatie en voorbereiding op de toekomst d.m.v.: 
- Praktijkvakken 
- Praktijkverkenning/ interne stage 
- Begeleide stage (intern en extern) 
- Individuele stage 
In het VSO wordt aandacht besteed aan het oefenen van persoonlijke-, sociale-, cognitieve-  en 
arbeidsvaardigheden. Door middel van training (bijv. zelfstandig op de fiets naar stage) en stages worden deze 
vaardigheden in praktijksituaties (in-trainen en werken aan arbeidsvaardigheden) toegepast. In de groep 
worden de leerlingen voorbereid op de praktijkvakken en stages. Ervaringen van de leerlingen worden hier 
gedeeld en besproken. 
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Praktijkverkenning: 
12 tot 14 jaar  
In een klein groepje of individueel, onder begeleiding vanuit de groep, leren de leerlingen binnen school, 
werkzaamheden uit te voeren zoals de was verzorgen, de vaatwasser in en uitruimen, toiletten bevoorraden, 
planten water geven enz. Dit is een beginnende stagevorm. 
 
Begeleide stage intern en extern: 
15 jaar – 17 jaar 
Praktische activiteiten worden binnen of buiten school geoefend met begeleiding zoals koffie en thee ronde, 
onderhoud plein. We hebben afspraken met een aantal externe werkplekken buiten de school zoals een 
woonzorgcentrum, een basisschool of een supermarkt waar leerlingen in een groepje van 4 leren werken onder 
begeleiding. 
 
Individuele stage vanaf 16 jaar. 
De leerling loopt alleen stage in een bedrijf of instelling, waar hij wordt begeleid door een medewerker van het 
bedrijf.  
Leerlingen doen werkervaring op in een echte werksituatie. Dat werkt positief op hun zelfbeeld, 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Gaandeweg het stage-traject wordt steeds duidelijker tot welke 
werkzaamheden een leerling in staat is en welke werkomgeving het meest geschikt is. 
Belangrijk is dat de leerlingen de mogelijkheden benutten om op meerdere gebieden kennis te maken met 
werkzaamheden in de samenleving en dat zij dit gedurende een afgesproken periode vast weten te houden. 
Doorzettingsvermogen, om leren gaan met werktijd, leren communiceren enz.  zijn aspecten die erbij horen en 
van belang zijn om een goede (werk-)houding te ontwikkelen en toe te groeien naar een passende werkplek. 
Leerlingen die meer zorg of 1-op-1 begeleiding nodig hebben, oefenen praktische werkzaamheden binnen 
school onder begeleiding. Zij kunnen een toekomstplek verkennen zodra er een indicatie beschikbaar is via wlz 
(wet langdurige zorg) of wmo (via gemeente). 
 
Het einddoel van stagelopen is te komen tot een naadloze aansluiting tussen school en de vervolgplek. 
Dit kan zijn op een locatie waar dagbesteding (uitstroomperspectief 1 of 2) wordt geboden, een beschutte leer 
of werkplek (uitstroomperspectief 3) of in het vrije bedrijf met loonwaarde (uitstroomperspectief 4) en met of 
zonder extra begeleiding van een job coach. 
In principe komen alle leerlingen in het VSO in aanmerking voor stage. Stage lopen kan vanaf het 16e jaar, mits 
de leerling in staat is, om deel te nemen aan werkzaamheden op het stageadres en bij voldoende aanbod van 
passende stageplekken. 
Voor een stageplek binnen de dagbesteding is een  indicatie nodig die via het ciz of de gemeente aangevraagd 
kan worden. . Deze kan vanaf 18 jaar worden aangevraagd met als doel verkenning van of gewenning op een 
toekomstige werkplek.  
Er wordt een stage overeenkomst opgesteld voor de externe stages. 
Deze overeenkomst wordt in drievoud ondertekend door de stage coördinator, stagiaire vanaf 18 jaar, de 
ouders/verzorgers en de stage-gever. Alle betrokkenen krijgen een exemplaar. 
Belangrijke voorwaarde is dat de stagiair een WA-verzekering heeft. 
 
De begeleiding van de stagiair wordt uitgevoerd door: 

 De stage-coördinator. Zij bezoekt de leerling op de stageplek, heeft regelmatig gesprekken met de 
leerling, heeft overleg met de groepsleiding en geeft stage-informatie op de leerlingenbesprekingen. 

 De stage-gever of een door hem/haar aangewezen persoon, die de leerling op de werkplek begeleidt. 

 De groepsleiding, die zorgt voor de voorbereiding van de stage in de groep en voor de begeleiding als 
er met een stage schrift gewerkt wordt. 

 De interne stages en de stage-administratie worden door Martie Konradt, de administratief 
medewerker van het stage-kantoor verzorgd. 

 
Stage (uitstroom-) plan 
Voor alle stageleerlingen wordt jaarlijks een stageplan opgesteld, met daarin een overzicht van de stages die de 
leerling heeft gehad, de jaarevaluatie en de plannen voor het lopende schooljaar.  
Als de leerling 16 jaar is, wordt er een toekomstgesprek gepland met school, leerling en ouders/verzorgers. 
Gezamenlijk wordt het stage-uitstroomplan opgesteld om de uitstroom van de leerling zo goed mogelijk te 
begeleiden en te zoeken naar een passende stage om te zorgen voor een naadloze overgang van school naar 
werkplek. 
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Elke stage-leerling heeft een stagemap met daarin het stagecontract, bijzonderheden over de leerling, de 
leerdoelen en de dag evaluaties.  
 
Voor leerlingen die een vervoersindicatie van de gemeente hebben, kan stagevervoer geregeld worden.  
Om een grotere mate van zelfstandigheid te verkrijgen, kunnen stagiaires ook leren zelfstandig naar de 
stageplek te reizen. Bijv. met de fiets of het openbaar vervoer.  
Ouders/verzorgers wordt verzocht om met hun kind de mogelijkheden van zelfstandig reizen te verkennen en 
te stimuleren. 
 
Aan het einde van de stageperiode is er een evaluatiegesprek. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat wordt 
toegevoegd aan het portfolio .  
Ouders/verzorgers kunnen altijd een afspraak maken met de stage coördinator als er vragen en/of 
opmerkingen zijn. 
 
Jeanne Steegs is de stage coördinator voor de leerlingen van De Zevenster.  
Voor meer informatie of voor vragen kunt u bellen naar school of mailen naar: 
j.steegs@stichtingschool.nl  
 

 

    
 
  
 
 
 
 
4. Aanmelding, plaatsing en begeleiding op school  
 
4.1  Kennismaking (Oriënterend) 
 
Ouders/verzorgers van leerlingen zijn welkom om kennis te maken op school, wanneer zij het advies hebben 
gekregen hun kind aan te melden op De Zevenster.  
Er is gelegenheid om gezamenlijk in gesprek te gaan, om vragen te beantwoorden, voor een rondleiding door 
de school en om te kijken naar een eventueel vervolgtraject. 
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4.2  Aanmelding en Zorgplicht 
 
Aanmelding (bijna) 4 jarigen. 
Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld op een basisschool met het  verzoek tot 
toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag 
van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen, als de leerling nog niet op 
een andere (basis)school staat ingeschreven.  
Aanmelding dient dus altijd schriftelijk te worden gedaan en kan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, en  
(zo mogelijk) uiterlijk 10 weken vóór de datum, waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. 
Ouders/verzorgers dienen bij aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke 
school hebben aangemeld.  
Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. 
Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de 
plicht van de school om samen met ouders een school te zoeken, die wel aan de onderwijsbehoefte van de 
leerling voldoet. Dit gebeurt aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit 
kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken.  
 
Voor een plaatsing op het SO of VSO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het 
Samenwerkingsverband ( SWV)een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen.  De school waar het kind 
staat ingeschreven draagt zorg voor aanvraag TLV. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op 
het SO of VSO van het SWV of SO of VSO in heel Nederland. 
Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de Zorgplicht ( zie hierboven) heeft voldaan. 
Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders/verzorgers 
weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren. 
 
Toelating tot het speciaal onderwijs  
De Zevenster is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast de verstandelijke beperking 
kan er sprake zijn van bijkomende problematiek of stoornis. Het zijn leerlingen met een zware of complexe 
ondersteuningsvraag. 
Een kind kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring worden ingeschreven op een school voor speciaal 
onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. 
 
De toelating van leerlingen op De Zevenster gaat via de toelaatbaarheidscommissie van het 
samenwerkingsverband. Leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar vallen onder het samenwerkingsverband PO 
Lelystad Dronten en leerlingen van 12-20 jaar vallen onder het samenwerkingsverband van VO VSO Lelystad. 
Het dossier wordt compleet gemaakt door de school waar de leerling staat ingeschreven en voorgelegd aan het 
bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. 
Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SO van SWV of SO in heel Nederland. 
Ouders/verzorgers gaan akkoord met het deskundigheidsadvies en geven toestemming door het ondertekenen 
van een verklaring om toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het SWV. 
Het duurt acht weken vanaf het moment van het indienen van de aanvraag tot aan de beslissing van het 
bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. 
Het bevoegd gezag geeft een beschikking af voor toelating tot het speciaal onderwijs.  
Deze wordt afgegeven voor een bepaalde periode. 
 
Samengevat 
Een kind kan worden toegelaten op de school als de toelatingscommissie een positief advies heeft gegeven 
vanuit aangeleverde onderzoeksgegevens en De Zevenster van mening is dat zij het kind datgene kunnen 
bieden wat past binnen het ondersteuningsprofiel van de school. Het is van belang dat de school speciale 
begeleidings- en verzorgingsvragen kan beantwoorden. In zeer speciale gevallen kan dat betekenen dat de 
school (nog niet geschikt is voor het verzorgen van onderwijs aan dit bijzondere kind.  
Wanneer de toelatingsverklaring is afgegeven, kunnen de ouders/verzorgers hun kind aanmelden op De 
Zevenster. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een afspraak maken met de adjunct directeur van de school 
Martijn van Iersel  :  m.v.iersel@stichtingschool.nl 
 
De commissie voor begeleiding (CvB) 
De orthopedagoog van de school stelt a.h.v. dossiergegevens het concept ontwikkelingsperspectief op. 
Het concept geeft een beeld van de leerling en geeft een eerste aanzet voor het ontwikkelingsperspectiefplan 
van de leerling. Het concept wordt met de commissie leden doorgesproken en eventuele vragen beantwoord.  
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De intern begeleider van de groep geeft het concept aan de leerkracht. De leerkracht heeft de leerling in de 
groep en vanuit zijn bevindingen wordt het concept aangepast en verwerkt door de intern begeleider in het 
leerlingvolgsysteem. Het concept OP wordt met ouders/verzorgers doorgesproken door de adj. directeur of de 
internbegeleider van de afdeling en ingebracht op de eerst volgende vergadering van de CvB. Na de bespreking 
met ouders/verzorgers, wordt in de vergadering van de CvB het ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Het 
document wordt overgedragen aan de leerkracht.  
Het  OP wordt binnen 6 weken na plaatsing van de leerling tijdens een huisbezoek besproken met de 
ouders/verzorgers. 
 
Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad 
Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders/verzorgers melden hun kind aan 
op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school 
uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel 
geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw 
kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Zorgplicht gaat 
in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. 
Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders/verzorgers melden 
hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. 
Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De 
zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven.  
  
4.3  Plaatsing op school 
 
Plaatsing op school 
Er worden een aantal plaatsingsmomenten gehanteerd: na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de 
kerstvakantie, na de voorjaarsvakantie en na de meivakantie. 
In overleg met de intern begeleider van de afdeling wordt er gekeken naar mogelijkheden om een aantal keren 
‘proef te draaien’. 
Leerlingen die verhuizen naar Lelystad en in hun vorige woonplaats al op een school voor speciaal 
basisonderwijs waren toegelaten, kunnen tussentijds worden geplaatst. 
Voor elke leerling wordt na de aanmelding een dossier aangelegd. Hierin worden persoonlijke gegevens, 
verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders/verzorgers, verslagen van onderzoeken, 
toets- en testresultaten en rapportgegevens bewaard. 
Voor nieuwe leerlingen wordt een startdocument gehanteerd door de Commissie voor Begeleiding. 
Vanaf het begin wordt een beeld van de leerling gevormd en is er gekeken in welke groep de leerling 
onderwijsactiviteiten aangereikt krijgt.  
De leerkracht van de groep is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de leerling en gezamenlijk met 
zijn/ haar collega wordt dit zo optimaal mogelijk vorm gegeven in en buiten de groep. 
 
4.4  Begeleiding  
 
Inhoud van het onderwijs 
Het onderwijsaanbod is gericht op vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling. 
Voor m.n. de jonge leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar staat spelend leren centraal. 
D.m.v. spelend leren wordt er een beroep gedaan op de sensomotorische ontwikkeling, spelontwikkeling en 
praktische zelfredzaamheid (zindelijkheid, de eerste stapjes in het leren omgaan met materialen van jezelf en 
de ander en er zorg voor dragen, je kleding zelf aan en uit kunnen doen, etc.) 
De jonge kinderen die nog geen schoolervaring hebben opgedaan krijgen te maken met schoolse vaardigheden 
(luister- en zithouding, beurtgedrag samen spelen en delen, etc.) Door het onderwijsaanbod op speelse wijze 
aan te bieden ontwikkelen de kinderen schoolse vaardigheden die van belang zijn om zich verder te kunnen 
ontwikkelen en open staan om diverse zaken te leren. 
Vanuit het spelend leren in de jongste groep wordt er toegewerkt naar het schoolse leren.  
Het schoolse leren is een onderdeel van vergroten van de persoonlijke redzaamheid van de leerling. Vanuit 
school vinden we het erg belangrijk dat het kind zich ontwikkelt als een zelfstandig functionerend individu. We 
streven het hoogst haalbare na om de praktische, sociale persoonlijke redzaamheid van de kinderen zo 
optimaal mogelijk te stimuleren. 
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Domeinen die centraal staan binnen de SO groepen 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Leren leren  
- Communicatie/mondelinge taal  
- Schriftelijke taal (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, handschriftontwikkeling, stellen) 
- Rekenen (getallen en bewerkingen, meten en wegen en klokkijken) 
Vanuit de genoemde leerlijnen wordt er nauwkeurig gekeken naar de ontwikkeling van de leerling.  
Er is sprake van een geïntegreerd onderwijsaanbod waarbinnen tegemoet gekomen wordt aan de 
functieontwikkeling in totaliteit om de cognitieve ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren. Het taal-, 
lees- en rekenonderwijs staat dagelijks op het rooster van de groepen. 
 
De SO-afdeling 4 t/m 6 jaar:  

 Sociaal 
emotioneel  

Communicatie Zelfred- 
zaamheid 

Senso- 
motorische 
ontwikkeling 

Spel- 
ontwikkeling 

 Onderbouw De onderwijstijd indelen per ontwikkelingsgebied is voor deze groep niet aan de orde 
i.v.m. geïntegreerd onderwijsaanbod. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
functieontwikkeling in totaliteit, om tot leren te komen. Uren,  aangegeven bij 
onderbouw SO, worden als richtlijn aangehouden, zeker wanneer de leerlingen schoolse 
voorwaarden beheersen.  

 
De SO-afdeling 7 t/m 12 jaar worden de onderstaande leertijden als richtlijn gehanteerd: 

BOUW Spel  
(sociaal 
emotioneel, 
communicatie) 

Cognitief 
(rekenen, 
lezen, 
schrijven, 
spelling) 

Creatieve 
ontwikkeling 
(muziek, drama, 
handvaardigheid) 

Beweging 
(gym) 
 

Praktisch 
(koken) 

Onderbouw 7.00 11.50 5 3 Er wordt 
gewerkt 
met een 
rooster 

Middenbouw 7.00 13.50 3 3 

Bovenbouw 5.00 15.50 3 3 

  
Belangrijk is de aandacht die gegeven wordt aan communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele 
ontwikkeling en het leergebied Leren leren. Dit zijn vakoverstijgende leergebieden,  die bepalend zijn voor de 
uitstroommogelijkheden van de leerling. 
 
Het onderwijs op de VSO-afdeling richt zich op cognitieve ontwikkeling, werken, wonen, vrije tijd en 
burgerschap. Leerlingen worden vanuit de schoolse situatie bekend gemaakt met diverse werkzaamheden 
passend bij de mogelijkheden van de leerling. De vakspecifieke vakgebieden lezen, taal en rekenen (cognitief) 
worden minder naarmate de leerling ouder wordt. Dit heeft te maken met voorbereiding op dagbesteding en 
arbeid. 
Leertijd van de genoemde pijlers is voor het VSO per bouw in beeld gebracht. 
 

BOUW COGNITIEF BURGERSCHAP WERKEN WONEN VRIJE TIJD 

onderbouw 11.75 uur 3.50 uur 2.00 uur 5.75 uur 3.50 uur 

middenbouw  5.75 uur 3.50 uur 8.00 uur 5.75 uur 3.50 uur 

bovenbouw  3.50 uur 3.75 uur 11.50 uur 5.75 uur 2.00 uur 

 
Zeven domeinen staan centraal binnen de VSO groepen 
- Sociaal-emotionele ontwikkeling/ ReSeVo ( Relationele en seksuele vorming) 
- Leren leren  
- Voorbereiden op dagbesteding en arbeid 
- Mens en samenleving 
- Communicatie mondelinge taal  
- Schriftelijke taal (technisch lezen, spelling, handschriftontwikkeling, begrijpend lezen, stellen) 
- Rekenen (geld-rekenen/ budgetteren, tijdsbesef, meten en wegen, getallen en bewerkingen) 
Een geïntegreerd onderwijsaanbod gericht op de ontwikkeling in totaliteit.  
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Cognitieve vaardigheden worden, waar mogelijk aangeboden, met als doel leerresultaten te verhogen, en/ of 
zijn gericht op het onderhouden en vasthouden van geleerde vaardigheden. Voor alle leerlingen geldt dat zij 
geleerde cognitieve vaardigheden en praktische vaardigheden zo zelfstandig mogelijk weten toe te passen in 
de dagelijkse praktijk.  
 

                     
 
 

4.5  Rapportage 
  
Oudergesprekken en rapportages  
    Overzicht oudergesprekken en rapportages schooljaar 2020-2021:  

 In september vinden de ‘Contact op maat gesprekken’ plaats en worden het Ontwikkelingsperspectief 
(OP, de term in leerlingvolgsysteem Logos) en het leerlingplan aan de ouders/verzorgers 
gepresenteerd en getekend. 

 Oktober-november vinden intern groeps- en leerlingenbesprekingen plaats. Het groepsplan staat 
centraal in de besprekingen. Aanwezig zijn de groepsleiding,  intern begeleider,  logopedist ( voor de 
leerlingen, die zij behandelt) en de orthopedagoog op aanvraag. 

 In oktober doen de begeleiders  huisbezoeken  bij nieuwe leerlingen. Leerlingen, die in de loop van het 
schooljaar op school komen, worden tussen de 4e en 6e week na inschrijving thuis bezocht. De 
leerkracht neemt met u het ontwikkelingsperspectief door. 

 Lopende het schooljaar kan er ook een huisbezoek plaatsvinden n.a.v. de interne leerlingenbespreking 
of vanuit de Commissie voor Begeleiding of op verzoek van de ouders/verzorgers. 

 Ouders/verzorgers kunnen uitgenodigd worden bij de bespreking van de Commissie voor Begeleiding. 
Zij worden tijdig op de hoogte gesteld van de agenda en de bespreekpunten. 

 In januari worden de Ontwikkelingsperspectiefplannen  intern besproken. Het 
ontwikkelingsperspectief en behaalde leerdoelen worden besproken. Groepsplannen worden 
geëvalueerd en bijgesteld. 

 In februari vinden er besprekingen plaats met ouders/verzorgers. Het OPP en leerlingplan staan hierin 
centraal. Voortgang en mogelijkheden van de leerling worden besproken en er is gelegenheid om de 
logopedist en directie te spreken. 

 Na overleg en overeenstemming wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) ondertekend en voor 
de periode februari t/m juni in werking gesteld. 

 Begin juni wordt de voortgang van de individuele leerlingen besproken tijdens de interne 
rapportagedagen. Daar waar nodig wordt het uitstroomperspectief bijgesteld door de CvB. 

 Evaluatiegesprekken staan voor eind juni gepland. Het leerlingplan wordt dan geëvalueerd.  

 Voor de zomervakantie krijgen alle leerlingen een jaarevaluatie mee naar huis en het OPP voor het 
nieuwe schooljaar. 
De jaarevaluatie geeft een beeld van wat de leerling het afgelopen jaar heeft geleerd.  

 Leerlingen van de VSO afdeling bouwen aan een  presentatie portfolio gedurende hun schoolloopbaan 
op de VSO afdeling. Het portfolio blijft op school, totdat de leerling de school verlaat. In het portfolio 
worden de evaluatieformulieren gedaan en verslagen van coaching-gesprekken.  Tijdens de rapportage 
momenten op school wordt het portfolio gepresenteerd aan de ouders/verzorgers door de leerling 
zelf. De leerling vertelt wat hij heeft gedaan, wat hij heeft geleerd en wat  persoonlijke 
aandachtspunten zijn. 

 
Na een periode van 8/9 weken gaan begeleiders  ( bijv. van parallelgroepen) met elkaar in gesprek over het 
aanbod in de groep.  Reflectievragen zijn: Is het aanbod passend bij de leervragen van de leerlingen, is er 
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sprake van effectieve onderwijstijd, is het klassenmanagement goed afgestemd op de begeleiding- en 
ondersteuningsvragen van de leerling.  
 

4.6  Extra zorg  
Logopedie 
De school heeft een logopediste in dienst, mevr. M. Hannink 
Zij screent nieuwe leerlingen en geeft aan de commissie voor begeleiding aan waarom de leerling wel of niet in 
aanmerking komt voor behandeling. Ook kan het zijn dat de commissie verzoekt om over te gaan tot 
behandeling of controle van de taal spraak ontwikkeling of inzetten van middelen om de communicatie te 
ondersteunen/ stimuleren. 

 
Fysiotherapie 
Leerlingen op De Zevenster kunnen gebruikmaken van fysiotherapie onder schooltijd. 
In overleg met ouders/verzorgers wordt er afgesproken of de fysiotherapeut een eerste observatie mag 
verrichten om te kijken of er eventueel behandeling noodzakelijk is. De fysiotherapeut onderzoekt het kind en 
geeft advies aan de ouders/verzorgers om wel of niet een verwijsbrief bij de huisarts voor behandeling te 
vragen.  
School heeft hier geen bemoeienis mee. School stelt ruimte beschikbaar aan de fysiotherapeut  
dhr. Y. Verzijden. 
Op verwijzing van de huisarts of kinderarts kan fysiotherapie op locatie gerealiseerd worden. 
Dhr. Hilderink maakt gebruik van de kleine gymzaal op school en behandelt leerlingen van school onder 
schooltijd na verwijzing van de huisarts.  
 
Zorg voor de leerlingen met specifiekere zorg- en onderwijsbehoefte 
Op De Zevenster zijn er leerlingen die zeer moeilijk lerend zijn en speciale zorg nodig hebben. Zorg die de 
begeleidingsvraag van het onderwijs overstijgt. De Zevenster staat open om voor deze leerlingen speciale zorg 
binnen de school te realiseren, zoals bijvoorbeeld fysio- of ergotherapie. 
De school beschikt niet over therapeuten of speciaal ingerichte ruimtes voor therapiedoeleinden. De externe 
therapeuten maken gebruik van eigen middelen in door ons beschikbaar gestelde ruimtes. De bekostiging 
hiervan gaat via de zorgverzekering van de leerling. Begeleidingsadviezen die zij aangeven worden daar waar 
mogelijk is geïntegreerd in de totale begeleiding van het kind: één kind, één plan. Dit alles in overleg met 
groepsleiding en ouders/verzorgers. 

 
Als uit de leerlingenbespreking en onderzoeken blijkt dat De Zevenster niet meer de geschikte school is voor de 
leerling, wordt er met de ouders/verzorgers besproken welk type onderwijs of dagbesteding meer tegemoet 
komt aan de begeleidingsvraag van de leerling. Met de ouders/verzorgers wordt dan een vervolgtraject 
besproken. De intern begeleider heeft een coördinerende taak in dit geheel. 
 
Het team van De Zevenster schroomt niet om bij specifieke hulpvragen ondersteuning in te roepen van derden.  
De medewerkers volgen onderwijsontwikkelingen intern en ook extern, door nascholingscursussen of 
studiedagen bij te wonen. Verkregen informatie wordt binnen het team kenbaar gemaakt als blijkt dat het een 
waardevolle aanvulling is op ons dagelijks handelen naar de kinderen toe. 
 
Snoezel-ruimte 
Snoezelen is een activiteit die rust geeft doordat we in onze snoezel-ruimte een sfeer van rust, stilte en 
ontspanning proberen te creëren. 
Door het aanbieden van verschillende materialen worden de zintuigen aangesproken. 
De sfeer dient rustig en veilig te zijn. 
Niet alle kinderen zullen snoezelen en het is beslist geen time-outruimte. 
Als een kind voor snoezelen in aanmerking komt zal de groepsleiding van te voren hierover contact met de 
ouder/verzorger opnemen. De snoezel-ruimte kan worden ingezet om de ontwikkeling van de leerling te 
stimuleren.  
Doelen worden in het individueel ontwikkelingsplan beschreven. De groepsleiding is degene die samen met 1 
of 2 leerlingen gebruik maakt van deze ruimte. Stagiaires mogen niet met leerlingen individueel snoezelen, 
alleen in bijzijn van een vaste medewerker van de groep. Ouders/verzorgers geven schriftelijke toestemming 
voor gebruik van de snoezel-ruimte. Als u geïnteresseerd bent, kunt u altijd een afspraak maken om de 
snoezel-ruimte te bekijken. 
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Medicijnen 
Medicatie wordt alleen toegediend aan leerlingen nadat ouders/verzorgers een formulier 
medicatieverstrekking hebben ingevuld waarop zij aangeven wat het type medicijn is en de hoeveelheid die 
toegediend dient te worden en op voorschrift van de specialist. Er worden geen medicijnen toegediend via 
infuus of injectie. 
In geval van epilepsie wordt ouders gevraagd een handelingsprotocol in te vullen en te ondertekenen. 
Vanuit de Stichting is de school verplicht om te werken volgens het protocol. Het protocol is terug te vinden op 
de site van Stichting School. De intern begeleider mevr. Nicole van Eijck neemt met de ouder/verzorger het 
protocol door en draagt zorg voor overdracht naar de groepsleiding en CvB. 
De jeugdarts wordt ingelicht over medicijn gebruik. De jeugdarts is lid van de CvB en kan school adviseren in 
handelen en begeleiding. De schoolarts neemt indien nodig met toestemming van ouder/ verzorger contact op 
met medisch expert betrokken bij het kind. 
 
Psychologisch en didactisch onderzoek 
Op school worden leerlingen in het belang van hun ontwikkeling regelmatig getest. Een aantal van deze testen 
worden afgenomen in de klas, zoals bijv. bij rekenen en lezen. De didactische gegevens worden verwerkt in het 
LVS en LOVS en er vindt transitie plaats naar het OPP en groepsplan. Er worden ook onderzoeken en toetsen 
buiten de klas afgenomen. Voorbeelden hiervan zijn logopedisch onderzoek en intelligentieonderzoek of 
vragenlijsten m.b.t. zelfredzaamheid of gedrag.  Hiervoor wordt aan het begin van het schooljaar middels een 
algemene brief toestemming gevraagd. Indien ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen deze handelswijze, 
dan kunnen zij contact opnemen met de directeur dhr. V. van Dam. 
 
Externe expertise en samenwerking 
Het landelijk expertise centrum voor speciaal onderwijs (LECSO)werkt aan ontwikkeling voor zorg onderwijs 
arrangementen. Een aantal medewerkers van De Zevenster volgen de ontwikkelingen en wonen bijeenkomsten 
bij. Dit heeft ertoe geleid dat er overleg wordt gepleegd met collega’s van cluster vier m.b.t. categorie zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen met IQ <75 en ‘s Heerenloo m.b.t. zeer moeilijk lerende kinderen waarbij sprake 
is van zeer intensieve begeleidingsvorm. De gedragsdeskundige van school en  
’s Heerenloo hebben overleg over deze leerlingen met toestemming van ouders/verzorgers. 

         

4.7  Uitstroom onderwijs 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en indien aan de orde worden andere mogelijkheden van 
onderwijs besproken binnen de CvB en met ouders/verzorgers.  
Zorgvuldig worden mogelijkheden in beeld gebracht en kritisch gekeken of de leerling vaardig genoeg is om 
een overstap te maken naar mee resultaat gericht onderwijs speciaal basisonderwijs, school voor langdurig 
zieke kinderen of praktijkonderwijs. 
Helaas komt het ook voor dat er kinderen zijn die niet in staat zijn om onderwijs te volgen. Dit betekent 
vroegtijdig de school verlaten naar een passende vorm van dagbesteding en overgaan tot aanvraag ontheffing 
van de leerplicht. 
 

5 Resultaten van het onderwijs 
 
5.1 Informatie over de met het onderwijsleerproces bereikte resultaten 
 
Toetsen, plannen en evalueren: 
Voor elke leerling wordt een leerstofplanning gemaakt in een planningsdocument. Het digitaal 
leerlingvolgsysteem LOGOS  ondersteunt de leerkracht hierbij. Vanuit de planningsdocumenten stelt de 
leerkracht het groepsplan op. Hierbij worden leerlingen met eenzelfde niveau ingedeeld in groepen. 
In de klas wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen. Het kan ook voorkomen dat de leerling in een 
andere klas een vak volgt.  
In de niveaugroep wordt de instructie van de leerstof afgestemd op de individuele behoeften van de leerling. Er 
wordt gewerkt in de groepen met het directie instructiemodel. Belangrijk is de leerlingen voor te bereiden op 
de les en de les met de leerlingen te evalueren. 
In het groepsplan worden de doelen en de organisatie van het onderwijs beschreven. Ook worden de gebruikte 
methoden en de resultaten van de leerlingen vermeld.  
Vier keer per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen uit de groep besproken met de intern begeleider. 
Als het nodig is worden er afspraken gemaakt over extra begeleiding. Dat kan extra begeleiding in de groep 
zijn, maar ook logopedie, fysiotherapie of leesbegeleiding. Als er extra begeleiding wordt gegeven, dan worden 
de ouders/verzorgers hierover ingelicht.  
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Op twee tijdstippen in het jaar nemen we toetsen af. Deze toetsen zijn onafhankelijk van de methode.   
Een keer per jaar worden er technisch leesonderzoeken afgenomen. Dit zijn het CITO DMT de AVI toetsen en 
begrijpend lezen.  
De andere toetsen die 1x per jaar worden ingezet zijn: 

 CITO Spelling voor speciale leerlingen 

 CITO Rekenen voor speciale leerlingen 

 ZML toets-pakket Taal  

 ZML toets-pakket Rekenen 
 
De CITO toets mag niet ondersteund worden op welke manier dan ook. De vraagstelling is complex en het 
berekenen van opdrachten binnen een bepaalde tijd lukt veelal niet. 
De resultaten van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerling. 
De resultaten van de toetsen en testen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.  
Vanaf het moment dat de leerling bij ons op school komt tot het moment dat hij/zij onze school verlaat, 
houden we de vorderingen nauwkeurig bij. 
De intern begeleider volgt – samen met de leerkracht - het leerproces van de leerlingen. Zij bekijken of de 
leerling zich ontwikkelt volgens het ontwikkelingsperspectief. Daar waar dat nodig is, wordt het 
ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Dit gebeurt in de Commissie voor Begeleiding, op voordracht van de intern 
begeleider en de orthopedagoog/psycholoog.  
De resultaten van de leerlingen worden zowel op leerling, groep- als schoolniveau in kaart gebracht en 
geanalyseerd. Als er verbeterpunten zijn, dan pakken we die op. Zo brengen we de begeleiding van de 
leerlingen op een steeds hoger niveau. 

 
Resultaten van onze leerlingen kunnen ons inzien niet altijd geplaatst worden in toetsen, zoals die gebruikt 
worden in het regulier onderwijs. Waar mogelijk en zinvol, wordt een aantal toetsen gebruikt en wordt er 
gebruik gemaakt van methode gebonden toetsen. CITO toetsen voor speciale leerlingen en voor ZML zijn in 
gebruik genomen.  Zij worden jaarlijks volgens protocol afgenomen om actueel vaardigheidsniveau van de 
leerling te bepalen. De toetsen worden voornamelijk individueel afgenomen.  
De instructietaal en taakgerichtheid vragen “extra inzet” van de leerlingen. De wijze van afname wijkt af van 
het reguliere basisonderwijs, waar de toetsen klassikaal worden afgenomen. 
De jaarlijkse afname biedt de mogelijkheid om middels genormeerde methode onafhankelijke toetsen het 
leerrendement van de leerling in beeld te krijgen. 
Herhaling van de aangeboden lesstof blijft belangrijk. Geen herhaling betekent dat het geleerde niet beklijft en 
rendement minder i.p.v. meer wordt. Naast de herhaling is het aanbod gericht op uitgaan van het geleerde en 
geleidelijk aan nieuw toe te voegen. 
Het leren is gericht op basisvaardigheden en deze zo zelfstandig mogelijk weten toe te passen in de dagelijkse 
praktijk. 
 
Evalueren van verkregen resultaten en vordering van de leerlingen staat centraal in de leerlingbegeleiding.  
Toets resultaten worden geanalyseerd en verwerkt in het didactisch aanbod in en buiten de groep. Na een 
cyclus van 8/9 weken wordt het didactisch groepsplan geëvalueerd door de leerkrachten en onderdeel is 
reflecteren op eigen professioneel handelen op bouw- of afdelingsniveau en kritisch kijken naar het 
onderwijsaanbod aan de leerlingen en relatie met het onderwijsleerproces.  
                                                
5.2 Context waarin de resultaten worden geplaatst 

De resultaten worden beschreven in rapportages, OPP en leerlingvolgsysteem LOGOS (LVS). Zij geven een 
weergave van de ontwikkeling van de leerling. Voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectief vastgesteld op 
grond van het IQ en rekening houdend met belemmerende en beschermende factoren. 
Twee keer per jaar bespreken we of de ontwikkeling volgens plan verloopt. Als dat na twee toets periodes niet 
het geval is, kan het ontwikkelingsperspectief – na overleg in de commissie voor begeleiding en met 
ouders/verzorgers – bijgesteld worden.  
Jaarlijks wordt er gekeken of gestelde perspectieven en leerroutes nog aan de orde zijn en er sprake is van een 
positieve ontwikkeling per individu. 
Reflecteren van persoonlijk handelen van de groepsleiding hoort hierbij. Is de inzet toereikend en voldoende 
effectief geweest en is het hoogst haalbare ook behaalt? Ongeveer 75% van onze schoolverlaters stroomt uit 
naar dagbesteding arbeid. Dit zijn leerlingen die m.n. gebruik maken van het basisarrangement van de school 
(leerroute2). 
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5.3 In en uitstroom op  De Zevenster 
 

In het schooljaar 2019-2020 is er een aantal nieuwe leerlingen op school gekomen 
Naast de nieuwe leerlingen die ingeschreven worden op school hebben we ook te maken met interne 
doorstroom van de SO afdeling naar de VSO afdeling. 
In het schema ziet u een specifieke uitwerking m.b.t. de in- en uitstroom op De Zevenster.  

 Doorstroom SO- VSO 2019-2020 

 9 

Instroom SO                                                                               2019-2020 

KBC  3 
Ba.o   
SBO  3 
LZK    
ZML   

6 
 
 
 
 

Uitstroom  SO: 2019-2020 

Verhuizing  SO leerling 1 
Van   SO ZML naar LZK 
Van   SO naar PRO 
Van   SO ZML naar SBO 1 
Van   SO ZML onderwijs naar dagbesteding  
Van  SO ZML naar behandel setting zorg en onderwijs ZML 

2 
 
 
 

 
 

Instroom VSO 2019-2020 

Ba.o 
SBO                    5 
SO                      6 
PRO                    1 
ZMOK 
anders: verhuizing 2 

14 
 
 

Uitstroom VSO 2019-2020 

schoolverlater 18 jaar :           dagbesteding activering 1 
schoolverlater 18 en >18jaar : dagbesteding arbeid  11 
schoolverlater 19 jr :               beschut werken 1 
schoolverlater 18:                   arbeid/ doelgroepenregister 1 
verhuizen van VSO ZML naar VSO ZML 2 
Doorstroom naar PRO :         verder leren 1 

17 
 
 
 
 

 
 
 
5.4  Advies verandering vorm van onderwijs of toekomstige woon/werksituatie 
 
Het in kaart brengen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling gebeurt a.h.v. psychologisch didactisch 
onderzoek en aanwezige gegevens van de leerling. Met de ouders/verzorgers van de leerling worden de 
gegevens doorgesproken en ontwikkelingsperspectief in beeld gebracht. De CvB stelt het perspectief voor 
bepaalde tijd vast. 
Leerling-besprekingen, huisbezoek, groepsbespreking, resultaten uit het LVS, Cito-toetsen en 
rapportbesprekingen worden meegenomen in de keuze van de perspectief en leerroute. 
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5.5 Leerroutes 
 

Op De Zevenster maken we gebruik van 4 leerroutes 
De leerroutes dragen bij tot vaststellen van het ontwikkeling- en uitstroomperspectief van de leerling 
 

Leerroute 1 SO  
Intensief arrangement. 
Intensieve begeleiding en 
ondersteuningsbehoefte om tot 
ontwikkeling en leren te komen. 

. Basisgroep 8/9 leerlingen 

. Leerkracht + onderwijsassistent 

. Directe nabijheid nodig 

. Geringe zelfredzaamheid 

. Vóór 12e jaar aanvraag TLV  
  Categorie 3 

VSO   
Intensief arrangement  
 
 
 
 
Uitstroom naar: 
Dagbesteding 
- ervaringsgericht/ belevingsgericht 
 

. VSO leerroute 1 

. Basisgroep 8/9 leerlingen 

. Leerkracht + onderwijsassistent 

. Directe nabijheid nodig 

. Geringe zelfredzaamheid 
 
Aanvraag indicatie voor dagbesteding via 
wlz (wet langdurige zorg) 

Leerroute 2 
 

SO  
Basis-arrangement  
 
 
 

. Basisgroep van 12-14 leerlingen  

. Leerkracht en onderwijsassistent (voor 
maximaal 9 of minimaal 3 dagdelen in de 
week). 
. TLV categorie 1. 

VSO  
Basisarrangement gericht op 
arbeidsmatige dagbesteding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitstroom naar: 
Dagbesteding arbeidsmatig 
  

Basisgroep van 12- 14 leerlingen  
. Leerkracht  
.  Buiten de groep is het aanbod gericht op 
zelfstandig werken, sociale competentie 
en vaardigheden m.b.t. leren leren, door 
leerkrachtondersteuner of onderwijs 
assistent.  
 
. VSO leerroute 2 
. TLV Categorie 1 
 
 
Aanvraag indicatie voor dagbesteding via 
wlz of wmo (gemeente) 

Leerroute 3 SO  
Basis-arrangement + 
  
 
 
 
 
 

. Basisgroep 12- 14 leerlingen  

. Leerkracht en onderwijsassistent (voor 
maximaal 9 of minimaal 3 dagdelen in de 
week) 
. Trainen zelfredzaamheid 
. Trainen zelfstandig werken 
. TLV categorie 1. 
 

VSO  
Basis-arrangement + 
 
 
 
 
 
 

. Basisgroep van 12- 14 leerlingen  

. Leerkracht  

.  Buiten de groep is het aanbod gericht op 
zelfstandig werken, sociale competentie 
en vaardigheden m.b.t. leren leren, door 
leerkrachtondersteuner of onderwijs 
assistent.  
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Uitstroom naar : 
. Dagbesteding arbeidsmatig / 
Leer-werk bedrijf 
 
. Beschut werken (betaald werk) 
 

. Stage op externe plek met begeleiding op 
afstand (vanuit directe nabijheid naar 
begeleiding op afstand). 
 
Aanvraag indicatie voor dagbesteding via 
wlz of wmo (gemeente) 
 
Aanvraag via het UWV als blijkt , na een 
stage, dat leerling routinematig 
productiewerk aan kan 

Leerroute 4 
 

SO  
Verdiepingsarrangement 
 
 
 
Uitstroom naar  SBO voor de leeftijd van 
10 jaar of  PRO  de Steiger voor de leeftijd 
van 13 jaar 

. Basisgroep van 12- 14 leerlingen  

. Leerkracht en onderwijsassistent (voor 
maximaal 9 of minimaal 3 dagdelen in de 
week) 
. Trainen zelfredzaamheid 
. Trainen zelfstandig werken 
. Trainen sociale weerbaarheid 
TLV categorie 1 of indicatie voor SBO 
TLV categorie 1 of indicatie voor PRO 

VSO  
Verdiepingsarrangement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitstroom : 
 
. PRO de Steiger voor 16e levensjaar. 
 
. Uitstroom naar Arbeid (loonwaarde vanaf 
35%) met of zonder begeleiding van 
jobcoach 

. Basisgroep van 12- 14 leerlingen  

. Leerkracht  

.  Buiten de groep is het aanbod gericht op 
zelfstandig werken, sociale competentie 
en vaardigheden m.b.t. leren leren, door 
leerkrachtondersteuner of onderwijs 
assistent.  
. Stage in vrije bedrijf of PRO met als doel 
certificaat halen (Zevenster blijft 
basisschool)  of een overstap naar PRO 
maken, na gewenningsperiode. 
 
 
Tussen 12 en 15 jaar als de ontwikkeling 
zodanig is dat een overstap succesvol kan 
zijn, eventueel na gewenningsperiode 
 
Aanmelden bij doelgroepen register bij 
het UWV. Uitvoering gaat via het 
Werkbedrijf van de gemeente 
 

 
 
Toelichting uitstroomperspectieven VSO ZMLK De Zevenster  
 
VSO uitstroom naar dagbesteding belevingsgericht  
Leerlingen die uitstromen naar ervaringsgerichte of belevingsgerichte dagbesteding doen als voorbereiding 
eerst stage/werk- ervaring op binnen en buiten de groep onder leiding van een groepsmedewerker. 
Vanaf 17 jaar en 6 maanden is een gewenningsstage van 3 maanden (zonder indicatie) mogelijk die met 18 jaar 
kan over gaan in een plaatsingsstage (met indicatie), als er een indicatie dagbesteding is. De indicatie aanvraag 
kan het beste gedaan worden drie maanden voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd. Aanvragen bij het 
wijkteam van de wijk waarin u woont (wmo indicatie) of via het CIZ (wlz indicatie). Afhankelijk van de leerling 
kan besloten worden tot een opbouw van een geleidelijke overgang van school naar de werkplek of  een 
overgang in één keer als dit beter en duidelijker is voor de leerling 
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VSO uitstroom naar (arbeidsmatige) dagbesteding  
Leerlingen die uitstromen naar arbeidsmatige dagbesteding (van lichter naar zwaar) doen stage/werk- ervaring 
op binnen en buiten de school, via interne en begeleide stages en soms via een externe stage met één-op-één 
begeleiding. 
Vanaf 17 jaar kan een snuffelstage aangevraagd worden op een dagbestedingslocatie (is niet mogelijk bij alle 
locaties). Dit kan voor 3 maanden zonder indicatie. Met 17 jaar en 9 maanden kan er bij het wijkteam van de 
wijk waarin u woont een dagbestedingsindicatie worden aangevraagd. Met deze indicatie is het mogelijk een 
plaatsingsstage af te spreken zodat de leerling 1 tot meer dagen leert werken op de uitstroomplek en zo een 
goede overgang van school naar werken kan worden opgebouwd. 
Binnen de dagbesteding zijn verschillende soorten werk mogelijk. Een overzicht hiervan kunt u opvragen bij het 
stage bureau (j.steegs@stichtingschool.nl)  
 
Eigen bijdrage 
Er wordt vanaf 18 jaar een eigen bijdrage gevraagd voor de wmo- of de wlz indicaties. 
 
VSO uitstroom naar beschutte arbeid 
Voor leerlingen die arbeidscapaciteit hebben tussen 15 en 35 % kan een stage aangevraagd worden bij het 
Werkbedrijf/ Concern voor Werk. Leerlingen kunnen hier werken in de groenvoorziening, in de schoonmaak, in 
de horeca of op de montapak afdeling. Als blijkt, middels een stageperiode, dat dit werk passend is, kan er een 
dienstverband worden aangeboden. Jaarlijks zijn er een beperkt aantal werkplekken beschikbaar. Leerlingen 
moeten beschikken over een goede leer-werkhouding, sociaal emotioneel weerbaar zijn en zelfstandig kunnen 
fietsen/ reizen.  
 
Perspectief Arbeid, werken in het vrije bedrijf 
Leerlingen met dit perspectief gaan na de interne en begeleide stages rond de 16 jaar stagelopen in het vrije 
bedrijf (winkels, bedrijven, scholen en instellingen). Als leerlingen langere tijd op een plek stage lopen, kunnen 
ze groeien naar een arbeidsprestatie van 35%  of meer, waardoor ze in aanmerking komen voor een baan met 
loonwaarde bepaling als hiervoor mogelijkheden zijn binnen het bedrijf. 
De gemeente is verantwoordelijk voor leerlingen die uitstromen naar arbeid. 
Werken met loonwaarde, job coaching en toeleiding naar werken, wordt uitgevoerd door het Werkbedrijf 
(gemeente Lelystad). 
Leerlingen die uitstromen naar arbeid krijgen geen Wajong uitkering. 
 
Perspectief Arbeid. vervolgonderwijs 
Dit vierde perspectief wordt binnen school wel genoemd, maar komt zeer zelden voor. Het betreft uitstroom 
naar SBO of Praktijk onderwijs. Belangrijk is om kritisch te kijken naar de leerbaarheid van de leerling, de mate 
van zelfstandigheid en sociaal emotioneel welbevinden. 
 
Aanvragen Wajong uitkering 
De Wajong uitkering is bedoeld als vangnet voor jongeren met een beperking. Een klein deel van de leerlingen 
van onze school heeft recht op deze uitkering. Het geldt voor leerlingen die 100% geen arbeidscapaciteit 
hebben. Zij krijgen 70 % van het minimumloon als zij van school af zijn. 
De Wajong uitkering moet aangevraagd worden bij het UWV. Een keuringsarts en een arbeidsdeskundige van 
het UWV bepalen of de leerling recht heeft op deze uitkering. 
Heeft de leerling geen recht op de Wajong uitkering dan valt hij onder de participatie wet.  
Het formulier om de Wajong uitkering aan te vragen kunt u vinden op de site van www.uwv.nl . De aanvraag 
kunt u doen als de leerling 17 jaar en 6 maanden oud is. De aanvraag dient in ieder geval gedaan te zijn vier 
maanden voordat de leerling van school gaat.  
Als u geholpen wilt worden bij het invullen van de aanvraag formulieren, kunt u een afspraak maken met 
school of een consulent van MEE. In elk wijkteam zitten medewerkers van MEE. 
Als u het formulier gaat invullen, heeft u de volgende gegevens nodig: 
- burgerservice nummer 
- gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode) 
- rekening nummer van de leerling 
- naam en specialisme van de arts die de handicap/ ziekte  vaststelde 
- naam en adres huisarts 
- gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en reden) 
 
 
 

mailto:j.steegs@stichtingschool.nl
http://www.uwv.nl/
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Aanvragen tegemoetkoming scholieren 
Als de leerling 18 jaar wordt en in het voortgezet (speciaal) onderwijs zit, heeft hij recht op een 
tegemoetkoming voor scholieren. Deze tegemoetkoming is een gift. De leerling krijgt in ieder geval de 
basistoelage (+ € 106,- op dit moment). Afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers kan een 
aanvullende toelage worden aangevraagd. 
De tegemoetkoming scholieren kun je aanvragen via www.ib-groep.nl of via Mijn Duo. 
Wanneer aanvragen? 
Met 17 jaar en 9 maanden. Drie maanden voor de 18e verjaardag. 
Wanneer gaat het in? 
De tegemoetkoming gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag van de leerling. U krijgt dan ook geen 
kinderbijslag meer voor uw zoon of dochter. 
Beëindigen  tegemoetkoming 
De tegemoetkoming stopt automatisch vanaf de maand waarin de leerling 20 jaar wordt. Verlaat de leerling de 
school eerder dan 20 jaar, dan moet je de tegemoetkoming zelf beëindigen middels een wijzigingsformulier. Dit 
is te downloaden via Mijn Duo.  
 
 

5.6 Wijze waarop de zorg voor leerlingen wordt vormgegeven 
 

In het beleidsstuk ‘Leerlingbegeleiding van De Zevenster’ staat beschreven hoe de begeleiding van de 
leerlingen georganiseerd is op school. Dit zorgplan ligt ter inzage op school. 
U vindt hierin informatie wat betreft inzet personeel en middelen. 
 

5.7 Ontwikkelingsperspectief (OP) 
 

Het OP geeft een totaalbeeld van de leerling. 
Leerling specifieke kenmerken worden beschreven. Wie is de leerling, wat heeft hij nodig om tot leren te 
komen? Wat past erbij zijn/haar mogelijkheden en hoe worden doelen gerealiseerd?  Het 
ontwikkelingsperspectief is leidend in het individuele plan van de leerling. Bijstelling van perspectief wordt 
besproken met de orthopedagoog van de school en vastgesteld door de Commissie voor Begeleiding van de 
school. 
Het leerlingvolgsysteem wordt gebruikt om de vorderingen van de leerling te volgen. Zit de leerling nog op 
koers en wat is belangrijk voor de leerling om verder aan te gaan werken. Behaalde doelen worden 
geëvalueerd en nieuwe leerdoelen worden vastgesteld. Bij het OP zit een uitdraai van de nieuw te behalen 
leerdoelen voor de afgesproken periode. 
Het OP wordt door de leerkracht van de groep, waarin de leerling is geplaatst geschreven. De ontwikkeling van 
de leerling wordt jaarlijks enkele malen intern geëvalueerd. Met ouders/verzorgers vinden er tweemaal per 
jaar besprekingen plaats. Er wordt gesproken over de voortgang in de ontwikkeling en na overeenstemming 
wordt het plan door ouders/verzorgers ondertekend voor de nieuwe vastgestelde periode. 
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 vindt het werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem LOGOS van 
DATACARE plaats.  
De leerling resultaten zijn hierin verwerkt en het systeem brengt een overzicht in beeld op de diverse 
leergebieden en welke leerroute(s) de leerling kan volgen. 
De leerkrachten evalueren om de acht weken het procesverloop en stellen bij waar nodig en brengen de 
ouders/verzorgers daarvan op de hoogte door ze uit te nodigen voor een gesprek op school. 
 

5.8 Groepsplan 
 

Het groepsplan is een belangrijk werkdocument binnen de groep en afdeling. 
In het groepsplan wordt een totale uiteenzetting gegeven van de samenstelling van de groep en de activiteiten 
die er door het jaar heen plaats vinden en hoe deze worden georganiseerd.  
Het groepsplan is onderverdeeld in het pedagogische gedeelte en het didactische gedeelte. 
Het pedagogisch gedeelte geeft een beeld van de samenstelling van de groep en wat de groep nodig heeft om 
als groep te kunnen functioneren.  
Het didactisch groepsplan wordt m.b.v. LOGOS in beeld gebracht.  
Het didactisch gedeelte geeft een uiteenzetting van de leergebieden die aan de orde komen en hoe hier op 
gedifferentieerde wijze aan kan worden gewerkt.  
Hierdoor kan er effectiever onderwijs gegeven worden, doordat we groepsgewijs instructie geven in plaats van 
individueel gericht. Het ontwikkelingsperspectief staat centraal in het aanbod binnen de groep. 
Binnen de groep wordt er gewerkt met maximaal 3 arrangementen. 

http://www.ib-groep.nl/
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 Basisarrangement van toepassing op 75% van de doelgroep die onze school bezoekt en uitstroomt van 
SO- naar VSO-afdeling en uitstroom van VSO-afdeling naar arbeidsmatige dagbesteding.  

 Verdiepingsarrangement voor die groep leerlingen die de overstap naar vervolgonderwijs kunnen 
maken of uitstromen naar betaalde arbeid. 

 Intensief arrangement voor die groep leerlingen van toepassing waar het onderwijs meer individueel 
is ingericht vanwege de specifieke ondersteunings- en begeleidingsvraag om tot leren te komen. 

 
Binnen alle groepen wordt er gewerkt met bouwplannen en bijpassende leerroutes. De leerkracht van de groep 
kan u op contactavond in het begin van het schooljaar of op afspraak meer vertellen over de 
onderwijsarrangementen die op school aan de orde zijn.  
Het plan wordt aan de ouders/verzorgers ter inzage gegeven en besproken tijdens het ‘ Contact op maat 
gesprek’. Deze gesprekken worden gerealiseerd in de 2e en de week van september. 
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6 Ouders en school  
 

6.1  Ouderbetrokkenheid  
 
Visie: 
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. 
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen 
ouders/verzorgers en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken 
aan de ontwikkeling van het kind (de leerling). Vanuit de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school 
ontstaat er betere afstemming zodat het kind (de leerling) zich optimaal kan ontwikkelen.  
 
Missie: 
De school ziet de ouders/verzorgers als partners in de ontwikkeling van hun kind. In goede samenwerking 
streven beide een zo optimaal mogelijke leeromgeving na. 
De Zevenster wil een school zijn gericht op samenwerking met ouders/verzorgers en van hieruit gericht op 
innovatie zoals hieronder puntsgewijs aangegeven: 

 Gericht op samenwerking: de school ziet ouders/verzorgers als belangrijke partners 

 Gericht op innovatie: school en ouders/verzorgers zien elkaar als partners in het proces van continu 
schoolverbetering. Ze voelen zich hiervoor even verantwoordelijk en spreken elkaar erop aan. 
De werkgroep ouderbetrokkenheid is onveranderd in samenstelling. 
                   
We houden de ouders/verzorgers/verzorgers op de hoogte d.m.v. nieuwsbrief of informatieavonden op school.  
 

 

6.2 Contact met de school  

De school is vanaf 08.00 uur telefonisch bereikbaar. De conciërge neemt de telefoon op. De groepsleerkracht is 
voor schooltijd tot 8.15uur of na schooltijd (15.15 - 16.30) bereikbaar voor overleg. 
Wanneer u vragen hebt, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht kan 
overleggen met collega’s of met de directie. Mochten uw vragen niet beantwoord kunnen worden, neemt u 
dan contact op met de directie.  

6.3 Communicatie met ouders/verzorgers  

Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de opleiding van hun kind is van groot belang voor het schoolsucces. 
Wij zullen dus ons uiterste best doen om u hierbij te betrekken. 
Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij aanwezig zijn op de informatie- en rapportavonden. 
Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat de ouders/verzorgers ons informeren over belangrijke ontwikkelingen 
in de thuissituatie.  

Ook zullen wij u regelmatig vragen om de ontwikkeling van uw kind ook thuis te stimuleren door bijvoorbeeld 
de zelfredzaamheid van de leerling te trainen/ lezen, stimuleren van de Nederlandse taal ondersteund door 
gebaar, beeld en actief taalgebruik. 
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Vormen van contact met ouders/verzorgers:  

 Contact op maat . Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders/verzorgers doorgenomen. Wat wil de 
ouder dat de school weet over de leerling en er wordt informatie gegeven over onderwijsinhoudelijke 
zaken. Tijdens het contact op maat moment wordt hierover met elkaar in gesprek gegaan.  Aan het begin 
van elk schooljaar geeft de leerkracht informatie over het onderwijsprogramma en praktische informatie 
met betrekking tot de groep. Het is belangrijk dat de aanpak op school en thuis op elkaar zijn afgestemd.  

 Rapportgesprekken en voortgangsgesprekken 
Twee keer per jaar (in februari en juni) zijn er gesprekken met de ouders/verzorgers over het rapport. 
Hierin wordt de voortgang van het leerproces en het welbevinden van de leerling besproken op grond van 
de behaalde resultaten en toets-gegevens. De ouders/verzorgers krijgen op deze avond het geëvalueerde 
en bijgestelde ontwikkelingsperspectief plan overhandigd. Deze gesprekken zijn verplicht voor alle 
ouders/verzorgers en vinden plaats na schooltijd op de middag of avond. Voortgangsgesprekken: Als 
ouders/verzorgers daar behoefte aan hebben, dan kunnen zij ook tussentijds een afspraak met de 
leerkracht maken. 
Als de leerkrachten zorgen hebben over een leerlingen,  zullen zij de ouders/verzorgers uitnodigen voor een 
gesprek. Ook de logopedisten, intern begeleiders, maatschappelijk werkende, orthopedagoog/ psycholoog 
en/of directie hebben contacten met ouders/verzorgers op het verzoek van ouders/verzorgers of van de 
school. Soms zijn daar ook de externe begeleiders van de leerling of het gezin bij betrokken. Bij zowel 
rapportgesprekken als voortgangsgesprekken zijn de leerlingen welkom.  

 Contactschrift, agenda of mail 
Informatie uitwisselen over de gang van zaken op school of thuis wordt veelal schriftelijk overgedragen.. Zo 
komt erover en weer wat meer inzicht in wat de leerling ervaart.   

 Belafspraak 
Voor sommige ouders/verzorgers is een wekelijkse belafspraak met de leerkracht wenselijk om de 
resultaten van de leerling telefonisch te bespreken.  

 Huisbezoek 
De leerkrachten gaan op huisbezoek bij nieuwe leerlingen. We willen hiermee bereiken dat de leerling en 
de ouders/verzorgers een band kunnen opbouwen met de leerkracht. 
Het huisbezoek heeft een meerwaarde voor het contact tussen ouders/verzorgers en school. Mocht u 
behoefte hebben aan een huisbezoek kunt u dat bij de leerkracht van uw kind aangeven. Omgekeerd kan 
het ook zo zijn dat de leerkracht/ groepsleiding waarde hecht aan een huisbezoek en zal daarover met u 
contact opnemen. 

 Incidentele contacten: De school neemt contact op met ouders/verzorgers als 
- Er contact is geweest met een externe organisatie 
- Als er iets gebeurd is op school wat afwijkt van het gangbare, leerlingen regels en afspraken niet nakomen 
- Als er een conflict is geweest met uiterlijke verwondingen 
- Als er sprake is van achterblijvende leerresultaten 
- Als het weer beter gaat. 
- Als leerlingen langer dan een week ziek zijn of er iets ernstigs is geconstateerd 

 Via de website www.de-zevenster.nl is alle relevante informatie over de school beschikbaar. Daarop staat 
ook het laatste nieuws van de school.  

 De ouders/verzorgers worden via de maandelijkse nieuwsbrief van De Zevenster, digitaal geïnformeerd 
over de ontwikkelingen binnen de school.  

 Gescheiden ouder(s) en/of verzorger(s): De school is verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben 
te informeren over alle relevante zaken betreffende de leerling en schoolorganisatie zoals rapporten, 
nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien één van de ouders (alleen) het ouderlijk gezag 
heeft, dan informeert de school de ouder met het ouderlijk gezag. Op grond van de wet is de school 
verplicht om ook de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag te informeren, wanneer deze ouder 
daar om vraagt.  

 Dit zal de school doen, tenzij het belang van het kind hiermee geschaad wordt of uit een rechterlijk vonnis 
blijkt dat de school hiertoe niet verplicht is.  

 Ouderhulp. Voor ouders/verzorgers is er volop mogelijkheid om extra betrokken te worden bij het reilen en 
zeilen op school. Er kan bijvoorbeeld geholpen worden bij de bibliotheek, sport- en speldagen, het versieren 
van de school bij feestdagen, enz. 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een formulier van de ouderraad waarin 
te lezen staat bij welke activiteiten we graag hulp van de ouders/verzorgers hebben. De ouderraad en het 
team rekent op u!  

http://www.de-zevenster.nl/
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6.4 Leerplicht  

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Sterker nog, ieder kind moet naar school. In de Leerplichtwet 
staat dat ieder kind vanaf zijn vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin het zestien wordt, verplicht is om 
naar school te gaan. Elke gemeente, dus ook Lelystad, heeft leerplichtambtenaren in dienst. Zij zijn degenen die 
ervoor zorgen dat de Leerplichtwet ook nageleefd wordt, zij kunnen ook maatregelen nemen. Er zijn maar een 
paar redenen waarom uw kind mag thuisblijven. Als het ziek bijvoorbeeld. U moet dit dan altijd melden aan de 
leerkracht van uw kind. Een ander geval is als u naar een belangrijke gebeurtenis moet, zoals een bruiloft of 
een begrafenis. De directie beoordeelt vervolgens of uw kind wel of niet mag verzuimen. Geeft de directie geen 
toestemming en uw kind verzuimt toch, dan meldt zij dat bij de leerplichtambtenaar. In een enkel geval kan 
extra vakantie worden aangevraagd. Als het gaat om meer dan tien dagen binnen een schooljaar, heeft u naast 
de toestemming van de directie, ook de toestemming van de leerplichtambtenaar nodig.  

6.4.1 Ziekmelden  

Een reden waarom het kind niet naar school kan gaan is omdat het ziek is. 
Wanneer uw kind ziek is, of om een andere reden moet verzuimen, wilt u dit dan telefonisch voor half negen 
doorgeven aan school of via het mailadres van de groep waar uw kind les volgt. 
Geeft u alstublieft de reden en de duur van de afwezigheid aan. Verzuim van de leerling wordt met een code in 
de leerlingenadministratie verwerkt.  

6.4.2 Aanvragen van verlof voor een belangrijke gebeurtenis  

Als u vrij wilt vragen voor uw kind omdat er een belangrijke gebeurtenis is, kunt u een formulier downloaden 
van de website van de school (www.de-zevenster.nl onder ouders : ziekte en verlof) of opvragen bij de 
administratie van de school. De directie van de school beoordeelt of het verlof kan worden gegeven. 
Redenen voor het aanvragen van verlof kunnen o.a. zijn: een bruiloft, een begrafenis, een huwelijksfeest of het 
Suikerfeest. Leerlingen die zonder aanvraag afwezig zijn op school worden in het systeem verwerkt als 
ongeoorloofd aanwezig.  

6.4.3 Aanvragen van extra vakantie  

Slechts in 1 geval mag u uw kind mee op vakantie nemen buiten de vastgestelde schoolvakanties: als u een 
beroep heeft, bijvoorbeeld in de horeca of de agrarische sector, waardoor u niet weg kunt in de vastgestelde 
schoolvakanties. Om dit aan te tonen wordt u verzocht een verklaring door uw werkgever te laten invullen.  

U dient het verlof aan te vragen bij de directie van de school. Extra vakantie kan maar 1 keer per jaar worden 
toegekend. Het is niet mogelijk om verlof aan te vragen voor de eerste twee weken na de zomervakantie. Bij 
wet verboden. 
Als het verlof voor langer dan twee weken wordt aangevraagd, moet ook de leerplichtambtenaar toestemming 
geven.  

Een formulier voor het aanvragen van extra vakantie kunt u downloaden van de website van de school of 
opvragen bij de administratie van de school.  

Alle informatie vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlicht . 

6.4.4 Langdurig en frequent verzuim  
Om het verzuim en het te laat komen van de leerlingen goed te kunnen blijven volgen hanteren we op De 
Zevenster de volgende werkwijze; uitwerking van het protocol,  

Criteria  
a. De leerkracht meldt leerlingen aan bij de intern begeleider:  

o Op de zesde, opeenvolgende lesdag van de ziekteperiode van de leerling; of  
o als de leerling over een periode van acht lesweken drie keer (of meer) voor een of twee lesdagen 

ziek is gemeld; of  
o als deze op een andere manier opvalt vanwege het verzuim (bijvoorbeeld een leerling die altijd op 

een bepaalde lesdag ziek is, regelmatig ziek naar huis gaat, regelmatig te laat komt; of bij twijfel.  

http://www.de-zevenster.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerlicht
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b. Aanmelding  

 De aanmelding van een leerling wordt vergezeld van een uitdraai van de (ziekte)verzuimregistratie in 
het leerlingvolgsysteem. Na overleg tussen de leerkracht en IB-er wordt bij de ouders/verzorgers 
achterhaald wat de reden is van het verzuim. Als het verzuim doorzet is dat altijd aanleiding voor 
overleg in de Commissie voor Begeleiding die volgt op het moment van melding.  

      c. Vervolgtraject  
       Opties in het vervolgtraject kunnen zijn:  

 leerlingen die regelmatig te laat zijn, halen de gemiste lestijd na schooltijd in;  

 ouders/verzorgers worden naar aanleiding van het verzuim opgeroepen voor een gesprek met de 
leerkracht en/of directie;  

 de arts van de Commissie voor Begeleiding roept ouders/verzorgers en leerling op voor een gesprek;  

 melding bij de leerplichtambtenaar over veelvuldig verzuim;  

 inschakeling van de consulent langdurig zieke leerlingen, daar waar sprake is van langdurige 
afwezigheid als gevolg van ziekte of ongeval.  

6.5 Time out, schorsen en verwijderen van leerlingen  

De directie van de school kan een leerling een dagdeel, dag of een aantal dagen de toegang tot school 
ontzeggen.  
Time out om rust voor de leerling en zijn omgeving te creëren. 
Schorsen als er sprake is van extreem gedrag dat de veiligheid van het kind zelf, de andere kinderen van de 
school of van het personeel in gevaar brengt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar en inspectie 
worden hiervan in kennis gesteld.  
Veelal wordt de leerling, na een gesprek met de ouders/verzorgers en de leerling, weer toegelaten tot de 
school. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de leerling weer naar school 
kan gaan. 
Wordt de situatie ernstiger, dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te 
verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere 
school te vinden. Als dat gedurende een periode van acht weken niet lukt, kan de leerling, na overleg met het 
schoolbestuur, de leerplichtambtenaar en de inspecteur van de school, worden verwijderd.  

Ouders/verzorgers hebben hiertegen een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. (Zie ook protocol: Verzuimbeleid, 
schorsing en verwijdering op de website van de school.)  

6.6 Klachtenregeling  

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school 
hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een 
oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de 
ouders/verzorgers en de school.  

Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders 
aangepakt worden om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen. Wij stellen het dan ook op prijs, 
wanneer u een klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat.  

Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie. U kunt eventuele klachten ook 
bespreken met de contactpersonen op uw school. Zij zijn verbonden aan de school en kunnen u adviseren hoe 
en met wie u het beste in gesprek kunt gaan.  

Mocht ook dit niet leiden tot een oplossing, dan kunt u uw probleem voorleggen aan het bestuur van de 
school, bij voorkeur schriftelijk. Als u dat wilt, kunt u daarbij hulp vragen aan de externe vertrouwenspersoon 
van de school. 
Als u er niet uitkomt, staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht indienen bij een 
onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de 
klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op school op te 
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lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van alle betrokkenen. In veel 
gevallen is het dan ook beter het niet zo ver te laten komen.  

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te 
zien op onze website. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. 
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: 
de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een 
hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies 
aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de 
aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.  

De GGD is onze externe vertrouwenspersoon. Het gaat hierbij om meldingen die te maken hebben met pesten, 
seksuele intimidatie, geweld, agressie en discriminatie waarbij kinderen, ouders/verzorgers en/of medewerkers 
betrokken zijn. De GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ook de website 
raadplegen: www.ggdflevoland.nl  

De Landelijke Klachten Commissie (LKC).  
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt in een hoorzitting of deze gegrond is.  
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Informatie over de klachtenregeling 
Soms vinden op school gebeurtenissen plaats, waar uw kind of u als ouder problemen mee hebt. De school 
hoort graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een 
oplossing te zoeken. 
Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanning van ouders/verzorgers en van de 
school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht 
anders aangepakt kunnen worden, om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. 
Wij gaan er dan ook van uit, dat u de klacht in eerste instantie kenbaar maakt aan de persoon om wie het gaat. 
Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunt u zich wenden tot de directie dhr. V. van Dam of M. van Iersel 
(v.v.dam@stichtingschool.nl of m.v.iersel@stichtingschool.nl) 
 
Mocht u er niet uitkomen dan staat u niet machteloos. U kunt immers op ieder moment een klacht indienen bij 
een onafhankelijke klachtencommissie. Ook daarbij kan de externe vertrouwenspersoon u helpen. Wel zal de 
klachtencommissie bij haar uitspraak meewegen of er genoeg moeite is gedaan het probleem op de school op 
te lossen. De procedure bij de klachtencommissie kan lang duren en vraagt veel van de betrokkenen. In veel 
gevallen is het dan ook beter om het niet zo ver te laten komen. 
Vertrouwenspersonen van school zijn: Mevr. M. Schnieders en Mevr. W. Ribbers. 
     
De school is voor behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de 
Landelijke klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) 
of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen 
verbinden.  
Een klacht kan bij het schoolbestuur rechtstreeks worden ingediend.  
Klachtenprotocol is terug te vinden op de web site van Stichting SchOOL 
www.stichtingschool.nl 
Contactpersoon:  
Mw. E. Niezen  
tel.: 0320-767700 
e-mail: klachten@stichtingschool.nl 
                                     
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, 
postbus 85191, 3580AD Utrecht 
tel.: 030-2809590.  
 www.onderwijsgeschillen.nl    info@onderwijsgeschillen.nl 
 
  

http://www.ggdflevoland.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.stichtingschool.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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6.7  De ouderraad (OR) 
 
De Zevenster heeft een gezellige en actieve ouderraad. De leden van de ouderraad helpen bij allerlei 
activiteiten op school. Voor de verschillende grote activiteiten, die tijdens het schooljaar plaatsvinden, heeft de 
school commissies opgesteld. Deze commissies bestaan uit medewerkers van De Zevenster en een lid van de 
ouderraad. De activiteiten waar de leden van de ouderraad bij helpen zijn bijvoorbeeld: sinterklaas, kerstfeest, 
disco en koningsspelen.  
De Ouderraad heeft ook de mogelijkheid om op verzoek extra activiteiten te organiseren, denkt u hierbij aan 
de avondvierdaagse en koffieochtenden. Uiteraard gaat dit in overleg met de medewerkers of directie van De 
Zevenster. Andere taken van de Ouderraad zijn bijvoorbeeld het verzorgen van ouderavonden en 
luizencontroles. 
De Ouderraadleden zijn:  
Patricia Grimm (personeel), Selma Ozdemir , Angela Lingeman-Cop, Cheryl de Leng.  
 

 

Ouders voor kinderen (ouderhulp op school) 
Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken, is alle hulp welkom. In het begin van het schooljaar 
ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven of u bereid bent om te helpen. De Ouderraad wil graag de 
betrokkenheid van ouders/verzorgers vergroten en ziet dit als de ideale mogelijkheid om elkaar te zien en te 
spreken. 

Ouderbijdrage 
De betrokken mensen doen alles op vrijwillige basis. Toch zijn er behoorlijk wat kosten aan verbonden. Om dit 
alles te kunnen realiseren, vraagt de Ouderraad om een vrijwillige financiële bijdrage, de zogenaamde 
ouderbijdrage. Zie 6.9 

U bent belangrijk!  
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, is uw hulp nodig. In samenwerking met u kunnen we 
het schooljaar zo plezierig mogelijk laten verlopen voor u en uw kind. De Ouderraad wil uw mening, wensen en 
ideeën kenbaar maken op school en daarin uw stem vertegenwoordigen. Uw inbreng is van harte welkom en 
kunt u mailen naar ouderraad.zevenster@stichtingschool.nl. Alvast hartelijk dank. 
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6.8 Medezeggenschapsraad (MR) 

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Momenteel zijn dat de volgende personen: 
Ouders: 
Dhr Marcel Sjerperda, lid  
Henry van Essen, lid 
Ranchi Muller, lid 
Personeel: 
Mw. Mirjam Schnieders, voorzitter 
Mw. Janet Schonewille, lid 
Annelies Sandstra, lid 
De directieleden dhr. Vincent van Dam en dhr. Martijn van Iersel zijn bij vergaderingen aanwezig als adviseurs. 
In de medezeggenschapsraad denken ouders mee over allerlei zaken die belangrijk zijn voor de goede 
organisatie en kwaliteit van de school. Zij geven op onderdelen van het beleid, advies of instemming aan de 
directie van de school.  
De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar over beleidszaken m.b.t. de school, het personeel, financiën, de 
leerlingen, bestuur en nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs. 
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot wijzigingen in het beleid. 
Alle scholen – en daarmee ook de ouders - van het openbaar onderwijs zijn ook vertegenwoordigd in de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR geeft advies of instemming aan het bestuur over 
bestuurlijke ontwikkelingen.  
 
Mw. Suzanne Duijker is lid van de GMR 

Meer informatie over het werk en de leden van de medezeggenschapsraad, vindt u op de website. Mocht u 
interesse hebben om lid te worden van de medezeggenschapsraad, maak dit dan kenbaar aan mw. M. 
Schnieders, voorzitter.  

6.9 Ouderbijdrage en schoolreisgeld  

Met de ouderbijdrage kunnen veel extraatjes worden betaald, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, de 
sportactiviteiten, kunst en cultuurprojecten, de huurcollectie bibliotheek boeken, excursies, natuuractiviteiten 
e.d. 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage per leerling per jaar. Voor het schooljaar 2020-2021 is de hoogte 
van de ouderbijdrage per kind € 17,50, vastgesteld door de MR. 

Voor het 2e kind € 15,00 en voor het 3e kind € 12,50.  

U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL16 RABO 038 6766703, t.n.v.  De Zevenster. 
Vermelden van:  ouderbijdrage de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit. 
Het is ook mogelijk om het bedrag in termijnen over te maken op bovenstaande rekening.  

Voor het schoolreisje betalen de ouders/verzorgers een apart bedrag. Dit bedrag wordt in de loop van het jaar 
bekend gemaakt. 

6.10 sponsoring 
 
Op school maken wij soms gebruik van sponsoring uit het bedrijfsleven of vanuit stichtingen. Als dat gebeurt, 
dan worden daarbij de regels van het convenant sponsoring nageleefd. Zo wordt u bijvoorbeeld van tevoren op 
de hoogte gesteld van de sponsoractiviteit binnen school (bijvoorbeeld een sponsorloop).  
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6.11 verzekering 
 
Door Stichting School is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
Deze verzekering betreft de aansprakelijkheid van het schoolbestuur voor het handelen van de 
medewerkers/docenten waardoor letsel- of zaakschade aan derden ontstaat. Bij elk voorkomend geval zal de 
verzekeringsmaatschappij beoordelen of e.e.a. door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 
 
Door de school is daarnaast nog een ongevallen verzekering afgesloten. 
Deze verzekering geeft in principe recht op schadevergoeding voor geleden letselschade ten gevolge van een 
ongeval tijdens schooluren. 
De verzekeringsmaatschappij zal beoordelen of de geleden schade onder de verzekering valt. Op afspraak is de 
polis op school in te zien. 
 
De school is niet aansprakelijk voor onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (en hun ouders) zijn primair 
zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Wanneer een leerling spullen beschadigd of stuk maakt, dan zijn 
de kosten voor nieuw aanschaf of herstel voor de leerling (ouders/verzorgers). De leerling (ouders/verzorgers) 
ontvangt dan een rekening van het schadebedrag. 
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 
 
School is niet aansprakelijk voor alles wat er tijdens schooltijden en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht  wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. 
 
Wanneer er bijvoorbeeld tijdens gymlessen per ongeluk een bal terecht komt op de bril van een leerling 
waardoor schade ontstaat, is de school niet aansprakelijk. Ook in geval van materiële schade, zoals 
bijvoorbeeld schade aan een fiets of wanneer kleding zoekraakt of stuk gaat, is school niet verantwoordelijk. 
 
6.12 Regeling laag inkomen 

 
Als u een laag inkomen heeft kan het soms erg lastig zijn om rond te komen of om actief mee te doen in de 
samenleving.  
Er zijn echter mogelijkheden om ouders hierbij te ondersteunen. 
 
Mocht u moeite hebben met het betalen van het schoolreis- en/of school dan kunt u hiervoor een aanvraag 
doen bij Stichting leergeld Lelystad. Op de website van de stichting (www.leergeld-lelystad.nl) treft u onder het 
kopje contact het aanvraagformulier aan. Op de website leest u hoe dit verder in zijn werk gaat. U komt in 
aanmerking voor een bijdrage vanuit Stichting leergeld Lelystad wanneer uw netto inkomen niet hoger is dan 
125% van de bijstandsnorm. 
 
Naast een bijdrage voor schoolreis-of schoolkampgeld kunt u, wanneer u een beperkte beurs heeft,  ook een 
aanvraag doen voor sport en/of muzieklessen voor uw kind. 
Via de intermediair van het Jeugdsportfonds kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen van uw 
kind. Het Jeugdsportfonds betaald dan de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen van het kind 
tot een maximum van € 225,00 per kind per jaar. Zijn er meerdere kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in 
het gezin die iets aan sport willen doen? Dat mag! Een aanvraag voor sportlessen kunt u doen via de 
intermediair van het Jeugdsportfonds Natascha Pruijs. Zij is bereikbaar via n.pruijs@stichtingschool.nl. 
Wil uw kind liever muziek maken, dansen, toneelspelen, schilderen of iets anders creatiefs doen? Voor die 
kinderen is er het Jeugdcultuurfonds. Zij betalen tot een maximum van € 425,00 per cursusjaar het lesgeld en 
eventuele attributen. Een aanvraag hiervoor kunt u doen via de contactpersoon van het Jeugdcultuurfonds, 
Nicole van Eijck. Zij is bereikbaar per email op; n.v.eijck@stichtingschool.nl. 
Voor het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds dient u jaarlijks opnieuw een aanvraag in te dienen. 
Informatie over het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds vind u op de website 
www.jeugdfondssportencultuur.nl  

 
Voor jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar is het tevens mogelijk via Fietsbank Lelystad een tweedehands 
fiets aan te vragen. Deze organisatie knapt gekregen fietsen op en deelt deze uit onder gezinnen die zelf geen 
nieuwe fiets kunnen betalen. Mocht u een aanvraag willen doen voor een fiets voor uw kind, dan kan dat via de 
contactpersoon van onze school Claudia Wentholt. Zij is per mail bereikbaar via c.sasse@stichtingschool.nl. 
Meer informatie over de fietsbank treft u aan op de website www.fietsbanklelystad.nl. 
  

http://www.leergeld-lelystad.nl/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
http://www.fietsbanklelystad.nl/
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7. Praktische zaken 
  
7.1 Schooltijden 
  
De school is om 8.15 uur open. Leerlingen horen om 8.30 uur in de groep te zijn en ouders/verzorgers hebben 
afscheid genomen van hun kind. De lessen starten om 8.30 uur en om 14.15 uur is het SO uit en om 14.30uur 
het VSO. 
Vakanties en studiedagen worden m.i.v. het nieuwe schooljaar aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt en 
zijn terug te vinden op de schoolkalender en op de website van De Zevenster. 
 
7.2 Vervoer 
 
De leerling die onze school bezoekt kan niet altijd aanspraak maken op leerlingenvervoer. School heeft in 
principe geen bemoeienis met aanvraag van leerlingenvervoer. Wel kan gevraagd worden om document uit 
dossier van de leerling te kopiëren ter ondersteuning van de aanvraag. De gemeente bekijkt de aanvragen en 
mogelijkheden tot leerlingenvervoer. www.lelystad.nl/onderwijs 
Leerlingen binnen een straal van 6 kilometer vallen buiten de vervoersregeling en moet er gekeken worden 
naar een andere manier reizen om naar school te komen. 
IQ <70 en medische noodzaak zijn voorwaarden om op leerlingenvervoer aanspraak te maken.  
De gemeente werkt samen met de MO-zaak die advies uitspreekt naar de gemeente m.b.t. wel of geen 
aanspraak leerlingenvervoer.  
 
Leerlingen worden gebracht en gehaald door ouders/verzorgers. Maakt u gebruik van een auto of andere 
gemotoriseerd vervoer wilt u dan rekening houden met elkaar en de toegang voor fietsers en voetgangers 
vrijhouden en zorg dragen voor ieders veiligheid.  
Fietsers maken gebruik van de aangegeven fietsroute en het voetpad mag niet als fietspad worden gebruikt. 
 
7.3 Overblijven, eten en drinken 
  
Voor de ochtendpauze mag u uw kind drinken en een kleine gezonde versnapering meegeven. Snoepgoed, 
chips en koolzuurhoudende dranken zijn niet toegestaan. 
Voor de middagpauze kunt u uw kind brood, fruit en drinken meegeven naar school. Ook hier geldt geen chips, 
snoepgoed en koolzuurhoudende drank. 
Alle leerlingen lunchen op school. 
Tijdens het eten wordt er aandacht besteed aan het eten zelf, sociale vaardigheden en de tafelmanieren. De 
leerlijn eten en drinken wordt hiervoor ingezet. Voor alle leerlingen zijn hierin aandachtspunten te noemen. 
Voor enkele leerlingen vraagt het eten veel tijd, soms ook vanwege medicatie en juist afstellen met diëten. 
Etenstijd wordt op school als onderwijstijd gezien, waarbij de leerpunten worden omschreven in het 
groepsplan en bij enkele leerlingen in het individueel ontwikkelingsplan. 
Wij vragen aan u mee te werken aan gezonde voeding en drinken. 
 
7.4 Naschoolse en vakantie opvang 
  
De stichting ‘s Heerenloo en De Zevenster hebben in nauw overleg met het bestuur de naschoolse opvang en 
vakantieopvang gerealiseerd. Sterrenloo is de naam van de opvang. 
De vakantieopvang en naschoolse opvang is een plek waar de kinderen gezamenlijk diverse activiteiten beleven 
binnen een sociale ontspannen setting. Het programma is actief en stimulerend voor de spelontwikkeling. 
Sterrenloo is niet gericht op behandeling, maar op vrijetijdsbesteding voor kinderen met een verstandelijke 
beperking en wel of niet bijkomende problematiek. 
De opvang heeft een plaats gevonden in het gebouw van De Zevenster en mag gebruik maken van enkele 
faciliteiten die het gebouw binnen en buiten te bieden heeft. Ook tijdens studiedagen is er bij voldoende 
deelname de mogelijkheid om gebruik te maken van de opvang. 
De school draagt geen verantwoording voor de opvang van de leerlingen, dit valt onder verantwoording van de 
stichting ’s Heerenloo. Bekostiging vindt plaats door de ouders/verzorgers vanuit een afgegeven indicatie of op 
andere wijze.  
Vanessa van der Weide is coördinator van de NSO.  Zij kan u meer informatie geven over realisatie naschoolse 
en vakantieopvang.                                                               
Naschoolse- en vakantieopvang: 
Sterrenloo Cliënt contact ’s Heerenloo: 0800-3555 555         info@sheerenloo.nl 
 

http://www.lelystad.nl/onderwijs
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7.5  Medicijngebruik 
 
Medicatie wordt alleen gegeven aan de leerlingen met toestemming van de ouder/verzorger. 
Bij tijdelijk toedienen van medicatie wordt de ouder/verzorger ook gevraagd om een formulier in te vullen 
waarop zij aangeven wat het type medicijn is en de hoeveelheid die toegediend dient te worden en op 
voorschrift van de specialist. Er worden geen medicijnen toegediend via infuus of injectie. 
Vanuit de Stichting is de school verplicht om te werken volgens het protocol. Het protocol is terug te vinden op 
de site van Stichting School. De intern begeleider mevr. Nicole van Eijck neemt met ouder/verzorger het 
protocol door en draagt zorg voor overdracht naar de groepsleiding en CvB. 
De jeugdarts wordt ingelicht over medicijn gebruik. De jeugdarts is lid van de CvB en kan school adviseren in 
handelen en begeleiding. De schoolarts neemt indien nodig met toestemming van ouder/verzorger contact op 
met medisch expert betrokken bij het kind. 
 
7.6  Spel- en speelmateriaal/waardevolle spullen  
 
Alle spel- en speelmaterialen die de leerling meeneemt van huis vallen niet onder de verantwoording van 
school. Dit geldt bv ook voor de mobiele telefoon. 
Onder schooltijd wordt er geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon. 
De school is bereikbaar van 8.00- 16.30 op telefoonnummer 0320-258757. 
Leerlingen van de SO-afdeling leveren hun mobiel bij binnenkomst in bij de groepsleiding. De telefoon wordt in 
de afgesloten kast opgeborgen en na schooltijd aan de leerling mee naar huis gegeven.  
Leerlingen van de VSO afdeling kunnen gebruik maken van hun kluisje of leveren hun mobiel bij de leerkracht 
in. 
De verantwoording van de meegebrachte materialen blijft bij de leerling en ouder/verzorger. School is niet 
aansprakelijk voor diefstal of defecten. 
 
School is niet verantwoordelijk voor internetgebruik door leerlingen onderling buiten schooltijd. Internet 
gebruik op school is afgeschermd en vindt alleen plaats in bijzijn van de groepsleiding. Gebruik van sociale 
media wordt wel binnen de groepen besproken en onder de aandacht gebracht. We hebben te maken met 
kinderen binnen school die kwetsbaar zijn en waarbij we het wel van belang achten ze te  leren omgaan met de 
gevaren, maar ook de mogelijkheden van sociale media. 
 
Er zijn medewerkers die een mobiele telefoon in hun nabijheid hebben/dragen. Dit heeft te maken met  
medicatiegebruik van leerlingen (wekker/ signaal) of inschakelen hulp/ ondersteuning indien die nodig is. 
Medewerkers en stagiaires maken onder schooltijd geen gebruik van mobiele telefoon voor privé gebruik. 
 
 

7.7  Luizen                                              
 
Luis in je haar? Kammen maar! 
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als 
u hoofdluis ontdekt. 

 
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen lopen via het 
haar over van hoofd naar hoofd. Kinderen lopen de meeste kans hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen 
vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen 
met een grondige aanpak en het te melden aan school. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op 
het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden en besmetting voorkomen. 
Hoofdluis heb je niet alleen, het is enorm besmettelijk. Herhaal de controle eens per week en vergeet ook u 
zelf niet. 
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In het komende jaar zullen de leerlingen regelmatig door pluizenmoeders op hoofdluis gecontroleerd worden. 
Mocht de leerling hoofdluis hebben dan krijgen ouders/verzorgers informatie over de behandeling. Er wordt 
vanuit school gewerkt volgens het protocol luizen. Controle vindt plaats op maandag na iedere vakantie. 
Controle gebeurt op discrete wijze. Wij stellen het echter zeer op prijs dat bij constatering van hoofdluis 
melding wordt gedaan op school zodat wij preventief kunnen handelen. De leerlingen kunnen gebruik maken 
van luizenzakken en bij signalering van hoofdluis worden de capes altijd ingezet. De jongere groepen op de SO 
afdeling maken preventief gebruik van luizencapes. 
 
Bij signalering van hoofdluis wordt de ouder/verzorger van de leerling telefonisch en schriftelijk op de hoogte 
gesteld. Indien er geen verbetering is binnen 14 dagen worden de ouders/verzorgers nogmaals ingelicht en 
wordt er een bericht meegegeven om contact te zoeken met de GGD. www.ggdflevoland.nl 
 
 
7.8 Ongevallen 
 
Een heel enkele keer komt het voor dat er een ongeluk(je) op school gebeurt. Op school zijn er vijf 
medewerkers met een BHV-diploma die hierbij worden ingeschakeld. Een ongeval wordt ook altijd 
geregistreerd. Ouders/verzorgers worden direct op de hoogte gebracht en als zij in Lelystad wonen verzocht 
om met hun kind naar de eigen huisarts te gaan. Voor leerlingen buiten Lelystad hebben we afspraken met het 
gezondheidscentrum in de buurt van de school, zodat we als het nodig is, direct kunnen handelen. 
Het is noodzakelijk en belangrijk dat aan het begin van het schooljaar het formulier persoonlijke gegevens 
wordt ingevuld met actuele persoonsgegevens en een extra contactpersoon die benaderd kan worden indien 
de ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn 
 
7.9  Verjaardagen 
  
Het wordt op prijs geteld wanneer de groepsleiding op de hoogte gesteld wordt van het vieren van de 
verjaardag van uw kind. Zij kan rekening houden met versieren van de klas en strik of hoed voor de leerling 
tijdig op orde hebben. 
De traktatie bij voorkeur gezond. Er zijn kinderen die allergisch zijn of andere reden waarom zij geen gebruik 
mogen aken van de traktatie. U kunt met de groepsleiding overleggen wat een kind wel mag hebben of voor 
uw kind een traktatie trommeltje in de groep beschikbaar stellen zodat het kind zelf zijn traktatie kan pakken 
als er wordt uitgedeeld. 
 
 
7.10  Privacy  

Op De Zevenster zijn alle gegevens opgenomen in het leerling dossier. Naast de administratieve gegevens, zoals 
naam, adres, geboortedatum en het Burgerservicenummer, gaat het om de gegevens die nodig zijn voor het 
volgen van de onderwijsontwikkeling.  

Ook houden we gegevens bij over het welzijn en de gezondheid van de leerlingen. Dat kunnen gegevens zijn 
die de school zelf heeft verzameld of die ons door anderen zijn verstrekt. 
Het spreekt vanzelf dat deze gegevens juist moeten zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inzage in het dossier 
vragen, om eventuele verbeteringen of aanvullingen aan te kunnen brengen. Wanneer u inzage wilt in het 
dossier, kunt u een afspraak maken met de directie van de school.  

De gegevens zijn toegankelijk of worden verstrekt aan diegenen waarin de wet dit toestaat of verplicht stelt of 
als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend. Binnen de school zijn de 
gegevens toegankelijk voor medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak. Dat zijn de 
directie, de leerkrachten, de logopedisten, de leden van de commissie voor begeleiding, de 
onderwijsassistenten en de medewerkers van de administratie van de school. Overdracht van gegevens naar 
derden of naar een andere school wordt alleen gedaan wanneer ouder(s)/verzorger(s) daarmee instemmen.  

De dossiers bevinden zich in dossierkasten in een afgesloten ruimte in de school.  

 

 

http://www.ggdflevoland.nl/
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7.11 Foto en filmopnamen  

Op de website en andere publicaties van de school worden foto’s van leerlingen geplaatst. Dit zijn foto’s 
afkomstig van activiteiten die door de school worden georganiseerd. 
Zonder toestemming van de ouders/verzorgers zullen geen namen van de leerlingen worden vermeld bij de 
foto’s.  
Indien de ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s van hun kind(eren), kunnen zij dit 
aangeven op het formulier persoonsgegevens. Wij zullen erop toezien dat er geen foto’s van uw kind worden 
geplaatst.  

7.12 Ongewenste opnamen  

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige omgeving is. Daarom is het maken van opnames en het 
plaatsen van opnames op internet van medeleerlingen, leerkrachten en ander schoolpersoneel zonder 
toestemming van de betrokkenen en met het doel om te pesten, niet toegestaan. Een overtreding van deze 
regel kan leiden tot schorsing, verwijdering of disciplinaire maatregelen. 
Ook het pesten via bv WhatsApp of Facebook kan leiden tot de hierboven genoemde maatregelen.  

 
8. Contactgegevens 
 
8.1  Interne contacten 
 
Alle groepen maken gebruik van een groepsmail. De groepsleiding van uw kind geeft dit op de eerste schooldag 
aan u door, maar staat ook op de website van de school bij de informatie van de groep. 
Het algemene e- mail adres luidt: info.zevenster@stichtingschool.nl 
Geef in uw bericht duidelijk aan voor wie het bestemd is, zodat de administratie het naar de juiste persoon kan 
doorsturen. 
 
Het telefoonnummer van de school is: 0320-258757 
U krijgt de conciërge dhr. van Bodegom aan de lijn of een leerling van De Zevenster die op dat moment 
praktijkles heeft in het kantoor/reprolokaal. Mocht dit het geval zijn wilt u dan uw naam duidelijk noemen en 
aangeven voor wie u belt. De leerling probeert een belnotitie te maken of u door te verbinden met de 
desbetreffende persoon. 
De conciërge of de kantoormedewerker zijn er niet om vragen te beantwoorden. Zij verbinden u slechts door 
met degene die u wenst te spreken of maken een terugbelnotitie. 
 
8.2  Externe contacten 
 
• Het Samenwerkingsverband en de toelaatbaarheidscommissie PO en VO kennen 
toelaatbaarheidsverklaringen toe na doornemen van deskundigheidsadvies en bijbehorende documenten. 
Ouders/verzorgers van de leerlingen worden door een nieuwsbrief en website op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen die er gaande zijn. 
www.passendonderwijslelystaddronten.nl (voor leerlingen t/m 12 jaar) 
www.swvvo-lelystad.nl (voor leerlingen ouder dan 12 jaar) 
 
•Informatie van de GGD Flevoland 
Hepatitis B. 
Het is mogelijk om uw kind hiertegen te laten inenten. Ouders/verzorgers kunnen dit laten doen op eigen 
kosten. Voor sommige kinderen geldt echter een vergoeding. Het gaat om kinderen met het syndroom van 
Down. Bij de GGD  kunt u hierover meer gerichte informatie krijgen en ook middels de website: 
gezondheidsplein met link naar hepatitis B.  
 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Flevoland 
De jeugdgezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid en ontwikkeling, zowel lichamelijk als psychosociaal, 
van alle kinderen en jongeren te beschermen te bevorderen en te bewaken. 
Tijdens de basisschoolperiode voeren de jeugdartsen van de afdeling JGZ een Preventief Gezondheid 
Onderzoek (PGO) uit. De jeugdarts doet medisch onderzoek. Ze maakt deel uit van de commissie voor 
begeleiding. Voordat er onderzoek plaats vindt, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de 

mailto:info.zevenster@stichtingschool.nl
http://www.passendonderwijslelystaddronten.nl/
http://www.swvvo-lelystad.nl/
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GGD en uitgenodigd. De onderzoeken vinden meestal op school plaats.  Zij geeft handelingsgerichte adviezen 
zodat een leerling zo optimaal mogelijk begeleid kan worden. De schoolarts is te bereiken via de GGD Flevoland 
onder tel.: 0320- 276211 
Op De Zevenster is een ruimte op de begane grond beschikbaar. Het doel van deze onderzoeken is het 
beoordelen van de gezondheidstoestand, de groei en de ontwikkeling van het kind. 
Ouders/verzorgers jeugdigen kunnen zelf ook bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg terecht voor vragen over 
groei en ontwikkeling van hun kind/ henzelf, maar ook voor vragen op het gebied van opvoeding, gedrag, 
verzorging en leefstijl.  
De GGD kan ouders/verzorgers ook advies geven m.b.t. bestrijding van hoofdluis. 
De afdeling JGZ van de GGD Flevoland is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur via 
telefoonnummer 088-0029920. Overige informatie over de diensten van de afdeling JGZ, maar ook een breed 
scala aan folders, is terug te vinden op de website:                              
www.ggdflevoland.nl 
www.jgtlelystad.nl 
 
•MEE is gespecialiseerd in begeleiding en advisering van mensen met verstandelijke  
beperkingen. In de Commissie voor Begeleiding zijn zowel vanuit de GGD als MEE vertegenwoordigers 
aanwezig. Respectievelijk de schoolarts en schoolmaatschappelijk werk. Onderling is er sprake van afstemming 
en overdracht van informatie mits daar toestemming voor is gegeven. 
Via MEE is er een maatschappelijk werkende aan onze school verbonden. Ze is betrokken bij 
begeleidingsonderzoeken, waarvoor zij op huisbezoek kan komen. Zij maakt deel uit van de Commissie voor 
Begeleiding en geeft vanuit deze discipline handelingsgerichte adviezen.  
Bij MEE kunt u terecht met allerlei vragen over de mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke 
handicap.  
MEE biedt ambulante dienst- en hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap en/of hun 
ouders/verzorgers. 
De veranderende regel en wetgeving heeft helaas geleid tot een andere vorm van inzet van de 
schoolmaatschappelijk werk. De wijkteams binnen de woonplaats/gemeente waar u woont zijn in principe de 
1e gesprekspartner om zorg-/hulpvraag aan te geven. 
 
MEE IJsseloevers, hoofdkantoor Zwolle 
postadres : Postbus 517, 8000 AM Zwolle 
telefoon  : 088-6330633 
info@meeijsseloevers.nl 
www.mee-ijsseloevers.nl 
Contactpersoon De Zevenster:  mevr. E. Filart 
 
•Speciaal Centraal 
Met een aantal ZML scholen uit Utrecht, Almere, Hilversum en Amersfoort is er besloten om een leerkring te 
vormen De directies van de scholen en de besturen vinden het belangrijk om samen verder te gaan om de 
expertise verder te ontwikkelen. De leerkring heet: Speciaal Centraal. Het is goed om leerkringen actief te 
houden zodat expertise/ kennisoverdracht aan de orde blijft op regionaal niveau. De school blijft ook in 2017-
2018 netwerken met de scholen aangesloten bij Speciaal Centraal 
Het onderwijs is volop in ontwikkeling. 
Wij vinden het belangrijk om met partners samen te denken en te overleggen over de mogelijkheden van 
onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en wel of geen bijkomende problematiek. 
Het overheidsbeleid staat emancipatie, integratie en normalisatie van mensen met een handicap voor ogen. 
Het onderwijsbeleid sluit daarop aan en is erop gericht dat ouders/verzorgers als vertegenwoordigers van hun 
kind zelf de keuze maken hun kind onderwijs te laten volgen in het gewone basis en voortgezet onderwijs of in 
het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.  
 
Er verschijnt meerdere malen per jaar een nieuwsbrief en op de website worden actuele zaken aangegeven. 
 
 De scholen zijn: 
1.   Dr. A. van Voorthuysenschool  > z.m.l. Amersfoort. 
2.   Koningin Emma school  > z.m.l. Amersfoort. 
3.   Klimopschool    > z.m.l. Hilversum. 
4.   Mozarthof    > z.m.l. Hilversum. 
5.   Mytylschool de Trappenberg                > mytyl Huizen. 
6.   De Zevenster    > z.m.l. Lelystad 

http://www.ggdflevoland.nl/
http://www.jgtlelystad.nl/
mailto:info@meeijsseloevers.nl
http://www.mee-ijsseloevers.nl/
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7.   Dr. D. Herderscheeschool  > z.m.l. Utrecht. 
8.   Prinses Wilhelminaschool  > z.m.l. Utrecht. 
9.   Rafaelschool    > z.m.l. Utrecht. 
10. Mytylschool Ariane de Ranitz  > mytyl Utrecht. 
11. De Schans    > l.z.k. Utrecht 
12. W.A. van Lieflandschool  > z.m.l. Zeist. 
13. Olivyn SO en Avonturyn VSO  > z.m.l. Almere. 
  
 
 
 9. Protocollen 
 
De onderstaande protocollen zijn terug te vinden op de website van de school: 

 Protocol aanname beleid Stichting SchOOL 

 Protocol gedragscode Stichting SchOOL 

 Zevenster regels en maatregelen 

 Protocol sociale media 

 Toetsprotocol 

 Leerling wordt ziek op school  

 protocol schorsing en verwijdering 

 protocol medicijngebruik 

 protocol huiselijk geweld en kindermishandeling 
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10. Lijst met afkortingen en begrippenlijst 
 

 
AWBZ      Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BB      bovenbouw 
BHV      Bedrijfs Hulp Verlening    
CED      Centrum Educatieve Dienstverlening 
CITO       Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling 
CIZ      Centrum Indicatiestelling Zorg 
CVB      Commissie voor Begeleiding 
EHBO      Eerste Hulp Bij Ongelukken 
DUO                   voorheen IBG (onderwijs en lesgeld) 
IQ      Intelligentie Quotiënt.  
JGZ      Jeugdgezondheidszorg 
LECSO      landelijk expertise centrum speciaal onderwijs 
LGF      Leerling gebonden financiering  
LVS      Leerling Volg Systeem 
MB      Middenbouw 
MEE      Maatschappelijke dienstverlening voor  
      ondersteuning leven met een beperking. 
 
MR      Medezeggenschapsraad 
NSO      Naschoolse opvang   
OB      Onderbouw 
OPP      Ontwikkelings Perspectief Plan 
OR      Ouderraad 
PO      Primair onderwijs 
REC      Regionaal Expertise Centrum 
SO      Speciaal onderwijs (4-12 jarigen) 
SLO      Stichting Leerplan Ontwikkeling 
SWV      Samenwerkingsverband 
TLV      Toelaatbaarheidsverklaring 
UPP      Uitstroom Perspectief Plan 
VO      Voortgezet onderwijs 
VSO      Voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jarigen) 
UWV      Uitvoeringsinstituut Werknemers Voorzieningen 
WA      Wet Arbeidsongeschiktheid 
Wajong      Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor  
      jong gehandicapten 
ZML      Zeer Moeilijk Lerend  
ZML-MG     Zeer Moeilijk Lerend- Meervoudig Gehandicapt. 
 
 
TRIADE      Zorginstantie voor mensen die leven met een 
      verstandelijke, meervoudige, sociale, 

psychiatrische aandoening. 
VITREE      jeugdzorg voor alle kinderen en jongeren met  
      en zonder licht verstandelijke beperking 
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11.  Planning schooljaar 2020 – 2021 Vakanties + studiedagen : 
 

Vakantie/vrij voor de leerlingen 

Herfst 10 okt t/m 18 okt 2020 

Kerst 19 dec 2020 t/m 3 jan 2021 

Voorjaar 20 febr  t/m 28 febr 2021 

Goede vrijdag / Pasen 2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Mei vakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Dodenherdenking 5 mei 2021 

Hemelvaart 13 + 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomer 10 juli t/m 22 aug 2021 

 

Studiedagen 

24 september  Alle leerlingen vrij 

18 december Vanaf 12.30 uur 

18 maart  Alle leerlingen vrij 

9 juli  12.30 uur sluiting schooljaar 

 

Vrije dagen voor de jongste  leerlingen van de blauwe groep 

25 september Vrijdag  

13 november Vrijdag 

29 januari Vrijdag 

19 maart vrijdag 

16 april Vrijdag 

25 juni Vrijdag 
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12. Bijlage 1: Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2020-2021 
 

 

  

Urenberekening 2020-2021 De Zevenster

(groep 1/2) (groep 3/8)

groep SO blauw SO VSO

aantal klokuren per dag 5 5 5,25

aantal klokuren per week 25 25 26,25

aantal weken per jaar 52 52 52

bijtelling* 0 0 0

maximaal aantal onderwijsuren 1.300,00      1.300,00      1.365,00     

feestdagen en vakanties eerste dag laatste dag klokuren klokuren klokuren

herfstvakantie 12-10-2020 18-10-2020 25 25 26,25

kerstvakantie 21-12-2020 2-1-2021 50 50 52,5

voorjaarsvakantie 22-2-2021 26-2-2021 25 25 26,25

goede vrijdag 2-4-2021 2-4-2021 5 5 5,25

tweede paasdag 5-4-2021 5-4-2021 5 5 5,25

**optie extra meivakantie 26-4-2021 30-4-2021 25 25 26,25

meivakantie 3-5-2021 7-5-2021 25 25 26,25

optie 4 mei valt in meivakantie

5 mei bevrijdingsdag valt in meivakantie

hemelvaart en vrijdag erna 13-5-2021 14-5-2021 10 10 10,5

tweede pinksterdag 24-5-2021 24-5-2021 5 5 5,25

zomervakantie 10-7-2021 22-8-2021 150 150 157,5

Af: feestdagen en vakanties 325,00         325,00         341,25      

Compensatie en vrij eerste dag laatste dag klokuren klokuren klokuren

Studiedag Stichting 18-03-2021 donderdag 5 5 5,25

Studiedag 24-9-2020 donderdag 5 5 5,25 studiedag modern ZML-onderwijs

Studiedag 3-2-2021 woensdag 5 5 5,25 studiedag teamcultuur TA

Studiedag 28-6-2021 maandag 5 5 5,25 studiedag opbrengsten

Studiedag nog niet gepland 5 5 Evalueren / ochtend SO - Middag VSO?

Blauw vrij op vrijdag 6x 30

subtotaal uren vrije dagen 55,00           25,00           21,00        

totaal uren vakanties en vrije dagen 380,00         350,00         362,25        

Totaal aantal onderwijsuren 2019-2020 920,00             950,00             1.002,75        

Minimum-uren bouw 940,00         940,00         1000

compensatie ziekte uren 2019-2020*** -               -               -            

Correctie ivm ooit gewijzigde schooltijden

Check: aantal te behalen uren 940,00         940,00         1.000,00     

Totaal aantal margeuren 2020-2021 20,00-              10,00               2,75               

NB Voor deze berekening loopt een schooljaar van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021.

* geen extra dagen 

** Indien er voldoende marge uren zijn om een 2e week meivakantie te plannen.

***Vul hier het aantal gemiste uren uit 2019-2020 in
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