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VOORWOORD 
 

 
 
Eén van de zaken die (toekomstige) ouders mogen verwachten van een school is de schoolgids. In de 
schoolgids geven wij aan hoe wij het onderwijs aan uw kind organiseren. Ieder jaar wordt opnieuw 
bekeken of de informatie nog klopt én of ouders en belangstellenden met deze informatie uit de voeten 
kunnen.  
 
De schoolgids is ook een wettelijke opdracht, we zijn niet vrij in het bepalen van de onderwerpen die we 
aan de orde stellen. Wel hebben we de ruimte om onze eigen woorden te kiezen en accenten te leggen. 
 
De schoolgids wordt samengesteld door het team van De Wingerd. Verschillende medewerkers leveren 
hun onderdelen aan en zo wordt het door de administratie tot één geheel gevoegd. 
 
Namens het team spreek ik de wens uit dat deze gids u helpt bij het vinden van de benodigde informatie 
én dat uit de gids duidelijk wordt dat we er zijn om uw kind te mogen helpen in zijn of haar ontwikkeling. 
Mocht u nog vragen hebben die niet in de gids beantwoord worden, dan bent u uiteraard van harte 
welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ad van Dijk, directeur De Wingerd. 
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CONTACTGEGEVENS 
 

 
De Wingerd is een christelijke school voor SO en VSO aan ZML-leerlingen en vormt samen met De Arend, 
school voor speciaal basisonderwijs, het Speciaal Onderwijs Centrum (SOC) Nunspeet. 
Bezoekadres  : Oosterlaan 147 
     8072 BW Nunspeet 
telefoonnummer : 0341 25 32 11 
 
Management Team Speciaal Onderwijs Centrum  
Directeur  : Dhr. A. van Dijk 
E-mail   : avandijk@dewingerdnunspeet.nl 
Telefoon nummer : 0341-25 32 11 
Werkdagen  : Hele week  
 
Teamleider Wingerd : Mw. M. Fleurke 
E-mail   : m.fleurke@dewingerdnunspeet.nl 
Werkdagen  : maandag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen 
 
Teamleider Arend : Dhr. W. Zonnenberg 
E-mail   : w.zonnenberg@arendnunspeet.nl 
Werkdagen  : Hele week 
 
Algemeen e-mailadres : administratie@dewingerdnunspeet.nl 
Website  : www.dewingerdnunspeet.nl 
 
Bankrekeningnummer : NL72 RABO 0191 6113 95 
 
 

 
De Wingerd gaat - evenals de Springplank, de Lelie en Mijnschool in Harderwijk, de Arend in Nunspeet en 
de Koningin Emmaschool in Nijkerk - uit van: 
 
Stichting EduCare 
 
Postadres:  
Postbus 170 
8070 AD Nunspeet 
0341 45 27 95 
 
Bezoekadres:  
Stationslaan 32 te Nunspeet 
www.EduCare-harderwijk.nl 
 
Bestuurder: Dhr. J. Lindemulder 
  

 

mailto:avandijk@dewingerdnunspeet.nl
mailto:m.fleurke@dewingerdnunspeet.nl
mailto:w.zonnenberg@arendnunspeet.nl
mailto:administratie@dewingerdnunspeet.nl
http://www.dewingerdnunspeet.nl/
http://www.educare-harderwijk.nl/
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ONTSTAAN EN HUISVESTING VAN DE WINGERD 
 

Geschiedenis van de school 

De school was tot 2010 onderdeel van Stichting Philadelphia Zorg. Dit is een landelijke netwerkorganisatie 
die begeleiding, hulp en ondersteuning biedt aan mensen met een handicap en hun ouders, familie en 
belangenbehartigers. In februari 1962 stichtte Philadelphia het kindertehuis ‘de Bijenkorf’. Er waren 70 
kinderen, waarvan er 40 onderwijs konden volgen.  
 
In die tijd waren er geen onderwijsvoorzieningen voor deze kinderen in Nunspeet. Eerst werd contact 
gezocht met een school in Harderwijk en ook met ’s Heerenloo in Ermelo.  
 
Uiteindelijk viel de beslissing om in Nunspeet een eigen school te starten. Dit gebeurde op 1 mei 1963. De 
school kreeg de naam De Wingerd. Aanvankelijk werden de leerlingen zowel uit de ‘Bijenkorf’ als ook uit 
de regio ondergebracht in de ‘Bijenkorf’, het dorpshuis en een villa. 
 
Op 1 oktober 1966 kwam het nieuwe schoolgebouw gereed. Er is toen gekozen voor een semipermanente 
behuizing. Het gebouw bestond uit vier groepslokalen, een overblijflokaal en een ruimte voor motorische 
therapie. In april 1971 werd de bestaande accommodatie uitgebreid met drie lokalen. Deze huisvesting is 
in de loop der jaren sterk verouderd en verkeerde in een zeer slechte staat. Op 27 juni 1988 is de school 
aan de Oosterlaan in gebruik genomen. Na de verbouwing in 2002 zijn er een speelwerklokaal, een lokaal 
voor Algemene Technieken, en een ruimte voor spelbegeleiding en begeleiding autisten bijgekomen. 
Vanaf 1 augustus 1985 is de school omgezet in een school voor Speciaal Onderwijs (=SO) en Voorgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML). 
Sinds 1 augustus 2004 wordt er ook lesgegeven aan leerlingen met een meervoudige handicap. Deze 
leerlingen hebben een intensievere onderwijszorgvraag. In augustus 2007 is een tweede locatie in gebruik 
genomen. De leerlingen van de afdeling SO werden gehuisvest  aan  de Visserlaan 10. 
Per 1 januari 2010 heeft de Stichting Philadelphia Zorg de school overgedragen aan de Stichting voor 
Protestants Christelijke Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs De Wingerd te Nunspeet. Deze stichting 
is speciaal voor De Wingerd in het leven geroepen. De Wingerd was de enige school die onder deze 
stichting viel. 
In 2013 heeft het bestuur van De Wingerd samen met het Bestuur van stichting EduCare (verder: EduCare) 
een onderzoek ingesteld naar de wenselijkheid van verregaande samenwerking tussen de beide besturen. 
Deze besprekingen hebben er toe geleid dat per 1 januari 2014 de school onderdeel is van EduCare. 
EduCare heeft zes scholen: de Lelie (ZML), de Springplank (SBO) en  Mijn School (PRO) te Harderwijk, de 
Koningin Emmaschool (SBO) te Nijkerk en De Arend in Nunspeet (SBO). 
Met laatstgenoemde school vormen we met ingang van 1 augustus 2018 het Speciaal Onderwijscentrum 
EduCare - Nunspeet. Beide scholen worden in de gebouwen aan de Oosterlaan gehuisvest en volgen daar  
hun weg zoeken naar een intensievere vorm van samenwerking, onder leiding van één meerscholen-
directeur voor beide scholen. 

Locaties 

De school heeft twee gebouwen (gebouw Oost en West) en staat in Nunspeet, Oosterlaan 147 in de wijk 
Oenenburg. Dit is een bosrijke nieuwbouwwijk. Op loopafstand van de school is een winkelcentrum, waar 
leerlingen leren boodschappen doen.  
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Gebruik gebouw en het omliggende terrein 

Alle lokalen en ruimtes zijn dagelijks in gebruik. Rond het gebouw is een betegelde speelplaats met een 
zandbak en speeltoestellen. Ook kunnen wij gebruik maken van een (openbaar) speelveld met daarop 
enkele speeltoestellen. Dit terrein grenst aan de speelplaats. 
In 2009 is achter het gebouw Oost een kas geplaatst waarin activiteiten plaatsvinden om leerlingen voor 
te bereiden op het werk in de groensector. 

Organisatie 

Onze school zal – voor zover de informatie nu strekt - aan het begin van het schooljaar in het SO 33 
leerlingen tellen. Hier zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jr.  Het VSO (voor leerlingen vanaf 12 tot 20 
jr.) telt eveneens 37 leerlingen. In totaal zijn er 6 groepen waarvan één onderwijszorggroep (Blauwe 
Druiven), drie SO groepen en  twee VSO groepen. 
Eén derde van onze leerlingen is geïndiceerd als leerlingen met een meervoudige beperking. Voor een 
aantal van deze leerlingen wordt het onderwijs ingericht volgens een speciale methodiek, het zgn. 
Ondersteuningsplan. Wij noemen deze groepen Onderwijs-Zorggroepen (OZ).  
In het SO gebeurt dit in de groep De Blauwe Druiven. In het  VSO gebeurt dit voor een aantal leerlingen in 
de groep De Kastanje.  
 
Vanuit onze visie op het organiseren van het onderwijs, werken we vanuit ‘ringen van verantwoording’, 
waardoor duidelijk wordt welke medewerker waarvoor verantwoordelijk is. 
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In de ring meteen om uw kind zitten de onderwijsassistente en/of lerarenondersteuner. Zij zijn – onder de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht – direct met het kind aan het werk. Dit kan zowel op sociaal-
emotioneel, cognitief of lichamelijk gebied zijn. Aan de buitenkant van die ring vinden we de leerkrachten. 
Ook zij zijn concreet met het kind aan de slag, maar zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van 
plannen, het organiseren van het onderwijs en het afleggen van verantwoording aan u als ouder (over de 
vorderingen aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)) en aan de leidinggevenden. 
 
In de ring daaromheen vinden we de intern begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor het afstemmen van 
de zorg die het kind nodig heeft met anderen in de school. Soms wordt daarbij de groep van het kind 
overstegen, bijv. bij fysiotherapie of het volgen van delen van lessen ineen andere groep. De intern 
begeleider is de eerste die de leerkrachten ondersteunt bij complexe vragen over het kind: wat heeft het 
kind nodig, wat de leerkracht.  
In deze ring vinden we ook de teamleider. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie van de school en 
overstijgt daarbij ook het niveau van de groep. De teamleider stemt roosters af, bespreekt de 
organisatorische knelpunten en denkt mee over de ontwikkeling van het beleid in het Management Team 
(MT). 
 
De volgende ring is de vindplaats van de directeur, in het geval van De Wingerd de meerscholendirecteur. 
Hij is verantwoordelijk voor alle drie de teams, zowel op organisatorisch gebied (bijgestaan door de 
teamleiders) als inhoudelijk (bijgestaan door de intern begeleiders). 
 
Daarnaast werken ook veel medewerkers in de specifieke hulp, die vanuit de ondersteuningsbehoefte van 
het kind worden ingezet. Hierover in het hoofdstuk over specifieke hulp meer. 
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IDENTITEIT EN MISSIE VAN DE WINGERD 
 

 

Identiteit 

De Wingerd is een Christelijke school voor SO en VSO. We laten ons inspireren door de Bijbel, Gods Woord. 
Voor God zijn alle mensen gelijk en van daaruit handelen we en gaan we met elkaar om. Jezus leert ons: 
Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. 
 

Missie 

Het team van De Wingerd biedt de leerlingen een positieve sfeer, geborgenheid en gelijkwaardigheid. Wij 
doen dit door naast en achter de individuele leerling te gaan staan. Ook proberen wij, samen met de 
ouders/verzorgers aan de hand van onze normen en waarden, ontleend aan de Bijbel, de leerlingen zoveel 
mogelijk zelfstandig te leren functioneren. 
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VISIE 
 

 

Onze identiteit en missie zijn en blijven het uitgangspunt van onze visie. De wereld om ons heen is 

voortdurend aan het veranderen en onze visie zal daarin mee ontwikkelen. In het afgelopen jaar heeft het 

team veel nagedacht over de vraag waarom we de dingen doen zoals we die doen. Dat heeft geleid tot de 

onderstaande formulering. Het motto is: 

 

Veilig waar het moet en uitdagen waar het kan. 
 

Elk kind is uniek en vanuit die eigenheid van de leerling willen we samen met de leerling en 

ouders/verzorgers het beste uit ieder kind halen. Dit doen we door naast en achter ze te staan. De leerling 

voor vol aanzien en in hun kracht zetten zijn hierbij belangrijke voorwaarden. In een rijke leeromgeving 

laten we de mate van begeleiding aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling: van samen doen, 

na doen tot aan het zelf doen met begeleiding op afstand. De leerling raakt gemotiveerd en komt meer 

tot ontwikkeling wanneer er aandacht is voor onderstaande behoeftes:  

• Autonomie: we geven de leerling de ervaring dingen zelf te kunnen en laten, waar mogelijk, de  

 leerling meer eigenaar zijn van het eigen leerproces zodat 

• Competentie: we laten de leerling succeservaringen opdoen om de leerling te laten ervaren wat  

 ze al kunnen. 

• Relatie: we geven de leerling het gevoel dat hij/zij er mag zijn zoals je bent en de begeleider is er  

 om samen het pad naar volwassenheid te volgen vanuit een positieve benadering. 

Het leren sluit zoveel mogelijk aan op hetgeen de leerling al kan, zodat de leerling het leren als veilig 

aanvaart, maar zal ook uitgedaagd worden om op ontdekking te gaan. Daarnaast zal er veel herhaling 

geboden worden in afwisselende situaties en de leeractiviteit betekenisvol worden gemaakt door het in 

een realistische context te plaatsen. Het actief leren staat hierbij centraal en er zal toe gewerkt worden 

naar een grotere mate van zelfstandigheid, zowel binnen als buiten de school. Tijdens individuele 

gesprekken met de leerling zullen doelen en vorderingen besproken worden, zodat de leerling een 

positiever zelfbeeld krijgt. 
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KWALITEIT EN SCHOOLPLAN 
 

 

Er wordt op De Wingerd planmatig systematisch gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de school. Dit is 
beschreven in het kwaliteitshandboek. Er worden verschillende instrumenten gebruikt om de kwaliteit 
vast te kunnen stellen; zo wordt er periodiek onderzoek gedaan naar de kwaliteit van diverse aspecten 
van de school. Dit gebeurt onder andere door: 

 een oudertevredenheidsonderzoek: 1x per 2 jaar. Het laatste onderzoek was in mei 2018. 
 een vragenlijst voor medewerkers. 4x per jaar wordt aan medewerkers, in een geautomatiseerd 

systeem, een aantal vragen voorgelegd over onderdelen van de school. In een cyclus van 2 jaar 
komen zo alle aspecten van de school aan de orde.  
 

De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen naast de ambities en opdrachten vanuit de maatschappij de 
basis voor het vastleggen van de ontwikkelrichting van de school. Eens in de vier jaar wordt dit beschreven 
in een strategisch schoolbeleidsplan, in de volksmond het schoolplan geheten. Op dit moment wordt de 
laatste hand gelegd aan het schoolplan voor de periode van 2019-2023.  
 
Naast ons eigen kwaliteitssysteem, kijkt ook de overheid mee door middel van de onderwijsinspectie. Het 
toezicht op de kwaliteit is hun opdracht en daarvoor bespreken ze de kwaliteit met het College van Bestuur 
van EduCare. Mocht er in dit gesprek aanleiding zijn om de kwaliteit op school beter in beeld te brengen, 
dan krijgt de school bezoek van de inspectie, waarbij het streven is dat iedere school in Nederland één 
keer per vier jaar wordt bezocht. Voor het meest recente rapport van de inspectie verwijzen wij u naar de 
website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl . 
 

Het schoolplan 

Het schoolplan vormt samen met de schoolgids één geheel met betrekking tot de voornemens en doelen 
van de schoolontwikkeling. In het schoolplan wordt beschreven welke ambities, dromen, we als team 
willen nastreven en in welke volgorde en met welke aanpak wij dat doen. Daarnaast beschrijft het 
schoolplan hoe we de basiskwaliteit op orde willen houden. Het schoolplan beschrijft de plannen voor de 
komende vier jaar, de schoolgids geeft aan wat er inmiddels is gerealiseerd. Het schoolplan heeft een 
nauwe verbinding met het strategisch beleidsplan van EduCare, waarin EduCare beschrijft welke koers 
men wil gaan varen in de komende vier jaar. Het schoolplan kent een aantal verplichte hoofdstukken: het 
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid, beleid met betrekking tot organisatie, financiën en het beleid 
met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs beschreven en vastgesteld. 
Vanuit het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt, waarin ook doelen worden opgenomen die 
vanuit het werk van alledag zijn geformuleerd. Zowel het schoolplan als de schoolgids worden door de 
Medezeggenschapsraad (MR) goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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VEILIGHEID 
 

 

De veiligheid bij ons op school beschouwen wij als zeer belangrijk voor onze leerlingen, de ouders en het 
personeel. Graag willen wij u hier in het kort over vertellen hoe wij daar in de praktijk vorm aan geven. 

Praktische veiligheid 

De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid op school. Om hier in de praktijk 
vorm aan te geven, zijn binnen de scholen preventiemedewerkers aangesteld. De preventiemedewerker 
op De Wingerd is tevens coördinator van de ARBO-commissie. De ARBO-commissie draagt o.a. zorg voor 
de dagelijkse veiligheid en let bijvoorbeeld op het vrij laten van nooduitgangen, losse snoeren, testen van 
het brandmeldsysteem en zithouding van personeelsleden.  
Op school wordt iedere vier jaar een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
komt een plan van aanpak voort dat besproken wordt met de MR. De bedrijfshulpverlening (BHV) valt ook 
onder de ARBO-commissie. De BHV-ers worden jaarlijks geschoold, zodat zij hun werk goed kunnen blijven 
doen. 

Sociale veiligheid 

Op De Wingerd dragen we met elkaar bij aan een zo veilig mogelijk klimaat voor de leerlingen en het 
personeel. Hiervoor hebben we onder andere een goede leerlingenzorg, waarbij we de samenwerking met 
ouders/verzorgers erg belangrijk vinden en waar nodig externe ondersteuning vragen. Verder monitoren 
we bij (een groot deel van) de leerlingen jaarlijks hun beleving rondom sociale veiligheid, waarbij gevraagd 
wordt of ze wel eens uitgescholden worden, of dat ze wel eens iemand pijn doen of iemand anders hen 
pijn doet. De uitkomsten worden in het team besproken waarna afspraken gemaakt worden. De 
uitkomsten van deze vragenlijst wordt ook gedeeld met de onderwijsinspectie, die daar van 
overheidswege toezicht op houdt.  
Een belangrijk onderdeel van de sociale veiligheid is de pestcoördinator (dhr. J. de Jonge). Hij signaleert 
pestgedrag, geeft aanwijzingen om het te voorkomen en kan door de leerlingen aangesproken worden 
wanneer ze gepest worden. De pestcoördinator werkt nauw samen met die van De Arend en is daarvoor 
opgeleid. De werkwijze rondom het tegengaan van pesten is vastgelegd in het (anti)pestprotocol. 
 
Zoals in de missie omschreven staat, willen wij onze leerlingen geborgenheid bieden. Om dit te kunnen 
realiseren is het van groot belang dat de leerlingen zich ook veilig voelen op school. Om hier samen met 
de leerlingen aan te werken hebben wij een aantal schoolregels opgesteld. Daarnaast worden in iedere 
klas aan het begin van het jaar klassenregels opgesteld. Het personeel is zich hierbij bewust van de 
voorbeeldrol. We besteden op school- en groepsniveau regelmatig aandacht aan deze regels: 
 

1. Wanneer je een ander niet verstaat, zeg je: ‘ Wat zeg je?’ of ‘ Wat zegt u?’ 

2. Altijd eerst vragen als je iets van een ander wilt lenen. 

3. Wij zijn zuinig op alle spullen en houden deze heel. 

4. Mobiele telefoons liever thuis laten. Wanneer deze toch mee naar school genomen worden, 
gelden de regels zoals op de volgende bladzijde genoemd staan. 

5. Wij spreken altijd met nette woorden. 

6. Wij lopen altijd rustig in de school, het zwembad of een ander gebouw. 

7. Bij een dichte deur eerst kloppen voor je binnengaat en vragen: ‘Mag ik even storen?’ 

8. Wij blijven van elkaar af. 
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9. Wij praten altijd met een lege mond. Kauwgom hoort onder schooltijd in de prullenbak. 

10. Jassen en tassen hangen wij netjes aan de kapstok. Zie je ze op de grond liggen: dan even 
ophangen. 

11. Wij spreken elkaar aan met de eigen naam. 
 

12. Wij luisteren naar alle juffen en meesters. 

13. Petten, mutsen en capuchons doe je alleen buiten op. 

14. Ga goed om met energie gebruik. 

15. Wij laten lokalen of andere ruimtes altijd netjes achter: wij ruimen op en maken schoon. 

16. Schoenen met stalen neuzen zijn alleen toegestaan tijdens de praktische vakken in het VSO, zoals 
bij werken in de tuin of in het technieklokaal. Voor de rest van de dag moet de leerling ander 
schoeisel bij zich hebben. 

17. Kleding met aanstootgevende prints blijven thuis. 

Afspraken rondom het gebruik van elektronica en sociale media  

De onderstaande afspraken gelden voor het gebruik van eigen apparatuur in de school. Denk hierbij aan: 
mobiele telefoon, tablet, geluidsbox, smartwatch e.d.  

• Leerlingen mogen elektronica meenemen naar school. Het meenemen en/of het gebruik hiervan 
is voor eigen risico. Zie ook de afspraken in de schoolgids onder verzekeringen.  Het gebruik 
ervan tijdens de lessen wordt door de leerkracht bepaald: uw kind kan niet onbeperkt op eigen 
keuze met deze apparatuur werken. 

 

Het opbergen van elektronica  
SO: 

• Dit mag aan het begin van de dag bij de leerkracht ingeleverd worden. De elektronica wordt in een 
afgesloten lade opgeborgen. Aan het eind van de lesdag krijgt de leerling de elektronica weer mee 
naar huis. Het in de tas houden op de gang is af te raden. Indien een leerling dit niet afgeeft, is de 
leerkracht niet verantwoordelijk. 

VSO: 

• De leerling legt de elektronica zelf in de tas of in zijn/haar broekzak. Hierbij moet de elektronica 
altijd in de stille modus staan. Afgeven aan de leerkracht om in de lade op te bergen, is natuurlijk 
ook mogelijk.  

 

Het gebruik van de elektronica  
• Tijdens de lessen wordt de elektronica alleen gebruikt wanneer dit nodig is voor de les op 

aanwijzing van de leerkracht/leraarondersteuner/onderwijsassistent  Hierna wordt de elektronica 
weer opgeborgen.  

• In de buitenpauzes hebben de leerlingen de gelegenheid om met hun elektronica bezig te zijn. We 
letten hierbij wel op het sociale aspect. Wij vinden het waardevol dat leerlingen in contact met 
andere leerlingen komen.  

• Zonder toestemming worden er geen opnames van leerlingen en leerkracht gemaakt.  
 

Bij Leren op Locatie (LoL) of stage gelden de regels van de LoL- of stageplek.  
Mochten hier geen regels over zijn dan gelden de regels van school. 
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Privacy voor de scholen 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van leerlingen? 
Bij De Wingerd gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het 
privacyreglement van EduCare. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij 
maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders 
(zoals bij de inschrijving op onze scholen). Daarnaast registreren medewerkers van onze scholen gegevens 
over leerlingen, bijvoorbeeld de vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd 
als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan ASS of 
ADHD). 
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de 
leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. In het SO wordt hiervoor ParnasSys gebruikt en 
in het VSO wordt Doen-in gebruikt. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt 
tot medewerkers van onze scholen. 
Tijdens de lessen maken onze scholen gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set 
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij 
sluiten met leveranciers een gebruikersovereenkomst af, waarin de privacy gewaarborgd wordt. 
 
Rechten van betrokkenen  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet 
kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant 
zijn voor de school, mogen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen, tenzij de wettelijke 
bewaartermijnen voorschrijven dat wij de gegevens langer moeten bewaren. Voor vragen of het 
uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. Indien u vindt dat De Wingerd niet 
op juiste wijze met uw gegevens of die van uw kind omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen  
Binnen onze stichting hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met 
leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement  is met instemming van 
de GMR vastgesteld. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of 
in de nieuwsbrief, vragen wij toestemming aan ouders. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming 
niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven 
wij zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.  
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de schooldirecteur.  
 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Een functionaris voor gegevensverwerking (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking van 
persoonsgegevens binnen een organisatie. Deze functionaris heeft geen formele sanctiebevoegdheden, 
maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt 
toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom 
privacy en geeft advies over technologie en beveiliging. 
Stichting EduCare heeft de heer M. Langeler benoemd als FG. De heer Langeler is te bereiken per e-mail 
via FG@educare-harderwijk.nl  

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen
mailto:FG@educare-harderwijk.nl
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REGISTRATIE VAN INCIDENTEN 
 

 
Op de school komen helaas wel eens incidenten voor. Onder incidenten verstaan wij gedrag van leerlingen 

dat schade toebrengt aan de omgeving, bijv. medeleerlingen, leerkrachten of materiaal van school. Onder 

schade toebrengen wordt niet alleen fysiek geweld begrepen, maar ook verbaal geweld. De wijze waarop 

wij op De Wingerd omgaan met incidenten staat beschreven in het protocol ‘Agressie en Geweld’.  

Om incidenten goed in kaart te brengen, werken wij op school met een incidenten-registratie. Dit is een 
zgn. ‘notitie’ in ParnasSys of in Doen-in. In deze registratie worden niet alleen ongevallen bijgehouden 
zoals wettelijk verplicht is, maar ook incidenten met fysieke en/of verbale agressie, til-incidenten of bijv. 
foutieve medicatie.  Om de incidenten te monitoren gaat er ook een kopie naar de preventiemedewerker.  
 
Deze registratie is onderdeel van het digitale dossier van de betreffende leerling.  
Wanneer er vaker incidenten met een leerling plaatsvinden, waardoor het gevoel van veiligheid voor de 
leerling en anderen om de leerling heen er in mindere mate is, wordt het zorgteam erbij betrokken. Een 
actie die daaruit voortvloeit kan bijvoorbeeld zijn het opstellen van een signaleringsplan (SP) voor de 
leerling. In het SP wordt in verschillende kolommen aangegeven hoe een leerling zich in fasen van spanning 
of emotie uit, en hoe de omgeving hier dan het beste op kan reageren. Dit om incidenten te kunnen 
voorkomen. 

De VerwijsIndex (Verino) 

De verwijsindex is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners (onderwijs, jeugdzorg, justitie, 
etc.) over kinderen en jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de registraties in de verwijsindex weten 
hulpverleners sneller of een  kind ook gesignaleerd is bij andere hulpverleners, zodat zij kunnen overleggen 
over de beste aanpak. De verwijsindex is een zgn. risico signaleringsinstrument, d.w.z. dat de school bij 
zorgen over de veiligheid van leerlingen de leerling kan registreren in de verwijsindex. Hiervan wordt 
mededeling gedaan aan de ouder/verzorger. Ouders/verzorgers die het niet met de registratie eens zijn, 
kunnen via de burgerlijke gemeente een verzoek tot verwijdering van de registratie doen.  
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VAKGEBIEDEN 
 

 
Leerlingen van 4 jaar t/m 12 jaar zitten in het SO. In het VSO zitten de leerlingen vanaf 12 jaar.  
De ontwikkelingsmogelijkheden verschillen per leerling. Naar gelang de individuele mogelijkheden wordt 
er een keus gemaakt uit één of meerdere volgende vakgebieden.  Deze vakgebieden staan vervolgens 
centraal voor het lesaanbod aan de leerlingen en krijgen een plaats in het groepsrooster. Sommige 
vakgebieden krijgen in het SO meer aandacht en bij andere vakgebieden leggen wij juist in het VSO meer 
de nadruk.  
We proberen steeds weer om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerling en te kijken naar wat ze het 
meest nodig hebben. Veel doelen worden vanuit thema’s aangeboden, waardoor niet alle doelen jaarlijks 
aan bod komen. 
In 2019 zijn we in het VSO gestart met Doen-In, een methodiek en leerlingvolgsysteem waarbij het leren 
door doen centraal staan.  
 
Onderstaande vakken hebben in meer of mindere mate een plaats in ons onderwijsaanbod aan de 
leerlingen. Niet voor alle vakgebieden worden leerlijnen bijgehouden. Ook voor het SO of VSO kunnen er 
verschillen zijn waar de nadruk op ligt in het OPP.  
 
BIJBELONDERWIJS 
Hieraan wordt in alle groepen dagelijks aandacht besteed. Op eenvoudige en passende wijze worden 
Bijbelverhalen verteld en liederen geleerd en gezongen. In het VSO wordt vaak een dagboek gebruikt bij 
de dagelijkse opening. 

 
ZINTUIGLIJKE EN MOTORISCHE ONTWIKKELING /SENSO MOTORIEK (Alleen SO) 
Tijdens deze activiteiten werken we aan de grove en fijne motoriek, het kijken, voelen, ruiken, proeven en 
luisteren. 
 
SOCIALE EN EMOTIONELE ONTWIKKELING: ZELFBEELD EN SOCIALE COMPETENTIES 
Dit vakgebied is in ontwikkeling. We willen vanuit ZIEN (LVS) komen tot een programma van activiteiten 
waarin aandacht wordt besteed aan het volgende: zichzelf presenteren, keuzes maken, op komen voor 
jezelf (weerbaarheid training) omgaan met gevoelens, omgaan met ruzie en een goede omgang met de 
omgeving medeleerlingen en volwassenen).  

  
SPEL 
Tijdens spelactiviteiten wordt geoefend met diverse soorten spel, o.a. sensopathisch, constructief en 
fantasiespel, bewegend spelen, en gezelschapsspelen. In het VSO is spel steeds meer gericht op de 
invulling van vrije tijd. Daarnaast zijn spelmomenten nodig om in het lesprogramma te kunnen afwisselen 
tussen inspanning en ontspanning. 

 
LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAKGEDRAG (SO) /ARBEIDSVAARDIGHEDEN (VSO) 
Als het gaat om werkhouding en taakaanpak komen de volgende aspecten aan bod: taakaanpak, leren 
reflecteren op je eigen werk, hulp leren vragen, zelfstandig (door)werken en samen werken. 

 
OMGAAN MET MEDIA  
Hierbij leren de leerlingen het hanteren van computer, televisie en telefoon. Daarnaast leren ze relevante 
informatie opzoeken in en gebruiken van diverse mediabronnen.  

 
MONDELINGE TAAL/COMMUNICATIE  
Onder mondelinge taal en communicatie vallen vaardigheden als het leren maken van goede zinnen en 
gesprekken voeren, goed articuleren, woordenschat en het ontwikkelen van een goede mondmotoriek, 
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maar ook communicatieve voorwaarden zoals: wat zeg je wanneer je iets aan iemand anders wilt vragen, 
of wanneer je mee wilt spelen? 
 
SCHRIFTELIJKE TAAL/LIST (Lezen IS Top) 
Bij schriftelijke taal gaan de leerlingen aan de slag met boekoriëntatie, leren lezen van woorden, zinnen 
en teksten, begrijpend lezen, schrijven en stellen. 
 
REKENEN 
Bij rekenen komen onderwerpen aan bod als hanteren van ordeningsbegrippen ordenen van 
hoeveelheden, tellen, rekensommen, klokkijken, meten en wegen, procedure van betalen en prijzen. 

 
ORIËNTATIE OP RUIMTE 
Bij dit vak wordt de kennis over en de functie van de leefomgeving vergroot door onderdelen als: 
Lichaamsschema, ruimtelijke begrippen, plattegrond, verkeer, topografie. Onderdelen vanuit dit 
vakgebied komen aan bod door te werken met thema’s.  
 
MENS, NATUUR EN TECHNIEK 
Hier wordt aandacht besteedt aan kennis en omgang met dieren, bomen en planten, het weer en de tuin. 
Ook gezond eten en drinken, tafel dekken e.d. horen bij dit vakgebied. Tijdens dagelijkse taken in de klas 
en vanuit het werken met thema’s wordt er gewerkt aan genoemde onderdelen. 

 
BEWEGINGSONDERWIJS 
Balanceren, klimmen en klauteren, balspelen, zwaaien, springen en zwemmen (alleen SO) zijn onderdelen 
die tijdens de bewegingslessen aan bod komen. Op donderdag wordt bewegingsonderwijs gegeven door 
een vakleerkracht. 

 
CULTURELE ORIENTATIE EN CREATIEVE EXPRESSIE 
In dit vakgebied komen naast de creatieve vakken als tekenen en handvaardigheid, ook drama, culturele 
onderwerpen en muziek aan bod. 

 
WONEN EN VRIJE TIJD/ZELFREDZAAMHEID 
We leren de kinderen allerlei praktische vaardigheden m.b.t. eten en drinken, koken, tafel dekken, 
boodschappen doen, kleding aantrekken en verzorgen, schoonmaken en inrichten. In het VSO ook bijv.: 
woonomstandigheden en besturen/besluiten. 

 
VOORBEREIDEN OP DAGBESTEDING EN ARBEID (Alleen VSO) 
In het VSO komen de volgende onderdelen aan bod bij o.a. interne stage, Leren op Locatie (LoL), de 
praktijkvakken en bij de oudere leerlingen ook in de klas: mogelijkheden voor toekomstig werk, beeld van 
eigen mogelijkheden, stageplan, zelfstandig een taak uitvoeren, werknemersvaardigheden en vaktaal.  
 
PRAKTIJKVAKKEN (VSO) 
In het VSO krijgen alle leerlingen praktijkvakken, dit begint met twee keer in de week en gaat naar drie 
keer in de week als ze ouder zijn. Leerlingen kunnen ingedeeld worden bij de volgende praktijkvakken: 
Schoonmaak, horeca, techniek, groen, Adapt ability (arbeidsmatig werken). 
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DE GROEPEN 
 

 

De Wingerd heeft dit schooljaar 6 groepen: twee  in het SO, een gecombineerde SO/VSO groep, twee in 
het VSO en een onderwijszorggroep. In deze groep zitten OZ leerlingen, leerlingen die naast onderwijs 
extra zorg nodig hebben.  
De groepsgrootte van deze OZ-groep is maximaal 8, terwijl in de overige groepen 8 tot 15 leerlingen zitten. 
Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de leeftijd, het cognitieve niveau en 
de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. 
 
Blauwe Druiven (SO en VSO-ZML-OZ) 
De Blauwe Druiven is een SO/VSO groep met leerlingen die naast onderwijs ook extra zorg nodig hebben. 
Er zitten op dit moment 8 leerlingen in de groep in de leeftijd van 8 - 15 jaar. 
Het team dat de leerlingen begeleidt werkt volgens methodiek van LACCS. De LACCS-gebieden zijn: 
Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en een stimulerende tijdsbesteding.  
Er is elke dag een team van minimaal 3 personen aanwezig; een leerkracht, een assistente en een 
begeleider op locatie (BOL) van Careander. 
Wij besteden aandacht aan muziek, gym, zwemmen, spel, snoezelen, knutselen en TEACCH werk-
momenten. Voor lezen werken we via de LIST methode en zetten wij o.a. Multi Sensory Storytelling in. 
 
De Frambozen (SO-ZML) 
In deze groep zitten jonge kinderen. Voor hen staat het onderwijsprogramma in het teken van het 
aanvankelijk leren: het omgaan met hoeveelheden, tijdsbesef, geld rekenen, het bezig zijn met letters en 
woorden. De lessen zijn heel concreet. Daarnaast is de (sociale) zelfredzaamheid en sociaal emotionele 
ontwikkeling, communicatie, spel en de motorische ontwikkeling heel belangrijk. 
 
De Bramen (SO-ZML) 
De Bramen is een SO groep bestaande uit leerlingen met een leeftijd van 8 - 11 jaar. De leerlingen werken 
allemaal aan hun eigen doelen in sublesgroepen of middels de TEACCH methode. In het programma 
wisselen we leermomenten af met ontspanningsmomenten. Zo is er in het lokaal een speelzolder, 
leeshoek, rekenhoek, bouwhoek en computerhoek. Kwebbel en Snater (2 handpoppen) komen regelmatig 
langs in de klas om de sociale vaardigheden te trainen. Daarnaast wordt er in het programma aandacht 
besteed aan koken, groen, creatief, muziek, gym en zwemmen. 
 
De Rozen (SO en VSO-ZML) 
In de Rozen zitten zowel SO als VSO-leerlingen. In deze groep is relatief nog veel aandacht voor lezen, taal 
en rekenen. Aan de  sociaal en emotionele ontwikkeling en het omgaan met elkaar wordt veel aandacht 
besteed. In de groep wordt ook een start gemaakt met het programma ‘Jong leren’. De leerlingen leren 
door middel van betekenisvolle situaties werknemersvaardigheden toe te passen. De zelfredzaamheid 
wordt stap voor stap steeds meer gestimuleerd in de groep. Er is aandacht voor elke individuele leerling.  
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De Kastanje (VSO-ZML) 
In deze groep wordt extra aandacht besteed aan structuur en de sociaal emotionele ontwikkeling door 
middel van ervaren en beleven.  
Vaak hebben leerlingen in deze groep een programma, waarbij steeds meer oefeningen aan bod komen die 
gericht zijn op de toekomstige woon- en werksituatie. Waar mogelijk blijft de cognitieve ontwikkeling 
gestimuleerd worden door opdrachten in een praktische context te zetten. De zelfredzaamheid en sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen in praktische situaties is voor de leerlingen erg belangrijk. 
De leerlingen van de Kastanje doen ook mee aan de Praktijkvakken met de andere VSO groepen en ze doen 
mee met de LoL-stage vanaf 14 jaar.  
 
De Lariks (VSO-ZML) 
In de Lariks wordt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les gegeven. Op woensdag hebben de 
leerlingen leren op locatie (LoL) of stage. Zijn ze hier nog te jong voor, worden ze op woensdag opgevangen 
in de Kastanje. Afgewisseld met verschillende praktijkvakken wordt er ook rekenen, taal, spelling, Engels, 
wereldoriëntatie, sociale vaardigheden gegeven. Jezelf leren kennen en waarderen, omgaan met elkaar 
en de ander neemt een belangrijke plaats in. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning, denk 
bijvoorbeeld aan een creatieve invulling of sporten. Er wordt gericht gewerkt met ICT-middelen om 
informatie op te zoeken. Hierdoor wordt er dagelijks gericht aan de eigen leervragen gewerkt. In de Lariks 
valt elke dag weer iets te beleven. 

 
We werken samen aan een mooie toekomst, waarin we nieuwe dingen 

mogen leren om later mee aan de slag te gaan. 
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DOEN-in: algemeen vormende vakken, praktijkvakken, 
arbeidstoeleiding traject. 
 

 
Vanuit de visie van De Wingerd komen een aantal kernbegrippen naar voren waarvoor we op zoek zijn 
gegaan om het onderwijs op het VSO daar nog meer bij aan te laten sluiten. We kwamen uit bij Platform 
Doen-in. Doen-in is een manier van werken met een vaste structuur dat binnen heel het onderwijs in het 
VSO toegepast wordt. Van de algemene vakken, zoals sociale competentie, rekenen en taal tot 
praktijkvakken en interne/externe stage.  
 
Eén van de belangrijkste redenen om voor Doen-in te kiezen is dat de leerling veel meer betrokken is bij 
het eigen leerproces en hierbij meer eigenaarschap gaat ervaren. Leerlingen zullen meer trots gaan 
ervaren en gemotiveerder aan het werk zijn. De leerlingen hebben een eigen map ‘vak portfolio’ voor de 
praktijkvakken waarin de leerlijnen, een overzicht van (deel)vaardigheden, zitten van waaruit doelen 
gekozen worden met of door de leerling. Daarnaast zitten er ontwikkelformulieren in waarbij leerlingen 
zelf evalueren op de gebieden ‘weten, kunnen en inzet’. De portfolio’s zullen nog uitgebreid gaan 
worden met een ‘AVO-portfolio’ (voor de Algemeen Vormende vakken) en een ‘stageportfolio’.  
 
De begeleider zal hierbij een meer coachende rol krijgen waarbij in relatie de begeleider naast de leerling 
staat. Leerdoelen worden in kleine stappen aangeboden waarbij visuele ondersteuning geboden wordt 
door middel van Doen-kaarten. Een Doen-kaart laat de leerling in de kleine stappen zien wat er gedaan 
moet worden om de vaardigheid te oefenen. Dit maakt dat leerlingen succeservaringen opdoen en goed 
zichtbaar voor hen wordt wat ze al zelf kunnen.  
 
De vaardigheden zijn in drie niveaus ingedeeld: Basis, Ontwikkeling en Specialisatie (BOS). Wij vinden het 
belangrijk dat elke leerling de Basis van ieder vak beheerst als ze bij ons de school verlaten. Dit zijn 
vaardigheden die ze de rest van hun verdere leven nog nodig hebben en regelmatig, voornamelijk thuis, 
gebruiken. De vaardigheden passend bij Ontwikkeling zijn al veel meer gericht op werk. De leerling krijgt 
zo de mogelijkheid om verder te ontdekken welke richting goed bij hem of haar past. Als de richting is 
gekozen gaat de leerling met de vaardigheden uit de Specialisatie aan de slag. Deze vaardigheden zijn 
gericht op werk en bereiden de leerling voor op werk wat past bij de gekozen richting. 
 
In een digitaal Leerling Volg Systeem (LVS) houden we onder andere de vorderingen bij van de 
leerlingen. Ouders kunnen hier zelf ook op inloggen om met enige regelmaat de vorderingen van hun 
kind te bekijken. 
 
Wij zijn niet de enige school die werkt met Doen-in. Via het digitaal platform delen we goede ideeën, 
ervaringen en leermiddelen met de andere scholen. Gezamenlijk streven we ernaar het onderwijs op 
onze scholen zo goed mogelijk bij de leerlingen te laten passen. 

Praktijkvakken 

In de lessen wordt aandacht besteed aan vakgebieden die linken aan de uitstroomprofielen van het VSO. 
De praktijkvakken zijn: horeca, schoonmaak, techniek, groen en Adapt ability (arbeidsmatig werken). 
Daarbij besteden wij vooral aandacht aan de vaardigheden die in de leerlijnen beschreven staan bij deze 
vakken.  
 

Interne stage 

In het VSO kunnen leerlingen vanaf 14 jaar ook interne stage doen. Hierbij worden in kleine groepjes onder 
begeleiding en binnen de school de algemene werknemersvaardigheden geoefend. 
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Leren Op Locatie (LOL-stage) 

Als de leerlingen 14 jaar zijn gaan ze op woensdagochtend op LoL-stage. Ze gaan in een klein groepje, o.l.v. 
iemand van school, een aantal uren aan het werk binnen verschillende afdelingen en werkgebieden van 
dagbesteding of in het vrije bedrijf. Er wordt aandacht besteed aan het oefenen met de specifieke 
werknemersvaardigheden. 
Na ongeveer 5 maanden vindt er een evaluatie plaats. De gegevens worden meegenomen in de keuze voor 
de externe stage. Een leerling heeft op deze manier 4 verschillende werkplekken gezien als hij 16 jaar 
wordt en met de externe stage begint. 

Externe stage 

Als een leerling 15,8 jaar is, nemen wij digitaal de Activiteiten Belangstelling Inventarisatie (ABI)af. Dit  is 
een test waarbij de leerling steeds van 2 foto’s aangeeft welke  het meest aanspreekt. Er wordt gescoord 
op 11 uitstroom-mogelijkheden. 
Aan het eind van de test worden de scores omgezet in procenten. Zo wordt inzichtelijk gemaakt waar de 
interesse van de leerling het meest naar uit gaat. 
 
Na de test vindt er een gesprek plaats met de leerling over de uitslag en de motivatie. Ook vindt er een 
gesprek plaats met de ouders waarbij het perspectief werk/DB op papier wordt gezet. Met het plaatsen 
van leerlingen houden wij rekening met interesses en mogelijkheden van de leerling. De informatie vanuit 
de LOL-stage wordt hierbij meegenomen.  
 
Rond de 16 jarige leeftijd  gaan de leerlingen op stage. Door de LOL-stage hebben wij een goed beeld van 
de leerling en lukt het vrijwel altijd de leerlingen een geschikte  stageplek te bieden.  De meeste leerlingen 
vinden een passende plek binnen de DB of in het vrije bedrijf. Er kan een keuze gemaakt worden  uit 
verschillende werkgebieden zoals: horeca/catering, facilitair, groen, hout/techniek, montage/inpak, 
detailhandel, creatief/textiel en belevingsgericht. Er zijn enkele beschermde werkplekken bij sociale 
ondernemingen. Tevens zijn er stageplekken bij verschillende zorgkwekerijen en zorgboerderijen in de 
omgeving en een aantal in het vrije bedrijf (supermarkten, drogisterijen, fietsenmaker, bouwbedrijven, 
garages, catering, schoonmaak etc). Wanneer er vraag is naar een specifieke werkplek, die niet in ons 
bestand voorkomt, wordt deze voor de leerling gezocht. 

Het stagetraject 

 De leerlingen doen een Activiteiten Belangstelling Inventarisatie. 
 Er vindt een gesprek plaats met leerlingen en ouders over toekomstverwachtingen. Het  

perspectief ten aanzien van werk c.q. DB (Dag Besteding) wordt op papier gezet. 
 Er wordt een plek gezocht door de stagecoördinator. 
 Er wordt een voorstel gedaan aan de ouders en aan de leerling zelf. 
 Er volgt en kennismakingsgesprek op de stageplaats, met de leerling, de begeleider van de stage 

en de stagecoördinator van school. Na dit kennismakingsbezoek gaat de leerling zelf op de 
afgesproken dag(-en) met de taxi (en waar mogelijk zelfstandig op de fiets of met het openbaar vervoer) naar 
haar/zijn stage.  

 De leerling krijgt begeleiding bij het stagetraject. Zolang de leerling op school ingeschreven staat 
en een vervoersindicatie heeft wordt het vervoer vergoed door de gemeente en geregeld door 
school.  

 De stage start met een proefperiode van 6 weken voor beide partijen. 
 Iedere leerling heeft een stagemap. In deze map zitten het stagecontract, de TE (Tussen Evaluatie) 

en lege bladen voor het contactgedeelte. De stagebegeleider heeft een stagegesprek met de 
leerling en schrijft regelmatig een stukje over de werkzaamheden en eventuele bijzonderheden in 
de stagemap. Op school heeft de leerling op vastgelegde momenten (1x per week) een gesprek 
met de stagecoördinator die op haar/zijn beurt ook regelmatig in de map schrijft. Zo zijn de lijnen 
kort en kunnen wij de leerling goed volgen/begeleiden/coachen.  
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 Halverwege de stageperiode (van minimaal 6 maanden) is er een TE. Hierbij zijn de stagebegeleider, de 
stagecoördinator en de leerling, aanwezig. Hierin kijken wij terug op de doelen uit het 
stagecontract en wordt er gesproken over de volgende onderdelen: 

• Zelfstandigheid 

• Taakgerichtheid 

• Meedenken 

• Hulp vragen 

• Concentratie 

• Belastbaarheid 

• Inzet 
 

• Uiterlijke verzorging 

• Tempo 

• Werkplezier 

• Samenwerken en omgang met collega’s 

• Verantwoordelijkheidsgevoel 

• Toekomstmogelijkheden 
 

De stage wordt afgesloten met een EE (Eind Evaluatie). Hierbij zijn de stagebegeleider, de stagecoördinator 
en de leerling aanwezig. 
 

Door dit traject willen wij bereiken dat uiteindelijk iedere leerling aan het eind van haar/zijn schoolcarrière 
een passende uitstroomplek heeft gevonden. In de praktijk zien wij dat dit doel bereikt wordt tussen de 
18 en 20 jaar. Door de wet op Passend Onderwijs is de uitstroomleeftijd vervroegd naar 18 jaar. Een deel 
van onze leerlingen valt onder de Participatiewet en een aantal van onze leerlingen komt in aanmerking 
voor een WA -jong uitkering (zie: Diversen: blz. 63). Voor werkplekken binnen de DB is een indicatie nodig. 
Bij het aanvragen van deze indicatie wordt door de stagecoördinator veelal hulp ingeschakeld van MEE-
Veluwe.  
 

Door een aantal zorgaanbieders wordt een vergoeding gevraagd voor het bieden van een stageplek. Van 
deze vergoeding wordt de begeleiding van de leerling betaald. Deze stagevergoeding wordt betaald vanuit 
een indicatie (WLZ of WMO) 

Netwerkoverleg arbeidstoeleiding 

Wij nemen als school deel aan verschillende Netwerk Overleggen. Hierdoor blijven wij op de hoogte van 
de ontwikkelingen die van belang zijn voor onze leerlingen. 
 

WA-jong  
 
Zie hiervoor het hoofdstuk: Diversen. 
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LEERLINGENZORG 
 

 

Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  

In het OPP wordt op basis van de bij ons bekende gegevens aangegeven welke uitstroomverwachting wij 
van uw kind hebben. Dit heet het uitstroomperspectief. Om dit vast te stellen hebben wij een kijkwijzer 
ontwikkeld. Deze kijkwijzer wordt gebruikt om een goede keuze te maken waarin een leerling gaat 
uitstromen.  
 
Ieder schooljaar wordt in de maand januari een tussenevaluatie gemaakt en in de maand juni wordt het 
OPP waar nodig bijgesteld.  Het is wettelijk vastgelegd dat voor alle leerlingen in het SO en VSO een OPP 
vastgesteld dient te worden: 
 

 Alle feitelijke gegevens van de leerling worden geïnventariseerd 
 De belemmerende en bevorderende factoren worden beschreven 

 Door middel van observatie en/of toetsing wordt het functioneren van de leerling in beeld  
 gebracht 

 
 

Uit de bovenstaande stappen komt een verwacht uitstroomprofiel. Bij ieder uitstroomprofiel horen 
doelen. Daar wordt in de groep aan gewerkt.  
 

Voor nieuwe leerlingen wordt eerst een Start OPP gemaakt. De orthopedagoog verzorgt dit.  Voor het 
bepalen van het uitstroomperspectief (en het daarbij behorend uitstroomprofiel) hanteren we de 
uitgangspunten van het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO), die dit in het 
zogenaamde doelgroepenmodel heeft beschreven.  
 

 
 

Het OPP wordt herzien en vastgesteld in de maand juni. De ouders/verzorgers worden op school 
uitgenodigd om het OPP te bespreken. Dit document wordt door beide partijen (School en ouders/voogd) 
voor akkoord getekend. Het wordt gezien als een contract met afspraken. De Blauwe druiven volgen een 
andere cyclus vanwege LACCS. 

  

  1 2 3 4 5 6 7 

Uitstroombestemming 

Belevings-
gericht 

Taakgericht 
en activerend 

Arbeidsmatige 
dagbesteding 

Beschut 
werk** 

(beschut 
werk)/arbeid 

Arbeid met 
certificaten/ 

MBO Entree 

MBO 
2/3/4 

MBO 3/4 

HBO/WO 

  

Dagbesteding Dagbesteding/ 

Arbeid 

Arbeid Arbeid/ 

Vervolgonderwijs 

Vervolgonderwijs 
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OPBRENGSTEN 
 

 
De resultaten van het onderwijs worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dat systeem heet  voor 
het SO: ParnasSys. Het leerlingvolgsysteem bestaat uit leerlijnen die ingedeeld zijn in niveaus. Deze 
niveaus ziet u staan in het leerlijnenprofiel (bijlage OPP). Aangezien leerlingen zich vaak niet gelijkmatig 
ontwikkelen, kunnen deze niveaus per vakgebied verschillen. Wel kunnen wij aan de niveaus zien of de 
leerlingen vorderingen maakt. De resultaten worden geëvalueerd in een tussenevaluatie, die wordt 
opgenomen in ParnasSys. 
De werkwijze voor het VSO is gelijk, met dit verschil dat daar vanaf augustus 2019 gewerkt word met het 
leerlingvolgsysteem Doen-In. Doen-In heeft als uitgangspunt ‘leren door doen’ en in het bijbehorend 
leerlingvolgsysteem kunnen we dat per leerling volgen. 
 
Opbrengsten in termen van uitstroom 
De resultaten zijn ook te zien in het hoofdstuk: “Uitstroom” van deze gids (p. 37)  

• Waar komen de leerlingen terecht? 

• Was dit overeenkomstig het perspectief wat voor haar/hem was omschreven? 
 
Van de leerlingen die zijn uitgestroomd uit het SO is dat in alle gevallen ook gebeurd. Alle leerlingen zijn 
uitgestroomd naar het VSO, overeenkomstig de verwachtingen. 
Vanuit het VSO is, waar het gaat om uitstroom naar DB (dagbesteding) of werk, voor 100% de ambities 
waargemaakt.  
 
Nog even in absolute getallen: 

• Acht leerlingen zijn volgens verwachting uitgestroomd naar een vorm van DB (arbeidsmatig). 

• Eén leerling is naar begeleid werk op een reguliere werkplek uitgestroomd (doelgroepenregister). 
 
Ambitie 
We streven naar een uitstroom die volledig overeenkomstig het verwachte uitstroomperspectief is.  

Opbrengsten op groeps- en schoolniveau 

Behalve dat we in het leerlingvolgsysteem en het OPP de resultaten per leerling in beeld brengen zijn we 
ook steeds meer in staat om de resultaten per groep en voor de hele school per vak te bepalen. Dit geeft 
ons mogelijkheden om te blijven schaven aan een optimaal aansluitend lesprogramma. 
 
Op groepsniveau evalueren we de voortgang en opbrengsten in de groepsbespreking die twee keer per 
jaar plaats vindt. Op schoolniveau halen we de opbrengsten uit het leerlingvolgsysteem waarbij de 
informatie vanuit de leerlijnen gehaald wordt. Hierbij kijken we of de leerlingen voldoende doelen behaald 
hebben en of dat aansluit bij de streefplanning van de leerroutes. In de volgende tabel staat dit in 
procenten weergegeven. De gegevens van de voorgaande jaren staat hier ook bij weer gegeven zodat we 
een vergelijking kunnen maken.  
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Gegevens in percentages voor het SO 

 

 % onder het 

streefniveau 

% op het 

streefniveau 

% boven het  

streefniveau 

Schooljaar 2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

SO: Leren 
leren 
 

7 25 15 27 17 26 66 58 59 

SO: sociale 
competentie 
 

15 20 33 9 24 20 75 56 47 

SO: Rekenen 
 

10 30 18 10 18 12 80 52 70 

SO: 
Technisch 
lezen 

  6   14   80 

Ambitie was: 25% 75% 

Analyse van de gegevens 

 
Opbrengsten schooljaar 2020-2021: 

We zien dat het aantal leerlingen in leerroute 4 verder gegroeid is het afgelopen jaar. Op het gebied van 

de sociale competentie loopt deze groep nog wel wat achter op de streefplanning. Dat zien we vooral bij 

omgaan met emoties, daarnaast zien we dat de gespreks- en luistervaardigheden en omgaan met de 

taak bij deze groep nog wel achter loopt. Een oorzaak kan zijn dat we voor het tweede jaar te maken 

hadden met een periode van schoolsluiting door corona en in een aantal groepen is het afgelopen jaar 

veel gewerkt met tijdelijke en/of invalcollega’s. 

Verder zijn we heel trots op de resultaten. De grote hoeveelheid leerlingen die boven het streefniveau 

scoren geeft wel een reden om nog eens goed te kijken of we de verwachtingen wel hoog stellen. Hier 

gaan we het komende jaar nog eens specifiek naar kijken.  

 

De opbrengsten van het VSO komen binnenkort in deze schoolgids. 
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SPECIFIEKE ZORG 
 

 
Naast de dagelijkse zorg voor de leerling door de leerkracht, de leraarondersteuner en de 
onderwijsassistent  zijn er diverse vormen van specifieke zorg. Alle zorg voor leerlingen vindt plaats vanuit 
de methodiek van handelingsgericht werken (HGW), vaak praktisch gemaakt in de 1-zorgroute. Het HGW 
model ziet er als volgt uit: 
 

 
In de fase van het waarnemen, stap 2b uit de afbeelding, worden leerlingen met extra onderwijsbehoeften 
gesignaleerd. Op  De Wingerd wordt daarvoor specifieke zorg ingezet. Daarbij kunnen we gebruik maken 
van de volgende expertise: 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog heeft deskundigheid op het gebied van de opvoeding/begeleiding van kinderen in 
situaties waarbinnen dit niet zo vanzelfsprekend verloopt. 
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Intern Begeleiders (IB) 

De IB’ers coördineren de leerlingenbegeleiding en zijn verantwoordelijk voor een samenhangende zorg 
binnen de school. De IB’er heeft regelmatig overleg met de orthopedagoog. Zij nemen ook deel aan de 
Commissie van Begeleiding (CvB) met het MT.  
Het werk van de IB’er zou omschreven kunnen worden als ‘collegiale ondersteuning’. Hierbij maken wij 
gebruik van verschillende werkvormen om een compleet beeld te krijgen van de leerlingen in de groep. 
De IB’ers hebben een sturende, ondersteunende en coachende functie op het gebied van ParnasSys en 
Doen-in  (LVS). Tevens houden zij de veranderingen op verschillende vakgebieden in de gaten. 
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SPECIFIEKE HULP (SH) 
 

 
Als er daadwerkelijk hulp geboden moet worden aan de leerling, spreken we niet meer over speciale zorg, 
maar over specifieke hulp. Op de Wingerd hebben wij de volgende expertise: 

Fysiotherapie 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en hun 
bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook 
voorlichting en advies. Er wordt gewerkt volgens een behandelplan. Waar nodig wordt overlegd met 
andere disciplines. 
De kinderfysiotherapeut probeert via adequate diagnostiek en behandeling van het bewegend  
functioneren een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind.  
Ze legt vast wat de bewegingsmogelijkheden en beperkingen van het kind zijn en op welke manier 
bewegingen worden uitgevoerd.  
Door het aanbieden van bewegingstaken worden processen uitgelokt die moeten leiden tot het herstel of 
het verbeteren van de functie, het behouden of vergroten van de algemene ontwikkelingsmogelijkheden, 
het vergroten van de Alle Dagelijkse Levensverrichtingen (= ADL), zelfstandigheid en het verhogen van de 
kwaliteit van leven van het kind en de ouders/verzorgers. 

• Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen die buiten Nunspeet wonen 
aangemeld worden voor fysiotherapie. Deze fysiotherapie krijgen zij op school onder schooltijd. 

• Leerlingen uit Nunspeet hebben de mogelijkheid om na schooltijd fysiotherapie te krijgen op de 
praktijk Fysiotherapie Roelofs en Roelofs-Vink, George Breitnerstraat 17 te Nunspeet of tijdens 
schooltijden als dit wenselijk is. Dit kan onder voorbehoud dat het rooster op school dit toe laat. 

 
Allereerst vindt er een intake met ouders/verzorgers plaats, voordat een behandeling start. 
Aan het einde van het jaar of als de hulpvraag beantwoord is, vindt een evaluatiegesprek plaats met 
ouders/verzorgers. 

• Het contact tussen ouders/verzorgers en fysiotherapeut gaat via: een contactschrift, mail, via de 
leerkracht of wanneer dit nodig is kan er ook voor overleg gebeld worden naar de praktijk.  

• Wanneer uw  kind fysiotherapie krijgt en uw kind is absent dan bent u als ouders/verzorgers 
verantwoordelijk om dit aan de fysiotherapeut door te geven.  

 
N.B. In principe kan iedereen zonder verwijsbrief van de huisarts en/of specialist terecht bij de 
kinderfysiotherapeut. Echter, bij een langdurige behandelingsperiode is het wenselijk om, in verband met 
afspraken met de zorgverzekeraar, een verwijsbrief of akkoord van de huisarts en/of specialist te 
overhandigen.  
 
Ook de leerlingen waarvan de behandeling verlengd moet worden, moeten opnieuw worden aangemeld 
i.v.m. het maken van een nieuw rooster. 

Logopedie 

De logopedist werkt zowel individueel als in groepjes aan de spraak- en taalontwikkeling van de leerlingen. 
Na toelating op school vindt een logopedische screening en eventueel diagnostisch onderzoek plaats, 
waarvan verslaglegging wordt gemaakt. Bij behandeling stelt de logopedist een behandelingsplan op in 
overleg met ouders/verzorgers en de leerkracht.  
Gezien het beschikbare aantal uren wordt zo verantwoord mogelijk een keuze gemaakt, wat betreft de te 
behandelen leerlingen en de tijd die ervoor vrijgemaakt wordt. Een belangrijk aspect van de behandeling 
is goed te leren luisteren (naar elkaar) en het samen communiceren, maar vooral ook: het (non)verbaal 
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communiceren leuk vinden en/of optimaal te ontplooien. U begrijpt dat het belangrijk is dat ook in de 
groepen en thuis aan de spraak- en taalontwikkeling een belangrijke bijdrage wordt geleverd.  
Sommige leerlingen krijgen een logopedieschrift mee naar huis. Ook is er ruimte voor telefonisch overleg 
met ouders/verzorgers en het bijwonen van behandelingen door ouders. Graag van te voren een afspraak 
maken. U kunt altijd contact opnemen met de school over logopedie. 
In samenwerking met de orthopedagoog, logopedist, ouders/verzorgers en betrokken begeleiders wordt 
er voor sommige leerlingen een communicatieprofiel (CP) opgesteld. Dit CP helpt ons, samen met de 
ouders/verzorgers, zicht te krijgen op de mogelijkheden van communiceren met en door het kind en te 
komen tot een eenduidige aanpak richting de leerlingen. 

Begeleiding Op Locatie (BOL) 

Sinds schooljaar 2005/2006 heeft de Begeleider op Locatie (BOL) zijn intrede gedaan binnen De Wingerd. 
Voor een aantal leerlingen is het gewenst om extra ondersteuning binnen de school te organiseren om het 
schoolgaan goed te laten verlopen. Op een aantal momenten in de week is de BOL aanwezig voor 
individuele begeleiding van de leerling. Een voorbeeld van een activiteit waarbij die extra begeleiding soms 
nodig is, is het zwemmen.  
De BOL is geen personeelslid van de school. Zij/hij is in dienst van Zorginstelling Careander te Harderwijk. 
De Wingerd werkt, om de professionaliteit van de begeleiding te garanderen, uitsluitend met personeel 
van Careander. 

Psycho Motorische Therapie (PMT) 

In Psycho Motorische Therapie is de leerling samen met de therapeut bezig met het doen van lichame-
lijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierbij is het doel van PsychoMotorische Therapie het tot 
stand brengen van, of bijdragen aan, een gedragsverandering waardoor de psychische klacht van de 
leerling vermindert of verdwijnt. Bijv. om de weerbaarheid te vergroten of om te leren omgaan met 
boosheid. 
Wanneer het verminderen van de ernst van de psychische klacht niet haalbaar is, leert PMT de leerling om 
te gaan met de situatie. Op school werken wij hierin samen met ’s Heerenloo.  

Spelbegeleiding 

Het vak spelbegeleiding wordt uitgeoefend door een spelbegeleider, die een specifieke opleiding op het 
gebied van spel en spelontwikkeling heeft genoten. 
Spelbegeleiding is een systematisch opgezette, methodisch doordachte vorm van extra hulp aan leerlingen 
die hiaten en/of problemen hebben op het gebied van de spelontwikkeling en spelontplooiing. De 
begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden. Er wordt altijd gedurende een van 
tevoren afgesproken periode spelbegeleiding gegeven. Regelmatig wordt geëvalueerd of het doel behaald 
is. 
Het doel van spelbegeleiding is bij de leerling het spel met al zijn eigenschappen op gang te brengen, de 
spelervaringen en spelmogelijkheden uit te breiden en het samenspel met  anderen mogelijk te maken, 
waardoor de ontwikkeling en eigen ontplooiing wordt bevorderd. 
 
Het gaat om het speels leren, kennen en gebruiken van de mogelijkheden. Het belevingsaspect staat op 
de voorgrond naast de ontdekkende en plezierige elementen.  

Ons werk is gebaseerd op de overtuiging dat kinderen zich ontwikkelen en zichzelf ontplooien door hun 
omgang met de wereld om hen heen. Spel kenmerkt zich doordat het kind een andere relatie aangaat met 
de wereld om hem heen dan buiten het spel. Kinderen die goed kunnen spelen voelen zich daarom ook 
buiten het spel uitgedaagd om op de wereld te reageren en ontplooien. Bovendien biedt spel een veilige 
context om uit te proberen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe je daar het best mee om kan gaan. 

http://www.therapiehulp.nl/klacht/
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Als er binnen het spel iets niet goed lukt geeft het immers niet, het is maar spel. Spel levert daarom ook 
een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling op verschillende gebieden.  

Voor extra ondersteuning door bovenstaande vormen van Specifieke Hulp (SH), gericht op bijv. 
communicatie, spel en muziek, kunnen kinderen door de leerkracht individueel aangemeld worden. Ze 
formuleren hiervoor een hulpvraag. Deze aanvraag wordt door de orthopedagoog bekeken en de 
orthopedagoog maakt een concrete hulpvraag. 
 
Daarnaast kunnen de leerkrachten ook een beroep doen op de mensen van Specifieke Hulp (= SH) als het 
gaat om advies. Een viertal andere vormen van speciale begeleiding worden verzorgd door andere 
instanties dan de school, maar wel in overleg met de school. Bij de drie eerstgenoemde vormen van 
specifieke begeleiding werken wij samen met Careander. Met betrekking tot beeldvorming en evaluatie 
maken wij, als ouders/verzorgers dat goed vinden, gebruik van elkaars gegevens. 

Spel/muziektherapie 

Ieder mens, onafhankelijk van haar/zijn verstandelijke vermogens, kan in psychische problemen raken. 
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke handicap of een ontwikkelingsachterstand hebben 
verhoogde kans op problemen op emotioneel vlak: door hun handicap ontmoeten zij meer barrières en 
obstakels op hun weg, hetgeen hen veel kwetsbaarder maakt. Een beperkte woordenschat of niet kunnen 
spreken, maakt dat zij vaak niet duidelijk kunnen maken wat zij voelen en hoe zij gebeurtenissen ervaren.  
Veel van wat zij belangrijk vinden, brengen mensen met beperkt verstandelijk vermogen ‘in beeld’ door 
hun gedrag. Voor de omgeving zijn deze signalen niet altijd duidelijk/makkelijk. Onbegrip van beide 
kanten, relationele problemen, zijn daar vaak het gevolg van. Professionele hulp kan dan nodig zijn. 
Tijdens speltherapie wordt het echte leven, de realiteit, gesymboliseerd. In de ‘alsof’ situatie kan er veilig 
met de realiteit worden gespeeld en over de realiteit worden gecommuniceerd. 
Het heeft immers geen nare gevolgen. Hierdoor kunnen problemen worden uitgespeeld en pijnlijke 
ervaringen worden verwerkt.  
Zo kan onbegrepen gedrag betekenis krijgen en verstaanbaar worden gemaakt voor de leerling zelf en de 
omgeving. Het algemene doel van de speltherapie is het wegnemen van blokkades, zodat relaties hersteld 
en ontwikkelingsprocessen weer in gang gezet kunnen worden. 
De speltherapiebehandeling is individueel en wordt gehouden in een ruimte, met spel en 
expressiemateriaal. Bewegen en creatieve activiteiten behoren ook tot de mogelijkheden. De sessies 
kunnen variëren van een ½ tot 1½ uur. 
Voor speltherapie is een indicatie ‘Behandeling’ nodig. De speltherapeut werkt vanuit Careander. 
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TEACCH 

Een aantal leerlingen werkt wekelijks met het TEACCH programma. De afkorting TEACCH staat voor: 
'Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children' (vertaald: 
‘Behandeling en onderwijs van autistische en aanverwante communicatie gehandicapte kinderen' 
 en is afkomstig van de universiteit van North Carolina (uit de Verenigde Staten). Het doel van dit 
programma is om autistische leerlingen beter en zelfstandig te laten functioneren.  
De begeleiding is gebaseerd op gestructureerd leren en om hen zo onafhankelijk mogelijk te maken.  
 
Teacch werkt vanuit de volgende visie: De leerling staat centraal binnen dit programma. Er wordt gewerkt 
vanuit een veilige basis, waarbij een goede relatie tussen leerling en begeleider belangrijk is. De leerling 
krijgt individuele begeleiding. De leerling wordt veiligheid en vertrouwen geboden, zodat de leerling 
ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Lesstof en programma worden opgebouwd vanuit het 
ontwikkelingsniveau en interesse van de leerling. Tijdens het proces worden kleine stapjes genomen om 
bij het hoofddoel te komen. De leerling  wordt daarbij gestimuleerd in zijn ontwikkeling. Uiteindelijk zal de 
leerling beter en zelfstandig functioneren.  

Shantala Speciale Zorg (SSZ) 

Wat is Shantala Speciale Zorg? 
SSZ is een manier om door de  gestructureerde aanrakingen de leerling in- en/of ontspanning te geven. Dit 
kan regulerend of stimulerend zijn. Het gebeurt op de rug (over de kleding heen) of door middel van een 
voet of handmassage. 
SSZ is een gestructureerde aanrakingsmethode die zich mede onderscheidt door een respectvolle 
benaderingswijze en bejegening. Door SSZ vanuit deze uitgangspunten in te zetten kom je op een basaal 
niveau in contact met elkaar en laat je de leerling voelen dat je haar/hem accepteert. Dit heeft o.a. een 
positieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) van de leerling.  
 
Waarom SSZ? 
Door de regulerende of stimulerende manier kunnen leerlingen zich meer op hun gemak voelen.  
Het wordt ingezet bij leerlingen die door… 

• Overprikkeling in een stresssituatie zijn beland = reguleren 

• Onderprikkeling niet tot een activiteit kunnen komen = stimuleren 
 
Wie kan SSZ inzetten? 
Iedere collega die de cursus SSZ bij Philadelphia gevolgd en afgerond heeft kan SSZ bij een leerling doen. 
Collega’s of stagiaires die de cursus niet gevolgd hebben kunnen geen SSZ toepassen bij een leerling.  
 
Wanneer wordt SSZ ingezet? 
Ten eerste: SSZ wordt niet bij iedere leerling gedaan. 
Er kan een vraag van de groepsleerkracht, specifieke hulp  of de ouders/verzorgers zijn. Wanneer een 
leerling SSZ krijgt dan zal er altijd eerst schriftelijk toestemming aan de ouders/verzorgers  gevraagd 
worden. Dit zal ook in ParnasSys gezet worden. Tevens wordt het in een eerst volgende OPP vermeld.  
De groepsleerkracht heeft de regie. Zij/hij zal in overleg met collega’s van de groep de SSZ  inzetten bij de 
leerling. Er zullen ook afspraken gemaakt worden over hoe vaak SSZ gedaan wordt.  
Mocht een leerling er zelf naar vragen dan zal dit altijd in overleg met de groepsleerkracht gaan.   
 
Waar wordt SSZ ingezet? 
SSZ wordt altijd, op een rustige plek, in de groep gedaan. Om de integriteit van de leerling en de collega 
te waarborgen is het niet toegestaan dat SSZ in een ruimte alleen met de leerling gedaan wordt. 
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Video Interactie Begeleiding (VIB) 
Op de Wingerd wordt voor de begeleiding van leerlingen gebruik gemaakt van verschillende methodes, 
waaronder Video Interactie Begeleiding (VIB). We willen hieronder kort aangeven wat deze methode 
inhoudt. 

Gezien, begrepen en geaccepteerd worden zijn vereisten voor het gevoel van veiligheid voor een kind. 

Om de communicatie tussen de professional (de leerkracht, onderwijsassistent of begeleider) en de 
leerling te verbeteren zodat de leerling, wordt op de Wingerd gebruik gemaakt van de Video Interactie 
Begeleiding (VIB). Het doel van de VIB is dat de professional op de Wingerd beter wordt in het opvangen 
van de signalen van de leerling en daardoor beter kan afstemmen op de behoeften van de leerling. 
 
Werkwijze 
Als VIB wordt ingezet, worden er meerdere korte video opnames van de communicatie tussen een 
professional en de leerling gemaakt tijdens de dagelijkse activiteiten. Vervolgens worden de beelden 
bekeken met de professional en de VIB-trainer. Deze video-opnames worden tijdens het bekijken en 
bespreken gepauzeerd of herhaald. We kijken vooral naar wat er al goed gaat en hoe dit door de 
professional gebruikt kan worden in situaties dat het minder goed gaat. Dit is een zeer positieve en 
motiverende werkwijze.   
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PASSEND ONDERWIJS 
 

 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat 
scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een regionaal 
samenwerkingsverband.  

Samenwerkingsverbanden 

De Wingerd maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden: het SO behoort bij Zeeluwe, waar alle 
scholen voor Primair Onderwijs in de regio bij behoren; het VSO behoort bij Stichting Leerlingenzorg 
Noordwest-Veluwe, waar alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio bij behoren. 
 
Belangrijke doelen van de invoering van Passend Onderwijs zijn: 

• Terugdringen bureaucratie, met name ingewikkelde indicatieprocedures. 

• Terugdringen aantal kinderen die geen plek in het onderwijs kunnen vinden (thuiszitters). 

• Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden. 
 
De SWV hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd op welke wijze Passend Onderwijs wordt geboden 
binnen de deelnemende scholen. Vormen van speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en 
Praktijkonderwijs blijven bestaan: Geen kind wordt gedwongen teruggeplaatst in het reguliere onderwijs. 

Zorgplicht 

Het kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de reguliere school de 
verantwoordelijkheid heeft om in goed overleg met de ouders een  passende ondersteuning te bieden. 
Liefst zoveel mogelijk thuisnabij in de eigen school. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, heeft de school de 
opdracht om met de ouders naar de best passende plaats te zoeken. Dat kan zijn op een andere 
basisschool binnen het SWV of op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs, Voortgezet Speciaal 
Onderwijs of PRaktijkOnderwijs. 
Als u het niet eens bent met het aanbod van de school, dan kunt u dit aankaarten bij de directie of bestuur 
van de school van uw kind, het SWV of om ondersteuning vragen door een onderwijsconsulent. In het 
uiterste geval kunnen problemen worden voorgelegd bij  een landelijke geschillencommissie.  
Meer informatie vindt u op de website Passend Onderwijs: 
www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders  

Ondersteuningsprofiel 

Iedere school heeft  in het ondersteuningsprofiel omschreven welke ondersteuning de school aan uw kind 
kan bieden. U kunt dit profiel op de website van de school vinden. 
In dit profiel is te lezen op welke wijze de school de begeleiding aan leerlingen vorm geeft en welke 
mogelijkheden voor extra-ondersteuning de school heeft. Bij het realiseren van de gewenste 
ondersteuning werken alle scholen vanuit de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (HGW). 
Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats 
gekeken naar wát het kind heeft, maar naar wat het kind nódig heeft. Bij HGW is de samenwerking en 
afstemming met ouders en andere deskundigen een belangrijk aandachtspunt 

Ouderbetrokkenheid 

Ouders kunnen via de Medezeggenschapsraad (MR) van de school of via de Ondersteuningsplanraad (OPR) 
van het samenwerkingsverband invloed uitoefenen op het beleid van de school en het 
samenwerkingsverband . Beide raden bestaan uit ouders en groepsleerkrachten. 
Meer informatie op de website  www.leerlingenzorgnwv.nl en www.zeeluwe.nl 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/informatie-voor-ouders
http://www.leerlingenzorgnwv.nl/
http://www.zeeluwe.nl/
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Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  

Voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs: 
Als de school en de ouders tot de conclusie komen dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is om 
naar een speciale school te gaan, vraagt de school een TLV voor de leerling aan, waarbij de ouders 
aangeven hiermee akkoord te zijn. Dit doet de school bij het samenwerkingsverband (SWV). Het SWV 
controleert daarbij met name ook of de ouders vroegtijdig bij het hele proces betrokken zijn geweest. 
Uitgebreide informatie vindt u op de bovengenoemde websites 

Samenwerking onderwijs en zorg in Elburg en Nunspeet. 

De Wingerd is betrokken bij de ontwikkeling van een samenhangende visie tussen onderwijs en zorg in de 
gemeente Elburg. Via de intern begeleider van De Arend die het netwerk IB bezoekt, is er een kort lijntje 
tussen expertise van ZML en de IB-ers van de basisscholen in de gemeente Elburg. 
De directeur participeert in een overleg waarin de structuur van de samenwerking binnen de gemeente 
Elburg regelmatig wordt besproken. Dit vanuit de toegevoegde waarde van het ZML. 
 

 
 
In Nunspeet heeft De Wingerd zich aangesloten bij de scholen die serieus ernst willen maken met de 
belofte aan het Nunspeetse  kind, een belofte waaraan alle betrokkenen bij het kind (onderwijs en jeugd) 
zich geconformeerd hebben. De instellingen die hier intensiever aan werken hebben hun krachten 
gebundeld op de website www.kinderopvangenonderwijsnunspeet.nl te herkennen aan het eekhoorntje. 
 

 

http://www.kinderopvangenonderwijsnunspeet.nl/
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TOELATING EN SCHOOLVERLATING 
 

 

Procedure 

Aangemelde leerlingen moeten 4 jaar zijn op het moment van plaatsing (SO). Voor toelating tot het VSO 
hanteren wij een minimumleeftijd van 12 jaar.  
Wanneer leerlingen al op een school zitten vraagt de school van herkomst een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) aan.  Voor het SO wordt die afgegeven door Zeeluwe, voor het VSO door Stichting Leerlingenzorg. 
Voor de kinderen die vanuit een zorginstelling c.q. (medisch) kinderdagverblijf willen instromen, vraagt De 
Wingerd de TLV aan bij de commissie Onderinstroom van Zeeluwe. De TLV kent drie categorieën in 
zorgzwaarte: laag – middel – hoog, waarbij de hoogste zorgzwaarte wordt afgegeven aan leerlingen met 
de grootste ondersteuningsbehoefte. 
Er wordt met de ouders/verzorgers een kennismakingsbezoek aan de school afgesproken. Dit bezoek 
bestaat uit een oriënterend, informatief gesprek met de directeur of teamleider en een rondleiding door 
de school. Als de ouders voor De Wingerd kiezen, wordt er informatie uitgewisseld met de voorschoolse 
voorziening of de laatst bezochte school. Binnen de Commissie van Begeleiding wordt op basis van de 
dossierinformatie en een eventueel observatieverslag besloten of deze leerling toelaatbaar is op De 
Wingerd. 
Daarna kan er door de leerling uiteraard een kijkje genomen worden in de nieuwe groep. 
Voor een nieuwe leerling wordt binnen zes weken het start OPP gemaakt door de orthopedagoog.  

Commissie voor Begeleiding (CvB)  

Aan de school is een Commissie voor Begeleiding (= CvB) verbonden. In deze CvB zitten de directeur van de 
school, de orthopedagoog, de IB’ers. Zes keer per jaar wordt de CvB uitgebreid met de schoolarts en de 
schoolmaatschappelijk werker. De CvB bespreekt leerlingen die een ondersteuningsbehoefte hebben die 
groter is dan alleen het begeleiden in de groep. Als uw kind in de brede CvB wordt besproken, krijgt u 
daarvan bericht en wordt de uitkomst aan u teruggekoppeld.  

Afronden schoolloopbaan 

In het VSO zijn alle activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding gericht op het vinden van een passende 
werkplek. De leerlingen verlaten de school doorgaans tussen hun 18e en hun 20e jaar. De leerlingen die in 
aanmerking komen voor een WA- jong uitkering stromen uit naar een plek binnen de Belevingsgerichte- 
of Arbeidsmatige Dagbesteding. 
De leerlingen die onder de participatiewet vallen worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen. Deze 
leerlingen vallen onder de zgn. banenafspraak. In samenwerking met de gemeente waar de leerling woont 
worden individuele afspraken gemaakt. De Verordening Participatiewet kan per woongemeente 
verschillen.  Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerlingen stromen zij uit richting werk. Dit kan 
(gedeeltelijk) betaald werk zijn maar ook werk binnen de arbeidsmatige dagbesteding. 
Tijdens het gehele stagetraject wordt rekening gehouden met de uitstroommogelijkheden en worden 
ouders/verzorgers en leerling nauw betrokken bij het proces. 
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UITSTROOM  
 

 

Uitstroom SO 

Er zijn 9 SO-leerlingen door- of uitgestroomd:  
 

Waar naar toe? 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Naar VSO 5 5 9 

Naar ander SO (verhuizing) 1 1 - 

Naar SBO 2 - - 

 

Uitstroom VSO 

Er zijn  VSO-leerlingen uitgestroomd. De uitstroom was als volgt: 
 

Waar naar toe? 2017 - 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

     

Dagbesteding (belevings- of activiteitgericht)  - 1 - - 

Dagbesteding (arbeidsmatig) 3 2 3 8 

Beschermde werkplek (sociale werkvoorziening) 2 3 - - 

Begeleid werk bij regulier bedrijf (met jobcoach)  - - 1 1 

Andere VSO-school  1 - - - 
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A T/M Z: SPECIALE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN  
 

 
Een aantal activiteiten nemen een speciale plaats in binnen het schoolleven. Ze leveren een bijdrage aan 
meerdere vakgebieden. Ook zijn er een aantal aandachtspunten die wij hieronder voor u op een rij hebben 
gezet. Hieronder worden ze op alfabetische volgorde genoemd: 
 
Bewegingsonderwijs 
Er is een vakleerkracht Bewegingsonderwijs. Alle groepen krijgen op dinsdagmiddag  of donderdag gym. 
U zult begrijpen dat het voor ons erg belangrijk is dat een leerling zich zelfstandig kan aan- en uitkleden. 
Op school wordt hier de nodige aandacht aan besteed. In verband met de hygiëne is het gewenst dat de 
leerlingen gymnastiekschoenen dragen. Hier moeten de ouders/verzorgers zelf voor zorgen. Op school is 
voor iedereen gymnastiekkleding aanwezig. 
 
Bibliotheek 
De school is lid van de bibliotheek. Vooral bij projecten worden boeken uit de bibliotheek gebruikt. Waar 
mogelijk gaan leerlingen mee naar de bibliotheek om boeken uit te zoeken. Ook op school is een 
uitgebreide boekencollectie aanwezig in de schoolbieb. 
 
Bijdrage in de kosten door 18+ leerlingen 
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder wordt in een aantal gevallen een bijdrage gevraagd in de onkosten 
van bijzondere uitgaven. Dit zal bijv. het geval zijn voor het lesmateriaal van deelname aan een cursus 
(VCA, computercursus, weerbaarheid, e.d.) door een externe instantie.  
Wanneer leerlingen na 18 jaar nog op school zitten kan een tegemoetkoming voor scholieren aangevraagd 
worden via DUO. 
 
Christelijke vieringen 
Wij vieren de christelijke feesten met de leerlingen. Eén keer in het schooljaar vieren we een christelijk 
feest met de ouders/verzorgers. De feesten worden door een gezamenlijke commissie van De Wingerd en 
De Arend voorbereid, hetgeen kan betekenen dat sommige feesten gezamenlijk gevierd worden. Op de 
schoolkalender vindt u de data hiervan. 
 
Computers/laptops 
Zowel in het SO als het VSO is een laptopkar aanwezig met laptops voor leerlingen. Daarnaast zijn in 
sommige klassen nog vaste computers aanwezig. De computers en laptops worden gebruikt bij 
tellen/rekenen, klokkijken, taal- of leesprogramma's, het aanleren van kleuren en vormen, omgaan met 
geld, computervaardigheden en presentaties maken met Powerpoint. Ook op vrijetijdsmomenten wordt 
de computer geregeld ingezet. 
In elke groep wordt ook gebruik gemaakt van een digibord. 
 
Controle hoofdluis 
Op iedere school wordt wel eens bij één of meerdere leerlingen hoofdluis geconstateerd. Dat kan 
vervelend zijn, maar zogenaamde hoofdluisexplosies kunnen voorkomen worden. In verband hiermee zijn 
op De Wingerd de volgende afspraken gemaakt:  

1. Op de eerste dag na iedere vakantie worden alle leerlingen van de school door een ervaren team 
van ouders op hoofdluis gecontroleerd. 
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2. Ouders van kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd worden op dezelfde dag schriftelijk of 
telefonisch benaderd. Het verzoek is om onmiddellijk met de bestrijding van de hoofdluis te 
beginnen. Er is op school foldermateriaal beschikbaar over de behandeling van hoofdluis. 

Deze controles gaan in samenwerking met De Arend.  
 
Kleding e.d. 
Om zoek raken te voorkomen zou het fijn zijn als u de eigendommen van uw kind (jas, laarzen, zwemkleding, 

handschoenen, tassen, mutsen e.d.) van een naam voorziet. 
Het komt nog wel eens voor dat leerlingen met bepaalde kleding of schoeisel op school komen wat niet 
gewenst is. In dit geval zal contact opgenomen worden met de betreffende ouders/verzorgers.  
 
Het is bijv. niet gewenst om kleding te dragen met uitdagende teksten of enge afbeeldingen zoals 
doodskoppen. Wij willen graag dat leerlingen, gezien de stage/toekomst, leren er representatief uit te 
zien. Ook vanuit onze identiteit zien wij dergelijke teksten en afbeeldingen niet graag. 
Wat betreft schoeisel is het niet de bedoeling dat leerlingen op klompen of schoenen met stalen neuzen 
op school komen. Ten eerste geeft dit veel lawaai in het schoolgebouw en is het met bijv. voetballen erg 
gevaarlijk wanneer leerlingen met elkaar in contact komen (zie hoofdstuk ‘Veiligheid’). 
 
Leren op Locatie (LoL) 

Elke woensdagochtend gaan leerlingen (14-16 jaar) van het VSO in groepjes met een begeleider naar 
diverse activiteiten buiten de school om met verschillende soorten arbeid/DagBesteding (DB) kennis te 
maken. Johan de Jonge is de coördinator van LOL. 
 
Lesuitval 
In geval van afwezigheid van een personeelslid van een groep wordt, om lesuitval te voorkomen, een 
invalkracht ingezet. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van medewerkers die al parttime aan 
de school verbonden zijn. Op deze manier krijgen leerlingen meestal te maken met bekende mensen. 
Wanneer er geen invalkrachten beschikbaar zijn wordt er naar een interne oplossing gezocht. Mocht er 
geen interne oplossing zijn dan krijgt desbetreffende groep vrij. Wij zullen er alles aan doen om dit 
voorkomen. Wij streven er naar om de communicatie rondom veranderingen op tijd met 
ouders/verzorgers en/of buschauffeurs te delen.  
 
Muziek 
Leerlingen krijgen van hun eigen leerkracht muziek. De muziekactiviteiten sluiten aan bij de projecten en 
thema’s die in de groep behandeld worden. De muziekactiviteiten bestaan uit het aanleren van liedjes, 
spelen op allerlei muziekinstrumenten, verkennen van allerlei soorten klankbronnen en materialen, 
bewegen en dansen op muziek, luisteren naar muziek en praten over muziek. We maken daarvoor onder 
andere gebruik van digitale lessen. 
 

Tijdens de muziekactiviteiten komen de leerlingen met een veelheid aan muzieksoorten en stijlen in 
aanraking. Eveneens met dansen en muziek uit andere culturen. Muziek blijkt een goed middel te zijn bij 
het leren contact maken, leren samen te spelen en te werken, de leider te zijn, je te leren concentreren 
en uiting te geven aan emoties. Beleving en zelf ervaren staan centraal. 
 
Parro-app 
Alle ouder(s)/verzorger(s) krijgen toegang tot ons communicatiemiddel Parro. Via Parro ontvangt u de 
dagverslagen en foto’s uit de groep. Hiernaast kunt u direct met de groepsleerkracht communiceren. Kijkt 
u voor meer informatie op www.parro.nl. Het is niet de bedoeling om ziekmeldingen van leerlingen via 
Parro door te geven. 
 
  

http://www.parro.nl/
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Projecten en thema’s 
Naast de projecten en thema’s waar in de groepen aan gewerkt wordt, werken we ook aan een gezamenlijk 
thema. Hieraan proberen we waar mogelijk een excursie met de leerlingen aan te verbinden. 
 
Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt om het jaar op school om individuele foto’s en groepsfoto’s te maken. U krijgt 

daarna de mogelijkheid om de foto’s van uw kind en de groep aan te schaffen. De bestelling van de foto 

gaat via internet. Via een brief wordt u hier verder over geïnformeerd.  

 
Schoolkamp 
In het VSO gaan wij jaarlijks op schoolkamp. De data staan op de schoolkalender vermeld.  
Het is de bedoeling, dat iedere leerling meegaat. Over de kosten wordt u geïnformeerd via de brief die u 
t.z.t. ontvangt. De schoolkampen vinden plaats in de periode april t/m juni. 
 
Schooltv 
Er worden regelmatig programma's bekeken. Het doel hiervan is een hulp te zijn bij de ontwikkeling van 
de taal, natuuronderwijs, muziekonderwijs en wereldoriëntatie. De programma’s worden bekeken via het 
digitale schoolbord. 
 
Sinterklaasfeest 
Op De Wingerd vieren wij ieder jaar het Sinterklaasfeest. In het SO komt de Sint met Pieten de school 
bezoeken. In het VSO wordt het feest gevierd zonder dat de Sint met Pieten daarbij aanwezig zijn.  
Vanaf de groep Bramen vertellen wij de leerlingen dat Sint en Piet verklede mensen zijn. Dit doen wij om 
zo min mogelijk stress bij leerlingen te ontwikkelen. Toch zijn er kinderen waarbij het ‘geloof’ in de Sint 
standvastig is. Daar gaan wij niet aan tornen. Maar het beleid van school is dat wij eerlijk zijn ten aanzien 
van het werkelijke bestaan van de Sint en Pieten.  
 
Snoepen 
Wij hebben liever niet dat u snoep meegeeft naar school. Op verjaardagen kan op school getrakteerd 
worden in de eigen groep en voor personeel in het desbetreffend gebouw. Het liefst geen zoetigheid! 
Snoep verstandig eet een… 
 
Speelgoed 
Elke vrijdag (dus niet op andere dagen) mogen de leerlingen in een aantal klassen een eigen stuk speelgoed 
meenemen naar school. Vanzelfsprekend is dit niet verplicht. De school is niet verantwoordelijk voor 
zoekgeraakte of stuk gemaakte spullen. 
 
Sportdag | Koningsdag | Schoolreisje SO 
Elk jaar wordt er een sportdag georganiseerd. De sportdag vindt plaats op de dag van de Koningsspelen. 
Een aantal VSO-leerlingen neemt deel aan de sportdag van de basisscholen uit Nunspeet. 
Tijdens de Koningsspelen vindt voor de SO-leerlingen het jaarlijks een schoolreisje plaats. U wordt hier per 
brief ter zijner tijd over geïnformeerd. 
 
Toestemming zelfstandig uitvoeren van activiteiten zonder begeleiding 
I.v.m. het bevorderen van de zelfstandigheid komt het in het VSO voor dat een leerling zelfstandig een 
boodschap of een klusje doet buiten de school. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op een stage. Graag 
willen wij hierover duidelijk communiceren met de ouders/verzorgers en vragen dan ook als het voor uw 
kind geldt, een handtekening te zetten op een toestemmingsformulier.  
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Verjaardagen 
Alleen in de Blauwe Druiven en de Frambozen mogen ouders meekomen om de verjaardag van hun kind 
te vieren. In de andere groepen wordt iedere verjaardag feestelijk gevierd. De jarige mag trakteren in 
haar/zijn groep. Van de meesters en juffen krijgt de jarige een mooie kaart met een persoonlijke felicitatie 
erop. Vanuit de oudercommissie is er een klein budget om een cadeautje voor de jarige te kopen. In het 
SO wordt daarnaast ook aan de andere leerlingen gevraagd een klein cadeautje mee te geven, omdat het 
organiseren van kinderfeestjes vaak niet mogelijk is. 
 
Weekafsluiting 
Elke vrijdagmiddag komen de leerlingen en het SO-team bijeen in de centrale hal samen voor de 
weekafsluiting. Er wordt gebeden en er worden Bijbelliederen gezongen. Er is aandacht voor de 
schoolregels en het gebaar (ter ondersteuning van de communicatie) van de week. Ook wordt er gezongen voor 
degenen die jarig zijn die week. Daarnaast komen bijzondere activiteiten bij het onderdeel ‘het vraagteken’ 
aan bod, bijvoorbeeld de aankondiging van het schoolthema. In het VSO wordt geen centrale 
weekafsluiting gehouden. 
 
Wingerdkoor 
Sinds januari 2008 heeft onze school een eigen koor. Het aantal Wingerdkoorleden varieert van 12 tot 15 
(VSO) leerlingen en oud leerlingen. Het koor verleent in de regio jaarlijks meerdere keren haar 
medewerking aan diverse (aangepaste) kerkdiensten. De liederen worden veelal enthousiast  gezongen. 
Wiebe Oosterhaven is de dirigent van het Wingerdkoor.  
 
Zaalvoetbal 
In 2021-2022 doet een voetbalteam van De Arend en De Wingerd mee met een aantal toernooien van 
WRZV De Boog. Ze spelen op C2-niveau. Een aantal keren zal er getraind worden in de gymzaal.  
Een ouder is de coach van dit team.  
 
Zending 
Op De Wingerd mogen de leerlingen elke maandag geld meebrengen voor de zending. Dit geld wordt 
besteed aan een sponsorkind van Compassion of ander goede doelen waar wij op de één of andere manier 
een connectie mee hebben. De projecten sluiten aan bij de identiteit van de school. Via de nieuwsbrief 
houden wij u op de hoogte wanneer dit gebeurt en waarvoor het geld gespaard gaat worden. 
 
Ziek worden op school 
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich 
verwondt, door een insect geprikt wordt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school altijd contact 
opnemen met de ouders/verzorgers of met een andere, een door hen aangewezen persoon. Een enkele 
keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet dan zal de 
leerkracht een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een paracetamol of dat een arts 
geconsulteerd moet worden. Mochten er redenen zijn van deze handelwijze af te wijken dan kunt u dat 
melden aan de school. 
Verder komt het nog wel eens voor dat een kind, als het ziek is, toch op school komt. Soms omdat het kind 
het graag wil, of omdat ouders willen proberen ‘of het gaat’. Dit is niet wenselijk met het oog op het welzijn 
van het kind en het besmettingsrisico voor anderen. Wij gaan uit van uw verantwoordelijkheid hierin. Zorgt 
u ervoor dat u in zo’n geval goed bereikbaar bent, zodat wij zo nodig u kunnen vragen om uw kind weer 
op te halen. 
 
Zwemmen 
Iedere dinsdagmiddag gaan er groepen SO-leerlingen zwemmen in zwembad De Brake in Nunspeet. De 
leerlingen gaan daar met een bus naar toe. Wanneer een leerling niet voldoende zelfredzaam is met 
omkleden, kan in overleg met ouders besloten worden het zwemmen uit te stellen. 
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Het zwemmen is een onderdeel van het bewegingsonderwijs. We  streven er naar dat alle leerlingen één 
of meer zwemdiploma’s halen. Wanneer het voor kinderen te belastend is om naar het zwembad te gaan 
kan in overleg met ouders besloten worden om hier van af te zien. In incidentele gevallen kan een VSO-
leerling ook nog zwemmen als deze leerling in de Rozen zit of individuele begeleiding (BOL) heeft. 
 
De Blauwe druiven gaan op woensdag naar een particulier zwembad van een fitnes centrum in Elburg.  
 
Wij verzoeken u nette zwemkleding aan te schaffen, dus graag voor de meisjes een badpak en geen bikini. 
Dit is (ook) een regel van zwembad De Brake. Een zwemles bijwonen is mogelijk. Graag van tevoren even 
contact opnemen met de leerkracht. 
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij als regel op school dat kinderen met epilepsie een fel gekleurd 
shirt/hemd dragen tijdens het zwemmen, zodat wij deze leerlingen extra in de gaten kunnen houden. Wij 
willen ouders daarom ook verzoeken deze leerlingen een shirt/hemd mee te geven. 
Er is bij elke zwemgroep een leerkracht als zwemcoördinator aangewezen. 
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DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
 

 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. De een sneller dan de ander. Soms soepel, soms met vragen of 
zorgen. Ouders en school staan er tijdens deze periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland en Schoolmaatschappelijk Werk (SMW). 
De JGZ volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 4 en 19 jaar. Samen 
met u en de school zorgt de JGZ er voor dat kinderen en jongeren zich zo gezond en goed mogelijk 
ontwikkelen. En als dat nodig is, de juiste zorg krijgen.  
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt in teams die bestaan uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, 
assistente en een logopedist. Deze medewerkers hebben op verschillende momenten en op verschillende 
manieren contact met u of de kinderen. Bijv. tijdens een individueel gezondheidsonderzoek of tijdens een 
inloopspreekuur. Maar ook tijdens een groepsvoorlichting of tijdens een gesprek ter ondersteuning of 
verwijzing.  
De JGZ of de GGD kan ouders en scholen adviseren over verschillende onderwerpen. Bijv. over 
infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school, chronisch zieke kinderen of kinderen met een handicap.  

GGD Noord- en Oost-Gelderland 

Meer informatie hierover vindt u op onze website: www.ggdnog.nl 
 
GGD Noord- en Oost-Gelderland is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en werkt samen 
met ondersteunende en hulpverlenende organisaties. 
 
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op! Wij zijn van 
maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 443 31 00. U kunt 
ook een e-mail sturen naar: jgz@ggdnog.nl.  
 
Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op: www.jouwggd.nl  
Daar kunnen zij mailen of chatten met een jeugdarts.  
 
Wilt u meer weten over de GGD en de JGZ, het digitaal dossier en privacy? Kijkt u dan op onze website: 
www.ggdnog.nl. 
 
Aanbod jeugdgezondheid  GGD NOG in schooljaar 2021-2022 
Ook in het schooljaar 2021-2022 is de jeugdgezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland er weer 
voor u en uw kind! 
 
Jeugdgezondheid en corona 
Ons werk volgt de recente maatregelen rondom de 1,5 meter maatschappij.  
U krijgt van ons altijd van tevoren bericht wanneer en waar wij u of uw kind uitnodigen voor een 
gezondheidsonderzoek, logopedische screening of een gesprek.  Spreekuren van de 
jeugdverpleegkundigen worden via school bekendgemaakt. 
 
Chatten 
Elke werkdag van 19.00-21.00 uur kunt u chatten met één van onze jeugdverpleegkundigen of 
jeugdartsen over de opvoeding, gezondheid van uw kind.  
 
  

http://www.ggdnog.nl/
http://www.jouwggd.nl/
http://www.ggdnog.nl/
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/ouderchat
https://www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden/ouderchat
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Vaccinaties 
De vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma gaan, in aangepaste vorm, gewoon door. Als uw kind 
hiervoor in aanmerking komt, krijgt u hier vanzelf bericht over.  
Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 jaar worden een uitnodiging voor de DTP/BMR-prik, met 14 jaar 
voor de meningokokkenprik en meisjes in het jaar dat ze 13 worden voor de HPV-prikken. 
 
Inhalen gezondheidsonderzoeken schooljaar 2019-2020 
Door de uitbraak van het coronavirus en het sluiten van de scholen per half maart 2019, hebben wij niet 
alle gezondheidsonderzoeken kunnen uitvoeren. Wij onderzoeken momenteel welk alternatief we u en 
de kinderen kunnen bieden.   
 
Vragen 
Neem voor vragen over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van uw kind contact op met de 
jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist van de school van uw kind. Of stuur een mail naar 
jgz@ggdnog.nl en vermeld daarbij hoe wij u kunnen bereiken en op welke school uw kind zit. 
Of kijk voor actuele informatie over de jeugdgezondheid en het coronavirus op www.ggdnog.nl en op 
www.ggdsamengezond.nl 
 

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) 

U kunt bij SMW terecht met al uw vragen m.b.t. uw kind en de thuissituatie. Bijvoorbeeld vragen over 
opvoeding & ontwikkeling, samenleven & wonen, leren & werken, regelgeving & geldzaken, vriendschap, 
vrije tijd en seksualiteit. U kunt ook bij SMW terecht voor: 

Een onafhankelijke persoon die u bijstaat of met u meegaat, bijvoorbeeld bij een gesprek met het Centrum 
Jeugd en Gezin, bij een onderzoek of bij een aanvraag of bezwaar voor een voorziening of zorg. 

• Een cursus of gespreksgroep. 

• Ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie voor langdurige zorg (WLZ), voor 
onafhankelijke informatie en advies over een passende zorgaanbieder, uw zorgplan of 
bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. 

• Wanneer u contact wilt met de School Maatschappelijk werkster kunt u dat bespreken met de 
leerkracht van uw kind of rechtstreeks contact opnemen (adres bij hoofdstuk Externe 
Hulpverlening). 

• De SMW (Schoolmaatschappelijk Werker) maakt onderdeel uit van de Commissie van Begeleiding. 

  

mailto:jgz@ggdnog.nl
http://www.ggdnog.nl/
http://www.ggdsamengezond.nl/
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/opvoeding-ontwikkeling
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/samen-leven-wonen
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/leren-en-werken
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/regelgeving-en-geldzaken
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/onafhankelijke-belangenbehartiging
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/cursussen-en-gespreksgroepen
http://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/clientondersteuning/ondersteuning-bij-langdurige-zorg
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SCHOOLVERZUIM EN VERLOF 
 

Leerplicht en verlof 

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen 
mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze 
regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u 
zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er 
het recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw 
kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de 
schoolleiding te melden. 

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind 
tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) 
de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een 
gezinsvakantie kan plaats vinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. 

Verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden 

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de 
leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden 
aan: 

• Een verhuizing van het gezin 

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 

• Het overlijden van bloed- of aanverwanten 

• Viering van een ambtsjubileum en het (huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten. 
 
Als u verlof wilt aanvragen kunt u contact opnemen met de schoolleiding. Zij zullen u informeren over de 
precieze regels. 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt 
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. 
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt! 
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RELATIE OUDERS/VERZORGERS - SCHOOL 

 

 

Wij proberen de ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten op school. Zij kunnen 
meedenken en meedoen. Wij hopen hiermee te bereiken dat er thuis ook op de activiteiten wordt 
doorgegaan. Er wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij die thuissituatie. De school moet niet een 
op zichzelf staand onderdeel zijn, maar door aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerling 
geïntegreerd worden in het leven van de leerling. 

Parro en contactschrift 

Sinds het schooljaar 2017-2018 maken wij gebruik Parro. Via deze app wordt er veel tussen school en thuis 
gecommuniceerd. Het gaat dan vooral om informatie over de groep. Persoonlijke informatie kan het beste 
via de telefoon, de mail of het contactschrift.  
Ook wordt er in het SO en soms ook in het VSO nog gebruikt gemaakt van een contactschrift waarin 
informatie staat over uw kind e.d. Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers hierop reageren en zo 
mogelijk zelf iets schrijven over gebeurtenissen thuis. Door het gebruik van Parro wordt het gebruik van 
het contactschrift wel minder.  

Huisbezoek 

Bij leerlingen die nieuw op De Wingerd komen vinden we een huisbezoek erg belangrijk. De leerkracht 
maakt hiervoor een afspraak. Het kan zijn dat de leerkracht samen met de leerkracht of onderwijsassistent 
op huisbezoek komt.  
 
Omgekeerde oudergesprekken/startgesprekken 

Aan het begin van het schooljaar starten we met de gouden weken in de groep. In deze weken staat vooral 
kennismaking en groepsvorming centraal. Onderdeel van de gouden weken is ook het omgekeerde 
oudergesprek. Ouders worden hiervoor aan het begin van het schooljaar voor benaderd. 
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Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief wordt 1 x in de 14 dagen verstuurd. In deze Nieuwsbrief staat de meest recente informatie 
(zoals nieuwe leerlingen, nieuws van de MR, ontwikkelingen binnen het Speciaal Onderwijs, enz.).  
De  nieuwsbrief wordt per email verstuurd. Ouders die geen internet hebben kunnen dit aangeven. Zij 
krijgen een papieren versie. 

Ouderavonden 

Gedurende het jaar kan de behoefte ontstaan een ouderavond te houden over een thema dat actueel is. 
We streven ernaar om één keer per jaar een ouderavond te houden. In de nieuwsbrief zal over de datum 
gecommuniceerd worden. 

Spreekavonden of oudercontact 

De OPP’s worden gemaakt in de maanden mei/juni. In januari worden dit plan geëvalueerd 
(Tussenevaluatie). Deze gesprekken met de leerkracht, leraarondersteuner of onderwijsassistent duren 20 
minuten. 
In de maand mei/juni worden de nieuwe OPP’s gemaakt. Deze gesprekken duren 30 minuten.  
 
Tijdens de Spreekavonden in januari en in mei/juni bent u ook in de gelegenheid om mensen van de 
speciale hulp te spreken over de begeleiding die zij geven aan uw dochter/zoon. Deze gesprekken zullen 
20 minuten duren. Via Parro kan u zich inschrijven voor een contactmoment. Bij de leerkracht kan u 
aangeven of u ook een gesprek wilt hebben met een ander personeelslid zoals logopedist, stagebegeleider 
of spelbegeleider 
De data voor de spreekavonden staan op de schoolkalender.  

Portfolio 

Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen van het SO en VSO een portfolio mee naar huis. In 
het SO- portfolio kunnen foto’s, werkbladen en tekeningen, e.d. in zitten. In het VSO-portfolio zitten de 
behaalde Doen-in certificaten in, eventueel aangevuld met enkele foto’s. 
Graag na de zomervakantie het portfolio weer meegeven naar school zodat deze weer opnieuw gevuld 
kan worden.  
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BEVOEGD GEZAG/BESTUUR 
 

 
De Wingerd wordt bestuurd door Stichting EduCare. Er is binnen de stichting een scheiding gemaakt tussen 
het uitvoerend bestuur en het toezichthoudend bestuur (Raad van Toezicht).  
De bestuurder van EduCare is dhr. J. Lindemulder. Zijn contactgegevens vindt u op blz. 2 van deze 
schoolgids. 
 
Daarnaast maakt het Bestuur gebruik van het advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
 

 

Weet u wat de MR voor u als ouder kan betekenen? In de MR vormen de ouders en de personeelsleden 
samen een raad waarin de belangen van kinderen, ouders, groepsleerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel binnen de school worden behartigd. De MR heeft 
instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid. 
In de praktijk betekent dit dat er vanuit de MR overleg is over beleid en functioneren van de school en 
over allerlei andere onderwerpen die de school betreffen. De MR vergadert  4 à 5x per jaar en de 
vergaderingen vinden plaats op school.  
Als vertegenwoordigers van de ouders en de personeelsleden in de MR vinden wij het belangrijk dat de 
school in alle ontwikkelingen, die gaande zijn, een goede koers blijft varen. Wij bespreken bijv. de 
schoolbegroting, schoolplan, formatie en nieuwe beleidsstukken.  
 
De MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van EduCare.  
 
De leden vanuit De Wingerd voor de GMR 2021-2022 zijn: 
 
Namens de ouders:    Namens het personeel: 

• Mevr. E.M. Scheepers    •  Mevr. F. Burger 
 
Ouders en personeelsleden kunnen bij de MR terecht met vragen of opmerkingen, die dan in de 
eerstvolgende vergadering besproken worden. Er is ook de mogelijkheid een agendapunt in te brengen 
voor een MR-vergadering.  
Dit kan via het emailadres van de MR: mr@dewingerdnunspeet.nl  
 
De Wingerd is een school die de betrokkenheid van de ouders hoog in het vaandel heeft en neemt de stem 
van de ouders dan ook zeer serieus. Daarom willen wij, als oudergeleding van de MR, u bij deze oproepen 
om uw ideeën, vragen of suggesties met ons te delen zodat wij weten wat er leeft en dit bespreekbaar 
kunnen maken binnen de MR. De vergadering van de MR is openbaar. Bij deze bent u uitgenodigd om een 
keer een vergadering bij te wonen. 
 

De leden van de MR 2021 - 2022 zijn: 
 

Namens de ouders: Namens het personeel: 

• Dhr. A.G. Vos (notulist) 

• Mevr. C. Struik 

• Mevr. E.M. Scheepers (GMR) 

• Mevr. J. Fikse (secretaris) 

• Mevr. M. Fleurke (voorzitter) 
 

 
Namens het MT (adviserend):  
Dhr. A. van Dijk (directeur) 
 
 
 

mailto:mr@dewingerdnunspeet.nl
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OUDERCOMMISSIE (OC) 
 

 
De OC is nauw betrokken bij het hele praktische schoolgebeuren. Tot de werkzaamheden van de OC 
behoren o.a. 
 

 Het bezoeken van ouders van nieuwe leerlingen  
 Aanwezig zijn bij jubilea, afscheid e.d. 
 Medewerking verlenen aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag, de ouderavonden, 

het schoolkamp, de kijkmiddag- en avond, e.d. 
 Praktische hulp verlenen tijdens de controles op hoofdluis  
 Het beheren van een kas, waarin ouders elk jaar een vrijwillige bijdrage storten en waaruit diverse 

activiteiten betaald worden. 
 
Deze vrijwillige bijdrage is € 22,00 voor het eerste kind, voor eventuele volgende kinderen € 17,00.  
Wij verzoeken u om uw bijdrage voor 1 november van dit schooljaar over te maken. Het 
bankrekeningnummer van de OC is: IBAN: NL32 RABO 0387 5251 49 t.n.v. de St. Vrienden van de 
Wingerd/OuderCommissie o.v.v. OUDERBIJDRAGE + de voornaam van uw dochter/zoon. 
Informatie over de vrijwillige bijdrage ontvangt u begin oktober. 

 
De leden van de OuderCommissie (OC) zijn: 
 

Namens de ouders: 
dhr. G. Dekker (voorzitter) 
 
dhr. A. van Hattem (penningmeester) 
 
mevr. D. van Boven (notulist) 
 
mevr. G. Jansen  
 
dhr. J. van Meulen 
 
mw. J. van Loo 

Namens het team: 
mevr. A. Tissingh 
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VRIENDEN VAN DE WINGERD 
 

 
De stichting Vrienden van De Wingerd beheert het geld wat door ouders wordt ingebracht en dus niet 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuur (EduCare) valt. 
Het betreft 2 geldstromen. 
 

1. De middelen die worden besteed voor kamp, schoolreizen, excursies, zending t.b.v. sponsorkindje 
Compassion. 

2. De kas van de OC (Oudercommissie). 
 
Het stichtingsbestuur bestaat uit: 

- Alwin van Hattem (Oudercommissie) 
- Gerlanda Foppen (Administratie) 
- Ad van Dijk (Directie) 

 
Jaarlijks worden de financiële stukken gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit een ouder uit 
de Oudercommissie (OC) en een ouder uit de Medezeggenschapsraad (MR). 

 
Verantwoording ouderbijdrage  
 
 

Totaaloverzicht  

       
INKOMSTEN  UITGAVEN  

       
Saldo  
01-01-2020   € 1.914,59   Bankkosten € 83,39  

       

Correcties teveel betaalde 
ouderbijdrage € 18,00  

Ouderbijdrage   € 1.179,00   

Opname contant geld OC tbv 
cadeau's € 420,00  

       IJskar € 50,00  
            
           

   ,       
Totaal   € 3.093,59    Totaal € 571,39   

       

    Saldo bank 31-12-2020 € 2.522,20   

    Saldo cash geld 31-12-2020 € 222,15   
   

  



52 

KLACHTENREGELING 
 

Waar mensen samenwerken gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de jaarplanning 
van de school, de wijze waarop uw kind begeleid wordt, de communicatie door de school, enz. We gaan 
er vanuit dat de meeste klachten in onderling overleg opgelost worden. U kunt bij ontevredenheid 
overleggen met de leerkrachten. Als u er met hem of haar niet uit komt kunt u terecht bij de schoolleiding. 
 
Als naar uw mening de klacht niet naar behoren is opgelost, kunt u deze voorleggen aan de bestuurder 
van EduCare. Als dat ook geen oplossing biedt, kunt u de klacht voorleggen aan de onafhankelijke 
landelijke klachtencommissie. 

Gegevens schoolbestuur 

Dhr. J. Lindemulder, bestuurder 
Stationslaan 32 
8071CM  Nunspeet 
0341 45 27 95 

Gegevens Klachtencommissie 

Landelijke klachtencommissie voor het Christelijk onderwijs 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag  
070 38 61 697 
070 30 20 836 
info@kringenrechtspraak.org   
De volledige klachtenregeling ligt op de school ter inzage. 
 
Klachten ongewenste omgangsvormen 
Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste  intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders,  leerlingen en werknemers  een beroep doen op de 
ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u. Hij luistert naar u, geeft u 
informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u wanneer nodig in contact met de externe 
vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning. 

Gegevens contactpersoon van De Wingerd 

Naam: Johan de Jonge 
j.de.jonge@dewingerdnunspeet.nl 
 
De school heeft ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als 
een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het 
wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. 

Gegevens externe vertrouwenspersoon 

Mevr. Kuijs 
telefoonnummer: 06 13 04 61 27 
www.am2change.nl 
 
  

mailto:info@kringenrechtspraak.org
mailto:j.de.jonge@dewingerdnunspeet.nl
http://www.am2change.nl/
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Vertrouwensinspecteur 

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de 
vertrouwensinspecteur:  
Centraal meldpunt: 0900 11 13 111 (lokaal tarief) tijdens weekdagen van 8.00u tot 17.00u 

Onafhankelijk onderzoek 

Klachten over ongewenst gedrag, (wanneer deze onvoldoende opgelost worden) kunt u voorleggen aan 
de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u in het klachtrecht. 

Meldplicht seksueel geweld 

Schoolleiding, contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht van ouders/leerlingen 
zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk 
sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte 
bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. 
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EXTERNE HULPVERLENING 
 

 

JEUGDARTS: 
Mevr. V. Wijngaards 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
Postbus 3 
7200 AA Zutphen 
  e-mail : v.wijngaards@ggdnog.nl  

tel.nr.     : 088 443 34 77 
website : www.ggdnog.nl  
 

ASSISTENTE JEUGDGEZONDHEID: 
Mevr. J. Bijl 
  e-mail: j.bijl@ggdnog.nl 

tel.nr: 088 443 35 37 
 

PSYCHO MOTORISCHE THERAPIE: 
’s Heeren Loo Advisium Midden Nederland: 
www.sheerenloo.nl 
tel.nr: 0800 - 355 55 55 

  
SPELTHERAPIE: 
Careander te Harderwijk 
 

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERKER (SMW) 

mevr. A. Plas 
p/a MEE Veluwe 
Postbus 517                    
8000 AM Zwolle 
tel.nr. 088 633 06 33 
  e-mail : a.plas@meeveluwe.nl  

website : www.meeveluwe.nl  
 

FYSIOTHERAPEUT: 
mevr. P. Roelofs  
George Breitnerstraat 17 
8072 HM Nunspeet 
tel.nr. 0341 25 43 43 (praktijk) 
  e-mail : philomeen@fysiotherapieroelofs.nl    

 
BEGELEIDING OP LOCATIE(Bol) DOOR: 
Careander 
Postbus 60 
3840 AB Harderwijk 
Telnr. 0341 46 78 20 
Teammanager Kind & Jeugd Ambulant 
dhr. C. Schooten  
  e-mail: c.schooten@careander.nl  

  
 

http://www.ggdnog.nl/
mailto:j.bijl@ggdnog.nl
http://www.sheerenloo.nl/
mailto:a.plas@meeveluwe.nl
http://www.meeveluwe.nl/
mailto:philomeen@fysiotherapieroelofs.nl
mailto:c.schooten@careander.nl
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OVERIGE MENSEN IN DE SCHOOL 
 

 

Vrijwilligers 
Er zijn een aantal vrijwilligers in de school. Zij werken individueel of met een groepjes leerlingen. Dit in 
nauw overleg met de leerkracht en onder verantwoordelijkheid van de directie. Er wordt geholpen 
tijdens zwemles en in de bibliotheek. 
 

Stagiaires 
De stagiaires komen naar De Wingerd om ‘werkervaring’ op te doen. Ze worden ingeschakeld bij het 
werk met de leerlingen. Ze worden begeleid door de leerkracht en of leraar ondersteuner. Foka de 
Jager is coördinator van de stagiaires. De stagiaires komen van verschillende opleidingen: 
 

• Deltion College te Zwolle 
 

• Menso Alting te Zwolle 
 

• Landstede te Zwolle, Harderwijk 
 

• Hogeschool Viaa te Zwolle 
 

• Hoornbeeck College te Amersfoort, Apeldoorn en Kampen 
Reformatorisch Opleidingen Centrum voor Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO) 
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SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 
 

 
Vakantierooster & studiedagen 2021 – 2022  De Arend en De Wingerd: 
 
 

Herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 
   24-12-2021 om 12.00 uur vrij!  

Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022 

Paasvakantie 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaartvakantie 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

Pinkstervakantie 06-06-2022 

Zomervakantie 11-07-2022 t/m 19-08-2022 
   08-07-2022 om 12.00 uur vrij! 

 
 
 
Studiedagen en Evaluatie dagen 2021 – 2022:  
Alle leerlingen van De Arend en De Wingerd zijn vrij / Stage gaat niet door! 
 
Maandag  : 25-10-2021  Studiedag Professionalisering 
Dinsdag  : 01-02-2022  Evaluatie dag 
Maandag  : 28-03-2022  Studiedag Educare 
Donderdag   : 16-06-2022  Evaluatie dag 

 
 

 

Schooltijden: 

maandag : 8.45 uur - 15.00 uur 
dinsdag  : 8.45 uur - 15.00 uur 
woensdag  : 8.45 uur - 12.30 uur 
donderdag : 8.45 uur - 15.00 uur 
vrijdag  : 8.45 uur - 15.00 uur Groep A en B De Arend: 8.45 uur - 12.00 uur 
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VERZEKERINGEN 
 

Verzekeringen 

De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (= WA).  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, 

vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). 
Materiële schade (kapotte bril, fiets, kleding, ed.) valt niet onder de dekking. De activiteiten in het 
kader van stage en toekomstoriëntatie vallen ook onder schoolactiviteiten.  
 
De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat geval op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.  
 

 Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er 
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou 
zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. 
Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school 
heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De 
school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het 
is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 
Bijv. tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

 
 Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door school 
georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de 
eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. 
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere verzekering Wettelijke 
Aansprakelijkheids (WA) hebben afgesloten. 

Vervoer van leerlingen 

Voor het vervoer van leerlingen voor bijvoorbeeld LoL, excursies, schoolreisjes, schoolkampen en 
dergelijke. is een verzekering afgesloten ten bate van de leerlingen. De. zogenaamde inzittenden 
verzekering.  
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SPONSORBELEID 
 

 
Het gebeurt in een enkel geval dat onderwijsleermiddelen of buitenschoolse activiteiten die onder de 
vlag van De Wingerd zijn georganiseerd door het bedrijfsleven worden gefinancierd. De school wil in 
dergelijke gevallen volkomen onafhankelijk blijven.  
Wij hanteren daarom het ‘Convenant scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs en sponsoring’ 
van 13 februari 1997. 
De school heeft een regeling met betrekking tot klachten over concrete sponsoractiviteiten. 
 
Een voorbeeld van sponsoring is de 7-persoons bus waarvan de aanschaf door de op de auto vermelde 
sponsoren is gerealiseerd.   
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VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL 
 

 

De meeste leerlingen die bij ons op school geplaatst worden komen in aanmerking voor vervoer per 
taxi of schoolbus(-je). De gemeente waarin de leerling woont zorgt hiervoor. De gemeente Nunspeet 
hanteert een grens van 6 km rond de school waarbinnen ouders zelf voor vervoer moeten zorgen. 
Alleen wanneer dat praktisch onmogelijk is komen leerlingen binnen deze zone in aanmerking voor 
aangepast vervoer. Wanneer leerlingen zelfstandig kunnen reizen gaan ze per fiets of openbaar 
vervoer. De school stimuleert dit, ook met het oog op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van 
kinderen in onze maatschappij. 
Het kan gebeuren, dat de leerlingen gecombineerd met leerlingen van andere scholen vervoerd 
worden. 
 
Enkele regels 
Volgens de zitplaatsenverordening niet meer leerlingen in de taxi/bus dan dat er zitplaatsen zijn. 

 dragen van gordels is wettelijk verplicht 
 we zitten recht op onze stoel 
 we doen aardig tegen elkaar in de taxi of bus 
 niet eten in de taxi of bus 
 geluid van mobiel of spelcomputer staat uit 
 de chauffeur opent en sluit de deur van de taxi of bus 
 bij ziekte dient u zelf het taxibedrijf hiervan op de hoogte te stellen via het telefoonnummer 

of bij Viavé via de app of het webportaal 
 bij eventuele problemen tijdens het vervoer dient u rechtstreeks contact op te nemen met de 

chauffeur en/of het vervoersbedrijf 
 

Taxi regiecentrales en Zwemvervoer 

• ViaVé 
Telnr. 088 65 57 705 (op werkdagen bereikbaar van 07.00-17.30 uur) 
  e-mail: groepsvervoer@viave.nl  
 

Daarnaast kunt u gebruik maken van de ViaVé Groepsvervoer App en het webportaal op 
www.viave.nl/leerlingenvervoer. Om hiervan gebruik te maken moet uw e-mailadres bij Viavé bekend 
zijn.  
Wilt u iets melden. Of heeft u een klacht over de uitvoering van het vervoer?  
Heeft u een opmerking of suggestie over de uitvoering van het vervoer, dan kunt u dit melden via het 
serviceformulier op het webportaal “Infopoint”. Wij zorgen dan in overleg met de betrokken partijen 
voor een reactie. 
 

• PlusOV 
Telnr. 088 75 87 655 
  e-mail: info@plusov.nl 
 

 
 

 

mailto:groepsvervoer@viave.nl
mailto:info@plusov.nl
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BUITENSCHOOLSE- EN VAKANTIEOPVANG CAREANDER 
 

 
Op woensdagmiddag is er de mogelijkheid voor Buitenschoolse Opvang (BSO). Deze opvang vindt 
plaats op een andere locatie in Nunspeet. Zorgaanbieder Careander zorgt voor gespecialiseerde 
krachten. Na schooltijd worden de kinderen opgevangen. Om 16.00u halen ouders/verzorgers de 
leerlingen weer op. Ook in schoolvakanties en op de meeste studiedagen zijn er opvangmogelijkheden. 
 
Bij voldoende belangstelling kan er eventueel op zaterdag ook BSO worden aangeboden. 
Informatie kunt u krijgen bij: 
Careander  
0341 46 78 45 of 0341 46 78 46 
kenjambulant@careander.nl 
  

mailto:kenjambulant@careander.nl
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DIVERSEN  
 

Tegemoetkoming studiekosten 

Leerlingen van 18 en 19 jaar komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. De 
tegemoetkoming compenseert het wegvallen van de kinderbijslag vanaf 18 jaar en wordt aangevraagd 
via DUO. De tegemoetkoming geldt vanaf het 1e kwartaal nadat de leerling 18 jaar is geworden.  
https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-
aanvragen.asp 

Arbeidstoeleiding 

De inspanning  om een leerling op gerichte wijze door testen, begeleiding en/of arbeidstraining,  te 
helpen aan (betaald) werk. 
Voor het VSO komt het neer op de activiteiten die uitgevoerd  worden om leerlingen voor te bereiden 
op het vinden, verkrijgen en behouden van een arbeidsplek. Te denken valt aan praktijklessen, stages, 
sociale vaardigheidstraining, maar ook vaardigheidstesten en portfoliobouw. 
Het begrip arbeid binnen arbeidstoeleiding moet breed opgevat worden en houdt ook dagbesteding 
in met een sterk arbeidsmatig karakter en/of beschutte werkomgeving. 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) 

Het UWV voert de Beoordeling Arbeidsvermogen uit. Op grond hiervan wordt bepaald in hoeverre 
mensen arbeidsvermogen hebben en recht op bepaalde voorzieningen.  

Doelgroepenregister 

In het doelgroepenregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafspraak 
behoort. Dit zijn leerlingen die onder de participatiewet vallen. Zij kunnen wel werken,  maar niet 100 
% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. 
De gemeente heeft voor deze doelgroep diverse voorzieningen beschikbaar. Dit verschilt per 
gemeente. 
De school is op de hoogte van de regelingen binnen de verschillende gemeenten. In de 
arbeidstoeleiding wordt hier rekening mee gehouden. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Op grond van deze wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet 
op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het kan hier ook de begeleiding en dagbesteding van uitstromende 
jongeren vanuit het VSO betreffen. 
Aanvragen worden besproken met de betreffende persoon  tijdens het zogenoemde 
keukentafelgesprek. Daarin wordt bekeken : wat de aanvrager zelf kan, wat er binnen het eigen 
netwerkt te organiseren is, of er algemene voorzieningen zijn waar de aanvrager gebruik van kan 
maken, of er individueel maatwerk nodig is voor de aanvrager. 

Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig 
hebben. Bijvoorbeeld mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijk of zintuigelijke beperking. 
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen moet men een indicatie aanvragen. Dit kan hij het CIZ. Het CIZ 
beoordeelt de aanvraag en geeft een indicatiebesluit, waarna de leerling zorg ontvang in natura of in 
PGB. Jongeren in het VSO, die een indicatie hebben vanuit de Wlz, kunnen meestal na uitstroom een 
indicatie voor dagbesteding krijgen, ook vanuit de WLZ. 

Wet Arbeidsongeschiktheid Jong gehandicapten (WA- jong) 

Vanaf 2015 is WA- jong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap 
hebben gekregen. Zij hebben recht op WA- jong als ze aan de voorwaarden voldoen. 
Iemand komt in aanmerking voor een WA- jonguitkering als hij/zij door ziekte of handicap nooit meer 
kan werken. Het UWV beoordeelt WA- jong op basis van arbeidsvermogen. 

https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp
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Er zijn 4 criteria. 
1. Kan geen (een) taak verrichten, of 
2. Kan geen uur aaneengesloten werken, of 
3. Beschikt niet over basale werknemersvaardigheden of 
4. Kan geen 4u per dag in de week werken met een prestatie van minimaal 2u het minimumloon 

(duurzaam in een arbeidsorganisatie) 
Mensen die na 1 januari 2015 in de WA- jong instromen hebben geen arbeidsvermogen en ontvangen 
dan ook geen ondersteuning voor arbeidsintegratie, 
De hoogte van de uitkering bedraagt 75% van het minimumloon. 
 

Bijstand 
Bijstand is een uitkeringsvoorziening voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om 
in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. De 
bijstand wordt uitgevoerd door de gemeente in het kader van de participatiewet.  Jongeren van 18, 19 
of 20 jaar kunnen recht hebben op bijstand. Deze bijstand is minder hoog dan de bijstand voor mensen 
van 21 jaar en ouder, omdat hun ouders nog financieel verantwoordelijk zijn.  
De hoogte van het bijstandsbedrag is € 225,73 euro per maand.  

Curatele, bewind en mentorschap 

Vanaf hun 18e levensjaar vallen kinderen niet meer onder de ouderlijke macht van hun ouders, maar 
zijn ze ‘eigen baas’. Bij sommige mensen kan dit problemen geven omdat ze niet voldoende voor hun 
eigen financiële of persoonlijke belangen kunnen opkomen.  
Ze hebben bijv. geen inzicht in de waarde van geld of lopen het risico dat ze beïnvloed worden door 
mensen die misbruik van hen willen maken. Om dit risico tegen te gaan kunt u uw kind onder bewind, 
mentorschap of curatele laten stellen.  
 
Bij bewind wordt er een bewindvoerder aangesteld die verantwoordelijk is voor de financiële zaken 
van betrokkene. Een mentor draagt zorg voor de persoonlijke belangen. Curatele is de zwaarste vorm. 
De curator is volledig verantwoordelijk voor zowel de financiële als ook de persoonlijke 
belangenbehartiging van de ‘curandus’. Bewind en mentorschap vraag je aan bij de kantonrechter. U 
heeft hiervoor geen advocaat nodig. Curatele moet aangevraagd worden bij de Rechtbank, hiervoor 
moet wel een advocaat ingeschakeld worden.  
Let wel: de persoon waar u curatele voor aanvraagt moet handelingsonbekwaam zijn of een gevaar 
voor zichzelf of zijn omgeving. 
 
Zie ook de website van de RijksOverheid:  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap  
Wilt u hierover van gedachten wisselen, dan kunt u contact opnemen met de School Maatschappelijk 
Werker (= SMW) 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
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DIVERSE ADRESSEN 
 

Inspectie van het Onderwijs 

Telnr. 088 669 60 60 
.. e-mail: info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl  
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)  
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 
meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900 111 31 11 (lokaal tarief). 

Ieder(in): collectieve belangenbehartiging 

Er zijn diverse belangenverenigingen voor mensen met een beperking die zich verenigd hebben in 
een overkoepelende belangenvereniging: Ieder(in). Zij heeft 3 kerntaken: 

• Collectieve belangenbehartiging 

• Toerusting en ondersteuning 

• Dienstverlening 
 
Ieder(in) behartigt de collectieve belangen van de aangesloten lid organisaties. We ijveren ervoor dat 
mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we op zoveel 
mogelijk plekken. Bij de overheid,  politiek, maatschappelijke organisaties en in de media. 
Bij de belangenbehartiging beroepen we ons op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met 
een handicap. Het verdrag stelt onomwonden: meedoen en zelfbeschikking zijn mensenrechten! Dus 
eisen we van de overheid en andere partijen dat dit verdrag wordt nageleefd. 
Onze belangenbehartiging is levensbreed. Ze richt zich op veel verschillende  thema’s. Te weten: zorg 
en ondersteuning, wonen, onderwijs, werk, toegankelijkheid, vervoer, inkomen, rechtspositie en 
inclusie. 

Toerusting en ondersteuning 
Zij berichten over actuele ontwikkelingen die voor de lid organisaties van belang zijn. Via onder meer 
nieuwsbrieven en een apart ledendeel op de website. Daarnaast organiseren we regelmatig 
voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over brandende kwesties. 

Daarnaast zal Ieder(in) zich meer en meer gaan bezighouden met het versterken van de lokale 
belangenbehartiging. Dit is nodig, omdat gemeenten op steeds meer gebieden verantwoordelijk 
worden voor ondersteuning en begeleiding van mensen met een beperking. Bij het versterken van de 
lokale belangenbehartiging maken we waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van Programma 
VCP, dat door bezuinigingen moest stoppen. 

Dienstverlening 
Zij bieden een aantal diensten en producten aan die speciaal zijn toegesneden op de achterban. Een 
voorbeeld daarvan is de site www.meerkosten.nl Op deze site kunt u informatie krijgen over 
compensatieregelingen en belastingaftrek. Verder heeft deze organisatie onder meer een Meldpunt. 
Hier kunnen  mensen met een beperking knelpunten melden waar ze in het dagelijks leven tegenaan 
lopen. Daarnaast verzorgen zij ook juridische ondersteuning. 

Voor meer informatie: www.iederin.nl 
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