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School voor Speciaal Onderwijs (SO),
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor Zeer
Moeilijk Lerenden (ZML) en Speciaal Onderwijs aan
Meervoudig Gehandicapten (MG).

Adressen
Afdeling SO (4-14 jaar)
Smelen 38
5508 SM Veldhoven
tel. 040-8200772
Afdeling VSO (12-20 jaar)
Knegselseweg 8
5504 NC Veldhoven
tel. 040-2534300
www.pwaveldhoven.nl
email: pwa@veldvest.nl
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3.Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van het Prins Willem-Alexander College,

Mocht iets niet duidelijk zijn, neem dan contact op met ons of met

hierna te noemen PWA College. Het PWA College is onderdeel van de

een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

Prins Willem-Alexanderschool.

Deze schoolgids verschijnt op de website, www.pwaveldhoven.nl,

Deze gids is bestemd voor alle ouders van huidige en toekomstige

evenals de schoolgids voor het SO.

leerlingen. Tevens ook voor andere belangstellenden.
Met vriendelijke groet,
Wij zijn een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De school
ressorteert onder het bestuur van Stichting Veldvest en maakt sinds
1 augustus 2014 deel uit van het samenwerkingsverband VO Eindhoven-Kempenland 3007.
In deze schoolgids vindt u praktische informatie over onze school,
over de visie en de manier van werken, specifiek voor de VSO-afdeling
van het PWA College. De locatieleider is Noor van Dongen, tevens lid
van het Management Team (MT). De directeur Jane van der Heijden is
eindverantwoordelijke voor beide locaties.
Sinds september 2016 zijn we gehuisvest op de Kempen Campus. Het
PWA College is op deze locatie duidelijk herkenbaar als een school
voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en is gesitueerd in gebouw F.
Het VSO-onderwijs is de laatste jaren, mede door maatschappelijke
veranderingen, volop in ontwikkeling. Dit heeft consequenties voor het
onderwijsaanbod en voor de daarbij behorende organisatie.
De VSO-afdeling is bezig met het anticiperen op deze ontwikkelingen.
In deze gids treft u alle relevante informatie aan.
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Het Managementteam van het PWA College

4.De school
Het PWA college is een school voor speciaal onderwijs met een

Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen-bij-

SO afdeling en een VSO afdeling. Het PWA college heeft ongeveer 80

zondere grondslag. Meer informatie over de stichting kunt u vinden op

medewerkers en de school telt ruim 225 leerlingen.

www.veldvest.nl
Adres: Stichting Veldvest

Leerlingen maken de overstap van het SO naar de VSO-afdeling bij

Pastoor Jansenplein 21

voorkeur rond de leeftijd van 12 jaar. Hierbij blijven we zoveel moge-

5504 BS Veldhoven

lijk in de pas met het reguliere onderwijs.

040-2531201 info@veldvest.nl

Het VSO op de Kempen-Campus is gevestigd in de nabijheid van het

Voorzitter College van Bestuur: Arnoud van Leuven

Sondervick College. Dit biedt ons kansen om met elkaar samen te
werken en elkaars deskundigheid in te zetten voor alle leerlingen. Dat

Het PWA college is een RK school, maar wij ontvangen graag leerlin-

gebeurt al doordat sommige leerlingen les volgen buiten het PWA-

gen van alle geloofsrichtingen en gezindten.

College. Zij doen bv. op de Praktijkschool of het Sondervick College
praktijkervaring op. Daarbij wordt de theorie voor deze leerlingen

Management Team:

aangepast op hun niveau. (Vak)docenten van het PWA College begelei-

Jane van der Heijden, directeur

den gezamelijk dit traject, zowel bij de theoretischen als praktische

Femke Ritz, locatieleider SO

inhoud. Zo ontstaat een rijke leeromgeving, verbreding van kennis

Noor van Dongen, locatieleider VSO

en netwerk en kan er met recht gesproken worden van een passend

Nicole Sleegers, senior management assistent

onderwijsaanbod.
Bevoegd gezag Veldvest
Het PWA College valt onder het bestuur van stichting Veldvest. Hieronder vallen 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs
en 1 school voor speciaal onderwijs, het PWA college. De scholen
bevinden zich in het gebied Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en
Knegsel.

PWA SCHOOL
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PWA plaatsingswachtlijst
Het schoolbestuur, in samenwerking met de schooldirectie van de PWA
school, is formeel verantwoordelijk voor de plaatsing van leerlingen.
Voor de SO-locatie geldt vooralsnog een maximaal aantal van 80-85
leerlingen en voor de VSO-locatie geldt een maximum aantal van 150.
Op termijn kunnen deze aantallen wijzigen door bijvoorbeeld veranderende huisvesting of een veranderende doelgroep.
Per 10 september 2018 is voor onbepaalde tijd een plaatsingswachtlijst van kracht. In de praktijk behelst dit dat leerlingen die weliswaar toelaatbaar zijn op basis van een TLV niet meer per direct en
automatisch geplaatst kunnen worden. Bij elke officiële aanmelding
zal zorgvuldig door de Commissie van Begeleiding en schooldirectie,
een plaatsing overwogen worden. Indien een leerling niet per direct
geplaatst kan worden, wordt de betreffende leerling op een wachtlijst
geplaatst. Als er een verantwoorde onderwijsplek vrijkomt kan de betreffende leerling geplaatst worden. Er wordt te allen tijde zorgvuldig
naar de mogelijkheden gekeken waarbij o.a. aspecten als huisvesting,
samenstelling van de groep en leerlingkenmerken een rol spelen. Het
principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” geldt daarbij
dus niet.
Situaties waarbij sprake is van verhuizing vanuit een collega-school,
krijgen voorrang of worden per direct toch geplaatst als er voor de
betreffende leerling geen adequaat alternatief voor onderwijs is.
Voor meer informatie omtrent de plaatsingswachtlijst kunt u contact
opnemen met de schooldirectie of raadpleeg de website.
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5.Waar staat het PWA college voor?
Visie

•

Het PWA College biedt kwalitatief goed onderwijs en adaptieve

Met onze visie geven we aan waar we als organisatie voor staan. Deze

ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking en/

visie is belangrijk, want een visie versterkt prestaties, stimuleert

of leerlingen waarbij de ontwikkeling stagneert en die gebaat zijn

verandering, vormt de basis voor een strategisch koers, motiveert in-

bij het onderwijs binnen de specifieke PWA-context, met behulp

dividuen, bevordert de besluitvorming en geeft richting. De visie van
het PWA college sluit aan op de uitgangspunten van het Veldvest-be-

van een passend onderwijsaanbod.
•

Onze school helpt leerlingen op individuele wijze op weg naar

leid en richt zich onder meer sterk op samenwerking met het regulier

een op maat gesneden toekomst, waarin ze zichzelf zo optimaal

onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs.

mogelijk kunnen redden.

Deze visie kent de volgende vijf basisprincipes;
•
•

•

Onze leerlingen zijn mede-regisseur van hun ontwikkelingsproces.

Het onderwijs gaat uit van de individuele leer- en ontwikkelings-

Ons multidisciplinaire team is ingespeeld op deze nieuwe werk-

behoeften van elk kind.

wijze en de medewerkers bieden leerlingen in nauwe samenwer-

Het onderwijs vindt plaats in een context waarin gezamenlijke

king optimale begeleiding op maat.

verantwoordelijkheid belangrijk is.

•

We bieden onderwijs en begeleiding op 2 schoollocaties en een

•

Het onderwijs zet sterk in op relatie.

boerderij, elk met een eigen karakteristiek, welke aangepast is

•

Het onderwijs richt zich op het ontwikkelen van individuele auto-

op de diversiteit van de leerlingen en welke goed aansluit bij ons

nomie.

onderwijsconcept.

•

Het onderwijs is erop gericht om de competenties en bijbehorend
zelfbeeld van leerlingen te vergroten.

Missie
De missie van de PWA-school zegt kernachtig wat het bestaansrecht
van onze school is
en waar we in de toekomst naartoe willen. De missie beschrijft wat
we doen en waarom:

PWA SCHOOL
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6.organisatie & inhoud
van het onderwijS
De organisatie van de VSO-afdeling kenmerkt zich als een organisatie
met heel directe communicatielijnen. De locatieleider stuurt de 10
groepen, die samen 4 clusters vormen, integraal aan. Er zijn 5 groepen op de eerste etage en 5 op de tweede etage.
De leeftijd van de VSO-leerlingen is van 12 tot 20 jaar, waarbij de
schoolverlating meestal plaatsvindt vanaf het 18e jaar. Wat leeftijdscategorie betreft sluit dit aan bij het reguliere Voortgezet Onderwijs.
Als een leerling met een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) instroomt
in het VSO wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het VSO
vastgesteld, o.a. op basis van dossiergegevens en persoonlijk contact.
Van te voren zal er altijd een oriëntatiemoment zijn. Als de leerling
uit het eigen SO komt, zijn de in het SO opgedane ervaringen en resultaten bruikbaar. Als basis voor het vaststellen van het OPP zijn naast
de gegevens uit het dossier (toets en testgegevens) ook de bevindingen vanuit het leerlingvolgsysteem leidend.
Het OPP geeft de leerroute aan. De leerroute geeft aan welk eind-

Landelijke profielen

niveau wij verwachten en nastreven ten aanzien van het onderwijs-

Landelijk zijn er drie profie-

arrangement en het lesstofaanbod. De leerroute is inzichtelijk ge-

len geformuleerd voor het VSO te weten:

maakt d.m.v. leerlijnen. Registratie van vorderingen op de leerlijnen
vindt plaats met behulp van het ParnasSys-systeem. Het onderwijsaan-

A. Profiel vervolgonderwijs

bod wordt afgestemd op de fasen van de ontwikkeling van de leerling.

Dit profiel is gericht op het behalen van een regulier diploma voortge-

Het vaststellen en het monitoren van een OPP is door de inspectie

zet onderwijs. VSO-scholen die dit uitstroomprofiel aanbieden moeten

opgenomen als onderdeel van het toezichtkader (V)SO.

dit doen volgens de bepalingen uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs voor de schoolsoorten vwo, havo, vmbo-t en vbo (vmbo-b en vmbo-k). De leerlingen volgen in dit profiel het reguliere vo-programma.
Voor deze leerlingen geldt de kwalificatieplicht.
B. Arbeidsmarktgericht profiel
Bereidt leerlingen voor op een baan op de arbeidsmarkt. Het kan hier
ook gaan om de beschermde arbeidsmarkt zoals een beschutte werk-

PWA SCHOOL
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plek. Dit uitstroomprofiel biedt eindonderwijs en is niet gericht op het

De PWA profielen

behalen van een diploma en doorstroming naar vervolgonderwijs.

De PWA heeft dit bovenstaand wettelijk kader opgeknipt in 5 leerrou-

Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn een startkwalificatie te ha-

tes, waarbij:

len maar die wel kunnen werken onder het niveau van de assistent-op-

Leerroute 5 correspondeert met A

leiding, mbo niveau 1. Als voorbereiding op de praktijk is een stage in

Leerroute 3 en 4 corresponderen met B

dit uitstroomprofiel verplicht.  

Leerroute 1 en 2 corresponderen met C

Dit profiel kent geen vaste cursusduur, maar duurt tenminste tot het
moment waarop leerlingen niet meer leerplichtig zijn. Uitgangspunt is
dat deze leerlingen de school pas verlaten als ze een plek op de (beschutte) werkplek hebben gekregen.
C. Profiel dagbesteding
Is bedoeld voor leerlingen die uitstromen naar een vorm van al dan niet
arbeidsmatige dagactiviteiten. Het gaat hier om leerlingen die niet in
staat zijn zelfstandig op de arbeidsmarkt te participeren, ook niet op
de beschutte arbeidsplek. Het onderwijs in dit uitstroomprofiel bereidt
leerlingen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen
van dagbesteding die zoveel mogelijk arbeidsmatig worden ingevuld.
Het is gericht op persoonlijkheidsvorming, sociale competenties en de
redzaamheid van leerling in de toekomstige woon-, leef- en werksituatie. Verblijfsduur binnen dit profiel is ook hier functioneel. De leerling
stroomt pas uit als hij niet meer leerplichtig is én nadat hij een plek
heeft gekregen in een instelling voor dagactiviteiten.
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op eigen
wijze leren
ontwikkelen
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Het profiel per OPP voor de VSO-afdeling

Onderwijsinhoud
De school biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen, aan

Binnen de PWA is in schooljaar 2019-2020 gestart met de invoering van

leerlingen met een meervoudige beperking en leerlingen met een

een nieuw OPP, waarbij de indeling van het landelijke doelgroepenmo-

ontwikkelingsachterstand. Er wordt een brede ontwikkeling bij de

del wordt gehanteerd. De leerroutes die daarbij gelden zijn:

leerlingen nagestreefd. Dit betekent dat het onderwijs zich richt op
kerndoelen die leergebied-specifiek zijn maar ook leergebied-over-

Leerroute 5:

Arbeid/vervolgonderwijs

stijgend. Deze leergebied-overstijgende kerndoelen zijn meer gericht

		

Werken op loonwaarde of gericht op instroom bij een

op het ontwikkelen en/of bevorderen van vaardigheden en attitudes

		

vorm van diplomagericht vervolgonderwijs (bijv. de

en op het overdragen van normen en waarden die in de samenleving

		Entreeopleiding).

algemeen zijn geaccepteerd (burgerschap). Deze kerndoelen richten
zich daarnaast ook op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling

Leerroute 4:

Arbeid

van de leerlingen en op het tot ontwikkeling brengen van hun creati-

		

Arbeidsmarktgericht (Participatiewet), werken met

viteit verwerven van sociale, culturele en motorische vaardigheden.

		

een loonkostensubsidie (indicatie banenafspraak).

De leerling krijgt zo optimale kansen zich als persoon te ontwikkelen.
Uitgangspunt bij ons onderwijs is de (versterking van) redzaamheid.

Leerroute 3:

Beschut werk

		Arbeidsmatige dagbesteding.

Daarmee hangen het hebben van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld nauw samen. De functieontwikkeling op het gebied van zintuigen en motoriek is voor de MG-leerlingen een niet zo vanzelfsprekend

Leerroute 2:

Taakgerichte en activerende dagbesteding in een

ontwikkelingsproces. Het specifiek stimuleren van deze ontwikkeling

		

beschermde omgeving en in een kleine groep.

behoort niet bij één bepaald leergebied; het is voorwaardelijk en
vormt de basis voor het leren en ontwikkelen.

Leerroute 1:

Belevingsgerichte dagbesteding in een beschermde

		omgeving.

Het PWA college biedt haar onderwijs aan, conform de Wet kwaliteit
(V)SO die per 1 augustus 2013 in werking is getreden (zie Stb. 2012,
631).
Leergebiedoverstijgende kerndoelen voor het VSO
De leergebiedoverstijgende kerndoelen in het voortgezet speciaal onderwijs richten zich op het functioneren van jongeren op de gebieden
leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Er is aandacht voor
het aanleren van kennis en vaardigheden, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten.
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De leergebiedoverstijgende kerndoelen betreffen vier thema’s:

profiel gericht zijn op de keuze voor een vervolgopleiding die past bij

1. Leren leren.

de individuele wensen, mogelijkheden en beschikbare ondersteuning.

2. Leren taken uitvoeren.

Ook de reflectie op realiseerbare woonsituaties en vrijetijdsbesteding

3. Leren functioneren in sociale situaties.

maakt onderdeel uit van het toekomstperspectief in dit uitstroompro-

4. Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

fiel.

De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn hetzelfde voor alle

In het uitstroomprofiel “Arbeidsmarktgericht” kunnen eisen aan de

uitstroomprofielen. Zij zijn zodanig geformuleerd dat, afhankelijk

leerlingen worden gesteld als het gaat om de planmatigheid bij het le-

van het uitstroomprofiel en de doelgroep, verschillende uitwerkingen

ren en handelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren toepassen van

mogelijk zijn. Uitwerkingen kunnen verschillen voor wat betreft het

leer- en zoekstrategieën en het inzetten van taal-, reken- en digitale

niveau en de context waarin het kerndoel gestalte krijgt. De mate

vaardigheden. De eisen die in dit profiel worden gesteld aan het initi-

van zelfstandigheid en planmatigheid die bij elk kerndoel nagestreefd

atief, het overzicht, het tempo en de nauwkeurigheid van leerlingen

kan worden en het type en de hoeveelheid ondersteuning die nodig is,

bereiden voor op de rol van werknemer in arbeidsorganisaties en op zo

zullen per uitstroomprofiel, maar ook per leerling sterk variëren. Vaak

zelfstandig mogelijk wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. Ook

zal bij de concretisering van een kerndoel in leeractiviteiten maat-

mag in dit profiel van leerlingen worden verwacht dat zij leren reflec-

werk nodig zijn. Soms zal duidelijk zijn dat een leerling het maximaal

teren op de eigen rol in leer- en werkprocessen en in diverse sociale

haalbare bij een kerndoel heeft bereikt en zal de aandacht uitgaan

situaties. De mate waarin leerlingen zich kunnen inleven en rekening

naar uitbreiding op andere (compenserende) gebieden.

kunnen houden met andermans gevoelens en meningen zal echter ook
afhankelijk zijn van de eventuele sociale beperking van de leerling.

In het uitstroomprofiel “Vervolgonderwijs” kunnen eisen aan de

Het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief zal in dit

leerlingen worden gesteld als het gaat om de planmatigheid bij het

profiel gericht zijn op de keuze voor een plek op de arbeidsmarkt

leren en handelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het zelfstandig kiezen

die past bij de individuele wensen, mogelijkheden en beschikbare

en toepassen van leer- en zoekstrategieën en het inzetten van taal-,

ondersteuning. Ook de reflectie op realiseerbare woonsituaties en

reken- en digitale vaardigheden. De eisen die in dit profiel worden

vrijetijdsbesteding maakt onderdeel uit van het toekomstperspectief

gesteld aan het initiatief, het overzicht, het tempo en de nauwkeurig-

in dit uitstroomprofiel.

heid van leerlingen, bereiden voor op exameneisen en instroomeisen
van het vervolgonderwijs. Ook mag in dit profiel van leerlingen worden verwacht dat zij kritisch kunnen reflecteren op leer- en werkprocessen, op sociale interacties en op de eigen rol in diverse sociale
situaties. De mate waarin leerlingen zich kunnen inleven en rekening
kunnen houden met andermans gevoelens en meningen zal echter ook
afhankelijk zijn van de eventuele sociale beperking van de leerling.
Het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief zal in dit

PWA SCHOOL
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In het uitstroomprofiel “Dagbesteding” worden de leergebiedoverstij-

De leergebied specifieke kerndoelen

gende doelen ingevuld vanuit de mogelijkheden en het perspectief

De leergebiedspecifieke kerndoelen voor het uitstroomprofiel vervolg-

van de leerling. Hierbij is belangrijk om bij de vier genoemde thema’s

onderwijs zijn de kerndoelen voor de onderbouw van het VSO.

aandacht te geven aan wat de ontwikkeling van de leerling op dat
vlak kan stimuleren. Uitgangspunt is niet het benadrukken wat niet

Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht

lukt, maar het ontdekken wat wel mogelijk is en daaruit een positief

•

Nederlandse taal en communicatie

en reëel zelfbeeld te ontwikkelen. Bij ‘leren leren’ zal de aandacht

•

Engelse taal

vooral gericht zijn op leren door doen en het stimuleren van activitei-

•

Rekenen en wiskunde

ten die de ontwikkeling bevorderen. Leerlingen leren omgaan met het

•

Mens, natuur en techniek

eigen leervermogen en leren hoe taken zelfstandig of met ondersteu-

•

Mens en maatschappij

ning kunnen worden aangepakt. Dit staat mede in het licht van het

•

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

persoonlijk toekomstperspectief van de leerlingen op het gebied van

•

Bewegen en sport

wonen, werk en dagactiviteiten, vrijetijdsbesteding, burgerschap en

•

Voorbereiding op arbeid

persoonlijke ontwikkeling. Burgerschap komt voor deze doelgroep neer
op zo maximaal mogelijk participeren in de nabije sociale omgeving en

Leergebied specifieke kerndoelen uitstroomprofiel dagbesteding

hetzelfde geldt voor de andere transitiegebieden. Voor de doelgroep

•

Nederlandse taal en communicatie

van het uitstroomprofiel “Dagbesteding” is dat zeer divers, gezien de

•

Rekenen en wiskunde

grote verschillen tussen leerlingen in hun mogelijkheden en beper-

•

Mens, natuur en techniek

kingen. Het gaat om maatwerk corresponderend met het OPP dat

•

Mens en maatschappij

voor elke leerling is vastgesteld. Dat geldt ook voor de wijze waarop

•

Culturele oriëntatie en creatieve expressie

de leergebiedoverstijgende kerndoelen worden uitgewerkt en in het

•

Bewegen en sport

programma worden geïntegreerd en waarvan de resultaten worden

•

Voorbereiding op dagbesteding

genoteerd in ParnasSys.
Dit leergebied specifieke vakkenaanbod is op onze school uitgewerkt,
conform de wettelijke omschreven kerndoelen, in leerroutes en leerlijnen in ParnasSys.
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VSO-Team, faciliteiten, vakaanbod en organisatie

Het lesgeven vindt plaats op diverse domeinen:

Op de VSO afdeling werken we met een vaste kern van teamleden

•

Techniek en arbeid

bestaande uit leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassis-

•

Zorg en welzijn, waaronder horeca, facilitaire dienstverle-

tenten (parttime of fulltime). Daarnaast zijn er nog andere disciplines

ning, winkeltraining en administratie

betrokken zoals de locatieleider, psycholoog, psychologisch medewer-

•

Natuur: groen en dierverzorging

ker, logopedist, facilitaire dienst, administratief medewerker. Tevens

•

Crea en muziek, waaronder culturele oriëntatie en creatieve

zijn er vakdocenten voor de vakken : stage/techniek/outdoor, Zorg
en Welzijn, Groen en Dier, Horeca/SOVA, Muziek en Crea, digitale

expressie
•

Digitale vaardigheden

vaardigheden, gym. Zij werken nauw samen als een team. Dit heeft
als groot voordeel dat ieder vanuit zijn eigen deskundigheid en vanuit

Het karakter van een vak wordt bepaald door:

verschillende invalshoeken de leerling kan observeren, begeleiden en

•

bespreken.

doelgerichtheid, een vak leidt leerlingen op tot de toekomstige uitstroombestemming,

•

planning, een vak kent een ontwikkelingsgericht aanbod vol

Faciliteiten

gens vastgestelde leerlijnen (ParnasSys), met geplande

Het VSO heeft de beschikking over speciale voorzieningen zoals digi-

toetsmomenten,

borden, Chromebooks, iPads, computers en (aangepast) meubilair. Er
zijn voldoende instructielokalen en praktijkruimtes voor de verwerking

•

certificering waar mogelijk (en interne “bewijzen van deel
name”).

van de lessen. We maken gebruik van de gymzaal op de campus. Er
is een arbeidswerkplaats, atelier, personeelsruimte, leslokaal horeca

Het doel van het vak is om leerlingen gericht op één ontwikkelings-

(keuken) met een klein restaurant. Buiten is een verblijfsplein en

domein een aanbod te geven op een zo hoog mogelijk individueel

een boerderij met dieren en tuinen, waar ook tussen de lessen door

niveau, dat gericht is op toeleiding naar passende arbeid, vormen van

recreatie mogelijk wordt. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes op de

beschut werk of dagbesteding.

beneden- en eerste verdieping, waar muziek en toneel uitgevoerd kan
worden en waar ook leerlingen kunnen overblijven.

Binnen cluster 1 en 2 krijgen de groepen binnen deze profielstructuur activiteiten aangeboden waarbij de leerlijnen: mondelinge en

Vakaanbod en organisatie

schriftelijke taal, leergebiedoverstijgend,mens, natuur en techniek,

In het VSO worden diverse vakken aangeboden, die op domeinen bin-

leerlijn met uitstroom dagbesteding (rekenboog ZML) en mens en

nen vier profielen herkenbaar tot uiting komen, zowel op vorm als op

maatschappij worden aangeboden.

inhoud.

Daarnaast worden binnen de clusters ook groepsdoorbrekende activiteiten door (vak)docenten en onderwijsassistentes gegeven die gerelateerd zijn aan de leerlijnen: voorbereiding dagbesteding en arbeid,
leergebiedoverstijgend, culturele oriëntatie en creatieve expressie.
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Binnen cluster 3 en 4 krijgen de leerlingen binnen deze profiel-

Leerjaar 2: oriëntatie binnen het vak

structuur vakken aangeboden waarbij de leerlijnen: mondelinge en

•

Elke week krijgen de leerlingen 1 uur vak en alle vakken rouleren.

schriftelijke taal, leergebiedoverstijgend, mens, natuur en techniek,

•

Aan het einde van het schooljaar wordt gezamenlijk een profiel

rekenen VSO arbeidsgericht, mens en maatschappij en Engels worden

bepaald.

aangeboden.
Daarnaast worden binnen de clusters (dus groeps-doorbrekend) vakken

Leerjaar 3: werken aan vakinhoudelijke doelen en werknemersvaardig-

door (vak)docenten gegeven die gerelateerd zijn aan de leerlijnen:

heden.

voorbereiding dagbesteding en arbeid, leergebiedoverstijgend,

•

culturele oriëntatie en creatieve expressie. De vakken worden ondergebracht in vier richtingen: techniek, natuur, zorg&welzijn en horeca.

Leerlingen werken in het geselecteerd profiel (1 of 2, alle combinaties zijn mogelijk).

•

LOL (leren op locatie) stage is mogelijk als het past bij de ontwikkeling van de leerling.

De locatieleider heeft een faciliterende en coördinerende rol bij het
organiseren van het aanbod. Zij stuurt de teamleden aan en coacht

Leerjaar 4: uitbreiden van vakinhoudelijke doelen binnen zowel het

hen.

vak als LOL, verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vaststellen van uiteindelijke profielkeuze

Het vakaanbod voor elke leerling heeft een directe relatie met de

•

Leerlingen werken in de profielkeuze/ LOL.

leerroute ontwikkelingslijn van ParnasSys. Het OPP is leidend voor de
keuze van het profiel/vak en het bijbehorende niveau.

Leerjaar 5: aangeleerde vaardigheden vanuit het vak zelfstandig toe-

Jaarlijks vinden er monitorgesprekken en leerlingbesprekingen plaats

passen in de praktijk > stage

waarbij getoetst wordt of de doelen die vanuit de leerroute zijn ge-

•

steld ook daadwerkelijk zijn gesteld.

Stage (als stage mislukt, opzet van een nieuwe stage met ondersteuning).

•
Globale routing VSO

Vakaanbod blijft mogelijk bij 1 dag per week stage. Bij 2 dagen
stage vervalt het vakonderwijs.

De route die de leerling op het PWA College binnen het vakonderwijs
volgt is hieronder schematisch weggezet. Voor leerlingen waar meer

Leerjaar 6: voorbereiden om zelfstandige deelname aan de maat-

maatwerk een vereiste is, wordt gekeken naar een aangepast traject.

schappij en het arbeidsproces (schoolverlaten)
•

Route VSO arbeid:
Leerjaar 1: kennismaken met de diverse vakken
•

Kennismaking met het vak in de werkomgeving (docent, mentor
met leerlingen). Er wordt gewerkt aan leervoorwaarden; vaardigheden in relatie tot het vak:
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-

Loopbaanportfolio

-

Zedemo

-

Beroepen interesse test

Intensivering stage/uitstroom (minimaal 2 dagen stage en minder
vakonderwijs).

Evaluatie en rapportage

Stage en toeleiding naar arbeid en dagbesteding

Tweemaal per jaar worden monitorgesprekken gehouden door docen-

Het PWA college onderscheidt twee duidelijk gescheiden trajecten

ten, leden van het Management Team (MT) en leden van de Peda-

met betrekking tot ontwikkeling en uitstroom, namelijk het traject

gogisch Psychologische Dienst (PPD), evt. aangevuld met disciplines

van:

zoals logopedist, vakdocent. De vorderingen en planningen van de

1.

Stage

leerroutes in het ParnasSys-systeem per leerling en evt. groep staan

2.

Toeleiding naar arbeid of dagbesteding

centraal in deze bespreking evenals de toets op het OPP en de evaluatie van de stage.

1. Definiëring van stage

Voor het MT zijn deze gesprekken de bron voor de inhoudelijke en

Stage is een onderdeel van het geprogrammeerd onderwijsaanbod.

procedurele verantwoording richting inspectie en bestuur. De richting

Het is een doelgerichte en geplande faseringsstap in het leerproces

en voortgang wordt op deze wijze cyclisch geëvalueerd en vastgelegd

van de leerlingen en staat direct in relatie met het OPP. Stage op het

in ParnasSys.

PWA College is een vorm van lesgericht onderwijsaanbod om leerlin-

De ouders en de leerling krijgen tweemaal per jaar gelegenheid om

gen op een specifiek vakgebied doelbewust en gepland, zelfstandig-

kennis te nemen van de vorderingen, vast te stellen of de leerling de

heid en zelfredzaamheid (vaardigheden, kennis en attitude) aan te

doelen heeft gehaald en welke nieuwe doelen er zijn geformuleerd.

leren voor:
1.

hun toekomstige arbeidsplek/werk en

2.

hun toekomstige vorm van dagbesteding

Het moment waarop de leerlingen kunnen beginnen aan stage wordt
op individueel niveau besproken door de (vak)docent, stage-coördinator en in afstemming met ouders. In onderstaand schema staat weergegeven welke stadia we onderscheiden in het stapsgewijs aanbieden
van de juiste uitdagende omgeving om hen vertrouwd te maken met
de buitenwereld.

PWA SCHOOL
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drijf of de organisatie begeleid met betrekking tot de te behalen
doelen.
De regie en monitoring van de stage
Op het PWA college heeft de docent de regie als het gaat om stage.
Met name bij de externe stage zijn organisatorische afspraken en
communicatie van wezenlijk belang.
De (vak)docent is verantwoordelijk om het moment van stage aan te
geven, met andere woorden; de (vak)docent maakt duidelijk waarom
de leerling aan stage toe is. Dit komt onder meer aan de
orde bij leerzone (OPP)gesprekken, de monitorgesprekken (ParnasSys)
Kenmerkend voor een stage is dat de leerling zijn op school geleerde

en de jaarlijkse vaststelling van het OPP in het CvB-overleg.

vaardigheden in praktijk gaat brengen buiten de schoolomgeving. Dus

Daarbij moeten o.a. de volgende kritische factoren helder zijn en

buiten de veilige, vertrouwde omgeving van de eigen

directe aanleiding geven tot de start van een stage:

leerzone en uiteindelijk ook zonder de eigen vertrouwde vaste onder-

•

De stand van zaken in ParnasSys. Met name de leerlijnen: voorbe-

wijsbegeleiders van het PWA college.

reiding op arbeid en dagbesteding, mens en maatschappij en de

De start van een stage hangt af van de actuele situatie van een leer-

leergebied overstijgende leerlijnen vormen belangrijke indicato-

ling in relatie tot het OPP en de stand van zaken in ParnasSys. Met
name de vorderingen op de leerlijnen, voorbereiding arbeid en

ren.
•

Doelstelling moet duidelijk zijn. Wat is de bedoeling, wat moet

dagbesteding, mens en maatschappij en de leergebied- overstijgende

de leerling op zijn stage leren? Duur van de stage: minimaal 8-10

doelen zijn daarbij nadrukkelijk in beeld.

weken.
•

Het aanbod binnen de eigen groep alleen is niet (meer) toerei-

Er zijn in principe drie verschijningsvormen van stage:

kend om de leerling verder te krijgen in zijn ontwikkeling als het

1.

Begeleide Interne Stage (BIS); bijv. op de boerderij van school, in

gaat om praktijkleren en praktijkervaring. De context van de

een andere groep, in de keuken of op de administratie.

school en schoolomgeving is te klein en beperkt.

2.

Begeleide Externe Stage (BES/leren op locatie); bijv. bij een
zorginstelling met ondersteuning vanuit het PWA college of een

•

Het OPP en de leerroute is steeds leidend als het gaat om het
bepalen van doelen en beheersingsniveaus.

groepsstage of leren op locatie (LOL) waarbij geleerd wordt in een
3.
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supermarkt of bouwmarkt.

De docent noteert in het kort het verloop van de uitkomst van het

Zelfstandige Externe Stage (ZES); bijv. in een winkel, boomkwe-

verkennend gesprek met de stagecoördinator; wat is er afgesproken,

ker, werkplaats etc. De begeleiding vanuit school is op afstand en

welke soort stage wordt gezocht, wanneer wordt de start van de stage

incidenteel. De leerling wordt door een medewerker van het be-

verwacht, informatie aan de ouders etc. Er volgt een zgn. notitie in

ParnasSys.

Stage is niet verplicht voor elke VSO leerling. Uitgangspunt is dat een

Als een stage start is de docent vervolgens ook de verantwoordelijke

stage bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling en het bijbeho-

contactpersoon naar de stageverlener. Hij/zij heeft ook de directe

rende uitstroomperspectief.

relatie met het lesaanbod (leerroute) en de vakdocent.

De duur van een stage is wettelijk geregeld, deze bedraagt gemiddeld

De ouders krijgen informatie over de stagevorderingen door de docent

ten hoogste 50 procent van het aantal uren waarin onderwijs wordt

tijdens de jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken (ParnasSys),

verzorgd.

dus minimaal 2 x per jaar door de docent.
De instrumenten die gebruikt worden zijn: een stageboekje, evalua-

2. Definiëring van toeleiding naar arbeid of dagbesteding

tiegesprekken met stageverleners, notities in ParnasSys en stagebe-

Toeleiding naar arbeid of dagbesteding is het leiden naar een eind-

zoeken (4 x per schooljaar als basis).

bestemming na de schoolperiode. Het betreft de eindfase richting de
definitieve uitstroombestemming van een leerling.

De stagecoördinator onderhoudt een stagenetwerk, houdt ontwik-

In deze periode gaat een leerling werk- of dagbestedingservaring op-

kelingen (o.a. wet- en regelgeving) bij en zorgt voor een actueel

doen op een plek waar hij na de schoolverlating (definitief) zal gaan

overzicht van alle stages.

werken/deelnemen. Er kan ook een oriënterende fase nodig zijn om

Het stagecontract wordt gemaakt en opgeslagen door de coördinator

uiteindelijk te bepalen waar de leerling naar uitstroomt. In de regel

i.s.m. de administratie (nodig voor deelname aan ESF, gemeentes en

zullen dit korte periodes zijn. Uitgangspunt voor het totale toelei-

verzekering).

dingstraject is maximaal 1 jaar voor de definitieve schoolverlating.

Informatie en administratieve formaliteiten die nodig zijn voor het

De duur is ook mede afhankelijk van derden en evt. geldstromen die

stageadres zoals bijv. behaalde certificaten, OPP en leerdoelen, ver-

te maken hebben met de plaatsing na schoolverlating. In deze fase zit

zorgt de coördinator i.s.m. docent en administratie.

meestal een opbouw, telkens met een dag of dagdeel erbij, met een
maximum van vier dagen.

Belangrijk om te weten:
De school bepaalt het moment en de stageplaats. Ouders worden

Wie heeft de regie t.a.v. toeleiding?

hierover geïnformeerd. De verantwoordelijkheid van het zoeken naar

De Commissie van Begeleiding (CvB), bestaand uit locatieleider, psy-

een geschikte stageplaats ligt bij de school. Uiteraard kunnen ouders

chologe van de VSO-afdeling en eventueel aangevuld met overige des-

wel evt. ideeën voor een stageplaats aanreiken. Met name voor de

kundigen, heeft de regie als het gaat om toeleiding. De arbeidstoel-

leerlingen die uitstromen naar een dagbestedingsplek is overleg met

eider houdt het overzicht op de toeleidingstrajecten in samenspraak

de ouders van belang. Stage kan dan nl. ook meteen een gewennings-

met de docent en het CvB. Hij/zij neemt deel aan afstemmingsover-

periode zijn in de toeleiding naar dagbesteding.

leg met partners zoals UWV en gemeente Eindhoven (regiegemeente

Een stageplaats richting arbeid hoeft geen definitieve plek te zijn

regio Werkbedrijf).

waar de leerling uiteindelijk naar uitstroomt.

Een toeleidingstraject wordt te allen tijde gepland en doelgericht op-

Ook de vakdocent kan inhoudelijk afstemming zoeken met de stage-

gestart. Dit kan vroegtijdig zijn, bijv. als er een woonplek is gevonden

plaats. Dit in overleg en met medeweten van de docent.

met een geschikte dagbesteding zal een ouder dit melden en kan er

Start van stage is niet afhankelijk van leeftijd (maar start niet eerder

een traject opgestart gaan worden. Het moment van aanvang kan ook

dan 14 jaar, dit is de wettelijke minimumleeftijd). Stage is lestijd.

een jaar voorafgaand aan schoolverlating komen bijv. als de leerling
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vanwege de leeftijd in beeld komt.
De arbeidstoeleider houdt een actueel overzicht bij, waarop wordt

ming geven.
•

aangegeven welke leerlingen in een toeleidingstraject zitten of in
het betreffende schooljaar in een traject gaan komen. Deze “piketpaal’ wordt geslagen op grond van bekende informatie uit het OPP, de

Leerlinggegevens zijn alleen in te zien voor mensen die direct betrokken zijn bij de loopbaan van de leerling zoals school, gemeente of iemand die de leerling naar werk begeleidt.

•

Binnen de regio volgen we dit tot maximaal 23 jaar.

ParnasSys gesprekken met de leerzones en de geplande reguliere CvB
vergaderingen.

In het schooljaar dat de leerling uitstroomt krijgt deze meer informa-

Er vindt een gesprek (MDO) met de ouders plaats, door CvB, docent en

tie over dit volgsysteem.

coördinator, waarbij informatie naar boven komt over de mogelijkheden in relatie tot de directe omgevingsfactoren zoals gemeente, UWV,

Vervoer stage

WLZ indicatie, Wajong etc.

Het vervoer naar de stage- of toeleidingsplek valt onder gemeentelijk

De locatieleider maakt het transitieplan dat het traject van onderwijs

vervoer en/of is verantwoordelijkheid van ouders. Als het een stage

naar eindbestemming beschrijft. Het uiteindelijk ingevulde transi-

betreft waarmee dus geen ZZP of PGB wordt ingezet kán het PWA col-

tieplan inclusief de evaluatie wordt beschouwd als onderwijskundig

lege in voorkomende gevallen de leerling zelf vervoeren. Dit is echter

eindverslag naar de vervolgplek waar de leerling naar uitstroomt.

geen regel, maar serviceverlening. Als er ZZP of PGB wordt ingezet
is er sprake van toeleiding en is de ouder verantwoordelijk voor het

Intergrip
Jongeren in beeld – nauwe samenwerking van scholen en gemeente
De scholen en gemeentes in de regio werken nauw samen om de leerling te volgen wanneer deze de overstap naar vervolgonderwijs, werk
of dagbesteding maakt. Zo houden we de leerling in beeld en zorgen
er samen voor dat de leerling op de goede plek komt en/of blijft.
Wanneer dat nodig is geven wij daarbij ondersteuning.
Wat betekent dat voor de leerling?
•

Vanaf 16 jaar neemt de school de leerlinggegevens automatisch op
in een digitaal volgsysteem. Dit systeem heet Intergrip.

•

Het volgsysteem bestaat uit twee delen:
In het eerste deel staat alleen of de leerling gaat uitstromen naar
onderwijs, arbeid of dagbesteding. Ook houden we bij wat de
vervolgstappen zijn.
In het tweede deel zetten we extra persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld waar de leerling goed in is, waar er hulp bij nodig is en
andere bijzonderheden. Voor dit deel moet de leerling toestem-
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vervoer, evt. samen met de vervolginstelling/werkgever.

Nazorg
In het kader van kwaliteitsverbetering en nazorg, wordt nagegaan of
de leerling een duurzame werkplek of dagbestedingsplek heeft na de
schoolverlating. Het doel is om te weten of het onderwijsaanbod goed
is afgestemd op aansluiting naar werk, activiteiten of dagbesteding
in een snel veranderende maatschappij. Daarbij beperken wij ons in
eerste instantie tot een check om te weten of de leerling nog op de
plek zit waar hij naar uitgestroomd is en hoe het met hem/haar gaat.
Indien er nog school gerelateerde vragen zijn kunnen we nog adviseren of ondersteunen waar dat nodig mocht zijn. Daarbij kan gedacht
worden aan doorverwijzen naar andere instanties waar we veel contact mee hebben
(bijv. Severinus, Lunetzorg, UWV, werkbedrijf).
De analyse van de antwoorden van de vragenlijst geeft ons de mogelijkheid om het onderwijsaanbod te verbeteren of aan te passen. De
check geeft ook aan of het OPP is uitgekomen en duurzaam is. In het
kader van “bestendiging” informeren we tot twee jaar na uitstroom
of de leerling zich nog op de uitstroomplek (dagbesteding, werk of
onderwijs) bevindt.
Nazorg heeft dus als doel te weten te komen hoe het met onze leerlingen gaat na de schoolverlating, komen ze goed terecht en waar
kunnen wij hen bijstaan voor een nog betere toekomst. En daarop
volgend, hoe blijven we ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk, zo
efficiënt mogelijk, doelgericht en aangepast aan de maatschappelijke
ontwikkelingen aanbieden.
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“Leren op
eigen wijze en
eigen tempo”
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7.structuur van het onderwijsaanbod
Het PWA college werkt met een Commissie voor de Begeleiding (CvB).

Deze kan gericht zijn op:

De commissie stelt het OPP vast en bespreekt regelmatig de voortgang

•

observatie/advies docent

van de ontwikkeling en de eventuele problematiek van leerlingen. De

•

advies ouder

CvB is er ook als vraagbaak voor ouders en teamleden en het cyclisch

•

ondersteuning in de klas; begeleiding leerling en docent/ onder-

volgen van de vorderingen van leerlingen in

wijsassistent

ParnasSys. Soms wordt ook problematiek in de thuissituatie van een

•

ondersteuning in een kleine groep

leerling besproken. Als er iets ingrijpends gebeurt in de thuisomgeving

•

individuele behandeling

stellen we het erg op prijs als ouders ons daarvan in kennis stellen.

Wanneer nieuwe leerlingen op onze school geplaatst worden dan voert

Ouders kunnen contact opnemen met de docent of de CvB, als het een

de logopedist een logopedisch onderzoek uit in het kader van het sa-

vraag is die de docent niet kan beantwoorden.

menstellen van een OPP. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diagnos-

De CvB bestaat uit de locatieleider (voorzitter), de psycholoog van

tisch onderzoeksmateriaal. Observatie, gesprek met kind, info vanuit

school en overige deskundigen, intern en extern zoals bv. logopedist,

dossier, docent en ouders, geven daarnaast belangrijke informatie.

de schoolarts (GGD), zorgconsulent of (gezins)voogd en MT-leden.

Concreet wordt er gekeken naar wat deze leerling op taalontwikkelingsgebied nog nodig heeft om het gestelde doel van het OPP te

Fysiotherapie

halen.

Soms is het mogelijk om fysiotherapie onder schooltijd in te zetten.

Wij zien logopedie als onderdeel van het lesprogramma waarbij mon-

Wat van belang is dat de fysiotherapie vanuit een onderwijskundige

delinge taaldoelen in het kader van de communicatie centraal staan.

vraagstelling noodzakelijk is, b.v. voor het bevorderen van de fijne

De logopedist coacht daarbij de docent om op een adequate manier

motoriek ten aanzien van schrijven. Ouders geven bij de leerkracht of

het taalaanbod en de communicatie af te stemmen op de behoeften

bij het OPP-gesprek met het CvB aan dat er een vraag is op het gebied

van de leerling. De logopedist werkt ook in de leerzones mee om in

van fysio. Het CvB bepaalt de aanvragen, kenmerk is dat de inzet van

kleine groepen gericht de taalvaardigheid te stimuleren, gerelateerd

fysiotherapie onder schooltijd een tijdelijk karakter heeft.

aan de leerroutes. De logopedist ondersteunt/behandelt de leerling
alleen individueel, wanneer deze aantoonbaar belemmerd wordt in

Logopedie

het leerproces t.a.v. het behalen van het OPP. Deze behandeling heeft

De logopedist op het PWA college is een communicatiedeskundige die

vaak betrekking op het gebied van de verstaanbaarheid, de communi-

zowel verbale als non-verbale communicatie centraal stelt in de leer-

catieve redzaamheid, de semantiek, syntaxis en de pragmatiek. De in-

ontwikkeling van leerlingen. De logopedist werkt nauw samen met de

dividuele behandeling is altijd van tijdelijke aard. Het CvB is leidend

teamleden. Soms kan er ook een logopedische hulpvraag komen, van

t.a.v. het indiceren van individuele behandelingen.

onderwijskundige aard.

PWA SCHOOL
23 | 39

Persoonsgebonden budget (PGB)

schoold in het professioneel “onder controle brengen” van leerlingen

Regelmatig vragen ouders de school of het mogelijk is om een deel van

die soms sterke fysieke uitingen laten zien. Als de veiligheid daarbij in

het PGB voor activerende of ondersteunende begeleiding in te zetten

het geding is grijpen wij op professionele wijze in.

in de school. Wij zijn van mening dat het aanleren van instrumentele

Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen en twee jaarlijks een

of sociale vaardigheden tot onze onderwijskundige verantwoordelijk-

leerlingtevredenheidspeiling.

heid behoort. Het is voor onze organisatie in praktische zin ondoenlijk
om personen, die door middel van een PGB op de werkvloer worden

Gedragsregels

ingezet, aan te sturen, te volgen en te begeleiden. Daarom gaan wij

Het PWA College heeft 5 vuistregels:

alleen met PGB-inzet akkoord als wijzelf daarin de initiatiefnemer
zijn. Dat kan bijv. in bepaalde situaties als er sprake is van ernstige di-

1.

Taalgebruik

dactische en pedagogische handelingsverlegenheid ten aanzien van de

Je spreekt met fatsoen, dus geen scheld- en schuttingwoorden.

begeleiding van de leerling en daardoor uitval in het onderwijs dreigt.

Je spreekt medewerkers aan met meneer/mevrouw of juffrouw/

Een ander argument om geen PGB in het onderwijs in te zetten voor

meester.

een individuele leerling is het principe van gelijkheid in ondersteuning

2.

en begeleiding van leerlingen.

Je gaat op een respectvolle manier om met elkaar (ook op social

In sommige situaties echter kan de zorg voor een leerling dermate
bovengemiddeld en arbeidsintensief zijn, dat wij inzet van een zorg-

media), met elkaars spullen en met het gebouw.
3.

budget onontbeerlijk vinden en dit met de ouders van het betreffende
kind bespreken.

Respect

Rust
We lopen rustig, blijven van elkaar af en praten rustig met elkaar.

4.

Mobieltje
Onder lestijd liggen mobiele telefoons en waardevolle spullen in

Veiligheid
De VSO-locatie is goed toegankelijk en voldoet aan alle normen t.a.v.

5.

Check

veiligheid. Er vinden regelmatig ontruimingsoefeningen plaats. Meer-

Zorg dat je op tijd bent en controleer voor je de klas binnengaat

dere personeelsleden zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

het volgende: mobiel in kluis, kauwgom uit je mond, pet af en jas

Zij kunnen reanimeren en EHBO verlenen. Een aantal personeelsleden

aan de kapstok of kluis.

is daarnaast nog in het bezit van een EHBO-diploma. Tevens is er in en
rond om ons gebouw permanente camerabeveiliging.
Het team van het PWA college draagt gezamenlijk zorg voor een veilig
pedagogisch klimaat en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Daar hoort bij dat wij, uiteraard op gepaste wijze, ingrijpen
als personen zich binnen de schoolomgeving in een onveilige situatie
bevinden. Die onveiligheid kan bijvoorbeeld ontstaan door agressief
gedrag waarbij fysiek geweld gebruikt wordt. Ons personeel is ge-
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je kluisje of telefoontas.

8.De ouders
Ouders worden minimaal twee keer per schooljaar in de gelegenheid

of als er geen omgangsregeling is.

gesteld om de voortgang van de ontwikkeling en de leerroute van hun

Er zijn op deze regel twee uitzonderingen:

kind te bespreken. De docent nodigt de ouders hiervoor uit. De leer-

•

de informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie

ling mag hier desgewenst bij zijn. Wij verwachten van ouders dat zij

niet op dezelfde manier aan de ouder met het ouderlijk gezag

gehoor geven aan deze besprekingen. Als ouders behoefte hebben aan

zou verstrekken;

een frequenter gesprek dan kan hiertoe altijd een verzoek worden
gedaan aan de docent.

•

de informatie wordt niet verstrekt als het belang van het kind
zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.

Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte
Informatie aan gescheiden ouders

wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te wor-

Op het moment dat er sprake is van een situatie waarbij de ouders

den gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt. Nieuwe adresge-

niet bij elkaar zijn, zullen we u verzoeken een scheidingsprotocol

gevens en bereikbaarheid worden bekend gemaakt.

in te vullen. Hierin leggen we de gegevens van beide ouders en de

Bij de ouderavonden en het ontwikkelingsgesprek wordt gevraagd

omgangsvorm vast. Volgens de wet is de school verplicht te rapporte-

aan ouders om zoveel mogelijk samen te komen. Daar waar dit niet

ren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of

mogelijk of gewenst is, wordt aan de CvB een verzoek gedaan om de

verzorgers. Deze verplichting blijft na scheiding bestaan.

gesprekken te scheiden. Als de CvB toestemt wordt de duur van elk

Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorzie-

separaat gesprek ingekort tot maximaal 60% van de reguliere tijd. Dus

ning aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de

als er voor een regulier oudergesprek 30 minuten staat wordt erbij

informatieavonden/oudergesprekken komen. Indien dit niet mogelijk

deze uitzonderlijke gevallen twee keer 20 minuten tijd besteed.

of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder/verzorger, de

Als communicatie aan een van de ouders niet is toegestaan, bv. van-

andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van

wege een gerechtelijke uitspraak, moet het schriftelijk bewijs hiervan

het kind.

aan de CvB worden overlegd.

Als dit niet het geval is, dan kan de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact opnemen met de school om andere

Bij nieuwe leerlingen legt de docent of locatieleider desgewenst een

afspraken ten aanzien van de informatievoorziening te maken. De

huisbezoek af, met als doel het kind beter te leren kennen en de

school heeft geen initiatiefplicht naar ouders die geen gezag hebben,

communicatie te bevorderen.

maar als zij erom vragen, moet er wel beroepshalve beschikbare in-

Er is minimaal een ouderavond per schooljaar. Dit is een avond aan

formatie gegeven worden over belangrijke feiten en omstandigheden

het begin van het schooljaar, waarbij de ouders van leerlingen uit de

die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. De

groep elkaar kunnen ontmoeten. Soms wordt er daarnaast nog een ou-

verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest

derbijeenkomst georganiseerd met een thema. De ouders krijgen ook
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nieuws door middel van een nieuwsbrief, die zo vaak uitkomt als nodig

MT-leden zijn adviseurs.

is. We maken daarvoor steeds vaker gebruik van de digitale

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

wijze van communiceren. Aan de ouders wordt verzocht het email-

De vergaderingen vinden plaats op de locatie Knegselseweg 8,

adres te verstrekken aan de administratie en het door te geven als er

aanvang 19.30 uur.

wijzingen zijn. We nemen in de communicatie de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig mee.

Data voor komend schooljaar zijn:
ma.

27-09-2021

ma.

14-03-2022

MR

di.

02-11-2021

di.

24-05-2022

Er is een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit teamleden en ou-

woe.

08-12-2021

woe.

29-06-2022

ders. De leden van de MR denken met het MT mee over beleid en ont-

do.

27-01-2022

wikkelingen binnen het onderwijs. Voor de gehele stichting Veldvest is
ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief.

Ouderbijdrage

Er is een Activiteiten Commissie (AC) bestaande uit teamleden van de

Voor het onderwijs op het PWA college hoeven geen kosten betaald te

afdelingen SO en VSO. Zij doen een beroep op individuele ouderhulp

worden, wij kennen ook geen ouderbijdrage. Door het schooljaar heen

of ondersteuning op school bij vieringen of projecten. Wij beschouwen

kan er aan ouders gevraagd worden om een incidentele bijdrage te be-

ouders als kritische gesprekspartners waarmee we graag een open dia-

talen, bijv. bij deelname van de leerling aan excursies en activiteiten.

loog voeren, zodat we van elkaar kunnen leren. De kennis zit immers

Donaties aan de school zijn altijd welkom! U kunt hiervoor de locatie-

niet alleen op de school. Door interactie met ouders kan er een rijkere

leider of de directie benaderen.

agenda ontstaan, waarover gesproken kan worden. Daarbij is wel onderscheid, het gaat om een verantwoordelijkheid voor het onderwijs

Verzekering

vanuit school en een meer opvoedkundige rol van ouders vanuit een

Elke leerling is onder schooltijd WA

thuissituatie. Afstemmen in het belang van het kind is daarbij dan de

verzekerd door middel van een

gezamenlijke verantwoordelijkheid. De school houdt ook regelmatig

collectieve schoolverzekering.

enquêtes om te vernemen waar de kwaliteit verbeterd kan worden.

Dit geldt ook voor de stagemomenten buiten school.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de samenstelling van de MR als volgt:

Daarnaast verwachten

Personeelsgeleding:

wij van iedere ouder

-

Simone Olde Agterhuis, secretaris

dat het kind in het

-

Jelle Bos

gezin WA-verze-

-

Loes Fleskens

kerd is. Als dat
niet het geval

26 | 39

Oudergeleding:

is kan er een

-

Klaas Brink(voorzitter MR) k.brink@mr.veldvest.nl

probleem

-

Marloes Groenen

ontstaan bij

-

Twanny Schueler- van Vroonhoven

het veroor-

op eigen
wijze leren
ontwikkelen
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zaken van schade aan een ander. Tijdens het spelen onder toezicht

de gegevens voor eerder genoemde doeleinden. Dit gebeurt altijd in

en soms ook gewoon per ongeluk, kan er wel eens iets mis gaan met

opdracht en onder verantwoordelijkheid van Veldvest. Met deze orga-

de bril of een ander eigendom van uw kind. Hiervoor is de school niet

nisaties zijn (verwerkers)overeenkomsten afgesloten, waarin o.a. is

aansprakelijk. U kunt schade aan brillen en eigendommen zoals mobie-

vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens

le telefoons, fietsen etc. niet op onze school verhalen. Daarom is het

beveiligd worden. De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel

belangrijk na te gaan of de gezinsverzekering deze schade dekt. Met

mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de

de docent kan overlegd worden om het risico te verminderen bv. een

gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.

bril bij het buitenspelen af te zetten. Wij vragen met klem om geen

Daarnaast worden de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

kostbare spullen van thuis mee naar school te brengen. Wij kunnen

Bovenstaande informatie is uitgebreider terug te lezen in de priva-

wel bemiddelen als we weten wie bij dergelijke incidenten de “ver-

cyverklaring van Veldvest, te vinden op de website www.veldvest.nl.

oorzaker” is, om te proberen tot een oplossing te komen.

Tevens vindt u hier het privacyreglement van de Stichting. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met functionaris gegevensbescher-

Privacy

ming via e-mail privacy@veldvest.nl.

In 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving

Speciale informatie met betrekking tot VSO-leerlingen

geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgege-

Identificatie

vens (Wbp) niet meer geldig is. De AVG zorgt onder meer voor: verster-

Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart

king en uitbreiding van privacy rechten, meer verantwoordelijkheden

(ID-kaart) nodig vanwege de identificatieplicht. Ook op school of on-

voor organisaties en werkgevers en dezelfde, stevige bevoegdheden

derweg naar school kan het zijn dat uw kind hiermee te maken krijgt.

voor alle Europese privacy toezichthouders.

Daarom is het raadzaam uw kind dit bij zich te laten dragen.

Het PWA College, onderdeel van Stichting Veldvest verwerkt van al

Belangrijke informatie voor ouders van leerlingen vanaf zeventien

haar leerlingen persoonsgegevens. Een goede omgang met deze gege-

jaar.

vens en het bewustzijn van de privacywetgeving is voor ons van groot

•

belang. Als onderwijsinstelling is Veldvest genoodzaakt persoonsgege-

moetkoming in de schoolkosten (de basistoelage). Vraag deze

vens van uw kind te verwerken om aan de (wettelijke) verplichtingen

tegemoetkoming bij voorkeur aan drie maanden voordat uw kind

te kunnen voldoen.

achttien jaar wordt. Deze tegemoetkoming is een gift. Ouders

De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks

krijgen dan geen kinderbijslag meer. Van de website www.duo.nl

van u als ouder zijn ontvangen, worden enkel verwerkt vanuit noodzakelijkheid voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

is het formulier te downloaden. Inlichtingen op tel.050-5997755.
•

Onze leerlingen komen niet in aanmerking voor een aanvullende

Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden uitsluitend met uw

toelage, omdat de VSO-school de boeken en leermiddelen voor

toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor

haar rekening neemt.

het gebruik van beeldmateriaal, medische gegevens, etc.

•

In een aantal gevallen is Veldvest verplicht om persoonsgegevens van
derde partijen verzocht worden te ondersteunen in het verwerken van

Een leerling van achttien jaar of ouder heeft het recht op een
ziektekostentoelage, bovenop de basistoelage. Dit is afhankelijk

uw kind te delen met andere organisaties of kunnen er commerciële
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Een achttienjarige leerling in het VSO heeft recht op een tege-

van het inkomen van de ouders.
•

De ziektekostenverzekering moet u twee maanden voordat uw

•

•

kind achttien jaar wordt aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Stichting Veldvest heeft ook externe vertrouwenspersonen.

Bij de belastingdienst kunt u drie maanden voor de achttiende

Contactpersoon: Marianne Langhout

verjaardag van uw kind zorgtoeslag aanvragen. Het formulier is te

Telefoon: 06 – 53 58 12 48

vinden op www.belastingdienst.nl

Mailadres: mariannelanghout@merlijnadviesgroep.nl

Als uw kind meerderjarig wordt zijn er verschillende (juridische)
maatregelen die u kunt treffen. Onder curatelestelling, bewind

Als dat nodig is, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke

voering en mentorschap zijn rechtsvormen waar u aan kunt den-

klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij het

ken. Verdere informatie en formulieren vindt u op www.recht-

PWA college is aangesloten:

spraak.nl

Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324

Klachtenprocedure

2508 EH Den Haag

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden

Telefoon: 070-3861697 (van 09.00 uur tot 16.30 uur)

fouten gemaakt. Ouders bespreken problemen in eerste instantie met

Email: info@gcbo.nl

de docent van het kind. Die zoekt samen met de ouders naar de beste

www.gcbo.nl

oplossing. Werkt dat niet, dan kan het probleem met het manage-

Een exemplaar van de klachtenregeling van het PWA college is te ver-

mentteam worden besproken. Bij onvoldoende resultaat staan de

krijgen bij de MT-leden en bij de interne contactpersoon.

interne contactpersonen van de school klaar.

Er is ook een meldpunt van de inspectie op het gebied van sociale

Dat zijn: Susan Luijten, Janneke Tiggelaar en Leonie Mooren, bereik-

veiligheid: 0900-1113111. Daarnaast heb je loket onderwijsinpectie:

baar via school tel 040-2534300. Zij zijn door het bestuur benoemd

088-6696060

om ervoor te zorgen dat:
•

•

Klachten van ouders altijd serieus genomen worden en op een

Afspraken over de omgang en gedrag

passende manier worden afgehandeld. In overleg met de inter-

•

Alle leerlingen moeten op tijd op school zijn. Vanaf 8.25 uur

ne contactpersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden

kunnen de leerlingen de school binnenkomen en is er personeel

om tot de beste oplossing te komen. De contactpersonen wijzen

aanwezig. Het is gebruikelijk om VSO-leerlingen zelfstandig hun

ouders de weg, waar zij met hun klacht heen moeten. Daarvoor is

weg binnen het schoolgebouw te laten vinden. Als ouders de leer-

een stroomschema voorhanden dat gevolgd wordt.

ling komen brengen mag de leerling slechts tot de ingang worden

Kinderen met hun klachten altijd serieus genomen worden en op

begeleid. Dit bevordert de zelfredzaamheid van de leerling en er

een passende manier worden behandeld. Omdat het voor onze
doelgroep leerlingen lastig is om contact te maken met een ex-

is altijd toezicht van personeel.
•

U kunt met de docent praten over de ontwikkeling van uw kind,

terne vertrouwenspersoon, hebben we bovengenoemde personen

tijdens de voortgangsgesprekken. Daarnaast is het altijd mogelijk

voor leerlingen aangemerkt als vertrouwenspersonen. Het stroom-

om op een ander tijdstip de docent te spreken, op afspraak.

schema is ook bij leerlingen van toepassing.

•

In de VSO-groepen maken leerlingen gebruik van een schoolagen-

De contactpersonen volgen jaarlijks nascholingsdagen om hun kennis

da. De docent en de ouders kunnen vragen of speciale zaken die

bij te houden en zij winnen regelmatig advies in bij de externe ver-

de aandacht vragen daarin kwijt. Teamleden en ouders informe-

trouwenspersonen.

ren elkaar ook via email en Parro. Ouders kunnen met de docent
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•

afspreken hoe zij omgaan met de communicatie.

aan, maar ook de ouders. Leerlingen die hiervoor in aanmerking

Wij leren onze leerlingen om respectvol met elkaar om te gaan.

komen, krijgen van ons een lesaanbod om goed te leren omgaan

Daarom verzoeken wij u om ook uw houding binnen onze school-

met sociale media. Dit doen we om problemen en escalaties te

muren daarop af te stemmen, als voorbeeld voor onze leerlingen.

voorkomen. De school heeft verder ook duidelijke gedragsregels
waar we ons aan houden en waar de leerlingen van op de hoogte

Overige zaken

zijn. Wij accepteren geen (digitaal) pestgedrag, discriminatie en

•

seksuele intimidatie.

De sportkleding moeten ouders zelf aanschaffen voor de leerling.
De voorschriften daarvoor zijn: een sportshirt met korte mouwen,

•

een nette sportbroek, sportsokken en stevige binnensportschoe-

met aanstootgevende teksten of afbeeldingen en té blote of uit-

nen (geen zwarte zolen). Voor de leerlingen die nog niet kunnen
strikken is sluiting met klittenband handig. Verder is nog nodig:

•
•

•

Op het PWA college hebben we ook een milde kledingcode. Shirts
dagende kleding vinden wij geen geschikte schoolkleding.

•

Wij organiseren regelmatig activiteiten waaraan, in principe, alle

een handdoek voor het douchen na de gymles en verzorgingspro-

leerlingen mee kunnen doen. Mocht het voor ouders lastig zijn

ducten zoals doucheschuim, haarborstel of kam en deodorant.

om de eventuele kosten voor deze activiteiten te betalen dan kan

Als de leerling niet zindelijk is, moeten de ouders zelf zorgen voor

een beroep gedaan worden op de stichting Leergeld, dat ouders

wegwerp luiers. Dat geldt ook voor maandverband.

helpt bij betalen van extra uitgaven voor buitenschoolse activitei-

Als de leerling nog niet zo zelfredzaam is, is het handig als (win-

ten. Het adres van de Veldhovense afdeling is:

ter) kleding is gemerkt met de naam. Als er iets kwijtraakt, laat

Stichting Leergeld Veldhoven, www.leergeld.nl

het ons dan even weten.

Telefoonnummer: 06-12880601

Ouders ontvangen altijd bericht als het kind onderzocht of getest

Emailadres: leergeld.veldhoven.eo@gmail.com

moet worden, bijvoorbeeld als er een TLV moet worden aange-

Ook in veel andere gemeentes is de Stichting Leergeld actief.

vraagd. Wij testen geen leerlingen voor het aanvragen van een

•

PGB of voor een andere zorgindicatie dan onderwijs. Daarvoor

Naschoolse opvang

moet u zelf actie ondernemen via andere instanties.

Na reguliere lestijd is er de mogelijkheid om uw kind bij ondermeer

Het PWA college wil bewust eten van fruit en groenten bevorde-

Severinus aan te melden voor naschoolse opvang. Severinus verzorgt

ren. Om die reden vinden wij het meebrengen van koek en snoep

binnen het gebouw van het VSO elke dag opvang tot 18:30uur.

door VSO-leerlingen, af te raden. Wij verkopen daarom ook geen

Ook tijdens de schoolvakanties biedt Severinus een doorlopend

frisdranken en snacks uit automaten. Wij verzoeken ouders hier

programma voor uw kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar

rekening mee te houden en het eten van gezonde tussendoortjes

Severinus. Telefoonnummer: 040 258 63 11.

en lunch, samen met ons, te stimuleren.
•
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Ook op onze school kan het voorkomen dat er (digitaal) gepest

Schoolverzuimregeling

wordt en dat het internet verkeerd gebruikt wordt. Wij letten

De school laat leerlingen toe in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Op

daar op school uiteraard heel goed op, maar vinden dat de eerste

de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het

verantwoordelijkheid bij de ouders ligt. Wanneer wij merken

kind vijf jaar wordt, is het kind leerplichtig. Het kind moet dan op een

dat leerlingen elkaar vanuit thuis, via het internet of op andere

school ingeschreven staan. Vanaf dit moment zijn de ouders verplicht

wijze pesten, dan spreken wij niet alleen de leerlingen hierop

om ervoor te zorgen dat het kind de school bezoekt. De volledige

leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere
zestien jaar wordt. Daarna volgt de kwalificatieplicht tot de leeftijd
van 18 jaar. De kwalificatieplicht is een onderdeel van de Leerplichtwet. Voor de volledige SO leerlingpopulatie geldt dus dat alle leerlingen leerplichtig zijn.
Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet hoeft een kind niet naar
school wanneer:
a. De school is gesloten of het onderwijs is geschorst.
b. Schoolbezoek is verboden op grond van overheidsvoorschriften.
c. De leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot
de school ontzegd is.
d. De leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.
e. De leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit
godsdienst of levensovertuiging, verhinderd is de school te be
zoeken.
f. De leerling vanwege een specifieke aard van het beroep van één    
van de ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met
hen op vakantie kan gaan.
g. De leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd
is de school te bezoeken, zoals verhuizing, huwelijk of uitvaart
van naaste familieleden.
Voor de regels e,f en g moeten ouders een schriftelijke aanvraag
indienen bij de locatieleiders. Verlof kan voor maximaal 10 dagen per
jaar worden ingediend. Verlof is niet mogelijk 2 weken voor en na de
zomervakantie.
Een verlofformulier is te downloaden via onze website.
Onze regel is: geen extra vakantie buiten de schoolvakanties! Voor
een doktersbezoek hoeft u geen formulier in te vullen, maar moet u
wel de leerkracht informeren. Als uw kind ziek is, moet u dit
’s morgens aan de administratie doorgeven. U kunt de school bellen vanaf 08.15 uur. Als u uw kind niet tijdig ziek meldt kunt u in de
problemen komen. Net als alle andere onderwijssectoren zijn wij

school meldt
via ParnasSys het
ongeoorloofd verzuim aan
het verzuimregister van DUO. DUO geeft
het verzuim door aan de leerplichtambtenaar van
de gemeente. Het verzuimregister helpt om het ongeoorloofd
verzuim goed in beeld te krijgen. Een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim.
Zo zijn leerlingen beter in beeld bij de school, het samenwerkingsverband en bij de
gemeente. Dit helpt bij het terugdringen van ongeoorloofd verzuim.

vanaf 1 april 2017 met een digitaal verzuimregister gaan werken. De
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9.JAARVERSLAG & JAARPLAN
Jaarverslag schooljaar 2020-2021

gekozen om over te gaan tot schoolverlenging van een aantal maanden

VSO Prins Willem-Alexanderschool

in de vorm van arrangementen.

Het team van de Prins Willem-Alexanderschool wil eigentijds en

Middelen werkdrukverlaging

kwalitatief goed onderwijs bieden. Hierbij houden we rekening met

Vanuit de overheid werden middelen ter beschikking gesteld voor

landelijk actuele ontwikkelingen. Het team heeft de afgelopen jaren

werkdrukverlaging. Het team van de PWA koos voor schooljaar 2020-

sterk geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat, afgestemd op de

2021 voor continuering van de keuze van vorig schooljaar: extra inzet

individuele behoeften van de leerlingen.

van onderwijsassistentes en overlap in leerkrachturen.

Het schooljaar 2020-2021 was het eerste schooljaar van de schoolplan-

Alle teamleden zijn door de directie in mei 2021 uitgenodigd om hun

periode 2020-2024. Het schoolplan is leidend voor de verdere ont-

mening te geven met betrekking tot het effect van de keuze die in

wikkelingen en ambities van de schoolorganisatie. De onderwijskun-

schooljaar 2020-2021 gemaakt is.

dige koers in het schoolplan en de ontwikkelingen van onder andere

Ook zijn zij uitgenodigd om (eventuele nieuwe) behoeften in beeld

Passend onderwijs zijn belangrijke richting-gevers in deze. Ook dit

te brengen. Er is een voorstel gemaakt op basis van de inbreng van

schooljaar waren de gevolgen van de coronapandemie van invloed op

teamleden. Dit voorstel is door de personeelsgeleding van de MR in

de manier waarop we ons onderwijsaanbod hebben vorm gegeven.

juni 2021 goedgekeurd.

Kengetallen

Invulling vacatures schooljaar 2020-2021

Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 telde de PWA 229 leerlingen,

Gedurende schooljaar 2020 -2021 hebben zich enkele personeelswis-

verdeeld over de SO- en de VSO-locatie.

selingen voorgedaan. Hierdoor zijn er enkele tussentijdse vacatures

De SO-locatie telde 85 leerlingen, verdeeld over 6 groepen, De VSO-lo-

ontstaan voor leerkrachten.

catie telde 144 leerlingen, verdeeld over 10 groepen.

Daarnaast waren er meerdere vacatures voor langdurige vervangingen
op zowel het SO als VSO.
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Groei aantal leerlingen

Alle vacatures zijn naar tevredenheid ingevuld.

In januari 2021 bleek dat er op de SO-locatie wederom sprake was van

Ook voor het nieuwe schooljaar zijn er in te vullen reguliere vacatures

een plaatsingswachtlijst.

en vervangingen op zowel het SO als VSO. De procedures hiervoor zijn

Het VSO laat een stabiel beeld zien m.b.t. het leerlingenaantal.

inmiddels afgerond.

Echter vanwege de coronacrisis hebben enkele leerlingen die eind dit

Alle regulier aangestelde personeelsleden met een tijdelijke be-

schooljaar uit zouden stromen hun stageperiode niet goed kunnen af-

noeming in schooljaar 2020-2021 krijgen met ingang van het nieuwe

ronden. In overleg met ouders en SWV is er in de meeste gevallen voor

schooljaar een vaste aanstelling.

Onderwijsontwikkeling

delen. Communicatie met en informatie naar ouders was in deze periode een belang-

In schooljaar 2020-2021 is er, ondanks corona, op meerdere domeinen

rijk punt van aandacht en vroeg om voortdurende alertheid en afstemming van zowel

onderwijsontwikkeling op gang gekomen en/of voortgezet. Voor een

team als MT.

aantal domeinen geldt dat er vertraging is opgetreden m.b.t onderzoek en invoering van bv methodes en/of methodieken.

Nationaal Programma Onderwijs

Coronacrisis

terie van OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren

Het aanhouden van de coronacrisis vanaf februari 2020 leidde ook dit

van het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis en Lock downs. Om de middelen

schooljaar tot een schoolsluiting medio december 2020. De ervaring

toegewezen te krijgen moeten alle scholen een plan indienen bij het ministerie van

die opgedaan was tijdens de eerste schoolsluiting in maart 2020 kwam

OCW, het zogenoemde NPO-plan

goed van pas. Het online onderwijs/digitaal contact werd direct

Hiervoor hebben we eerst een schoolscan gemaakt om a.h.v. een analyse de achter-

opgepakt. Afhankelijk van de groepen en de mogelijkheden van de

standen in beeld te brengen op leerling-, groeps- en schoolniveau. Vervolgens hebben

leerlingen werden in enkele dagen online lessen, dan wel groeps- of

we interventies voor verbetering van onze onderwijskwaliteit benoemd, die we kunnen

leerlingcontacten, gerealiseerd. Daarnaast kregen leerlingen ‘thuis-

uitvoeren met behulp van de toegekende middelen. De opties voor verbetering, in de

werk’, bestaande uit papieren of digitale opdrachten, ook weer

vorm van interventies, staan op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs

afhankelijk van het niveau en de mogelijkheden van de leerlingen.

(zie NPO-plan PWA 2021-2022).

Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het minis-

Tijdens de lockdown zijn er dagelijks leerlingen die in een kwetsbare
positie verkeerden of die ouders hadden die werkzaam waren in cruci-

Evaluatie Speerpunten jaarplan schooljaar 2020-2021

ale beroepen, op school opgevangen.

Schooljaar 2020-2021 was het eerste schooljaar van de planperiode 2020-2024. De do-

Team-overleggen werden digitaal georganiseerd. Er was wekelijks (in

meinen van ontwikkeling zijn in het schoolplan 2020-2024 beschreven en geoperationa-

sommige situaties vaker) contact tussen leerkrachten en ouders, om

liseerd tot speerpunten van beleid. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in een praktisch

zo het welzijn van leerlingen in hun thuissituatie te kunnen volgen.

jaarplan volgens de PDCA-cyclus en een jaarplanning.

Op 8 februari 2021 opende de SO-afdeling haar deuren.
Op 22 februari was het de beurt aan het VSO. De verplichte 1,5 meter

Voor de volledige versie van het jaarverslag zie de website van de school.

afstand, ook tussen leerlingen onderling, maakte het noodzakelijk
gefaseerd onderwijs aan te bieden. Dit betekende concreet dat de
leerlingen 2-3 fysieke lesdagen per week hadden. Daarnaast waren er
beperkt online lessen en kregen leerlingen voor de dagen dat ze niet
naar school gingen ‘thuiswerk’.
Op 7 juni ging ook het VSO volledig open.
Vanaf het moment dat de scholen weer open gingen waren er dagelijks afwezige personeelsleden vanwege thuisquarantaine of besmetting. Dit maakte het organiseren van de groepsbezetting en het
onderwijsaanbod tot een voortdurende uitdaging op beide locaties.
Deze periode vroeg van teamleden veel flexibiliteit in denken en han-
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Jaarplan VSO 2021-2022

Nationaal Programma Onderwijs
Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, geïniti-

Het team van de Prins Willem-Alexanderschool wil eigentijds en

eerd door het ministerie van OCW, extra budget voor het wegwerken

kwalitatief goed onderwijs bieden. Hierbij is het bewust omgaan met

van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs naar aanleiding

verschillen tussen leerlingen en het zoveel mogelijk onderwijs bieden

van de coronacrisis en Lock downs. Om de middelen toegewezen te

afgestemd op hun individuele ondersteuningsbehoeften, kenmerkend

krijgen moeten alle scholen een plan indienen bij het ministerie van

voor onze school.

OCW, het zogenoemde NPO-plan. Ook de PWA heeft een NPO-plan ge-

We steken in op het aanleren van vaardigheden die de leerlingen van

maakt. In dit plan staat beschreven hoe de beschikbare middelen aan

nu nodig hebben om in de toekomst, vanuit hun eigen mogelijkheden,

de hand van de schoolscan en de gekozen interventies, ingezet gaan

als volwaardig burger aan de maatschappij te kunnen deelnemen. We

worden in schooljaar 2021-2022.

willen onze leerlingen laten groeien naar zo veel mogelijk zelfstandig-

(zie NPO-plan PWA 2021-2022).

heid. We willen hen leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. Niet alle leerlingen kunnen evenveel

Het belang van ICT en digitale vaardigheden

aan. Dat geldt zeker voor onze leerlingenpopulatie. Dat vraagt van de

Het is belangrijk dat teamleden de beschikbare toepassingen m.b.t.

teamleden om goed te kunnen en willen afstemmen op de verschillen

ICT en social media op een verantwoorde manier weten te gebrui-

tussen leerlingen, op zowel het pedagogisch vlak, als op het onder-

ken. We zien het als onze opdracht om leerlingen hierin wegwijs te

wijsaanbod.

maken zodat zij kennis en vaardigheden opdoen en een mentaliteit
ontwikkelen om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld

Van groot belang is ook de overdracht van waarden en normen, het

van vandaag en morgen. Komend schooljaar blijven ICT en digitale

cultureel gedachtegoed. Om leerlingen voor te bereiden op een vol-

vaardigheden een belangrijk speerpunt op beide locaties.

waardig burgerschap in de maatschappij, hebben school en leerkracht
een niet te onderschatten verantwoordelijkheid. Op onze school zijn

Loopbaanoriëntatie, vakonderwijs en intern/extern (A)TC

de zorg voor een goed pedagogisch klimaat en aandacht voor waar-

Het onderwijsaanbod voor Loopbaanoriëntatie (LOB) gaan we organi-

den en normen, aspecten die voortdurend op de agenda van eenieder

seren vanaf de brugklas voor alle leerlingen met een OPP 3, 4 en 5.

staan.

We willen de organisatie van het vakonderwijs in relatie tot uitstroom
verder stroomlijnen en borgen (bijv. de inzet van vakdocenten en

Ouderbetrokkenheid

mentor scherper definiëren).

De betrokkenheid van ouders is een steeds belangrijker aspect binnen

We starten een pilot waarbij leerlingen met een uitstroomperspectief

onze onderwijsorganisatie. We willen ouderbetrokkenheid breder gaan

gericht op arbeid, werknemersvaardigheden kunnen trainen in het

zien dan het uitwisselen van informatie.

externe (Arbeids)trainingscentrum van Stichting Speciaal Onderwijs

Het contact tussen teamleden en ouders/verzorgers is maatwerk, er

Eindhoven (SSOE). Voor leerlingen die uitstromen naar dagbesteding

wordt uitgegaan van de behoefte van leerlingen, ouders/verzorgers en

ontwikkelen we komend schooljaar een intern (Arbeids)trainingscen-

teamleden. We hechten waarde aan ieders inbreng vanuit wederzijds

trum.

respect.

Techniek krijgt een steeds prominentere plaats binnen het vakaanbod
vanuit het landelijke project STO (Sterk Techniek Onderwijs). We werken hierbij nauw samen met o.a. het Sondervick College.
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Speerpunten Schooljaar 2021-2022
•

Keuze m.b.t. volgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling
(ZIEN!).

•

Invoeren van het programma ‘Jongleren en Werken’.

•

Invoeren methodiek Deviant voor leerlingen met arbeidsgerichte
uitstroom leerroute 3, 4 en 5.

•

Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van
leerlingen.

•

Digitale vaardigheden en inzet ICT : het programma Studiemeter(gekoppeld aan Deviant) en het programma Gynzy (remediërend) implementeren in meerdere groepen.

•

Mogelijkheden kinderboerderij voor onderwijsdoeleinden vergroten (voor leerlingen uitstroom arbeid) en beleving (voor leerlingen SO en leerlingen uitstroom dagbesteding) vergroten.

•

Onderwijsaanbod voor MG-leerlingen vanuit de LACCS-principes
vorm geven.

•

Starten met het vormgeven van een Intern Arbeidstrainingscentrum, vooral gericht op uitstroom dagbesteding.

•

Pilot extern (A)TC. Leerlingen met uitstroom (beschutte) arbeid
kunnen gedurende de pilot komend schooljaar aanbod volgen op
het Trainingscentrum van Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
(SSOE).

•

Participeren binnen het landelijk project Sterk Techniek Onderwijs.

•

Onderwijsinhoudelijke samenwerking VSO/ Sondervick College
verder uitbouwen

•

Aandacht voor relatie en aanpak pedagogisch klimaat/gedrag van
leerlingen.

•

Leren omgaan met Social Media, (voordelen versus gevaren).

•

Inventariseren activiteiten burgerschap met als uitgangspunt/onderlegger het Raamleerplan Burgerschap.

•

Communicatie met ouders optimaliseren (van voornamelijk informeren naar meer participeren).

*De uitgebreide versie van het jaarplan is te vinden op de website
van de PWA
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10.Regeling school -en vakantietijden
Voor VSO-leerlingen (vanaf 12 jaar) geldt dat er op jaarbasis minimaal

Vakantierooster

1000 lesuren moeten zijn. Er is voor dit schooljaar 1016 uur ingeroos-

Herfstvakantie		

25-10-2021 t/m 31-10-2021

terd.

Kerstvakantie		

25-12-2021 t/m 08-01-2022

Het VSO gaat op weekbasis 26,5 lesuur geven.

Voorjaarsvakantie

28-02-2022 t/m 05-03-2022

2de paasdag		

18-04-2022

Maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van

Koningsdag		 27-04-2022

08.45 u. - 10.30 u les (1.75 lesuur)

Meivakantie		

25-04-2022 t/m 08-05-2022

10.30 u. - 10.45 u. pauze

Bevrijdingsdag		

05-05-2022

10.45 u. - 12.15 u. les (1,5 lesuur)

Hemelvaart		

26-05-2022 t/m 29-05-2022

12.15 u. - 12.45 u. pauze

2e Pinksterdag		

06-06-2022

12.45 u. - 15.15 u. les (2,5 lesuur)

Zomervakantie		

25-07-2022 t/m 04-09-2022

Woensdag van 8.45 u. - 10.30 u les (1,75 lesuur)

Data die van belang zijn in 2021-2022

10.30 u. - 10.45 u. pauze

Deze data worden via de agenda van onze website (www.pwaveldho-

10.45 u. - 12.30 u. les (1,75 lesuur)

ven.nl) gecommuniceerd. U krijgt tijdig een reminder.

Een lesdag bedraagt: 5.75 uur. Een woensdag bedraagt: 3,50 uur
Studiedagen voor het SO/VSO
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maandag

20-09-2021

dinsdag

23-11-2021

woensdag

02-02-2022

donderdag

31-03-2022

dinsdag		

07-06-2022

vrijdag		

22-07-2022

11.De resultaten van het onderwijs
Uitstroomgegevens VSO:
In dit schema worden de uitstroomgegevens tussen 1 oktober 2019
en 1 oktober 2020 weergegeven. Deze datum heeft te maken met de
teldatum voor het onderwijs waarbij de gegevens worden gebruikt om
bij het bestuur en de inspectie de juiste kengetallen aan te leveren.
Het loopt dus altijd wat achter op de actuele uitstroomcijfers.
Tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 zijn 29 VSO leerlingen uitgestroomd.
OPP

aantal leerlingen

bestemming

Leerroute 5

2

1x VSO-school
1x vervolgonderwijs

Leerroute 3/4

26

2x VSO-school
2x vervolgonderwijs
7x arbeid
14x dagbesteding
1x onbekend

Leerroute 1/2

1

1x dagbesteding
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12.Namen en functies van medewerkers
Managementteam:
Jane van der Heijden, directeur
Femke Ritz, locatieleider SO
Nicole Sleegers, senior management assistent
Noor van Dongen, locatieleider VSO
Psychologische pedagogische dienst:
Gea Terpstra-Haagsma, psychologisch assistente
Hedwig Altink van den Hout, schoolpsycholoog
Lisette Termeer- Geilleit, psycholoog/orthopedagoog
Nicky Willekens, psycholoog
Roos van Zelst, psycholoog
Secretariaat/Administratie:
Charlotte Theuws, administratief medewerker
Nicole van Lierop, administratief medewerker
Facilitaire dienst:
Ad Engelen, conciërge VSO/Boerderij
Bjorn Savenije, conciërge VSO
Han Jousma, conciërge SO/Boerderij
Mark Groenen, conciërge VSO
Lydia van Heijster-Kopec, huishoudelijk medewerker
Melanie Adriaans, huishoudelijk medewerker
Mijke van de Molengraft, huishoudelijk medewerker
(Vak)docenten:
Aloy Tenbült
Annemarie van Gils
Annemieke Verhees
Anouk Jansen
Birgit Hansen
Bregje Smits-Boll
Carien Jansen-Smits
Didier Toemen
Eefje Kampinga
Evelien Clement
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Germa van den Boomen (vakdocent horeca )
Hanneke van den Bergh
Harry van het Hof
Inge van der Hijden
Inge Kennis
Janneke Tiggelaar (contact- vertrouwenspersoon)
Karen Jongeneel
Karien German
Leonie van Mooren (contact- vertrouwenspersoon)
Lieke Kivits
Loes Fleskens- van Glabbeek
Meike van der Meijden (vakdocent zorg en welzijn)
Micky Aarnout (docent Groen&Dier)
Nashrina Musahal
Niels Hendriks
Peer Neggers (vakdocent STO)
Peter van Gameren (vakdocent techniek/stage)
Petra Huijbers
Roos van den Brom (NT2 , Taal & communicatie)
Sanne Visser
Susan Claassen (vakdocent gym)
Susan Luijten (contact- vertrouwenspersoon)
Susan Versleeuwen- van den Eeden
Tessa van de Laar-Momberg
Tessa Weijgers-van Hulten (vakdocent gym)
Yolanda Wilken (SO-SBO)
Yvonne Kemp
Willemijn Pasterkamp (vakdocent gym)
Onderwijsassistentes:
Anita Ansems-Antonis
Bas Everstijn
Bianca Kelders
Charlotte Kox-van der Heijden
Charlotte Theuws
Chella de Wert- Koemans
Chris Schellekens

Cobie Boonstra-de Bourgraaf
Dian du Floo (SO-SBO)
Frank van Geirt
Henriëtte Mandigers-Beekwilder
Kim Smits
Kim van Kaathoven
Kim van Wifferen
Lottie Ector- van Diessen
Louise-anne der Kinderen
Maloe van der Heijden
Manon Boesten
Meike Schel-Boesten
Merle den Ouden
Nancy Mook
Susan Wouters
Susanne van Erp-Stabel
Wendy Rutten
Leraarondersteuners:
Angelique van Zandvoort
Demi Castelijns
Iris van der Heijden
Jelle Bos, ICT, pedagogisch medewerker
Lisa Durk, muziek en crea VSO
Noortje van Luijt
Logopedist:
Evi van Mol
Simone Olde Agterhuis
Gedetacheerden:
Ingrid Kerkhofs, fysiotherapeut Severinus
Julia van Ham, fysiotherapeut Severinus

Prins Willem-Alexanderschool
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