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‘WORDEN WIE JE BENT’
DIT IS DE UITDAGENDE TITEL VAN HET 
SCHOOLPLAN VAN DE EMILIUSSCHOOL 

Alle medewerkers van onze school staan, samen met de collega’s van SWZ-

Zonhove, voor de taak om onderwijs, begeleiding, uitdaging en ondersteuning 

te geven aan speciale leerlingen, met bijzondere hulpvragen: leerlingen met 

(ernstige) meervoudige beperkingen. 

Stuk voor stuk leerlingen waarvoor geldt dat ze zich niet, net als hun broertje, 

zusje of buurkind, als vanzelfsprekend ontwikkelen. Stuk voor stuk leerlingen 

waarbij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, het onderhouden van zinvolle 

relaties en het nemen van initiatief zwaar onder druk staan. Stuk voor stuk 

leerlingen die daarom aangewezen zijn op deskundige ondersteuning en 

begeleiding. 

In de achter ons liggende jaren zijn meer leerlingen met zeer ernstige meer-

voudige beperkingen de Emiliusschool komen bezoeken. Ieder kind heeft 

immers recht op onderwijs. Ondersteuning van onze leerlingen op het gebied 

van lichaamsgebonden zorg is daarmee een steeds grotere rol binnen onze 

school gaan spelen. 

We hebben er hard aan gewerkt om de schoolomgeving, het leerstofaanbod 

en ook onze eigen deskundigheid gelijke tred hiermee te laten lopen. Anno 

2016 beschikken we derhalve over een goed en adequaat ingericht school-

gebouw, een passend curriculum voor zowel de MG als de EMG leerlingen 

en een enthousiaste groep deskundige personeelsleden. 

‘Worden wie je bent’ houdt een uitdaging in voor ouders en kinderen die zich 

tot de Emiliusschool wenden. Een uitdagende opdracht die ook alle mede-

werkers van de Emiliusschool zijn aangegaan. Binnen die opdracht is het onze 

primaire taak om een op de leerlingen toegesneden pedagogisch en onder-

wijskundig klimaat te scheppen. Daardoor kan het kind fysiek zo veel als mo-

gelijk ‘in balans’ zijn en samen met anderen leren. Zo’n klimaat kenmerkt zich 

ook door voorspelbaarheid en overzichtelijkheid en vertrouwde volwassenen 

die de keuzes van de leerlingen van hun gezicht kunnen ‘lezen’. Vertrouwde 

volwassenen die voortdurend op zoek zijn naar het vinden van de juiste balans 

tussen enerzijds het bieden van ondersteuning en houvast en anderzijds het 

uitdagen en prikkelen van de leerling. Pas dan kunnen onze leerlingen zichzelf 

verder ontwikkelen.

Onze ouders ervaren zo’n specifiek op het lijf van het kind toegesneden 

pedagogisch klimaat binnen onze school. Dat vinden we belangrijk want 

alleen dan kun je op de Emiliusschool ‘worden wie je bent’.

John van Dijen, Directeur/bestuurder

DE BLAUWE VOGEL VAN GELUK

Mytyl en Tyltyl zijn de namen van het meisje en de jongen uit het sprookje ‘L’oiseau 

Bleu’ ((De Blauwe Vogel)) van de Waalse schrijver Maurice Maeterlinck (1862-1949.

In dit sprookje krijgen Mytyl en Tyltyl van een fee de opdracht om ‘de blauwe 

vogel van geluk’ te gaan zoeken. Hoe ze ook hun best doen en waar ze ook zoeken, 

ze vinden de vogel nergens. Als ze weer thuisgekomen zijn, besluiten de kinderen om 

hun witte tortelduifje aan een ziek buurmeisje te geven. Op dat moment verandert 

het duifje in een prachtige blauwe vogel. De vogel kiest onmiddellijk de vrijheid en 

blijft, evenals het geluk, ongrijpbaar. Het zieke buurmeisje geneest spontaan.

De namen Mytyl en Tyltyl zijn soortnamen geworden voor leerlingen met lichamelijke en 

meervoudige beperkingen. Net als in het sprookje is het de ambitie van de medewerkers 

en alle betrokkenen van de mytyl - en tyltylscholen om onze leerlingen te ondersteunen 

in het vinden van ‘geluk’.

De blauwe vogel in het logo van de Emiliusschool staat daarvoor symbool.

Ik daag je u
it!

COLOFON:
Tekst:   Cor van Hoof-adjunct directeur 

Creatie:  Spiegel 

    crossmedia communicatie

Fotografie: Spiegel 

    crossmedia communicatie

Druk:   Van Stiphout 

    grafische communicatie
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SCHOOLGIDS ALGEMEEN

Met deze schoolgids willen we ouders, verzorgers en 

belangstellenden kennis laten maken met onze school.

Het is een vraagbaak en naslagwerk voor een periode 

van 2 jaar. Informatie verandert soms binnen die periode 

van 2 jaar en daarom zult u op een aantal plekken een 

doorverwijzing naar onze website aantreffen. Dat doen 

we om u altijd van de meest actuele stand van zaken op 

de hoogte te kunnen houden.

Informatie waarvan het zeker is dat die per schooljaar 

verandert, zoals de klassenbezetting en het vakantie-

rooster, wordt voorafgaand aan het schooljaar aan 

alle betrokkenen, ouders/verzorgers en SWZ-Zonhove 

toegestuurd.

Verder willen wij u graag attenderen op onze website 

www.emiliusschool.nl. Hierop vindt u allerlei up-to-date 

informatie over projecten, musicals, festiviteiten, ict-

ontwikkelingen, roosters, etc. Ook vindt u er foto’s van 

allerlei activiteiten, korte filmpjes en nog andere zaken 

die zeker de moeite waard zijn.

De blauwe vogel van geluk

voorwoord John van Dijen ‘Worden wie je bent’

Schoolgids algemeen

HOOFDSTUK ÉÉN

LEERLINGEN EMILIUSSCHOOL

1.1 Beschrijving doelgroep

1.2 Voedingsgebied Emiliusschool 

1.3 Toekomstperspectief

HOOFDSTUK TWEE

MISSIE EN VISIE

2.1.  Missie: ‘Worden wie je bent’

2.2 Visie

2.3  Passend onderwijs

HOOFDSTUK DRIE 

VAN KENNISMAKING TOT PLAATSING

3.1  Van kennismaking tot plaatsing

3.2  Instroomprofiel
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KLASSENORGANISATIE 

4.1  Klassenorganisatie  
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  volglijsten 
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5.7  Pedagogisch klimaat 

5.8  Onderwijsondersteunende afdelingen

5.9. Onderwijsfaciliteiten
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6.9  Leerlingdossier
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1.1 BESCHRIJVING DOELGROEP 

De Emiliusschool is een school voor leerlingen met (ern-

stige) meervoudige beperkingen. Meervoudig wil zeggen 

dat er in ieder geval sprake is van verstandelijke en 

motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn 

van zintuiglijke beperkingen, neurologische problematiek 

b.v. epilepsie, somatische aandoeningen, een autisme 

spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoir.

Een school voor leerlingen met (ernstig) meervoudige 

beperkingen (verstandelijk en motorisch) noemt men 

ook wel een Tyltylschool.

De mate waarin een leerling verstandelijk beperkt is kan 

variëren van:

•  licht verstandelijk beperkt 

 (ontwikkelingsleeftijd ongeveer 6 tot 12 jaar, IQ 55-70) of         

•  matig verstandelijk beperkt 

 (ontwikkelingsleeftijd ongeveer 4 tot 6 jaar, IQ 40-55) tot       

•  ernstig verstandelijk beperkt 

 (ontwikkelingsleeftijd ongeveer 2 tot 4 jaar, IQ 25-40) en      

•  diep verstandelijk beperkt 

 (ontwikkelingsleeftijd 0-2 jaar, IQ niet of nauwelijks  

 meetbaar tot 25) 
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De Emiliusschool kent zowel een Speciaal Onderwijs (SO) 

als een Voortgezet Speciaal Onderwijs afdeling (VSO). 

Het SO wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 12-14 jaar, 

het VSO door leerlingen van 12-14 tot 20 jaar.

1.2 VOEDINGSGEBIED   
  EMILIUSSCHOOL 

Een meerderheid, ongeveer 70 % 

van de leerlingen, woont thuis; de 

zgn. externe leerlingen. Zij wonen 

binnen een straal van 60 km. van 

Son en Breugel en komen dagelijks 

met de taxi naar school. De overige 

leerlingen wonen op het behandel- 

en wooncentrum van SWZ-Zonhove; 

de zgn. interne leerlingen.

1.3 TOEKOMST-
  PERSPECTIEF

Vrijwel alle leerlingen, die op 12-14 

jarige leeftijd het SO van de Emilius-

school verlaten, stromen door naar 

het VSO van de Emiliusschool. Leer-

lingen die het VSO verlaten stromen 

vrijwel allemaal door naar een vorm 

van Dagbesteding. 

LEERLINGEN 
EMILIUSSCHOOL
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1.2 Schema voedingsgebied Emiliusschool
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MISSIE EN
VISIE

2.1.  MISSIE:
   ‘WORDEN WIE JE BENT’

De Emiliusschool sluit voor de inrich-

ting van haar onderwijs aan bij de in-

zichten van het ‘adaptief’ leren.

Binnen ons  onderwijs streven wij er-

naar om invulling te geven aan de drie 

basisbehoeften van alle leerlingen: De 

behoefte aan relatie, de behoefte aan 

competentie en de behoefte aan onaf-

hankelijkheid (autonomie). Voor iedere 

leerling van de Emiliusschool geldt dat 

het ‘bij iemand horen’, het ‘zelf keuzes 

kunnen maken’ en een ‘positieve zelf-

beleving’ belangrijke basisbehoeften 

zijn. De Emiliusschool biedt hiertoe 

een orthopedagogisch klimaat dat ‘het 

erbij horen’, het ‘keuzes maken’ en de 

‘positieve zelfwaardering’ bevordert. 

Kernbegrippen hierbij zijn voor de school de interactie, de 

wijze van instructie en het klassenmanagement.

Door de specifieke, orthopedagogische en op de (ernstig) 

meervoudig beperkte leerlingen toegespitste wijze waar-

Interactie

Vertrouwen

U
it

da
gi

ng

Instructie Klassen-
management

O
ndersteuning

op de personeelsleden van de school de interactie met de 

leerlingen aangaan, de onderwijsleerprocessen in de klas 

vormgeven en de instructie verzorgen, wordt invulling 

gegeven aan de basisbehoeften van de leerling. Het schen-

ken van vertrouwen is daarbij een essentiële voorwaarde. 

Dat het kind dat vertrouwen ook als zodanig ervaart is 

even essentieel. Daartoe dienen de medewerkers een 

goede balans te vinden tussen enerzijds het bieden van 

houvast en ondersteuning en anderzijds het bieden van 

voldoende uitdaging. Voor de doelgroep leerlingen die de 

Emiliusschool bezoekt is het vinden van die balans van het 

grootste belang, omdat het bieden van uitdaging enerzijds 

en ondersteuning anderzijds van minuut tot minuut om 

voorrang strijden. Daar kan de Emiliusschool het ‘adaptief 

onderwijs’ in de optimale vorm realiseren. Daar ligt echter 

ook de grootste valkuil waarvoor de Emiliusschool zich 

gesteld ziet: het dilemma van de ‘aangeleerde afhankelijk-

heid’. Het voortdurend vinden van de juiste balans is dus 

van het allergrootste belang om adaptief onderwijs voor 

deze specifieke doelgroep leerlingen te realiseren.

Kind

  F ijn als ik 

fysiek in 
   balans be

n
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Het perspectief vanuit de leerling met (ernstige) meervou-

dige beperkingen is vanuit het voorgaande te formuleren 

in vijf kernvragen:

Richt mijn wereld zodanig in, dat ik mezelf kan realiseren. 

Ik kan dat als:

1.  ik fysiek in balans ben.

2.  mijn primaire relaties in stand blijven.

3.  de wereld ook voor mij voorspelbaar en overzichtelijk is.

4.  er buiten het gezin / de familie een vertrouwde 

  volwassene is die mijn keuzes kan ‘lezen’.

5.  mijn mogelijkheden worden uitgedaagd en ontwikkeld.

2.2 VISIE

De visie van de Emiliusschool is opgebouwd rond een 

vijftal  thema’s:

1. Leerling, 2. Ouder  3. Perspectief  4. Plan  5. Professional

1. Leerling

De diverse stoornissen en beperkingen zouden op zichzelf 

al een aanleiding kunnen zijn tot diverse interventies. 

Toch is het van belang allereerst helder te formuleren wel-

ke impact de stoornissen en beperkingen hebben op de 

ontwikkeling van de leerling op het gebied van autonomie, 

relatie, persoonlijkheidsontwikkeling/competentie en 

perspectief. 

De kernvragen hierbij zijn:

1. wat betekent het geheel van belemmerende en bevor-

derende factoren voor de leerling zelf en voor welke 

opdracht ziet deze leerling zich geplaatst?

2. welke mogelijkheden heeft de leerling om vorm te 

 geven aan de ontwikkeling van zijn eigenheid?

3. op welke wijze kunnen de school en het behandelcen-

trum, in afstemming, daarbij ondersteunen? 

Pas na de beantwoording van die vragen kunnen interven-

ties worden overwogen.

Het motto is: De leerling is het vertrekpunt.

2. Ouders

Niemand van de leerlingen heet Emiliusschool met de 

achternaam. De ouders zijn en blijven de uiteindelijke dra-

gers van het onderwijs-, zorg- en behandeltraject dat 

wordt ingegaan. Dit impliceert een analyse van de op-

dracht en vraagstelling van de ouders zelf als centrale op-

voeders van hun kind. De geschiedenis van het gezin en 

de geschiedenis van het kind vormen kaders waarbinnen 

de onderwijs-, zorg- en behandeltrajecten hun plaats 

moeten vinden. De te lopen ontwikkeltrajecten worden in 

afstemming met de ouders of andere wettelijke vertegen-

woordigers bepaald. De hulpvraag/wensen van de ouders 

zijn samen met de afstemming/vaststelling van het Ont-

wikkelingsperspectief (OPP) een belangrijk uitgangspunt 

bij het formuleren van het gewenste leerstof-, zorg- en 

behandelaanbod.

Het motto is: De ouders bepalen de richting.

3. Ontwikkelingsperspectief

Elke leerling met een (ernstige) meervoudige beperking 

zoekt samen met zijn ouders en professionals naar een 

optimale invulling van het eigen leven. Het gegeven dat 

de individuele (leer)stoornissen en beperkingen maar 

zeker ook de individuele mogelijkheden vaak complex van 

aard zijn vraagt om een multidisciplinaire benadering en 

inzet van alle betrokkenen. Iedere leerling op de Emilius-

school heeft een individueel ontwikkelingsperspectief 

(OPP) waarin het gewenste niveau m.b.t. de schoolse leer-

gebieden beschreven staat rekening houdend met zijn 

persoonlijke mogelijk- en onmogelijkheden. Professionals 

en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de inhoud en 

het realiseren van dit perspectief. De mogelijk- en onmo-

gelijkheden van de leerling, ook wel bevorderende en 

belemmerende factoren genoemd, staan evenals het ac-

tuele ontwikkelingsperspectief en de doelen die dit ont-

wikkelingsperspectief moeten realiseren, vermeld in het 

individuele Persoonlijk Plan van de leerling.  

Het motto luidt: Het perspectief is de bestemming.

4. Plan

Er is een persoonlijk plan, waarin de diverse professionele 

trajecten binnen onderwijs, zorg en behandeling in onder-

linge samenhang en onder centrale regie worden gefor-

muleerd en gerealiseerd, als uitwerking van de één-kind-

één-plan gedachte. 

Het persoonlijk plan omvat de volgende onderdelen:

• een persoonsbeeld, op grond van een gemeenschap-

pelijke beeldvorming in samenspraak met ouders en 

 (als dat kan ook met de) leerling.

• een risico-inventarisatie.

• de wensen van de leerling/ouders.

• een ontwikkelingsperspectief en een uitstroomprofiel.

• een arrangement waarin onderwijsdoelen opgenomen 

zijn die moeten leiden naar het realiseren van het 

 ontwikkelingsperspectief.

• (multidisciplinaire) behandel- en zorgdoelen.

• structurele ondersteuningsbehoeften en afspraken.

HOOFDSTUK TWEE  MISSIE EN VISIE

• bijlage met multidisciplinaire afspraken.

• overzicht actuele protocollen in de bijlage.

Onderwijs, zorg en behandeling hebben elkaar verbonden 

aan het gemeenschappelijk formuleren en gezamenlijk 

vormgeven van het persoonlijk plan. 

Omtrent vormgeving van rapportage en registraties ten 

behoeve van leerlinggebonden overleg bestaan gemeen-

schappelijke afspraken.

Het motto is: Het persoonlijk plan is het reisschema.

5. Professional

De medewerkers binnen onderwijs, zorg en behandeling 

dragen i.o.m. ouders/verzorgers zorg voor een gekwalifi-

ceerd aanbod van ondersteuning. 

De kwaliteit wordt gegarandeerd door: 

• voortdurende deskundigheidsbevordering. 

• het samen ontwikkelen van interdisciplinaire 

 protocollen.

• het toetsen van de diverse onderwijs-, zorg- en 

 behandeltrajecten aan de richtlijnen van de wetgeving.

• delegatie van de professionele verantwoordelijkheid. 

naar functionarissen die verantwoordelijk zijn voor. 

 een geïntegreerd individueel traject.

Het motto is: De professionals verzorgen, i.o.m. ouders/ 

verzorgers, een gekwalificeerd aanbod.

De bestemming is: ‘ Worden wie je bent’

2.3  PASSEND ONDERWIJS 

Per 1 augustus 2014 is in Nederland de wetgeving Passend 

Onderwijs van start gegaan. Ook de Emiliusschool functi-

oneert binnen de bepalingen van deze wet. Binnen Pas-

send Onderwijs is geregeld dat in een regio alle scholen 

met elkaar samenwerken en er samen voor zorgen dat 

alle vormen van (speciale) onderwijszorg in die regio aan-

wezig zijn. 

Dat samenwerken gebeurt in een zogenaamd ‘samenwer-

kingsverband’. Deze Samenwerkingsverbanden zijn er 

zowel voor primair als voor voortgezet onderwijs.

De Emiliusschool neemt binnen Passend Onderwijs een 

bijzondere positie in: leerlingen op onze school, zowel in 

de SO- als VSO-afdeling komen uit wel 16 verschillende 

samenwerkingsverbanden. Dat komt omdat onze doel-

groep leerlingen zo specifiek is, waardoor niet iedere regio 

een onderwijsvoorziening voor leerlingen met (zeer) ern-

stige verstandelijke en meervoudige beperkingen in stand 

kan houden. 

Onze partners geven allemaal aan dat ze de samen-

werking met de Emiliusschool graag in stand houden. 

Vanzelfsprekend is de Emiliusschool gaarne bereid 

om zich hierin een constructief samenwerkende partner 

te tonen. Wij vervullen de zorgplicht voor alle leerlingen 

tussen 4 en 20 jaar die op onze school zijn aangewezen.

 ik luister na
ar je,

    om je o
ptimaal 

te laten pres
teren
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3.1  VAN KENNISMAKING TOT PLAATSING 

Eerste contact:

• Ouders benaderen de school en vragen naar de ad-

junct-directeur (trajectbegeleider).

• Hij informeert of hun zoon/dochter tot de doelgroep 

van de school behoort.

• Is dit niet het geval dan geeft hij adviezen voor ander-

 soortig onderwijs.

• Is dit wel het geval dan wordt een kennismakings-

 ochtend of -middag afgesproken.

• Ouders wordt gevraagd om actuele rapportage, 

 psychologisch onderzoek of persoonlijk plan mee 

 te brengen naar kennismakingbijeenkomst.

Kennismaking:

• De adjunct-directeur informeert ouders en hun eventu-

ele begeleiders (b.v. zorgconsulent of gedragsweten-

schapper van instelling die verlaten wordt) over wat de 

school te bieden heeft aan expertises, over de inrichting 

van het onderwijs, over de samenwerking met 

SWZ-Zonhove, het Persoonlijk Plan, de betrokkenheid 

van ouders bij het schoolgebeuren, etc.

• De ouders vertellen uitgebreid over hun kind, hun 

 toekomstverwachtingen/wensen, de gezinssituatie, etc.

• Er wordt een bezoek gebracht aan een klas, kennis  

gemaakt met allerlei faciliteiten en de activiteiten die 

daar plaats vinden, een moment bij de gymles meege-

keken, etc., kortom even van de Emiliussfeer geproefd.

• Er wordt met ouders besproken voor welke datum ze 

hun keuze kenbaar maken. 

• Wanneer ouders besluiten niet aan te melden worden 

alle gegevens vernietigd.

Aanmelding:

• Wanneer ouders aangeven hun kind aan te willen mel-

den wordt hen een Staat van Inlichtingen toegestuurd. 

Dit wordt gezien als het definitieve aanmeldformulier.

• Er wordt een nieuwe afspraak gepland voor het  

afhandelen van allerlei formaliteiten.

• Er wordt afgesproken hoe de benodigde rapportage, 

t.b.v. de Commissie van Begeleiding, naar school komt.

Intakedag:

• Ouders en hun kind worden uitgenodigd voor een  

consultatiebezoek bij de revalidatiearts.

• Zo mogelijk/wenselijk sluiten psycholoog en therapeu-

ten aan bij dit bezoek.

• De psycholoog gaat samen met toekomstige leerkracht/

IB’er de toekomstige leerling observeren op de locatie 

(school, KDC,OPD, vorm van vroegbegeleiding, revalida-

tiecentrum) waar de leerling verblijft.

3.2  INSTROOMPROFIEL 

• Vanuit de consultatie/observatie en aangeleverde rap-

portages stellen de leden van de Commissie van Bege-

leiding (revalidatiearts, psycholoog, afdelingsleider, ad-

junct-directeur) in samenwerking met therapeuten/

logopedisten een Instroomprofiel op.

• Dit Instroomprofiel vermeldt alle gegevens die nodig 

 zijn voor een veilige en verantwoorde start op de 

 Emiliusschool.

• Het Instroomprofiel bevat tevens een eerste Ontwikke-

lingsperspectief (OPP) en een Uitstroomprofiel (UP).

• Tijdens een introductiebespreking wordt dit Instroom-

 profiel met alle betrokkenen besproken.

• Het Instroomprofiel is bij voorkeur voor de daadwerke-

lijke plaatsing maar in ieder geval binnen 6 weken na 

plaatsing gerealiseerd.

3.3  PLAATSING 

• Voor de definitieve plaatsing is er altijd contact tussen 

 de leerkracht van de nieuwe klas en de ouders. Allerlei 

 zaken kunnen dan besproken worden. (verschoning, 

 medicatietoediening, rustmomenten, etc).

• Op de eerste schooldag is het een goede gewoonte 

 dat ouders een gedeelte van de dag in de klas 

 aanwezig zijn.
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4.1  KLASSENORGANISATIE  

• De Emiliusschool heeft zowel een SO- als een 

 VSO-afdeling. 

• Zowel het SO als het VSO wordt organisatorisch 

 aangestuurd door een Afdelingsleider.

• In het SO onderscheiden we, voor leerlingen tot 9 jaar, 

 3 leerroutes (niveaus). De SO-AB, SO-BC of SO-CD 

 leerroute.

• Voor SO-leerlingen van 9-14 jaar onderscheiden we 

 4 leerroutes (niveaus). De SO-A, SO-B, SO-C of 

 SO-D leerroute.

• In het VSO onderscheiden we ook 4 leerroutes  

(niveaus). De VSO-A, VSO-B, VSO-C of VSO-D leerroute.

• In een klas zitten 7 tot 9 leerlingen.

• Iedere klas heeft een vaste bezetting van een leerkracht 

met een klassenassistente. Daarnaast zijn er op school 

een aantal zorgassistenten werkzaam. De leerkracht is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
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5.1  ONDERWIJS EEN RECHT VOOR 
  IEDEREEN 

Ieder kind, ongeacht de ernst en aard van zijn beperkin-

gen heeft ‘recht op onderwijs’. (Uit;  Verklaring van  

Salamanca van de Unesco). Toen dat recht in Nederland  

in 2003 ontstond, stond het onderwijs voor de enorme 

opdracht om ‘passend onderwijs’ te ontwikkelen m.n. 

voor de meest kwetsbare doelgroepen, die van (ernstig) 

meervoudig beperkte leerlingen. De Emiliusschool heeft 

die uitdaging voortvarend aangepakt. Zowel voor de 

meervoudig als ernstig meervoudig beperkte leerlingen 

heeft de school een passend onderwijs, zorg- en behan-

deltraject ontwikkeld. Daarom ook dat de Emiliusschool 

in principe geen ondergrens hanteert en alle leerlingen, 

mits zij voldoen aan de criteria van de doelgroep en 

geen onbeheersbaar gevaar voor zichzelf en de andere 

leerlingen opleveren, toelaat.

5.2  EEN INNOVATIEF 
  ONDERWIJSAANBOD 

De Emiliusschool heeft een volledig dekkend onderwijs-

aanbod ontwikkeld zowel voor de SO MG, SO EMG als 

voor de VSO MG en VSO EMG-doelgroep. Het totale 

aanbod is gekoppeld aan de door het ministerie van 

OC&W geformuleerde kerndoelen.

De Emiliusschool vervult in de ontwikkeling van dit 

specifieke aanbod vaak een voortrekkersrol in Nederland. 

5.3  ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
  SO EN VSO 

• De Emiliusschool stelt voor iedere individuele leerling 

een specifiek ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Voor 

de jongste leerlingen een OPP dat het gewenste niveau 

op 9-jarige leeftijd beschrijft. Voor leerlingen vanaf 9 jr. 

een OPP dat het gewenste niveau op het einde van het 

SO beschrijft (12-14 jarige leeftijd) Voor leerlingen vanaf 

12-14 jaar wordt een OPP opgesteld dat het gewenste 

niveau op 19 jarige leeftijd beschrijft.

• Het OPP kan jaarlijks, indien gewenst en in samenspraak 

met de ouders, bijgesteld worden.

• Het OPP maakt onderdeel uit van het Persoonlijk Plan 

en wordt zodoende jaarlijks besproken.
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5.4  INDIVIDUELE ONDERWIJSDOELEN 
  SO EN VSO 

• Iedere leerling op de Emiliusschool heeft zijn eigen spe-

cifieke mogelijkheden en beperkingen en daarmee ook 

zijn eigen specifieke ontwikkelingsperspectief.

• Voor alle leerlingen worden jaarlijks didactische volglijs-

ten (DVL’s) gescoord die inzicht geven in het ontwikke-

lingsniveau m.b.t. alle actuele leergebieden. 

• Rekening houdend met de kindkenmerken, het actuele 

ontwikkelingsniveau, de wensen van de ouders en het 

ontwikkelingsperspectief -waar men naar toe wil 

 werken- worden jaarlijks een aantal onderwijsdoelen 

 geformuleerd. 

• Iedere leerling op de Emiliusschool heeft daarmee zijn 

eigen individuele doelen. Geen 2 leerlingen hebben 

hiermee eenzelfde onderwijsaanbod.

• De individuele onderwijsdoelen worden in het Persoon-

lijk Plan opgenomen. Tijdens de Persoonlijk Plan Be-

spreking (PPB) worden de doelen van het afgelopen jaar 

geëvalueerd en de nieuwe doelen gepresenteerd. Half-

jaarlijks wordt een tussentijdse evaluatie naar de ouders 

gestuurd. Indien gewenst kunnen de doelen en de bij-

behorende halfjaarlijkse evaluatie met de leerkracht 

besproken worden.

• Medewerkers zorgen voor onderwijs dat gericht 

 is op competentieontwikkeling.

Een positieve omgang met elkaar:

• Medewerkers tonen een respectvolle omgang met 

 leerlingen.

• Medewerkers bevorderen een respectvolle omgang 

tussen leerlingen.

• Medewerkers tonen leerlingen dat ze gerespecteerd 

 en geaccepteerd worden.

• Medewerkers tonen positieve verwachtingen naar 

 leerlingen.

HOOFDSTUK VIJFONDERWIJS

5.5. ONDERWIJSAANBOD/LEERLIJNEN 
  EN DIDACTISCHE VOLGLIJSTEN 

De Emiliusschool heeft zelfstandig een volledig dekkend 

onderwijsaanbod ontwikkeld voor alle leerroutes (11 in 

totaal) binnen de school. Het complete leerstofaanbod is 

opgesteld vanuit de kerndoelen zoals die voor het SO en 

het VSO door het ministerie van OC&W in de wet opge-

nomen zijn. Het leerstofaanbod is specifiek ontwikkeld 

voor leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen. 

Dit onderwijsaanbod wordt regelmatig geactualiseerd en 

onder de aandacht van alle medewerkers gebracht.

De Emiliusschool ontving de tweejaarprijs van de Stichting 

Charlottefonds (2010) voor het boek “Hun goed recht”. In 

dit boek heeft de school het volledig pakket ontwikke-

lingsgericht handelen voor ernstig en diep verstandelijk en 

motorisch beperkte leerlingen uitgewerkt inclusief de bij-

behorende leerlijnen/leerstofaanbod. Het ministerie van 

OC&W heeft het boek bekostigd en verspreid over alle 

scholen voor speciaal onderwijs in Nederland. Nog regel-

matig krijgt de school vanuit Nederland, België en Duits-

land verzoeken om advies en ondersteuning. 

5.6  UITSTROOMPROFIELEN SO EN VSO 

• De Emiliusschool stelt voor iedere leerling een uit-

stroomprofiel op.

• Voor SO-leerlingen vermeldt dit uitstroomprofiel het 

vervolgniveau in het VSO. Voor een vervolg op onze 

school betekent dit een keuze voor de volgende 

 niveaus; VSO-A, VSO-B, VSO-C of VSO-D. 

 Het uitstroomprofiel kan ook een andere vorm van 

 speciaal onderwijs inhouden, b.v. VSO-mytyl, VSO-ZML.

• Voor VSO-leerlingen vermeldt het uitstroomprofiel een 

van de 4 vervolgniveaus  binnen een Dagactiviteiten-

centrum. De 4 mogelijke niveaus zijn:

 -  Arbeidsmatige dagbesteding (accent op kwaliteit  

  en zelfstandigheid in een matig beschutte omgeving)

 -  Arbeidsmatig en activiteitgerichte dagbesteding 

   (licht intensieve zorg/begeleiding in een semi-

   beschutte omgeving)

 -  Belevings- en activiteitgerichte dagbesteding  

  (intensieve zorg/begeleiding in beschutte omgeving)

 -  Belevingsgerichte dagbesteding (zeer intensieve  

  zorg/begeleiding in een zeer beschutte omgeving)

5.7  PEDAGOGISCH KLIMAAT 

De school streeft een pedagogisch klimaat na met als 

kenmerken: 

Een vaste en vertrouwde structuur: 

• Medewerkers zorgen voor een vaste structuur tijdens 

lessen en overige activiteiten.

• Medewerkers bieden leerstof in overzichtelijke kleine 

stappen aan.

• Medewerkers zijn alert op signalen die leerlingen 

 afgeven.

• Medewerkers dragen zorg voor een veilige/goede sfeer.

• Medewerkers hanteren direct taalgebruik indien 

 wenselijk ondersteund met gebaren.

Een ondersteunende houding:

• Medewerkers denken in termen van mogelijkheden.

• Medewerkers hebben een coachende en begeleidende 

manier van onderwijzen.

• Medewerkers besteden veel aandacht aan individuele 

instructie.

• Medewerkers tonen positieve feedback om leerlingen 

 te motiveren.

• Medewerkers nodigen leerlingen uit tot het nemen van 

initiatieven.

• Medewerkers zorgen voor een leerstofaanbod dat past 

bij de individuele mogelijkheden van de leerlingen.
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5.8  ONDERWIJSONDERSTEUNENDE 
  AFDELINGEN 

5.8.1 ICT (Informatie en Communicatie Technologie)

Het kunnen omgaan met ICT-toepassingen zoals com-

puters en spraakapparatuur is binnen het onderwijs geen 

doel op zich maar moet meer gezien worden als middel 

om doelen binnen ons onderwijs te realiseren.

De motorische beperkingen van veel van onze leerlingen 

(niet kunnen schrijven, tekenen, praten, manipuleren met 

materiaal) kunnen de deelname aan het onderwijsleer-

proces ernstig bemoeilijken. ICT-toepassingen kunnen 

gebruikt worden om deze beperkingen, voor een deel, op 

te heffen. Voor leerlingen die niet kunnen werken met een 

gewone muis of toetsenbord heeft de school afgelopen 

jaren veel geïnvesteerd in computeraanpassingen zodat 

ook leerlingen met beperkte motorische restfuncties in 

staat zijn om met een computerconfiguratie te werken.

In feite heeft hiermee de ‘prothese-functie’ van de com-

puter gestalte gekregen. Het biedt onze leerlingen meer 

mogelijkheden om zelfstandig te leren, werken en spelen, 

te communiceren, eigen initiatieven te nemen en zelfs 

invloed uit te oefenen op hun omgeving.

Bijkomend voordeel is dan ook dat het gevoel voor eigen-

waarde bij de leerling enorm kan groeien.

De ICT-groep van de Emiliusschool heeft een groot aantal 

software-programma’s ontwikkeld specifiek voor het ni-

veau van onze leerlingen en dus vallend binnen de leer-

gebieden zoals die voor onze school actueel zijn. Deze 

‘Op Maat’-programma’s zijn inmiddels door een groot 

aantal scholen in binnen- en buitenland met enthousias-

me ontvangen.

Alle klassen hebben inmiddels een of meerdere multime-

diacomputers met de nodige aanpassingen ten behoeve 

van de ondersteuning van onderwijsactiviteiten. Daarnaast 

beschikt de school over een computerlokaal waar alle 

leerlingen uit een klas gelijktijdig met de computer kun-

nen werken en waar bedieningsvaardigheden getraind 

kunnen worden onder begeleiding van een ict- leerkracht.

5.8.2 Logopedie als onderwijsondersteuning:

Schoollogopedie richt zich op het groeps- of klassen-

gewijs onderhouden van aangeleerde communicatieve 

en mondmotorische vaardigheden en het ondersteunen 

van collega’s. 

Binnen de schoollogopedie wordt aandacht besteed aan 

doelen die opgesteld zijn na scoren van de didactische 

volglijsten op het gebied van communicatie, taal en lezen. 

Aan deze doelen wordt gewerkt binnen het lesprogram-

ma. Logopedist is ondersteunend voor zowel de leerling 

als het klassenpersoneel.

Praktisch kan dit betekenen aandacht voor:

• Hoe communicatief gedrag te interpreteren.

• Hoe leerling te benaderen als communicatiepartner.

• Inzet communicatieapparatuur.

• Het uitbreiden en onderhouden van communicatieve 

vaardigheden als aandacht vragen, beurtname, volgen, 

etc.

• Het uitbreiden van actieve woordenschat en zinsbouw.

• Het functioneel inzetten van ondersteunende

 communicatiemiddelen anders dan communicatie-

 apparatuur.

• Leesvoorwaarden.

• Opstellen van logopedische eindverslagen.

Naast bovenstaande wordt er door de schoollogopedist 

ook adviezen gegeven m.b.t het aanbieden van voedsel 

en over de te gebruiken beker en bestek bij de leerling.  

De logopedisten dragen deze tips en adviezen over aan 

het klassenpersoneel, zodat die toegepast kunnen 

worden in de praktijk. 

Het perspectief   is de bestemming
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5.8.4 Autisme

In toenemende mate wordt de Emiliusschool bezocht 

door leerlingen die naast hun motorische en verstandelij-

ke beperkingen gediagnosticeerd worden met een autis-

me spectrum stoornis (ASS). 

Elk kind met autisme is anders. Wat alle mensen met au-

tisme gelijk hebben is dat ze problemen hebben met soci-

ale interacties, communicatie, gedrag en verbeelding.

De Emiliusschool streeft ernaar de leerlingen tot een zo 

groot mogelijke mate van zelfstandigheid te brengen. Dit 

geldt ook voor kinderen met een ASS. Als er verduidelij-

king en voorspelbaarheid is voor het kind, en het zich dus 

in een veilige omgeving bevindt, is er ruimte voor ontwik-

keling. 

De Emiliusschool sluit aan op de TEACCH-principes. 

TEACCH =Treatment and Education of Autistic and rela-

ted Communication Handicapped Children. Het is een 

integrale aanpak, waarbij alle mogelijke betrokkenen op 

een zo succesvol mogelijke manier en methode, de be-

hoeftes c.q. hulpvragen van mensen met een ASS probe-

ren te beantwoorden. 

De uitgangspunten van TEACCH zijn:

• Individualiseren; het concreet en duidelijk vaststellen 

wat bij dit ene kind aan mogelijkheden zichtbaar zijn.

• Intensieve samenwerking met ouders.

• Een positieve pedagogische benadering.

• Aanpassing van omgeving in termen van duidelijkheid 

in personen, tijd en ruimte.

• Aanleren van functionele vaardigheden gericht op het 

maximaliseren van de zelfstandigheid.

5.8.3 Fysiotherapie en ergotherapie als onderwijs-

ondersteuning:

Het onderwijs wordt door therapeuten op verschillende 

manieren, onder aansturing van de school, ondersteund. 

We kunnen hierbij o.a. denken aan:

• Ondersteuning bij plaatsing op school; welk meubilair is 

het meest geschikt, hoe moeten transfers gemaakt wor-

den, wat zijn verplaatsingsmogelijkheden, bijzonder-

 heden m.b.t. zit- lighouding, is er sprake van sensorische 

integratieproblematiek, hoe hierop anticiperen, etc., etc.

• Ieder nieuw schooljaar wordt schoolmeubilair voor alle 

leerlingen opnieuw ingesteld.

• Fysio- en ergotherapeuten stemmen met leerkrachten 

af m.b.t. onderwerpen als fysieke agressie, bewegings-

mogelijkheden gedurende de dag en gebruik specifieke 

hulpmiddelen.

• Fysio- en ergotherapeuten bieden schoolpersoneel 

cursussen aan m.b.t. massage, sensorische integratie, 

etc.

• Fysio- en ergotherapeuten leveren hun bijdrage aan het 

in beeld brengen van de kindkenmerken in het Onder-

wijs-Zorgplan.

• Fysio- en ergotherapeuten ondersteunen leerlingen b.v. 

bij de ontwikkeling van hun kleutervaardigheden en 

schrijfmotoriek. 

• Hulp bij de integratie van mensen met een autisme 

spectrum stoornis in de samenleving.

• Continuïteit van de hulpverlening in het hele leven van 

iemand met autisme.

5.8.5 Spelstimulering, spelbegeleiding, speltraining en 

speltherapie

De Emiliusschool is zich ervan bewust dat niet alleen 

spelend leren maar ook leren spelen van groot belang is. 

Bewuste aandacht voor spel schept voor leerlingen met 

motorische, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen tal 

van mogelijkheden. Het biedt kansen om spelvormen op 

een hoger ontwikkelingsplan te brengen, om de contact-

name te bevorderen, uiteenlopende dagelijkse situaties 

te leren hanteren, het adequaat met materialen omgaan 

beter onder de knie te krijgen en de kwaliteit van 

interacties en emotionele uitingen te leren verbeteren. 

De Emiliusschool is ook een plaats waar kinderen met 

vergelijkbaar spelniveau elkaar kunnen ontmoeten. 

Waar je samen iets kunt delen, waar je niet meteen 

overvleugeld wordt en waar je het gevoel kunt hebben 

een bijdrage te kunnen leveren aan een spel. Belangrijke 

aspecten als het gaat om je vertrouwd en veilig te voelen.

Binnen het onderwijsaanbod onderscheidt de Emilius-

school de volgende aspecten:

• Spelstimulering: gericht op het verder ontwikkelen van 

het spelniveau en vindt plaats in klas en tijdens 

 pauzes en geldt voor alle leerlingen.

• Spelbegeleiding: gericht op het stimuleren van leeftijds-

adequaat spel of om natuurlijke verwerkingsfuncties 

 van het spel meer kans te geven of herstel te bieden. 

 Bij aanvang in een 1-op-1 (kind-spelbegeleidster) 

 situatie. Later overgedragen naar de klassensituatie.

• Speltraining: gericht op het uitbreiden van spelinteresses 

en spelmogelijkheden m.n. bij leerlingen met een mati-

ge tot diep verstandelijke beperking en autistische leer-

lingen. In aanvang in een 1-op-1 setting in een prikkelar-

me vaste ruimte met spelbegeleidster/trainster. Later 

overgedragen naar klassituatie.

• Speltherapie: gericht op de kwaliteit van interactie en 

emotionele uitingen. Speltherapie vindt plaats in een 

1-op-1 situatie o.l.v. een speltherapeut en dient i.v.m. 

bekostiging geïndiceerd te worden.

Voor zowel de mg- als de emg-leerlingen heeft de school 

leerlijnen ontwikkeld met daaraan gekoppelde volglijsten 

die het spelniveau van de leerlingen jaarlijks in beeld bren-

gen en van waaruit speldoelen voor een komende perio-

de opgesteld kunnen worden. Spelbegeleiding, speltrai-

ning en speltherapie worden geïnitieerd vanuit het PP.

5.8.6 Sociaal emotionele vorming en sociale 

vaardigheidstraining

Sociaal emotionele vorming staat op het rooster van 

vrijwel alle klassen. Sociale vaardigheidstraining m.n. 

op het rooster van de MG klassen van de afdeling VSO.

De Emiliusschool ziet het bevorderen van een goede soci-

aal emotionele ontwikkeling als een belangrijke taak voor 

onderwijs en opvoeding. Emotioneel welbevinden is voor 

onze leerlingen een voorwaarde om tot verdere ontwik-

keling te komen. Daarom gaat tijdens de dagelijkse om-

gang met onze leerlingen veel aandacht uit naar de on-

dersteuning en begeleiding van zaken die bepalend zijn 

voor het sociaal en emotioneel welbevinden.

Ook besteden we op methodische wijze aandacht aan de 

sociaal emotionele ontwikkeling. Dit heeft een preventief 

karakter. Het leert leerlingen gevoelens bij zichzelf en 

anderen te onderkennen en draagt bij aan het ontwikke-

len van een positief zelfbeeld. 

Verder is er aandacht voor relaties en seksualiteit met ac-

centen op: bewust worden wie je als persoon bent (uiter-

lijk, vaardigheden, interesses, etc.), normen en waarden 

m.b.t. aanraken/aangeraakt worden, fysieke verschillen, 

vriendschap, verliefdheid en relaties. Bij iemand horen, het 

zelf keuzes kunnen maken, positieve zelfbeleving, belang-

rijke basisbehoeften waarbij weerbaarheid en opkomen 

voor jezelf aandachtspunten zijn. Bij een specifieke vraag 

kan  een leerling individueel begeleid worden.
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5.8.7 Gedragswetenschappelijke ondersteuning

Schoolpsychologie bevindt zich op het snijvlak tussen 

onderwijs en zorg. Het werkterrein betreft diagnostiek, 

observatie, consultatie en advies. Uitvoering ligt bij ge-

dragskundigen en psychologisch pedagogisch assistenten. 

Betrokkenheid van de gedragskundige start bij aanmelding 

voor de Emiliusschool, als lid van de Commissie van Be-

geleiding. Rapportages worden doorgenomen en vaak 

vindt er een bezoek aan de toekomstige leerling plaats. 

Vervolgens wordt de leerling gevolgd in de jaarlijkse per-

soonlijk planbesprekingen:  de gedragskundige rapporteert 

in het plan en is aanwezig bij de bespreking. Ook kan de 

gedragskundige betrokken zijn bij het opstellen en uitvoe-

ren van pedagogische handelingsplannen (mg-leerlingen) 

en onderwijs/zorgplannen (emg-leerlingen).

Bij vragen op het gebied van ontwikkeling en gedrag 

wordt de gedragskundige door de leerkracht of ouders 

geconsulteerd. Ook kunnen er vragen gesteld worden 

door andere behandelaars. Afhankelijk van de vraag 

vinden gesprekken plaats, wordt advies gegeven, vinden 

observaties plaats of wordt er een psychodiagnostisch 

onderzoek gepland. Indien de vraag school-overstijgend 

is  wordt een behandeltraject (zie behandelcentrum SWZ) 

geadviseerd. De gedragskundige neemt deel aan diverse 

commissies en werkgroepen binnen de Emiliusschool. 

Denk hierbij, naast de Commissie van Begeleiding, aan 

de Plaatsingscommissie en team Autisme. Ook vindt er 

structureel overleg plaats met de spelbegeleidster en de 

auti-leerkracht.

5.9. ONDERWIJSFACILITEITEN

De Emiliusschool kent een groot aantal faciliteiten die 

de zorg, begeleiding en ontwikkeling van de leerlingen 

ondersteunen. Een aantal faciliteiten zijn uniek in onder-

wijsland. Europese projectsubsidie, een aantal fondsen 

en OC&W hebben, vanwege het feit dat de Emiliusschool 

als pilotschool voor een aantal ontwikkelingen dienst 

doet (gedaan heeft) hiertoe een forse financiële bijdrage 

geleverd. 

De Emiliusschool kent de volgende voorzieningen:

• Een hydrotherapie/zwembad met beweegbare bodem 

en verder alle aanpassingen en voorzieningen die nodig 

zijn voor de volledige doelgroep.

• Een aula met voorzieningen voor toneel, muziek-

 uitvoeringen, vergaderingen.

• Een orthotheek met (ortho)didactisch leer- en 

 hulpmiddelen geordend per leergebied.

• Een gymzaal met alle benodigde materialen.

• Een volledig met softplay-materialen ingerichte 

 bewegingservaringsruimte.

• Een computerlokaal met alle mogelijke hardware- 

 en software-aanpassingen.

• Een aantal behandelkamers.

• Rustkamers met cameratoezicht.

• Alle lokalen hebben een eigen lavet/toilet met benodigde 

aanpassingen.

• Een kooklokaal, een speelotheek en een herdenkings

 patio.

• Een volledig ingerichte multisensorische ervaringsruimte 

(snoezellokaal).

• Een volledig ingerichte multisensorische actie-reactie- 

ruimte (snoezellokaal).

• Drie afzonderlijke buitenspeelplaatsen (buitenklassen)met 

faciliteiten die ontwikkelingsgericht bezig zijn ook buiten 

mogelijk maakt.

• Allerlei faciliteiten in klassen die de rust en veiligheid 

 van individuele leerlingen als wel die van de totale klas 

garanderen.

• Aangepast meubilair, bedboxen, tilliftsystemen.

• Een op de doelgroep aangepast alarmsysteem.

Het 
perso
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6.1  HET PERSOONLIJK PLAN 

Voor iedere leerling op de Emiliusschool wordt er jaarlijks 

een Persoonlijk Plan opgesteld. In dit Persoonlijk Plan 

wordt de leerling uitvoerig beschreven en worden tevens 

alle toekomstige/wenselijke professionele trajecten binnen 

onderwijs, zorg en behandeling in onderlinge samenhang 

en onder centrale regie geformuleerd. Dit betekent dat 

alle betrokkenen, inclusief de ouders, hun bijdrage leveren 

aan de inhoud van het totale Persoonlijk Plan. Dit is de 

concrete uitwerking van de één-kind-één-plan-gedachte.

Het Persoonlijk Plan voldoet aan de regel- en wetgeving 

van het onderwijs. Zo zijn in het Persoonlijk Plan het 

ontwikkelingsperspectief (OPP), het uitstroomprofiel (UP) 

en een arrangement, met alle onderwijsdoelen, opgeno-

men. Tevens staan onder het Persoonsbeeld, de Risico-

inventarisatie en Structurele ondersteuningsbehoeften en 

ondersteuningsafspraken alle belemmerende en bevorde-

rende factoren beschreven. 

Het persoonlijk plan omvat de volgende onderdelen:

• een persoonsbeeld, op grond van een gemeenschap-

 pelijke beeldvorming in samenspraak met ouders en 

 (als dat kan ook met het) kind.

• een risico-inventarisatie.

• de wensen van de leerling/ouders.

• een ontwikkelingsperspectief en een uitstroomprofiel.

• een arrangement waarin onderwijsdoelen opgenomen. 

zijn die moeten leiden naar het realiseren van het 

 ontwikkelingsperspectief.

• een evaluatie van de onderwijsdoelen van het 

 afgelopen jaar.

• (multidisciplinaire) behandel- en zorgdoelen.

• structurele ondersteuningsbehoeften en afspraken.

• bijlage met multidisciplinaire afspraken.

• overzicht actuele protocollen.

Voor alle onderdelen geldt in principe 

een opbouw volgens de Domeinen 

van Kwaliteit van Bestaan n.l.: Licha-

melijk functioneren, Verstandelijk 

functioneren, Communicatief func-

tioneren, Emotioneel functioneren, 

Sociaal functioneren, Maatschappelijk 

functioneren, Materieel welzijn, Zelf-

bepaling en Rechten en belangen. 

Minimaal 6 weken na plaatsing op 

school is het Instroomprofiel opge-

steld en met de ouders gedeeld. 

4 maanden na plaatsing wordt het 

eerste Persoonlijk Plan opgesteld en 

besproken. Het volgende 8 maanden 

later en vervolgens is er jaarlijks een 

Ik wil bijdrag
en aan het 

      ontwik
kelen van een

 

  positief ze
lfbeeld 
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Persoonlijk Plan en Persoonlijk Plan Bespreking. In uit-

zonderlijke gevallen kan van de jaarlijkse cyclus afgewe-

ken worden. De voorzitter van de Persoonlijk Plan Bespre-

king kan hiertoe, na overleg met betrokkenen, besluiten.

Onderwijs, zorg en behandeling (Emiliusschool en 

SWZ-Zonhove) hebben elkaar verbonden aan het ge-

meenschappelijk formuleren en gezamenlijk vormgeven 

van het persoonlijk plan. 

Omtrent vormgeving van rapportage en registraties ten 

behoeve van leerlinggebonden overleg bestaan gemeen-

schappelijke afspraken tussen school en SWZ-Zonhove 

(Woon-, zorg en behandelcentrum).

6.2  DE PERSOONLIJK PLAN BESPREKING 

Het opgestelde concept Persoonlijk Plan wordt enige 

weken voorafgaande aan de Persoonlijk Plan Bespreking 

(PPB) aan alle betrokkenen toegezonden.

N.a.v. de PPB kan de tekst worden aangepast en wordt 

het PP een definitieve versie. Deze definitieve versie wordt 

door ouders, school en SWZ-Zonhove ondertekend. 

De voorzitter van de PPB is voor de externe leerlingen de 

afdelingsleider van school, voor de interne leerlingen is 

dat de clustermanager van SWZ-Zonhove.

6.3  SCHOOLRAPPORT 

Jaarlijks, kort voor de zomervakantie, krijgen alle leerlin-

gen een schoolrapport. Dit rapport beschrijft kort en 

luchtig de vorderingen van de leerling. Het rapport is 

mede bedoeld voor opa’s en oma’s en om in de pas 

te lopen met eventuele broertjes en zusjes.

6.4   DE COMMISSIE VAN BEGELEIDING 

De Emiliusschool heeft een Commissie van Begeleiding 

(CvB) die:

• de onderwijsrelevante beginsituatie, het Ontwikkelings-

perspectief en Uitstroomprofiel van iedere nieuwe 

 leerling bepaalt.

• alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan volgt.

• Het Ontwikkelingsperspectief en de Handelingsplanning 

van elke leerling evalueert en bewaakt.

• de Opbrengsten vaststelt.

• de uitstroom van leerlingen begeleidt en een 

 overgangsdocument opstelt.

• de school vertegenwoordigt in contacten met AMK, 

 Centra Jeugd & Gezin, politie en leerplichtambtenaar.

De Commissie van Begeleiding wordt gevormd door:

psycholoog, revalidatiearts, afdelingsleider en adjunct-

directeur (voorzitter).

6.5   DE PLAATSINGSCOMMISSIE 

De Emiliusschool kent een Plaatsingscommissie (PC) die 

verantwoordelijk is voor de plaatsing en doorplaatsing van 

leerlingen.

Bij het plaatsen en doorplaatsen van leerlingen worden de 

adviezen van leerkrachten m.b.t. individuele leerlingen, als 

mede de belangen van de leerlingen schoolbreed en de 

klassenorganisatie als geheel, gewogen. De Plaatsings-

commissie wordt gevormd door: afdelingsleiders, 

psycholoog en adjunct-directeur (voorzitter)

6.6  KLASBESPREKINGEN 

Jaarlijks bespreken de afdelingsleider en IB’er met de 

leerkracht en klassenassistente het reilen en zeilen in en 

rond de klas. Bespreekpunten zijn onder meer; klassen-

management, het onderwijsprogramma van de indivi-

duele leerlingen en de hierbij gebruikte didactische 

werkvormen, roosterplanning, afstemming met allerlei 

disciplines, taakverdeling binnen de klas, doorplaatsingen 

en leerlingenregistratie.

6.7  INTERNE BEGELEIDING 

De IB-ers begeleiden de leerkrachten in het geven van goed 

onderwijs. Ze ondersteunen en coachen het opstellen van 

goede leerarrangementen met realistische en uitdagende 

doelen. Ze ondersteunen leerkrachten in het realiseren van 

deze doelen. Daarvoor kan o.a. een traject voor School Video 

Interactie Begeleiding (SVIB) ingezet worden. De IB-ers dra-

gen ook bij aan de constante ontwikkeling van het onder-

wijs. Zij brengen nieuwe leerlijnen/leerstof en pedagogische/

didactische methodieken onder ieders aandacht. Daarnaast 

ondersteunen zij o.a. ook leerkrachten bij het opstellen van 

individuele persoonlijk plannen.

6.8  OVERLEGVORMEN IN KLEIN VERBAND

6.8.1 Bespreken psychologisch onderzoek

Nadat psychologisch onderzoek heeft plaats gevonden, 

soms wordt de aanwezigheid van de ouders bij dit onder-

zoek op prijs gesteld, worden de resultaten hiervan vastge-

legd. Het verslag van het onderzoek wordt met de ouders 

besproken. Na instemming van de ouders wordt het verslag 

met leerkrachten en andere betrokkenen besproken.

6.8.2 Overleg specifieke trajecten

Wanneer er voor een leerling een speciaal project loopt dat 

een frequente afstemming tussen de meest directe behan-

delaars en mogelijk ook ouders behoeft, b.v. rondom de in-

troductie van een nieuw communicatiemiddel, vanwege een 

specifieke pedagogische aanpak b.v. wanneer bepaald autis-

tiform gedrag aan de orde is, dan worden een aantal over-

legmomenten georganiseerd. Vaak worden hiervoor tijdens 

de PPB afspraken gemaakt.

6.8.3 Overleg ouders-klas

Op verzoek van ouders of leerkracht kan een overleg-

moment gepland worden, bijvoorbeeld om de tussen-

tijdse evaluatie van de vorderingen te bespreken. 

Dit overleg vindt altijd buiten lestijd plaats.

6.9  LEERLINGDOSSIER 

Voor iedere leerling wordt een wettelijk verplicht leerling-

dossier aangelegd. Dit dossier wordt opgesteld en beheerd 

volgens het Privacyreglement Leerlinggegevens Emilius-

school en de Richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgege-

vens. Dit betekent o.a. dat alleen medewerkers die daadwer-

kelijk met de leerling werken toegang tot het dossier hebben. 

Indien ouders inzage wensen kunnen zij hiertoe een 

afspraak maken met de directie. In het dossier worden o.a. 

de volgende gegevens bewaard: overzicht leerlingstam-

gegevens, rapportage CvB, algemene correspondentie, 

rapportage Persoonlijk Plan, psychodiagnostische verslagen 

gedragswetenschappers, medische en paramedische 

verslagen, protocollen en schoolrapporten.
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Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom vinden we het 

systematisch werken aan onze kwaliteit noodzakelijk. 

Kwaliteitszorg zien we als een cyclisch proces, waarbij het 

kwaliteitszorgsysteem ons in de gelegenheid stelt om 

eigen kwaliteit te beschrijven (bepalen), te onderzoeken 

(meten), te bewaken, te verbeteren en te borgen.

Systematische kwaliteitszorg is te herleiden tot vijf een-

voudige vragen:

• Doen we de goede dingen?

• Doen we die dingen ook goed?

• Hoe weten we dat?

• Vinden anderen dat ook?

• Wat doen we met die wetenschap?

Waarom systematisch werken aan kwaliteit?

Belangrijke redenen om systematisch aan kwaliteitszorg te 

werken zijn voor ons:

• Werken aan blijvende groei en verbetering van onze 

expertise, in nauwe samenwerking met onze partner 

SWZ-Zonhove.

• We willen een optimaal aanbod realiseren voor leerlin-

gen maar ook voor ouders en personeel.

• We willen op planmatige wijze continu werken aan 

kwalitatief goed onderwijs.

• We willen komen tot een professionele en resultaatge-

richte organisatie.

• We willen in kaart brengen welke kwaliteiten en tekort-

komingen we hebben. Op basis hiervan wordt een ver-

beterplan opgesteld.

• We willen onze medewerkers nadrukkelijk betrekken bij 

het werken aan kwaliteit.

• We willen leren met en van elkaar.

De inrichting van onze kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg heeft betrekking op alles! Wat het ook is, je 

kunt ervan zeggen of het goed is of niet. En wat we ook 

doen, er zit altijd een kwaliteitsaspect aan. Maar als kwali-

teit over alles gaat, dan bestaat het gevaar dat het uitein-

delijk over niets gaat. Dan is het te algemeen, te breed, 

te vrijblijvend en te weinig concreet. Het is dan ook van 

belang om aan die zaken te werken die  er ‘werkelijk toe 

doen’. Om die zaken op het spoor te komen maken we 

gebruik van het toetsingskader van de inspectie en is de 

schoolorganisatie aangepast om systematische kwaliteits-

zorg te implementeren.
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Vrijwilliger Vrijwilliger

Afdelingsleider VSO

Raad van Toezicht

Bestuurder

Directie:
Directeur +

Adjunct-directeur

Extern personeel:
• Revalidatie-arts
• Orthopedagoog/
   Psycholoog
• Ergotherapeut
• Fysiotherapeut
• Verpleegkundige

M.R.

Ouder-
geleding

Personeels-
geleding

Beleidsmedewerker P&O

Facilitaire afdeling:
• Technicus
• Conciërge
• Schoonmaker

Systeem- en
applicatiebeheerder

Externe schoonmaker

(Financieel) 
administratief
medewerker

• Leerkracht LC/IB
• Leerkracht LB met
    specifieke taken
• Leerkracht LB
• Vakleerkracht 
 bewegingsonderwijs
• Logopedist
• Spelbegeleiding
• Klassenassistent
• Zorgassistent

• Leerkracht LC/IB
• Leerkracht LB met
    specifieke taken
• Leerkracht LB
• Vakleerkracht 
 bewegingsonderwijs
• Logopedist
• Spelbegeleiding
• Klassenassistent
• Zorgassistent

Afdelingsleider SO
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SWZ-ZONHOVE

9.1  BEHANDELCENTRUM
De Emiliusschool en SWZ-Zonhove werken intensief 

samen. Deze samenwerking komt o.a. tot uiting in de 

één-kind-één-plan-systematiek (Persoonlijk Plan met 

multidisciplinaire insteek) en het feit dat vrijwel alle leer-

lingen, indien noodzakelijk, voor hun behandeling cliënt 

zijn van SWZ-Zonhove. Voor SWZ-Zonhove geldt het 

uitgangspunt:

Jouw  vraag, onze uitdaging

Soms komen verschillende beperkingen bij elkaar: een 

lichamelijke aandoening, emotionele kwetsbaarheid en 

zintuiglijke, cognitieve en communicatieve problemen. 

Zo’n gecombineerde hulpvraag vraagt om speciale 

deskundigheid, om zorg op maat. SWZ-Zonhove kan 

dit waarmaken. Zij hebben veel expertise in huis en 

een jarenlange ervaring. 

De behandelingen worden uitgevoerd door deskundigen 

op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, 

gedragskunde, revalidatie en andere gespecialiseerde 

zorgverlening. Waar nodig werken zij nauw met elkaar 

samen. De behandelingen zijn gericht op het vermin-

deren of stabiliseren van beperkingen, het vergroten van 

mogelijkheden, het (opnieuw) aanleren van vaardigheden 

en het beter functioneren in gezin en samenleving.

Specialisten zijn:

• ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten

• gedragskundigen: orthopedagogen, (neuro)psycho-

 logen, GZ-psychologen

• psychiater, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), 

 revalidatiearts, tandarts

• ICT-specialist

Diagnose

Voor de juiste behandeling is een goede diagnose erg 

belangrijk. SWZ-Zonhove maakt daar veel werk van. 

Er wordt o.a. gekeken naar het ontwikkelingsniveau 

van de cliënt, motorische vaardigheden, opvoeding en 

communicatie, zelfredzaamheid, gezondheid en even-

tuele gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Verder 

praten we met de ouders/cliënt over de betekenis 

en mogelijke verklaringen van wat hen overkomt. 

De diagnosefase wordt afgesloten met advies over 

begeleiding, behandeling en eventueel hulpmiddelen.

Behandelmogelijkheden

De behandelingen zijn in de volgende categorieën te 

verdelen:

• Paramedische diagnostiek, coaching, advisering of 

 behandeling, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logo-

 pedie en gedragskundige revalidatie. Met aandacht 

 voor onder meer fijne en grove motoriek, ontwikkeling 

van spel en hobby, schoolse vaardigheden, computer-

bediening, zelfredzaamheid, spraak- en taalontwikkeling, 

alternatieve communicatie, eten en drinken, houding 

 en mobiliteit.

• Gedragskundige behandeling, zoals speltherapie, 

 gedragstherapie en mediatietherapie (speciaal voor 

 ouders) en trainingen, zoals bijvoorbeeld sociale 

 vaardigheidstraining, zindelijkheidstraining.

• Medische behandeling in de polikliniek Verstandelijk 

Gehandicapten.

• Mondzorg bij de gespecialiseerde tandarts.

• Doelgroepbehandelingen, bijvoorbeeld van mensen 

met NAH en hun naasten.

9.2  AMBULANTE ONDERSTEUNING   
  THUISSITUATIE EN LOGEERFUNCTIE

SWZ-Zonhove biedt:

• Thuiszorgondersteuning: een gespecialiseerde mede-

 werker kan thuis uw kind begeleiden bij verschillende 

bezigheden. Ook kan de (verpleegtechnische) verzor-

ging voor uw kind tijdelijk worden overgenomen.

•  Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG): een 

PPG-begeleider geeft advies en begeleiding aan ouders 

in de thuissituatie over opvoedings- en ontwikkelings-

vragen. Samen met de ouders wordt in beeld gebracht 

wat de concrete problemen zijn en worden veranderin-

gen in kaart gebracht.

Op het terrein van SWZ/ Zonhove staat logeerhuis ‘de Zon’. 

Hier kan uw zoon/dochter gebruik maken van de volgen-

de ondersteuning/opvang:

• Buitenschoolse opvang (BSO): in het logeerhuis wordt 

opvang geboden voorafgaand of aansluitend aan de 

schooltijden van de Emiliusschool.

• Dagopvang: tijdens woensdagmiddagen, op weekend-

dagen en in vakanties kan uw zoon/dochter een of 

meerdere dagdelen per week gebruik maken van de 

dagopvang.

• Logeeropvang: In logeerhuis ‘Zon’ kunnen kinderen met 

meervoudige beperkingen een of meerdere dagen aan-

sluitend, komen logeren.

Wilt u meer weten over deze ondersteuningsmogelijkhe-

den neem dan contact op met het Cliëntbureau van SWZ: 

0499-471241 of mail: clientbureau@swzzorg.nl

Ik bied je de
 mogelijkheid

 om 

     zelfsta
ndig te leren, 

  werken en 
spelen
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formulier ouderbijdrage en toestemmingsformulier voor 

het maken van foto’s.

De uitnodigingen voor revalidatieconsulten, paramedische 

afstemming, evalueren testen en toetsen bij gedrags-

wetenschappers, etc. komen direct vanuit de diensten van 

SWZ-Zonhove. 

10.2   NIEUWSBRIEF 

Via de Nieuwsbrief houdt de Emiliusschool de ouders 

periodiek op de hoogte van actuele zaken die binnen 

school spelen. De nieuwsbrief wordt, indien ouders 

een e-mailadres hebben en dit ook ter beschikking 

van de school gesteld hebben, per mail verstuurd. 

De overige ouders krijgen de nieuwsbrief via de post 

toegestuurd.

OUDER-
INFORMATIE

10.1   ALGEMEEN 

De Emiliusschool vindt het belangrijk om ouders goed te 

informeren over de ontwikkeling van hun kind en allerlei 

andere zaken die met school te maken hebben. Wanneer 

ouders niet meer bij elkaar wonen, worden beide ouders 

geïnformeerd. Wij zijn als school namelijk wettelijk ver-

plicht om beide ouders op gelijke wijze te informeren. Dus 

ook de ouder die niet met het ouderlijk gezag is belast 

heeft recht op informatie. Alleen in gevallen van zeer 

zwaarwegende argumenten kan van die richtlijn worden 

afgeweken. Hiertoe kan men een verzoek indienen bij de 

directie van de school. Voorwaarde is wel dat beide ou-

ders hun adres kenbaar gemaakt hebben aan de directie.

Ouders krijgen vanuit school het volgende toegestuurd: 

de schoolgids, het jaarlijks vakantierooster en klassen- 

overzicht, het Persoonlijk Plan, de uitnodiging voor het 

multidisciplinair overleg, het schoolrapport, uitnodiging 

van ouderavond, tweemaandelijks een nieuwsbrief, 

Een spontane 
lach is het 

 mooiste com
pliment
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10.3  WEBSITE 

Op de website van de Emiliusschool (www.emiliusschool.

nl) zijn o.a. de volgende gegevens te vinden: foto-over-

zichten actuele gebeurtenissen, info over ondersteunende 

afdelingen, info over lopende en op te starten projecten, 

vakantierooster, info Medezeggenschapsraad, nieuwsru-

briek, routebeschrijving. 

Via de website van de Emiliusschool is verder de volledige 

tekst van de schoolgids, met alle info die van belang is 

voor ouders, na te lezen of te downloaden. 

10.4   WEBLOG 

Iedere klas heeft een weblog waarop ouders met een 

code kunnen inloggen. Op deze weblog zijn o.a. de 

dag- en weekverslagen te vinden eventueel aangevuld 

met foto’s. 

10.6   BEZOEKEN AAN DE KLAS 

Het is mogelijk om een afspraak te maken m.b.t. het be-

zoeken van de klas van uw kind. Tijdens zo’n bezoek kunt 

u kennis maken met het klassenprogramma en de wijze 

waarop uw kind zich in de klas manifesteert. Wij vragen 

wel uw begrip voor het feit dat in een toenemend aantal 

klassen de structuurbehoeften van de leerlingen van dien 

aard is dat een bezoek van ‘vreemden’ de geboden dage-

lijkse structuur flink kan ondermijnen. Is dit het geval in de 

klas waar uw kind zich bevindt dan zullen wij vragen om 

het klassenprogramma buiten de klassenuren met de leer-

kracht te bespreken.

10.7   TELEFONISCH CONTACT 

Telefonisch overleg met de directie of andere leiding-

gevenden is altijd mogelijk. Telefonisch contact met 

leerkrachten is in principe alleen mogelijk vóór 9.20 uur 

en ná 16.10 uur. (woensdag 13.10 uur) Is dit voor u niet 

mogelijk dan kunt u uw boodschap doorgeven aan de 

administratie die later de leerkracht op de hoogte brengt. 

Op de administratie is iedere dag iemand bereikbaar 

tussen 08.00 uur en 16.30 uur. Op woensdag tot 13.30 uur. 

10.5 OUDERAVONDEN 

De Emiliusschool kent 2 soorten ouderavonden:

a. Een ouderavond speciaal voor ouders van leerlingen die 

in een schooljaar nieuw op school gekomen zijn.

b. Jaarlijkse ouderavond voor de ouders van ‘zittende’ leer-

lingen.

Ad a.: 

Op deze ouderavond worden de ouders geïnformeerd 

over diverse zaken zoals:

• plaats Emiliusschool binnen onderwijsveld.

• kennismaking met doelgroepen.

• kennismaking met leerlingvolg- en plansysteem, 

 Persoonlijk Plan procedure.

• kennismaking met werkzaamheden ondersteunende 

afdelingen.

• contactlegging met andere ‘nieuwe’ ouders.

Ad b.: 

Op deze ouderavond, doorgaans voorafgegaan door een 

algemeen gedeelte met een bepaald thema, worden de 

ouders geïnformeerd over diverse onderwerpen vanuit de 

klas, zoals:

• info omtrent het maken van cadeautjes, broodmaaltijd, 

fruithapjes, doorgeven van boodschapjes, gebruik van 

statafel, kleding, enz.

• het weekrooster van de klas.

• de leerlijnen.

• nieuwe expertises school.

• onderhouden van communicatie.

10.8   COMMUNICATIESCHRIFT 

In veel klassen is het een goed gebruik om met ouders/

verzorgers te communiceren via het communicatieschrift. 

(Ook wel ‘heen- en- weer- schriftje’ genoemd). Hierin 

kunnen over en weer boodschappen, activiteiten en 

belangrijke weetjes vermeld worden.

10.9   HUISBEZOEK 

Bij leerlingen die nieuw in een klas gekomen zijn, zal het 

klassenpersoneel in de loop van het schooljaar, na overleg 

met de ouders, op huisbezoek gaan.

In een informele sfeer kan dan kennis gemaakt worden 

met de woonomgeving van de leerling en is er ruimte 

om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. 

10.10  AFMELDING BIJ ZIEKTE 

Indien uw kind wegens ziekte niet naar school kan 

komen, dan gelieve u dit ‘s morgens tussen 08.00 uur 

en 09.00 uur door te geven aan de administratie van de 

school. Zij zorgen ervoor dat de klas op de hoogte wordt 

gesteld. Wij verzoeken u om ziekmeldingen niet per 

e- mail te doen.

In verband met het vastgestelde weringsbeleid (zie 

volgende item), willen wij u vriendelijke vragen om ons 

te melden welke ziekte aan de orde is. Is dit in eerste 

instantie niet duidelijk maar na enige dagen wel, b.v. na 

bezoek huisarts, dan vragen wij ouders beleefd alsnog te 

melden indien er sprake is van een ziekte vallende onder 

de categorieën 2 of 3.

HOOFDSTUK TIENOUDERINFORMATIE
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Categorie 1: Geen aanleiding tot wering:

Oogontsteking, oorontsteking, bof, hepatitus B, hiv, 

hoofdluis (ouders en verzorgers klasgenoten worden 

altijd geïnformeerd), kinkhoest (bij meerdere gevallen 

worden ouders geïnformeerd), ziekte van Pfeiffer, vijfde 

ziekte, waterpokken, zesde ziekte, rsv (luchtweginfectie), 

hoofdschimmel, scabies, gordelroos, Q-koorts.

Categorie 2: Wering:

Geelzucht/hepatitus A (school verplicht te melden 

bij GGD), hersenvliesontsteking veroorzaakt door 

meningokokken, krentenbaard (tot 48 uur na aanvang 

behandeling), mazelen (melding door school bij GGD 

verplicht) , tbc (melding door school bij GGD in geval 

open tuberculose).

mag alleen de school verzuimen na schriftelijke toestem-

ming van de directie.

Deze kan toestemming geven voor maximaal 10 dagen 

extra afwezigheid, mits de rede in overeenstemming is 

met de leerplichtwet. 

10.13  VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Ouderbijdrage; waarom? 

De Emiliusschool vraagt aan de ouders een bescheiden 

ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is nodig om allerlei 

activiteiten te kunnen organiseren waarvoor de school 

van de minister geen financiën ontvangt. U moet hierbij 

denken aan de jaarlijkse uitstapjes, het sinterklaas- en 

kerstfeest, de carnavalsviering, etc.

De ouderbijdrage is verplicht/vrijwillig. Hiermee wordt 

bedoeld dat de ouderbijdrage in principe op vrijwillige 

basis is. De school vraagt ouders of ze mee willen doen 

aan de ouderbijdrage of niet.

Nadat ouders toegezegd hebben aan de ouderbijdrage 

mee te zullen doen, vervalt het vrijwillige karakter. 

De ouders verplichten zich na ondertekening van de 

‘overeenkomst ouderbijdrage’ tot betaling van de ouder-

bijdrage. Het innen van de ouderbijdrage is een taak van 

de administratie van de school. Het richtbedrag zal per 

jaar worden bijgesteld. Het bedrag kan worden gestort 

op rekening 14.82.83.500 t.n.v. de Emiliusschool in Son en 

Breugel, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam 

van de leerling. 

10.14  TAXIVERVOER 

Externe (thuiswonende) leerlingen hebben recht op aan-

gepast vervoer van en naar school. De gemeente waar 

de leerling woont organiseert en betaalt dit vervoer. 

Ook bestaat bij verschillende gemeenten de mogelijkheid 

voor een reiskostenvergoeding wanneer de leerling door 

ouders gehaald en gebracht wordt.

Ouders moeten jaarlijks dit vervoer aanvragen bij de 

ambtenaar leerlingenvervoer van hun gemeente.

Het is belangrijk dat ouders eventuele specifieke zorg, 

b.v. bij mogelijke epileptische aanvallen, noodmedicatie en 

gedragsverandering, met het taxibedrijf en de chauffeurs 

bespreken.

Categorie 3: Wering afhankelijk van uitingsvorm:

Diarree (in geval van bloederige diarree of bij meerdere 

besmettingen per klas volgt wering), roodvonk (wering 

bij meerdere gevallen per klas in overleg GGD), rode 

hond (in overleg GGD), norovirus (nee, tenzij bij meerdere 

gevallen, na overleg met GGD, wering wordt geadviseerd). 

10.12  AANVRAGEN GEOORLOOFDE 
   AFWEZIGHEID 

Verlofaanvragen in verband met doktersbezoek, een 

trouwfeest van verwanten e.d. dienen altijd tijdig schrif-

telijk aangevraagd te worden bij de directie. Bij het beoor-

delen van de aanvraag is de directie gehouden te hande-

len naar de richtlijnen van de leerplichtwet. Een leerling 

HOOFDSTUK TIENOUDERINFORMATIE
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10.11 WERINGSBELEID

In geval van overdraagbare aandoeningen kan de 

Emiliusschool besluiten een leerling tijdelijk niet toe 

te laten.

De Emiliusschool beseft dat dit voor de betrokken ouders 

en voor de betrokken leerling een zware maatregel kan 

zijn, maar het gezondheidsrisico voor andere, vaak (zeer) 

kwetsbare, leerlingen weegt in zo’n geval zwaarder.

Een besluit tot wering wordt niet lichtzinnig genomen. 

De afwegingen, die de directie hierbij maakt, zijn zoveel 

mogelijk gebaseerd op de landelijke richtlijnen van het 

LCI (Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrij-

ding) en geformuleerd in een eigen richtlijn t.a.v. wering. 

Zowel de GGD Brabant ZO als de arts van SWZ locatie 

Son hebben kennis genomen van de richtlijn en hiermee 

ingestemd.

In geval van wering zal de directie contact met u 

opnemen.

In onderstaand overzicht kunt u lezen in welke gevallen 

de Emiliusschool tot wering overgaat. Daarbij wordt een 

beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsbesef en de 

medewerking van ouders of verzorgers. We onderschei-

den 3 categorieën: 
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Minstens één keer per jaar organiseert de school een 

bijeenkomst met alle taxichauffeurs om b.v. aanrijd- en 

vertrektijden, standplaatsen en halen/brengen leerlingen 

van en naar klas te bespreken.

10.15  BEKWAAMHEIDSVERKLARINGEN  
   VOOR HET UITVOEREN VAN 
   RISICOVOLLE EN VOORBEHOUDEN  
   MEDISCHE HANDELINGEN 

De dagelijkse zorg voor onze leerlingen houdt in dat er 

ook een groot aantal min of meer verpleegkundige/medi-

sche handelingen moeten worden verricht. Om bepaalde 

risicovolle handelingen te mogen uitvoeren worden per-

soneelsleden van school geschoold. De voorbehouden 

medische handelingen worden door de ‘assistenten met 

verpleegkundige taken’ uitgevoerd. Voor iedere soort han-

deling wordt na scholing een Bekwaamheidsverklaring 

afgegeven door de arts. Deze verklaring heeft een beperk-

te geldigheidsduur.

10.16  MEDICATIE- EN SONDEVOEDING-
   TOEDIENING 

De Emiliusschool heeft voor de toediening van medicatie 

en voor het geven van sondevoeding een protocol ont-

wikkeld om op een duidelijke manier de verantwoordelijk-

heden van het personeel én die van de ouders/verzorgers 

vast te leggen. In het protocol ligt vast welke afspraken 

er zijn gemaakt m.b.t. het meegeven, het beheer, het 

bewaren van de medicatie en het toedienen ervan. 

Het personeel heeft instructie gehad over het toedienen 

van medicijnen, informatie over de verschillende soorten 

medicatie en heeft geleerd alert te zijn op mogelijke 

bijverschijnselen. 

Voor het meegeven van medicatie krijgt u van school 

een medicatiedoosje. Op dit doosje komt de naam van 

uw zoon/dochter. Noodmedicatie wordt in een etui voor-

zien van naam en adres bewaard. Hierin bevindt zich ook 

een aftekenlijst en het protocol.

Aan de ouders vragen we ook om een ‘Toestemmings- 

formulier’ in te vullen, waarmee u ons formeel vraagt de 

medicatie te geven op de tijden dat uw zoon/dochter bij 

ons op school is.

Mocht er een voorbehouden medische handeling 

nodig zijn voor uw zoon/dochter dan dient u daar een 

opdrachtformulier voor in te vullen. Dit formulier moet 

ondertekend zijn door de behandelend arts.

10.17  PROTOCOLLEN 

Wanneer wenselijk worden er voor het bieden van goede 

zorg en begeleiding voor individuele leerlingen protocol-

len opgesteld. Zo kent de Emiliusschool o.a. til- en epilep-

sieprotocollen. Lege epilepsieprotocollen zijn te vinden 

op de site van de school onder het kopje ‘Formulieren’.

10.18  KLACHTENREGELING 

De Emiliusschool is aangesloten bij de Landelijke Klach-

tencommissie Onderwijs in Utrecht.

Leerlingen, ouders en personeel kunnen hun klacht recht-

streeks voorleggen aan deze commissie. Men kan ook 

kiezen voor een tussenstap: in overleg gaan met één van 

de vertrouwenspersonen van school. Samen met de 

vertrouwenspersoon wordt gekeken welke weg het 

best bewandeld kan worden. Dit kan ook leiden tot 

het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie.

 
10.19  ONDERWIJSINSPECTIE 

Dagelijks bereiken de inspectiekantoren telefoontjes van 

ouders, leerlingen en andere onderwijsconsumenten met 

vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie 
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Professionals
 bieden, 

     i.o.m. 
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in het bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop 

gericht alle vragen bij één loket binnen te laten komen. 

Dit loket is Informatie Rijksoverheid, telefoonnr. 1400. 

De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen 

meer van onderwijsconsumenten.

Digitale informatie vindt u op:

info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 

misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111
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11.1   MEDEZEGGEN-  
   SCHAPSRAAD 

De medezeggenschapsraad bestaat 

uit 6 personen, 3 (gekozen) ouders 

en 3 (gekozen) personeelsleden. 

Op verzoek is ook de directeur/

bestuurder bij de MR-vergaderingen 

aanwezig. De MR volgt alle ontwik-

kelingen die op school, of in ruimere 

zin, binnen het onderwijs, plaatsvin-

den. Het schoolbestuur is verplicht 

om elk belangrijk besluit dat men wil 

nemen aan de MR voor te leggen. 

inzet van een grote groep vrijwilligers niet haalbaar zijn. 

Daarnaast begeleiden vrijwilligers een aantal leerlingen 

zodat ze extra kunnen lopen, fietsen of lezen. Ook leveren 

vrijwilligers extra handjes bij het overblijven. Hulp die we 

goed kunnen gebruiken omdat de zorgvraag van onze 

leerlingen steeds intensiever wordt. Een aantal vrijwilligers, 

waaronder een aantal (ex)ouders, zetten zich ook in voor 

de orthotheek, de oudervereniging, de medezeggen-

schapsraad en de speel-o-theek. Al met al leveren vrijwilli-

gers een belangrijke bijdrage aan de sfeer en mogelijkhe-

den van de school. Graag willen we het vrijwilligersteam 

op sterkte houden, mocht iemand zich geroepen voelen 

dan wil de vrijwilligerscoördinator van de Emiliusschool u 

graag informeren over de mogelijkheden.

Deze bepaalt een standpunt en maakt dit vervolgens ken-

baar aan het bestuur. In sommige gevallen moet dit 

standpunt van de MR als advies gezien worden, in andere 

gevallen is instemming van de MR vereist. In het MR-

reglement is het advies- en instemmingsrecht nader 

uitgewerkt. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd 

adviezen uitbrengen.

11.2  OUDERS ALS VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers zijn in de zorg maar ook in het speciaal 

onderwijs van onschatbare waarde. Zo zou zwemonder-

wijs voor alle leerlingen van de Emiliusschool zonder de 
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Kenmerkend voor leerlingen met (zeer) ernstige meer-

voudige beperkingen is, behalve die beperkingen, de forse 

vraag om ondersteuning op het gebied van verpleging, 

verzorging en begeleiding. Deze zorgondersteuning 

kunnen onze leerlingen onmogelijk vanuit de onderwijs-

bekostiging krijgen aangeboden, maar zonder zorgonder-

steuning is het onmogelijk om onderwijs te volgen. 

Tot 2015 waren er binnen de AWBZ mogelijkheden om 

de noodzakelijke verpleging, verzorging en begeleiding 

te realiseren. Met ingang van 2015 is de AWBZ opgeheven 

en we verwachten dat veel van onze leerlingen onder de 

WLZ gaan vallen. Bij het schrijven van deze schoolgids is 

nog onvoldoende bekend hoe de zorgondersteuning 

vanuit de WLZ binnen de school gerealiseerd kan worden. 

Op onze website zullen we de actuele stand van zaken 

beschrijven. 
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EN VERDER…

Zwemmen buiten schooltijd 

Zwemclub PLONS, die gebruik maakt van het zwembad 

van de Emiliusschool, stelt ouders en begeleiders in staat 

om op maandag- en donderdagavond met hun kind te 

komen zwemmen. Er wordt gezwommen in 2 tot 3 vaste 

groepen per avond. Op zondag is het zwembad beschik-

baar voor gezinszwemmen. Gezinszwemmen houdt in 

dat PLONS-leden samen met hun eigen gezin (ouders, 

broertjes en/of zusjes) kunnen komen zwemmen. Een 

zwemabonnement kan individueel (persoonsgebonden) 

worden gekocht. Voor aanmelding heeft school folders 

beschikbaar.

ZORGONDER-
STEUNING BINNEN 

DE EMILIUSSCHOOL

Binnen de mog
elijkheden 

  de grenzen
 opzoeken
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IKEA Eindhoven

Nieuwstraat 72

5691 AE Son

T 0499 49 42 42 

F 0499 49 42 43

E administratie@emiliusschool.nl

www.emiliusschool.nl
Tot ziens!
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