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01. De School

1.1 Waar komt de naam De Parel vandaan?
De Parel is een school voor Speciaal Onderwijs, Revalidatie en Zorg. De school kreeg de naam De Parel omdat: Niet in alle oesters 
groeien parels. Alleen in die oester met een klein mankementje. Ons logo verbeeldt de groei van een Parel, het symbool voor 
uiterlijke en innerlijke rijkdom. 
 
 
1.2 Welke leerlingen kunnen naar De Parel?
De Parel is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronische zieke 
kinderen kunnen hier terecht voor onderwijs, revalidatie en zorg. 

In zijn algemeenheid kunnen wij zeggen dat onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend 
orthopedagogische en orthodidactische benadering in combinatie met revalidatie en/of zorg. Leerlingen die onze school 
bezoeken; 
 • hebben een lichamelijke beperking, of zijn chronisch ziek.
 
Daarnaast hebben ze mogelijk ook: 
 • een verstandelijke handicap; 
 • een ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld in het autistisch spectrum;
 • een sociaal-emotionele problematiek gekoppeld aan de beperking.
 
 
Organisatie onderwijs
Het onderwijs op De Parel is verdeeld over drie stromen. Op de A- en B-stroom volgen leerlingen met een lichamelijke beperking 
en/of chronische ziekte het lesprogramma van de reguliere basisschool. Leerlingen met een meervoudige beperking krijgen op de 
C- stroom aangepast onderwijs waarbij het onderwijs met behulp van kleine stapjes wordt aangeboden.  
Het voortgezet speciaal onderwijs op De Parel, de VSO-afdeling, biedt onderwijs voor leerlingen met een meervoudige beperking 
in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, waarbij het lopen van interne stage en externe stage tot de mogelijkheden behoort. 
 
 
1.2.1 Openbaar onderwijs
Onze openbare school is toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. De toelating is 
niet afhankelijk van het verlenen van een geldelijke bijdrage door de ouders.  

 
1.2.2 Toelaatbaarheid
Toelating tot De Parel is alleen mogelijk op basis van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een TLV wordt afgegeven door het 
samenwerkingsverband (SWV) dat in hetzelfde postcodegebied actief is als waar het kind woont. 

De Parel verzorgt onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Daarnaast kan er sprake zijn van 
ernstige leerproblemen in combinatie met een beperking/ziekte. 
Het is van groot belang dat de (voor)school waar het kind vandaan komt, de ouders en De Parel, met elkaar in gesprek gaan om 
samen vast te stellen of De Parel kan voldoen aan de hulpvraag/ ondersteuningsbehoefte van het kind. Als alle drie de partijen 
het daarover eens zijn stellen ze samen de TLV op, de (voor)school van herkomst is in principe de aanvrager.
De toelaatbaarheidscommissie van het SWV beoordeelt of het proces transparant is verlopen en of er inderdaad sprake is van 
een lichamelijke of chronische belemmering die het functioneren in het reguliere onderwijs onmogelijk maakt. Op basis daarvan 
beslissen zij welke categorie van zorgzwaarte zij toekennen (categorie hoog, midden, laag) om het onderwijs op De Parel mee te 
bekostigen. Na akkoord van het SWV wordt het kind toegelaten op De Parel. 
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Het is voor De Parel een voorwaarde dat de kinderen in een (kleine) groep kunnen functioneren en er interactie tussen leerkracht 
en kind plaatsvindt. Een constante intensieve begeleiding waarbij sprake is van 1 op 1, waardoor er een te grote belasting 
ontstaat voor de gehele groep, kan een reden zijn om niet tot plaatsing over te gaan. Ten aanzien van de zelfredzaamheid zullen 
de kinderen enigszins zelfstandig aan een opdracht kunnen werken en genoeg kunnen profiteren van een groepsgericht aanbod.
Voor het VSO op De Parel wordt opnieuw een TLV aangevraagd bij het samenwerkingsverband VO. Deze TLV is geldig tot het 
schooljaar dat de leerling 16 jaar wordt. Daarna wordt een TLV aangevraagd tot het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt. In 
het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt stroomt hij/zij uit naar een vorm van dagbesteding. 

1.2.3 Extra ondersteuning voor de leerling op school
Als er voor een leerling extra intensieve begeleiding bij zorg- en onderwijsondersteuning nodig is in de klas dan gaan ouders 
en school in gesprek. De hulpvragen voor deze extra ondersteuning kunnen zowel op zorg, gedrag en/of ondersteuning bij het 
onderwijs liggen. Vanuit de indicatie van de leerling (Jeugdwet of Wlz) kan er individuele begeleiding ingezet worden. Op de Parel 
hebben wij ervoor gekozen deze ondersteuning te laten verzorgen door Happy2move. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
esther.stutterheim@deparelhaarlem.nl. 

1.3  Het schoolbestuur  
Spaarnesant is een openbare stichting voor primair onderwijs in de gemeente Haarlem. Spaarnesant heeft 25 zelfstandige 
schoollocaties, waarvan 21 voor basisonderwijs, 2 speciale basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs. In Hoofddorp is 
een nevenvestiging van de Van Voorthuijsenschool voor speciaal onderwijs gevestigd.

Bij Spaarnesant werken ca. 850 medewerkers en ontvangen bijna 7.000 leerlingen onderwijs. Spaarnesant heeft een College van 
Bestuur en Raad van Toezicht, die namens de gemeente Haarlem het wettelijk toezicht heeft op de openbare stichting. 

De bestuurder Marten Elkerbout heeft de dagelijkse leiding over de stichting. Hij wordt hierbij ondersteund door de directeur 
bedrijfsvoering/plaatsvervangend bestuurder, twee stafdirecteuren en het stafbureau. Het bestuurskantoor is gevestigd aan de 
Schipholpoort 2 te Haarlem. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Spaarnesant, de GMR, is voor het bestuur aanspreekbaar voor alle 
bovenschoolse onderwerpen. In de GMR zijn ouders en personeelsleden namens alle scholen vertegenwoordigd. 

Meer informatie over Spaarnesant kunt u vinden op www.spaarnesant.nl 
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02. Waar staan wij voor?

2.1 De Kernwaarden van Spaarnesant

2.1.1 Sterk in leren
Stichting Spaarnesant is een vooruitstrevende, openbare onderwijsorganisatie die vanuit persoonlijke aandacht een bijdrage 
wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen vanuit de waarden: alle kinderen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden zodat 
de leerlingen op onze scholen beschikken over: cognitieve, sociale en emotionele competenties die het hen mogelijk maakt een 
goede start te maken in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Stichting Spaarnesant wil zich onderscheiden van andere 
schoolbesturen door vanuit de eerdergenoemde waarden, accenten te leggen in het handelen en in het onderwijs. 

2.1.2 Visie Spaarnesant
Goed onderwijs bestaat uit meer dan het nastreven van meetbare onderwijsresultaten in de kernvakken: leerlingen moeten zich 
kwalificeren voor hun toekomst, hun persoonlijkheid ontdekken en ontplooien en zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan de 
samenleving. De kern van de onderwijsvisie van Spaarnesant is dat alle scholen staan voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat. 
Voor een verdere duiding van de visie kunt u de Koers 2017-2020 lezen. Spaarnesant herijkt de Koers het komend schooljaar naar 
de Koers 2020-2023.

2.1.3 Missie Spaarnesant 
Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor maximale ontplooiing van al haar leerlingen. De scholen van 
Spaarnesant bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. 
Leerlingen van Spaarnesant maken goed voorbereid en met zelfkennis en zelfvertrouwen hun volgende stap in het onderwijs en 
de maatschappij.

2.2 De Kernwaarden van De Parel 
Onze school biedt leerlingen van 4 jaar tot het schooljaar dat een leerling 18 jaar wordt, speciale onderwijsondersteuning, 
revalidatie en intensieve zorg. Ons doel is dat leerlingen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden. Wij stimuleren 
de leerlingen, rusten hen toe om zo zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Om leerlingen optimaal te 
begeleiden zijn ouder/verzorgers een onmisbare partner. Wij denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

2.3 De visie van De Parel 

2.3.1 Visie algemeen
Alle kinderen hebben recht op hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen moeten zich daarom optimaal kunnen 
ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. Veilig betekent ook dat risico’s mogen, evenals eisen stellen 
en richting geven. Gezamenlijke inzet van goed opgeleide en gemotiveerde professionals (onderwijs, revalidatie en zorg) en 
de betrokkenheid van ouders/verzorgers als educatieve partner zijn daarbij van cruciaal belang. Wij staan open voor nieuwe 
ontwikkelingen en hebben de moed om ontwikkelingen aan te gaan waarvan het proces en het eindresultaat vooraf niet geheel 
duidelijk zijn. 

2.3.2 Visie op passend onderwijs
Meedoen betekent voor elke leerling een school zo dicht mogelijk bij huis. Wij zetten onze expertise in om te zorgen dat het kind 
als leerling van de reguliere school in de buurt kan meedoen. Als dat echt niet lukt, zorgen we voor een plek op onze school. Onze 
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expertise is gericht op kinderen met een lichamelijke beperking, meervoudig gehandicapte kinderen en chronische zieke kinderen. 
Vanuit de verbrede toelating zijn ook andere kinderen welkom op onze school, met een andere zorgbehoefte/ onderwijsbehoefte. 
Dit is geen verbreding van onze focus, wel het scheppen van ruimte en het ‘nooit nee zeggen vanuit de regeltjes’. Als ouders en 
de scholen het eens zijn is plaatsing geen probleem. Daarnaast begeleidt ons Team Passend Onderwijs in combinatie met School 
Skills Lab scholen en andere instanties om vraagstukken op te lossen die er liggen op het gebied van onze vorm van onderwijs, 
speciale zorg en revalidatie. 

2.3.3 Visie op samenwerking tussen onderwijs en revalidatie
Op onze school hebben we leerlingen met complexe problematiek. Het is belangrijk dat alle partijen; ouders, onderwijs en 
revalidatie goed met elkaar samen werken en op één lijn zitten. Door de verschillende expertises af te stemmen en te bundelen, 
ondersteunen en versterken we elkaar. Het onderwijs en revalidatieprogramma wordt integraal en in een juiste balans aanboden. 
Hierdoor worden de mogelijkheden van een leerling zo goed mogelijk benut.

2.3.4 Visie op samenwerking met ouders
De school streeft naar een goede samenwerking met ouders vanuit wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars rol. Goed 
overleg met ouders is een basisvoorwaarde om tot de meest geschikte aanpak te komen. De ouder is educatief partner en denkt 
mee over de plannen die worden opgesteld voor een kind. 

 
2.3.5 Visie op het pedagogisch klimaat 
We gaan respectvol met elkaar om. We accepteren iedereen ongeacht afkomst, religie, geslacht, seksuele geaardheid of 
handicap. Een goede balans tussen rekening houden met en eisen stellen aan zal altijd gezocht moeten worden, conflicten horen 
daar ook bij. De school gaat uit van het pedagogisch klimaat dat is gebaseerd op de pedagogische basisbehoeften: relatie, 
autonomie en competentie.

2.3.6 Visie op resultaat 
Hoe je als mens volwaardig in het leven staat is niet te toetsen. We volgen en meten de resultaten van onze leerlingen wel 
met behulp van onze schoolstandaarden bij de leerlijnen die we hanteren. Maar resultaten zijn alleen bespreekbaar als ze 
in het perspectief van de totale ontwikkeling worden geplaatst. Dus ook qua leerbaarheid, flexibiliteit, inzet, werkhouding, 
enzovoort. We streven gericht naar concrete en meetbare resultaten, maar we beseffen dat zij verre van alles bepalend zijn. We 
werken opbrengstgericht. Het onderwijs is aanbodgericht en wordt bepaald door de wettelijke eindtermen, de revalidatie werkt 
vraaggericht. 

2.3.7 Visie op samenwerken en educatief partnerschap
Het is onze ambitie om door middel van een integrale aanpak en ieder vanuit zijn eigen specifieke deskundigheid een bijdrage te 
leveren aan een positieve, optimale ontwikkeling van de leerling. 

Op De Parel is de ouder een educatief partner. Bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief maken we gebruik van elkaars 
expertise. Samen denken ouders en school na over wat hun kind/leerling nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er 
optimaal te kunnen leren. Samen met de ouders worden de positieve en belemmerende factoren op sociaal-emotioneel gebied, 
werkhoudingsaspecten en zelfredzaamheid besproken. Vanuit deze inzichten wordt een aanpak opgesteld (de onderwijsbehoefte) 
waarbij het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders en leerkrachten kunnen elkaar buitengewoon waardevolle tips geven, 
zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding. 

Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leerkracht en ouders constructief verloopt. Zij hebben 
leerkrachten en ouders nodig die op één lijn zitten, dit geeft kinderen veiligheid en houvast. 



De Parel Schoolgids 2020/2021  |  11De Parel Schoolgids 2020/2021  |  10

03. De inrichting van het onderwijs

3.1 Groepen op De Parel 

Stroom Leerroutes Uitstroomprofiel: 
vervolgonderwijs

Eindniveau SO en 
referentieniveau* Ondersteuningsbehoefte en leerkenmerken

Stroom A

7 HAVO/VWO
niveau >8 
1S/2F* 
Cito: I/II niveau

Leeftijdsadequaat
Op afroep

Kortere instructie, 
geen of minder 
inoefening. Complexere 
opdrachten. Zelfstandige 
werkhouding. 

6 VMBO-TL/ 
VMBO-KB

niveau M7/M8 1F
Cito: begrijpend lezen  
niveau I/II.  
Overige vakken op III niveau.

Op afroep

Basisinstructie met 
introductie, instructie, 
inoefenen, verwerken en 
evalueren.

5
VMBO-BB (LWOO)/ 
Praktijkonderwijs 

(Regulier)

niveau E5/E6 
< 1F*
Cito IV/ V niveau

Incidenteel
Stapelen, meer instructie, 
meer herhaling nodig om 
te automatiseren

Stroom B 4

Praktijkonderwijs VSO/
Praktijkgericht 

onderwijs 
(bijv. De Parel VSO) 

Niveau E3/M5
Cito V- niveau.

ZML- leerlijnen 9

Regelmatige 
ondersteuning

Stapelen, meer instructie, 
meer herhaling nodig om 
te automatiseren. 
Handelend leren.

Stroom C

3 De Parel VSO
Niveau <E3
ZML- leerlijnen 6 Voortdurende 

ondersteuning

Leren door voordoen, 
samen doen, nadoen, zelf 
doen.

2 De Parel VSO Niveau B1- E2
ZML- leerlijnen 3

Intensieve 
ondersteuning

Idem, vaak 1op1 
begeleiding taakgericht

1 Dagbesteding/
De Parel VSO

< B1
Plancius 1-6

Zeer intensieve 
ondersteuning

Idem, 1op1 begeleiding 
belevingsgericht

* Referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten beheersen aan het einde van de basisschool. Referentieniveaus: niveau 1F (fundamenteel  
 niveau) of 1S (streefniveau). Informatie gebaseerd “op de overstap” van het SWV VO Zuid-Kennemerland.
** niveau E8 staat voor eind groep 8, M7 staat voor midden groep 7 midden groep 7, B1 staat voor begin groep 1.

Stroom Leerroutes Uitstroomprofiel Eindniveau VSO Ondersteuningsbehoefte en leerkenmerken

VSO Stroom C

4

Arbeidsmatige 
dagbesteding/
Beschut werk

Niveau E3/M5
ZML- leerlijnen 12 Regelmatige 

ondersteuning

Stapelen, regelmatig instructie 
en herhaling nodig om te 
automatiseren. Handelend 
leren.

3 Arbeidsmatige 
dagbesteding

Niveau <E3
ZML- leerlijnen 9

Voortdurende 
ondersteuning

Leren door voordoen, samen 
doen, nadoen, zelf doen.

2 Taak- of activiteiten-
gerichte dagbesteding

Niveau B1- E2
ZML- leerlijnen 6

Intensieve 
ondersteuning

Idem, vaak 1op1 begeleiding 
taakgericht

1 Belevingsgerichte 
dagbesteding

< B1
Plancius 1-6
ZML- leerlijnen 2

Zeer intensieve 
ondersteuning

Idem, 1op1 begeleiding 
belevingsgericht 

*** niveau E8 staat voor eind groep 8, M7 staat voor midden groep 7, B1 staat voor begin groep 1.
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De Parel hanteert een schoolstandaard van 7 leerroutes om de uitstroom van de leerlingen in kaart te brengen. Deze 7 
leerroutes zijn gebaseerd op het landelijk doelgroepenmodel. Met dit model is de school in de gelegenheid om met een goede 
onderbouwing de eindniveaus in kaart te brengen. Waarbij rekening wordt gehouden met het benodigde onderwijsaanbod en de 
juiste ondersteuningsbehoefte. 

De 7 leerroutes zijn verdeeld onder drie stromingen (A-, B- en C- stroom) waarin het uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs 
of dagbesteding centraal staat. De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met 
didactische, medische psychologische en sociaal-emotionele gegevens. Verandering in deze gegevens kan voor de leerling leiden 
tot plaatsing in een andere leerroute, passend bij de uitstroombestemming. 

De schoolstandaard bepaalt voor een groot deel op welk niveau de leerling werkt en welk onderwijsaanbod hij/zij krijgt. Het 
leerjaar en de stroom vormt de benaming van de groep.
Het is mogelijk dat een leerling, die geplaatst is in leerroute 5 qua onderwijsondersteuning, beter in ‘de B- stroom’ past. In de 
B- stroom wordt meer herhaling geboden. De leerling kan in de B- stroom dan leerstof aangeboden krijgen uit leerroute 5 met de 
ondersteuningsbehoefte van leerroute 4. Zo kunnen er leerlingen uit de C- stroom Plancius ook de ZML- leerlijn volgen in plaats 
van de Planciusleerlijn. Wel zullen deze leerlingen profijt hebben van de Planciusaanpak, die ervaringsgericht is. 

Er zal er altijd een overlap zijn tussen de A-,B- en C- stroom en er worden individuele keuzes gemaakt. Plancius verwijst naar de 
werkwijze die de groep hanteert bij de aanpak van de lesstof.
In de kleutergroepen zitten leerlingen uit verschillende stromen bij elkaar. Na de kleuterperiode wordt met leerkrachten, de 
intern begeleider en de commissie voor de begeleiding bepaald wat de meest passende route voor een leerling is. Ouders worden 
intensief bij de keuze betrokken.
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3.1.1 Leerstandaarden A-stroom en uitstroom  

Onderstaande schema’s van de A-, B- en C-stroom en het VSO kunnen mogelijk nog veranderen. 
De 7 leerlijnen, gebaseerd op landelijk doelgroepenmodel, zijn schooljaar 2020-2021 ingevoerd. De ervaringen van dit schooljaar 
nemen we mee, indien er aanpassingen gewenst zijn ten aanzien van onderstaand schema. Binnen de leerlijnen is maatwerk 
mogelijk.

Stroom A Leerroute Leerstandaard is m.b.v. SO leerlijnen 
gekoppeld aan leeftijd en uitstroom

Eind 
niveau

Uitstroom 
bestemming

Onderwijsjaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Leerroute 7

> M8 VWO 
HAVO

IQ
>110
>120

B1* E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 > M8

Leerroute 6

M7-M8

VMBO –TL
VMBO- Kader 
beroeps(KB) 
Theoretische 
leerweg(TL)  

IQ 90-110 B1* E1 E2 E3 E4 E5 E6 M7 E7

Leerroute 5

E5-E6

VMBO- Basis 
beroeps (BB) en 

PRO (LWOO)
Praktijkonderwijs 

(Regulier)
IQ 70-89 B1* E1 E2 M3 E3 M4 E4 E5 M6

Toelichting leerroutes: 5 t/m 7
*  De leerlijnen leiden naar een einddoel via de streefniveaus aangegeven in de tabel. De streefniveaus zijn vergelijkbaar met de doelen van het regulier  
 basisonderwijs per leerjaar. Onderwijsjaar 0: een leerling start in onderwijsjaar 0 als een 4 jarige leerling geboren is in januari-juli.
 Niveau duiding: M3 = midden groep 3. E3= eind groep 3

3.1.2 Leerstandaarden B Stroom en uitstroom
 

Stroom B Leerroute Leerstandaard is m.b.v. S(B)O leerlijnen 
gekoppeld aan leeftijd en uitstroom

Eind 
niveau

Uitstroom 
bestemming

Onderwijsjaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8  

Leeftijd 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E3-M5  
 

ZML 9

Praktijkonderwijs 
VSO/Praktijkgericht 

onderwijs 
(bijv. De Parel VSO) IQ >50

M1 E1 M2 E2 M3 M3 E3 M4 E4

LR 2 LR 3 LR 4 LR 4 LR 5 LR 5 LR 6 LR 7 LR 8/9

Niveau duiding: M3 = midden groep 3. E4= eind groep 4
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3.1.3 Leerstandaarden C Stroom en uitstroom

Stroom C Leerroute Leerstandaard is m.b.v. ZML leerlijnen 
gekoppeld aan leeftijd en uitstroom

Eind 
niveau

Uitstroom 
bestemming

Leeftijd 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M3-E3

ZML 6

Parel VSO
Instroomrichting

Arbeidsmatige 
dagbesteding

IQ
>35 - < 49 

M1 E1 M2 M2 E2 E2 M3 M3 M3

LR 1 LR 2 LR 3 LR 3 LR 4 LR 4 LR 5 LR 5 LR 6

Leeftijd 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E1-M2

ZML 3

Parel VSO Instroom 
richting: Taak- of 

activiteiten-
gerichte 

dagbesteding.
IQ < 45

M1 M1 M1 E1 E1 E1 M2 M2 M2

LR 1 LR 1 LR 2 LR 2 LR 2 LR 3 LR 3 LR 3 LR 3

Leeftijd 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

< B1 - B1

P 6

Parel VSO.
Instroom richting: 
Belevingsgerichte 

dagbestedingIQ < 35 Plancius
Leerlijnen

< B1 < B1 < B1 < B1 < B1 < B1 < B1 < B1 < B1

P 1 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 5 P 6 P 6

*  Niveau duiding: < B1 = kleiner dan begin groep 1. M1 = midden groep 1. E2= eind groep 2

3.1.4  Leerstandaarden C Stroom VSO en uitstroom
 

Stroom C Leerroute Leerstandaard is m.b.v. VSO ZML leerlijnen 
gekoppeld aan leeftijd en uitstroom Uitstroom perspectief

Leeftijd 4 12 13 14 15 16 17 18 Arbeidsmatige dagbesteding/
Beschut werk

Leerlijnen ZML 12
IQ

>55 - > 70 

E3-M5 E3-M5 M4-E5 E4-E5 M5-M6 E5-M6 E6

LR 8 LR 9 LR 9 LR 10 LR 10 LR 11 LR 11/12

Leeftijd 3 13 14 15 16 17 18

Arbeidsmatige dagbesteding.

Leerlijnen ZML 9
IQ 

> 45 - < 55

E3-E3 E3-E3 E3 E3-M4 M4 M4 E4

LR 6 LR 6 LR 7 LR 7 LR 7 LR 8 LR 8/9

Leeftijd 2 13 14 15 16 17 18 Taak- of activiteiten
gerichte dagbesteding

Leerlijnen ZML 6IQ < 45
E1-M2 M2-E2 E2 E2 M3 M3 M3

LR 4 LR 4 LR 4 LR 5 LR 5 LR 5 LR 6

Leeftijd 1 13 14 15 16 17 18
Belevingsgerichte 

dagbesteding

Leerlijnen ZML 2
IQ < 35

<B1-B1 <B1-B1 <B1-B1 <B1-B1 <B1-B1 <B1-B1 <B1-B1

LR 1 LR 1 LR 1 LR 1 LR 2 LR 2 LR 2

* Niveau duiding: < B1 = kleiner dan begin groep 1. M3 = midden groep 3. E4= eind groep 4
* De leerlijnen VSO leiden naar een einddoel via de niveaus aangegeven in de tabel.
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3.1.5 Visie op leerstofaanbod
Op De Parel is sprake van een breed leerstofaanbod, afgestemd op de individuele leerling. Wij streven naar een doorgaande lijn 
voor ieder kind. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen. Voor de uitwerking van de kerndoelen volgen we de leerlijnen van het 
CED. Het onderwijsaanbod is dus niet gekoppeld aan een bepaalde groep of aan een bepaalde leeftijd maar is gekoppeld aan het 
leerling-profiel in combinatie met leeftijd. 

De leerstof wordt, indien mogelijk, in één groep op drie niveaus aangeboden. Tevens worden de leerlijnen gebruikt voor planning, 
registratie en verwachtingen t.a.v. te behalen doelen voor de individuele leerling, zodat voor iedere leerling wordt gestreefd naar 
maximale leeropbrengsten. Door middel van deze resultaatgerichte werkwijze wordt de leerling voorbereid op de toekomstige 
leef- en werksituatie. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Het ontwikkelingsperspectief is een document waarin het uitstroomprofiel voor het kind benoemd en vastgesteld wordt. Het OPP:
 •  is de basis voor opbrengstgericht werken; 
 •  plant het onderwijs aan de leerling voor langere termijn; 
 •  wordt jaarlijks vastgesteld, geëvalueerd en bijgesteld; 
 •  wordt met ouders besproken en zo nodig aangepast en/of aangevuld. 

Uitgangspunten:
 •  Het leerstofaanbod op De Parel vertoont een doorgaande lijn door de gehele school: van kleuter tot de leerling  
  de school verlaat.
 •  Er is sprake van een breed onderwijsaanbod gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden, houdingen en  
  bewegen. Het is zowel praktisch als theoretisch gericht.
 •  Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op de toekomstige woon-, werksituatie en vrijetijdsbesteding.
 •  Het leerstofaanbod is samengevat in leerlijnen en methodes door de hele school.
 •  Er is een werkwijze met duidelijke meetbare (smart geformuleerde) doelen.
 •  Het leerstofaanbod wordt planmatig aangeboden (groepsplan).
 •  Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.
 •  Het leerstofaanbod komt tegemoet aan relevante verschillen tussen leerlingen.
 •  Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen voor basisonderwijs en aan zeer moeilijk lerende kinderen.
 •  Het leerstofaanbod is gevarieerd en flexibel. 
 •  Het leerstofaanbod wordt bij de B stroom zoveel mogelijk volgens methoden voor regulier basisonderwijs aangeboden  
  en indien nodig met methodes t.b.v. het ZML- onderwijs.
 •  De bij de leerstof behorende materialen zijn van goede kwaliteit en in ruime mate aanwezig.

Werkwijze:
 •  Op basis van toetsen en observaties wordt, met uitzondering van leerroute 1, het niveau voor een leerling per  
  vakgebied vastgesteld (tenminste voor de domeinen Nederlandse taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling).
 •  In de groep wordt gewerkt met maximaal 3 instructiegroepen samengesteld uit kinderen die ongeveer op hetzelfde  
  niveau zitten.
 •  Voor kinderen die binnen het groepsplan voor 3 instructiegroepen niet kunnen worden ingedeeld wordt bij uitzondering  
  een apart plan opgesteld.
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3.2 Pedagogisch didactische uitgangspunten
Het pedagogisch klimaat is de basis van onze school. Allereerst staat het creëren van een goed leef- en leerklimaat voorop. Wij 
zoeken naar een open contact met de leerlingen. Het opbouwen van een vertrouwensband zien we als een essentieel onderdeel 
om de leerlingen tot leren uit te nodigen. De relatie moet ook een uitnodigend en motiverend karakter hebben. Het kind moet zich 
veilig voelen binnen de sfeer van onze school om zich te kunnen ontwikkelen en om tot leren te komen. Daarom biedt de school 
structuur in o.a. dag- en weekprogramma’s, een goede afstemming rondom de leerling in het algemeen en de individuele leerling 
in het bijzonder. Wij zijn ons ervan bewust dat de ontwikkelingsmogelijkheden per leerling verschillend zijn. Door de opbouw van 
onze school proberen we aan de verschillen tussen de leerlingen recht te doen.

Het pedagogisch handelen van het personeel is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de leerlingen, te 
weten: relatie, competentie en autonomie.
Relatie: De leerlingen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt met de leerlingen 
gepraat en niet over hen.
Competentie: De leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze ontdekken dat ze steeds meer 
aankunnen.
Autonomie: Leerlingen willen vrijheid en zelfbepaling. Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken. Zij kunnen (in elk 
geval voor een deel) hun leergedrag sturen.

3.2.1 Het pedagogisch handelen 
Personeel geeft ruimte aan het autonomie gevoel van hun leerlingen. Ze honoreren initiatieven van leerlingen. Ze waarderen 
ideeën van leerlingen en wat ze ermee doen. Ze dagen leerlingen uit om eigen oplossingen te bedenken. Ze laten de leerlingen 
zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe en wat). Ze laten de leerlingen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en 
vertrouwen organisatorische zaken aan leerlingen toe.

Voor personeel, leerlingen en ouders geldt dat ze respect hebben voor elkaar en voor de omgeving. Algemene schoolregels gelden 
voor allen en worden door allen nageleefd, waarbij voor eenieder geldt: Goed voorbeeld doet goed volgen.

3.2.2 Gedrag
De 5 Parels zijn de omgangsvormen/ schoolregels die de basis zijn voor het pedagogisch handelen op De Parel.

1. Wat we zelf kunnen, doen we zelf. 
2. We zijn aardig voor elkaar. 
3. We helpen elkaar. 
4. We zijn zuinig op onze materialen en die van anderen. 
5. We zijn rustig op de gang

De 5 Parels worden per leeftijdsgroep ondersteund met onderliggende afspraken zodat in alle groepen de regels herkenbaar en 
toepasbaar zijn voor de leerlingen. Door middel van De Parels stimuleren we gedrag dat bijdraagt aan een schoolklimaat waarin 
iedereen zich veilig voelt en negatief gedrag minder kans krijgt. De school heeft een antipest protocol (op school in te zien), maar 
stelt een preventieve aanpak voorop.

Gebruik van mobiele telefoons
Leerlingen, die een mobiel bij zich hebben, leveren die bij aanvang van de schooldag in bij de leerkracht. De mobiele telefoons 
worden op een afsluitbare plaats opgeborgen. Het maken van foto’s op school is in verband met privacy niet toegestaan.
Om misbruik van mobieltjes op school te voorkomen wordt er naast het opstellen van regels in de klas gesproken over correct 
gebruik van mobieltjes en het omgaan met elkaar op sociale media. In de les worden mobiele telefoons alleen gebruikt voor 
educatieve toepassingen. Met de klas worden afspraken gemaakt over de omgang met elkaar op WhatsApp en andere sociale 
media. Leerlingen en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht bij ongewenst gedrag op sociale media.

De leerlingen zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken. De Parel is niet aansprakelijk voor mobiele telefoons als de leerling 
zich niet houdt aan gemaakte schoolafspraken. 
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3.2.3 De orthopedagoog en interne begeleiding
Alle leerlingen op De Parel hebben speciale ontwikkelingsbehoeften. Wanneer er meer dan het reguliere aanbod op school 
nodig is, wordt nadere diagnostiek gedaan om te kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. De ondersteuning van de 
orthopedagoog richt zich op het individuele kind, het team, de klas en de ouders. Hierbij zoekt zij de verbinding tussen zorg, 
revalidatie en onderwijs.

De intern begeleiders organiseren, coördineren en bewaken de leerlingenzorg binnen de school. Zij ondersteunen leerkrachten 
bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau. Zij voeren 
gesprekken met ouders en leerkrachten en zien erop toe dat gemaakte afspraken met betrekking tot zorgleerlingen nageleefd 
worden. Ook kunnen zij, net als de orthopedagoog, de groepsleiding ondersteunen bij het opstellen van het OPP. De intern 
begeleiders zijn betrokken bij de instroom en uitstroom van alle leerlingen. 

3.3  De jeugdarts   
Aan de school is een jeugdarts verbonden, gedetacheerd vanuit de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Kennemerland. 
De jeugdarts voert een aantal taken uit:
 • verrichten van medisch onderzoek en adviseren omtrent de medische toelaatbaarheid van aangemelde leerlingen 
 • periodiek medisch onderzoek 
 • onderzoek en advisering op vraagstelling indien hiertoe aanleiding lijkt
 • verwijzing naar revalidatie en 1e lijns zorg, huisarts of specialist van individuele leerlingen
 • overleg/correspondentie met revalidatie, huisarts en/of specialist t.a.v. van leerlingen van de school
 • deelname aan de Commissie voor de begeleiding.
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04. De school in ontwikkeling

De school brengt jaarlijks een jaarverslag uit en bespreekt dit met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. Daarin 
staan de ontwikkelingen beschreven ten aanzien van de voor dat schooljaar gestelde doelen. De veranderpunten van het 
afgelopen schooljaar zijn daarin geëvalueerd.

De school werkt continu aan verbetering van de kwaliteit van de school. Hiertoe worden jaarlijks beleidsvoornemens geformuleerd 
en in praktijk gebracht. Belangrijk onderdeel van de beleidscyclus is de evaluatie van de bereikte resultaten, op basis hiervan 
worden de doelstellingen voor de komende periode bijgesteld. Hiermee wordt strategisch beleid een strategisch proces. De 
ontwikkelingen worden aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en gepubliceerd in het jaarverslag (de Terugblik). Vanuit die 
ontwikkelingen wordt er ook weer een nieuw jaarplan voor het komende schooljaar opgesteld. Ook dit gebeurt in samenspraak 
met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.
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05. Feiten, kenmerken en procedures van en 
binnen de school

5.1 Schooltijden  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag beginnen de lessen om 8.45 uur en eindigen om 15.15 uur. Op woensdag beginnen 
de lessen om 8.45 uur en eindigen om 12.30 uur. Vanaf 08.30 uur is er altijd iemand in de groep om leerlingen op te vangen. De 
chauffeurs zijn op de hoogte van het feit dat zij voor 08.30 uur geen kinderen kunnen overdragen aan de school. Leerlingen die 
voor 08.30 uur aanwezig zijn, wachten in de hal. In de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze en tussen de middag een 
uur. Ze lunchen dan in de groep en gaan even buiten spelen. Op de woensdag wordt er niet op school geluncht. Wel zal er ruimte 
zijn voor een extra “tussendoortje”, maar we gaan er van uit dat er thuis geluncht wordt. 

5.2 Vakantierooster en studiedagen

Vakanties

van tot en met

Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020

Kerstvakantie 19-12-2020 03-01-2021

Voorjaarsvakantie 20-02-2021 28-02-2021

Paasvakantie 05-04-2021 05-04-2021

Meivakantie 26-04-2021 09-05-2021

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021

Pinksteren 24-05-2021 24-05-2021

Zomervakantie 10-07-2021 22-08-2021

Andere uitgeroosterde dagen

Goede Vrijdag Vrijdag 02-04-2021

Studiedag 1 C stroom en Plancius Maandag 05-10-2020

Studiedag 1 Kleuters, VSO C en VSO BC Dinsdag 06-10-2020

Studiedag 1 A en B stroom Donderdag 08-10-2020

studiedag 2 Maandag 25-01-2021

studiedag 3 Donderdag 10-06-2021

5.3 Vervoer
Het vervoer van de leerlingen naar en van school is een zaak tussen de ouders en het bestuur van de gemeente waarin men 
gehuisvest is. De gemeente vraagt vaak om een verklaring van de school waarin staat dat de leerling niet in staat is om 
zelfstandig naar school te komen. De verklaring is aan te vragen bij de administratie van de school. 



De Parel Schoolgids 2020/2021  |  22

5.4 Veiligheid en privacy  
Spaarnesant hecht grote waarde aan een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. Om deze reden is in 2018 
het beleid in het kader van veiligheid en privacy vastgesteld. Het beleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, de AVG. De AVG regelt de privacy van de betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt en geeft u als 
ouders/verzorgers waarborgen als het gaat om de persoonsgegevens van uw kinderen. 
Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Om deze reden is 
het in de veiligheidsplannen van alle scholen uitgewerkt en heeft Spaarnesant uniforme protocollen en regelingen die voldoen 
aan de wettelijke eisen.

Op De Parel wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het 
begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en 
van leerlingen vastgelegd. Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk 
is voor de zorg, onderwijs en revalidatie die we op De Parel bieden. De gegevens worden beveiligd en volgens de AVG-normen 
opgeslagen.
Het door externen opvragen van onderzoeken, testmateriaal van collega’s, informatie betrekken vanuit vorige scholen enz., kan 
alleen met goedkeuring van de ouders of verzorgers. Stichting Spaarnesant heeft een eigen functionaris gegevensbescherming, 
die de AVG-regels goed kent en de scholen hierin ondersteunt.

5.5 Fotograferen en filmen door medewerkers
Voor promotiedoeleinden maken wij op school af en toe foto’s. Bij plaatsing van een foto in de schoolgids of op de website nemen 
wij altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. Het kind moet trots kunnen zijn op de afbeelding. Uiteraard nemen we de landelijke 
AVG-regels in acht. Indien u niet wenst dat door ons gemaakte foto’s van uw kind(eren) in onze publicaties en op de website 
worden gebruikt, kunt u dit aan de school kenbaar maken. 
Als er door ons of op afspraak met ons op school gefilmd wordt, dient dat een ontwikkelings- of promotiedoel. Wij gaan met het 
gemaakte materiaal vertrouwelijk om. 

5.6 Fotograferen en filmen door ouders/verzorgers
Bij bijzondere gelegenheden op school, zoals Sinterklaas en kerst, lopen veel ouders rond met foto- of filmapparatuur. We 
begrijpen dat u het leuk vindt om uw kind bij dit soort gelegenheden te fotograferen of filmen. Wij verzoeken u hier terughoudend 
mee om te gaan in verband met de privacy van de kinderen. 
Bij bepaalde gelegenheden kan het gebeuren dat de groepsleerkracht fotografeert en u digitale foto’s stuurt waar behalve uw 
kind ook andere kinderen op staan als hiertegen geen bezwaar is gemaakt door andere ouders. Het maken van foto’s/ filmpjes 
in de klas door ouders en/of externe gaat altijd in overleg met de groepsleiding. Zij weten welke leerlingen wel of niet op de foto 
mogen. 

5.6.1 Media
Zo nu en dan vertoont de media belangstelling voor onze school. Dit houdt o.a. in dat we bezoek kunnen krijgen van mensen 
van de televisie, de radio en de krant. Wij staan voor al deze belangstelling open, maar verlangen bij medewerking wel dat de 
gemaakte programma’s aan ‘goede smaak’ voldoen. Heeft er u bezwaar tegen dat uw kind hieraan meedoet, dan verzoeken wij 
u dit schriftelijk aan de school kenbaar te maken. Aan het begin van het schooljaar krijgt u formulieren om aan te geven of u 
hiermee akkoord gaat. Het spreekt overigens voor zich dat we de privacy van kinderen waarborgen. 

5.6.2 Jaarlijkse toestemming en check van administratieve gegevens 
Jaarlijks wordt er toestemming gevraagd aan ouders/ verzorgers voor het delen van onderwijskundige, psychologische en 
relevante medische informatie tussen onderwijs van De Parel en de revalidatie van Reade.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u tevens formulieren waarin we toestemming vragen voor het gebruik van foto’s en video’s 
van leerlingen. Bij het vragen van toestemming is duidelijk hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt: (bijvoorbeeld op de website, 
nieuwsbrief of sociale media), en wat het doel is (bijvoorbeeld informeren van de ouders en leerlingen of promotie van de school).  
Toestemming die eenmaal is gegeven, mag op ieder moment schriftelijk worden ingetrokken.
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Jaarlijks wordt een formulier verspreid waarin de ouders gevraagd wordt om te kijken of de gegevens nog kloppen 
(telefoonnummers, zorgverzekeraar enz.). Als in de loop van het jaar wijzigingen optreden verzoeken wij u dat ook zo spoedig 
mogelijk aan school door te geven. 

5.6.3 Juiste gegevens 
Het gebeurt nog wel eens dat ouders van e-mailadres of telefoonnummer wisselen (of van huisarts en 
zorgverzekeringsmaatschappij). Het is van groot belang dat de correcte gegevens op school bekend zijn. Als er een adres of 
telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd wordt verzoeken wij u om dat zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan de 
school: info@deparelhaarlem.nl.

5.7 Regels en procedures
Vanaf 5 jaar is een kind in Nederland leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de school. Voor sommige kleuters kan 
een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 
6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de 
schoolleiding. 

5.7.1 Contact met de groepsleiding
Communicatie tussen ouders en leerkrachten vindt plaats door middel van e-mail. De groepsleiding kijkt voor 08.45 uur in de 
inbox van de klas voor eventuele mededelingen. Na schooltijd wordt de mail beantwoord.
Om de lijnen zo kort mogelijk te houden, krijgt u aan het begin van elk schooljaar het e-mailadres van de groep. 
 

5.7.2 Ziekmeldingsprocedure
Ziek- en afwezigheidsmeldingen worden graag zo vroeg mogelijk per e-mail aan de groepsleiding en therapeuten doorgegeven 
of telefonisch via de schooladministratie kenbaar gemaakt, zodat de betrokken collega’s die op deze dag met de leerling werken 
daar rekening mee kunnen houden.

5.7.3 Schoolbeleid voor zieke kinderen 
• Een kind met koorts is thuis. Koorts is een temperatuur hoger dan 38°. Als het in de loop van de dag ziek wordt: afhankelijk  
 van algemeen ziektegevoel en hoogte van de temperatuur zullen wij de ouders bellen en het kind zo nodig op laten halen.
• Als een kind, ondanks het feit dat het geen koorts heeft, zich duidelijk niet lekker voelt (spugen, buikpijn, evt.) en niet  
 met activiteiten in de klas mee kan doen, dan is het thuis beter af. Ouders kunnen verzocht worden om hun kind op te halen.  
 Afhankelijk van het tijdstip zal er zal telefonisch overlegd worden of de leerling alsnog met de bus/taxi naar huis gaat. 
• Een verkouden kind, mits géén koorts, mag goed aangekleed naar buiten. Als er door verkoudheid niet gegymd of gezwommen  
 kan worden, dan lezen we dit graag via de e-mail of een briefje van ouders.
• Kinkhoest: mag naar school, wel graag melden bij verpleegkundige.
• Omdat er kinderen op school zitten die mogelijk niet volledig zijn ingeënt b.v. wegens epilepsie beveelt de afdeling  
 infectieziekten aan om bij verdenking op kinkhoest zo snel mogelijk de diagnose te laten stellen door de huisarts [uitslag na  
 een week]. 
• Krentenbaard of impetigo: niet naar school tot het is ingedroogd of na 24 uur antibiotica. 
• Diarree; niet naar school. 
• Rode Hond: i.v.m. besmetting niet naar school tot 5 dagen na het optreden van de huiduitslag.
• Roodvonk: pas weer naar school als hij/ zij beter is en 2 dagen antibiotica heeft gekregen.
• Waterpokken: mag (na indroging blaasjes) naar school, wel graag melden bij verpleegkundige.
 N.B.: Verhoogd risico geldt voor kinderen tot zes jaar en kinderen met ernstige hart- of longproblemen.
• Als er hoofdluis is geconstateerd bij een kind worden de ouders op de hoogte gebracht en worden maatregelen genomen  
 waardoor het kind niet in contact kan komen met andere kinderen. De ouder wordt geadviseerd het kind zo snel mogelijk van  
 school op te halen en adequaat te behandelen. 
• Bij twijfel kunt u contact opnemen met de verpleegkundigen van De Parel.
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5.7.4 Schoolverzuim/verlof
• Bij ongeoorloofd schoolverzuim worden de ouders/verzorgers benaderd door de directie en kan bureau Leerplicht geïnformeerd  
 worden. 
• Verlof buiten de vakanties moet door de ouders/verzorgers minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Wij  
 wijzen u er op dat zo’n toestemming alleen bij hoge uitzondering mag worden gegeven:

Buitengewoon verlof
Een aanvraag buitengewoon verlof dient altijd schriftelijk en tijdig te worden aangevraagd. Een standaardformulier is via de 
website te verkrijgen. De directeur is wettelijk verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar als 
strafbaar feit. Houdt u er daarom s.v.p. rekening mee dat we uitsluitend onder de volgende voorwaarden toestemming kunnen 
verlenen:

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal een maand van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd. Verlof kan 
alléén worden verleend als het wegens de specifieke aard van het beroep van één der ouders slechts mogelijk is buiten de 
schoolvakanties op vakantie te gaan en de ouder dit kan aantonen via een werkgeversverklaring. Een ongelukkige planning van 
de werkgever valt dus buiten deze regeling. Belangrijk: vakantieverlof in de twee lesweken na de zomervakantie is wettelijk 
geheel verboden! Een verlofaanvraagformulier vindt u op onze website of bij de administratie.

In verband met familieomstandigheden
• Ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten t/m de 3e graad: duur van het verlof in overleg.
• Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad: 4, 2 of 1 dag(en).
• Het bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad: 1 of ten hoogste 2 dagen. 
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders  
 of grootouders: 1 dag. 

Formele omstandigheden
Hierbij gaat het om het moeten voldoen aan een wettelijke of godsdienstige verplichting, verhuizing of andere naar het oordeel 
van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Aantal dagen in overleg met de directeur, maar maximaal 10 
dagen per jaar.

Wij zijn verplicht verzuim te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente waar u woont. Verlof kan verder alleen schriftelijk 
worden aangevraagd. Een formulier om verlof aan te vragen staat op de website van De Parel. Tijdig aanvragen ervan kan een 
heleboel problemen voorkomen. In een klein aantal voorgeschreven gevallen zal het verlof worden toegestaan. Wij vragen u nota 
te nemen van deze regels en pas na toestemming financiële verplichtingen aan te gaan.

5.7.5 Opvang bij afwezigheid van de groepsleerkracht
Bij afwezigheid van de groepsleerkracht zal in eerste instantie geprobeerd worden een invalkracht te krijgen. Is er geen 
invalkracht beschikbaar dan treedt ons noodplan medewerkerstekort in werking. De oplossing kan bestaan uit het verdelen van 
de groep of het inzetten van een leerkracht met een speciale taak. In het uiterste geval kan het voorkomen dat de kinderen voor 
een korte periode thuis moeten blijven. 

5.7.6 Absentie 
Kinderen zijn vaak om medische redenen niet op school. De leerlingen worden gebracht met busjes of taxi’s. Wij willen zo spoedig 
mogelijk geïnformeerd worden als uw kind niet naar school kan komen. Dan kunnen we bijvoorbeeld de therapietijd gebruiken 
voor een andere leerling en dat tijdig organiseren.  

5.7.7 Rapportage van vorderingen van leerlingen aan ouders/ verzorgers en communicatie met de revalidatie   
Jaarlijks wordt er een “ontwikkelingsperspectief” vastgesteld. Dat is een schriftelijk verslag waarbij de ontwikkelingen van 
een kind in een uitstroomperspectief wordt geplaatst. Dit wordt uitvoerig met de ouders besproken door de groepsleiding. De 
revalidatie heeft een schriftelijke verslaglegging volgens de BCR- systematiek, behandel communicatie revalidatie. Ook dit wordt 
besproken met de ouders. Daarnaast verschijnt tweemaal per jaar vanaf groep 3 een kinderrapport. Met name de inzet van het 
kind wordt hiermee beoordeeld. Zo hebben de kinderen een rapport om aan oma of opa te laten zien. 
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5.8 Schorsing en verwijdering

Schorsing
1. Het bestuur of de gemandateerd schooldirecteur kan overgaan tot schorsing van een leerling indien sprake is van 

ontoelaatbaar gedrag van een leerling en/of zijn of haar ouders, of indien sprake is van gedrag waarbij de veiligheid van 
andere leerlingen en/of personeel in gevaar komt. In het laatste geval kan dit leiden tot schorsing met onmiddellijke ingang. 
De ouders worden onmiddellijk mondeling met opgave van redenen van het incident en het besluit tot schorsing op de 
hoogte gebracht. De ouders worden tevens schriftelijk op de hoogte gebracht waarbij ook de duur van de schorsing en de 
mogelijkheid tot bezwaar wordt aangegeven. De ouders hebben de mogelijkheid tegen een schorsing schriftelijk bezwaar te 
maken bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar. 
De schorsing kan worden verlengd met maximaal 1 week. 
De ouders worden opgeroepen voor een gesprek op school. Het incident en het gesprek met de ouders wordt schriftelijk 
vastgelegd en opgeslagen in het leerlingdossier. 
Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. 
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. 

2. Het bestuur (of de gemandateerde schooldirecteur) stelt de inspectie van een schorsing langer dan een dag schriftelijk en met 
opgave van redenen in kennis.

3. Bij bezwaar van de ouders worden zij in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten. In dit gesprek worden 
ook oplossingsmogelijkheden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de 
school aan de orde komen. Het gesprek met de ouders wordt schriftelijk vastgelegd en opgeslagen in het leerlingdossier. 

Verwijdering
1. Het bestuur kan overgaan tot verwijdering van een leerling indien zich meermalen een ernstig incident voordoet, dat 

ingrijpende gevolgen heeft voor de rust, orde en veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school.  
Het bestuur neemt na het horen van de schooldirecteur en de betrokken leerkracht eerst een voorlopig besluit tot 
verwijdering. Dit wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld met opgave van redenen en de vermelding van de 
mogelijkheid tot bezwaar. Ouders kunnen binnen 6 weken na het voorgenomen besluit schriftelijk bezwaar maken bij het 
bestuur. 
Bij bezwaar van de ouders worden zij in de gelegenheid gesteld hun bezwaren mondeling toe te lichten. Binnen 4 weken 
neemt het bestuur een besluit. Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school de leerling niet toe te laten. Zijn de ouders het 
hiermee niet eens, dan kunnen zij een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter.

2. Het bestuur kan pas definitief een besluit tot verwijdering nemen nadat een nieuwe school voor de leerling is gevonden. Het 
bestuur heeft hier 8 weken de tijd voor, en moet zich aantoonbaar inspannen om een andere school te vinden. Het bestuur 
dient bij het zoeken van een andere school rekening te houden met: 
• Richting en voorkeur van de ouders (na overleg); 
• Inventarisatie van scholen die aan het ondersteuningsprofiel voldoen, en 
• Een redelijke afstand/reistijd van het huis van de leerling. 
De ouders worden op de hoogte gesteld van het definitieve besluit. Als zij het daarmee niet eens zijn, kunnen ze in beroep 
gaan bij de bestuursrechter. 
Het bestuur moet de leerplichtambtenaar, het samenwerkingsverband en de onderwijsinspectie direct inlichten over een 
besluit tot verwijdering en het definitieve besluit.

Ouders kunnen voor advies naar de tijdelijke Geschillencommissie passend onderwijs. De Commissie brengt binnen 10 weken 
een oordeel uit aan het bestuur. Het oordeel houdt rekening met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan 
van het samenwerkingsverband waar het bestuur van de school bij is aangesloten.  
De Geschillencommissie passend onderwijs behandelt geschillen over toelating, verwijdering en het 
ontwikkelingsperspectief. Deze landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en 
(voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 
• (de weigering van) toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft; 
• de verwijdering van een leerling; 
• de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief. 
 
Bij leerlingen met een extra zorgbehoefte kijkt de commissie naar het ontwikkelingsperspectief (OP). In het OPP staat wat 
de leerling kan bereiken aan leer- en vaardigheidsdoelen en het uitstroomprofiel. Deze doelen zijn SMART geformuleerd. 
Voordat het OPP wordt vastgesteld, overlegt het bestuur met de ouders om overeenstemming over de inhoud te bereiken. 
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Het OPP wordt tenminste eenmaal per jaar met de ouders geëvalueerd. Ook dan geldt als uitgangspunt dat school en ouders 
het met elkaar eens worden over de inhoud. Bij een geschil is het raadzaam dit te laten beoordelen door een onafhankelijk 
deskundige (deze wordt door beide partijen als onafhankelijk gezien).

3. Ouders kunnen de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. 
4. Bij een definitieve verwijdering staat de leerling niet langer ingeschreven. 

 

5.8.1 Vertrouwenspersoon
Een school is een plek waar kinderen zich veilig moeten voelen. Maar wat als dat even niet zo is? Als er iets is waardoor het kind 
zich niet veilig of niet fijn voelt dan kan het kind met de groepsleiding erover praten. Soms is het fijn om het met iemand anders 
te bespreken buiten de klas. Het kind maakt dan een afspraak met de interne vertrouwenspersoon. 
Er over praten kan helpen. Samen worden acties bedacht en/of een plan opgesteld. De gesprekken zijn in vertrouwen, tenzij er 
redenen zijn om ouders en groepsleiding erbij te betrekken. Op De Parel zijn Rosa Elton, de orthopedagoog, en logopediste Anjo 
Heijman de interne vertrouwenspersonen. Mocht u het vermoeden hebben dat uw zoon/dochter behoefte heeft aan een gesprek 
met Rosa of Anjo en hij/zij komt daar zelf niet mee dan kunt u contact opnemen met Rosa: rosa.elton@deparelhaarlem.nl of 
Anjo: anjo.heijman@deparelhaarlem.nl. 

Extern vertrouwenspersoon 
De externe vertrouwenspersonen van Spaarnesant zijn het aanspreekpunt voor klachten over:
• seksuele intimidatie
• agressie en geweld
• pesten
• discriminatie/racisme.

Deze functie is ondergebracht bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland:
Mevrouw Suzanne Luijt en/of mevrouw Tiny Bakker
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
Tel.nr. 023 - 789 1600 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur).

5.8.2 Klachtenregeling
Heeft u het gevoel dat iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of heeft u een klacht, dan kunt u dit altijd aan de school 
melden. Als het betrekking heeft op een voorval in de klas richt u zich in de eerste plaats tot de groepsleerkracht. In de meeste 
gevallen leidt dit gesprek tot de gewenste oplossing. Zo niet dan kunt u zich tot de schoolleiding richten. 
Als u een klacht heeft die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken in de klas, dan kunt u terecht bij:
• Groepsleiding
• Directie

Wilt u liever met een onafhankelijk contactpersoon uw klacht bespreken dan kunt u terecht bij Esther Stutterheim. Zij is de 
coördinator van de therapeuten op onze school en lid van het managementteam. Esther is te bereiken op het nummer van de 
school of per email: esther.stutterheim@deparelhaarlem.nl. 

Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, kunnen ouders/verzorgers een beroep doen op het bestuur. Hiervoor 
heeft Spaarnesant een klachtenregeling vastgesteld, die u kunt vinden onder “gedragscodes” op de Spaarnesantwebsite. In de 
klachtenregeling is ook de rol geregeld van de Landelijke Klachtencommissie, die als externe partij kan worden benaderd als een 
klacht ook niet op het bestuursniveau voor u tot een bevredigende oplossing is afgehandeld. 
Deze commissie behandelt de klacht en adviseert het bestuur over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen. 

Meer informatie over de klachtencommissie kunt u vinden op www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Meer informatie over de andere gedragscodes in het kader van integriteit, misstanden (klokkenluidersregeling) van Spaarnesant 
vindt u op www.spaarnesant.nl.
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Meldpunt inspectie
De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld. Het telefoonnummer van de vertrouwensinspecteur is 0900-1113111.

Schoolbesturen zijn verplicht direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het vermoeden bestaat dat een 
personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de 
vertrouwensinspecteur blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het schoolbestuur verplicht daarvan 
aangifte te doen bij politie/justitie. Indien een personeelslid op de hoogte is van een zo’n misdrijf dan is hij of zij verplicht het 
schoolbestuur daarover direct informeren.

5.9 Werken met de verwijsindex en meldcode
De Parel hanteert de regionale verwijsindex. De Parel plaatst leerlingen in de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal 
‘contactsysteem, een hulpmiddel voor beroepskrachten om elkaar makkelijker te vinden. Het komt vaak voor dat meerdere 
beroepskrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind/jongere of gezin. De verwijsindex helpt beroepskrachten elkaar dan snel 
en makkelijk te vinden, zodat zij kunnen samenwerken en kinderen en jongeren beter kunnen helpen. Als twee of meer 
beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een match. De beroepskrachten nemen, na 
toestemming van de ouders/verzorgers contact op met elkaar en met de ouders/verzorgers. Er kan geen inhoudelijke informatie 
over kinderen of jongeren in de verwijsindex gezet worden. De verwijsindex is een onderdeel van de Jeugdwet van 2015. 
Informatie over de verwijsindex is te vinden op www.multisignaal.nl. 

Daarnaast zijn op De Parel de medewerkers geschoold in de procedures van de Meldcode Kindermishandeling. Bij een vermoeden 
van (psychisch of lichamelijke) mishandeling, seksuele intimidatie, huiselijk geweld of verwaarlozing, wordt op onze school 
gewerkt volgens het officiële protocol van de meldcode. Het proces wordt bewaakt door de aandachtsfunctionaris, Rosa Elton. 

5.10  Festiviteiten
Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. In iedere groep wordt door de 
groepsleiding het groepsplan besproken en wordt er inzage gegeven in de methodes en materialen die in de groep gebruikt 
worden.
De volgende feesten worden op school gevierd:
• Sinterklaas - De Sint wordt feestelijk onthaald en bezoekt alle groepen.
• Kerstviering - In één van de dagen voor de Kerstvakantie wordt een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.
 Op school wordt gebruik gemaakt van kunstbomen i.v.m. eventuele allergieën van de leerlingen.
• Voorjaarslunch
 In de week voor het Paasweekend wordt er in de groepen een lunch georganiseerd door de ouderraad.
 
Overige activiteiten:
• Sport- en speldagen (Open dag Cruyff Foundation en rolstoelsportdag van de Cruyff Foundation)
• Schoolreis
• Oud en Nieuw (een feestelijke afsluiting van het schooljaar)
• Wij nemen deel aan het Kunstmenu dat jaarlijks door de gemeente Haarlem wordt samengesteld en rond projecten worden  
 soms uitstapjes gemaakt.
 
Alle bovengenoemde punten worden gebracht vanuit de visie van openbaar onderwijs.
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5.11 Specifieke activiteiten die bij ons op school plaatsvinden

5.11.1 Schoolzwemmen
De school beschikt over een eigen zwembad met beweegbare bodem en een plafondlift. Regelmatig (minstens 1 x per 14 
dagen) gaat de groep van uw kind zwemmen onder begeleiding van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De gebruikelijke 
zwemmethoden gaan uit van de gezonde basismotoriek en nemen dan als uitgangspunt de reeds aanwezige bewegingservaringen 
en motorische functies van het kind. Bij mindervaliden ontstaan er dan al snel problemen, omdat zij aan deze eisen 
(beginsituaties) niet kunnen voldoen. De volgende doelstellingen komen aanbod:
• watervrij worden;
• meer zelfstandig worden;
• zwemvaardigheden leren;
• Plezier ervaren (uitgaan van de mogelijkheden van het kind);
• vrij bewegen (zonder hulpmiddelen).

Indien de revalidatiearts en fysiotherapeuten het nodig achten dat de leerling fysio in het water nodig heeft, dan is er 
fysiozwemmen onder begeleiding van fysiotherapeuten.

5.11.2 Zwemmen en incontinentie
Als uw kind nog niet zindelijk is, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat er voldoende zwemluiers van uw kind op school aanwezig 
zijn. Zwemluiers zijn via internet te bestellen bij www.pienenpolle.nl (www.pienenpolle.nl/nl/54-aangepaste-zwemkleding).

Zwemles na school in het zwembad van De Parel
Leren zwemmen is leuk en belangrijk voor iedereen. En juist voor kinderen met een beperking. Daarom verzorgt Zwemschool de 
Drijver in samenwerking met De Parel direct ná schooltijd zwemlessen in zeer kleine groepjes. 
Bij de zwemschool werken gespecialiseerde zwemonderwijzers die zijn opgeleid voor het lesgeven aan kinderen met andere 
behoeften. Hierdoor kan Zwemschool de Drijver zwemlessen aanbieden voor kinderen met diverse beperkingen. 

Ieder kind is uniek!
Kinderen waarvoor het moeilijk is om bij een reguliere zwemschool hun diploma te halen, kunnen contact opnemen met 
zwemschool De Drijver, die ook gebruikmaakt van het zwembad van De Parel. De lesmethode van Zwemschool De Drijver is 
individueel op het kind gericht. Dit maakt het ook mogelijk om voor ieder kind een persoonlijk lesplan op te stellen, hierin de 
vooruitgang te meten en bij te houden. Bij elk kind apart worden de beperkingen besproken en gekeken naar de mogelijkheden 
die er zijn. Voor ieder kind wordt gestreefd naar een bepaalde mate van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Vaak wordt 
er, ook ondanks de beperking, afgesloten met één of meerdere diploma’s. Voor meer informatie kunt u terecht op www.
zwemschooldedrijver.nl.

5.11.3  Lichamelijke Opvoeding
Op een enkele uitzondering na, nemen alle leerlingen deel aan het bewegingsonderwijs in de gymnastiekzaal. 
Door de leerlingen zoveel mogelijk in hun eigen waarde te laten, ontdekken zij hun mogelijkheden maar ook hun onmogelijkheden. 
Ze leren winnen en verliezen en daarmee om te gaan. Het belangrijkste wat wij de leerlingen willen meegeven is plezier in het 
bewegen. Door het aanbieden van zoveel mogelijk haalbare sporten, hopen wij ook te bereiken, dat zij de mogelijkheid krijgen tot 
een zinnige en plezierige vrijetijdsbesteding.

5.11.4  Muziek
Alle leerlingen krijgen éénmaal per week een half uur muziekles van de vakleerkracht muziek. Vanuit een leerlijn worden in een 
vaste, voorspelbare structuur, verschillende muzikale activiteiten aangeboden. Liedjes zingen, spelen op instrumenten, zelf 
muziekstukjes verzinnen, luisteren, bewegen, grafische notatie etc. De lessen proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
muzikale beleving van de leerlingen. 
Voor de kleuters en de leerlingen uit de C- stroom worden muziekbelevingslessen gegeven. Deze lessen sluiten aan bij de 
thema’s die in de klassen spelen. Via allerlei materialen worden muzikale aspecten op een zintuigelijke manier beleefd. De maat 
van de muziek wordt gevoeld doordat er een bal over je benen rolt, het ritme van de Spaanse muziek voel je doordat er met 
waaiers in je hand wordt geslagen etc. Tijdens de lessen worden er gebarenliedjes gebruikt, die vaak speciaal voor een thema in 
samenwerking met een logopediste worden opgenomen.
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5.11.5  Cultuuronderwijs
Cultuuronderwijs biedt onze leerlingen veel kansen om zich binnen hun eigen mogelijkheden zowel kunstzinnig als sociaal-
emotioneel te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Naast de wekelijkse muzieklessen van een vakleerkracht en de beeldende 
lessen die de groepsleerkrachten het hele jaar door geven, wordt er op een aantal momenten in het jaar extra aandacht besteed 
aan cultuuronderwijs. Jezelf presenteren speelt daarbij een belangrijke rol. Zo laten de leerlingen bij de afsluiting van de 
Kinderboekenweek, tijdens de Parel Kerstshow èn bij het jaarlijkse cultuurproject hun prestaties aan schoolgenoten (en soms ook 
de ouders) zien. Tijdens het cultuurproject staan elk jaar twee andere vakgebieden centraal. De leerlingen worden in het project 
door professionele kunst geïnspireerd en gaan daarna zelf aan de slag. Zij zien bijvoorbeeld een muziektheatervoorstelling op 
school en gaan daarna zelf met hun leerkracht, ondersteund door gastdocenten, zelf hun eigen presentatie maken. Ouders 
worden dan uitgenodigd om hun kind te zien stralen. Het cultuuronderwijs wordt vormgegeven door onze werkgroep cultuur.
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06. Reade Kinderrevalidatie

Onze kinderrevalidatie wordt verzorgd door Reade, hét expertisecentrum voor 
revalidatiegeneeskunde in Amsterdam en omstreken. Kinderrevalidatie richt zich op 
kinderen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren 
aandoening en daardoor aanspraak kunnen doen op 2e lijns zorgondersteuning. Het 
kind wordt belemmerd in de alledaagse vaardigheden, zoals lopen, eten, contact 
maken met anderen en leren op school. Maar ook ouders en verzorgers zitten vaak met veel vragen. Reade Kinderrevalidatie is 
daarom gezinsgericht: de vragen en behoeften van het kind én de ouders/verzorgers zijn richtinggevend voor de behandeling. 
Het einddoel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk en met plezier meedoet in de maatschappij. Ouders en verzorgers 
krijgen handvatten bij de opvoeding en verzorging van hun kind. Reade Kinderrevalidatie heeft een compleet aanbod aan 
behandelprogramma’s en behandelmethoden. De diagnosegroepen zijn grofweg te onderscheiden in aandoeningen die zijn 
aangeboren en aandoeningen die op een later tijdstip zijn ontstaan.

6.1 Onderwijs en kinderrevalidatie onder één dak
In samenwerking met het onderwijs wordt één beeld van het kind gevormd. De revalidatiearts, behandelaars en leerkrachten 
werken samen om te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom is 
het zo belangrijk om voor elk kind een gezamenlijk plan te maken waarin onderwijsdoelen en revalidatiedoelen optimaal op elkaar 
afgestemd zijn: één kind, één plan.

Reade werkt evidence based. Dit betekent dat alle behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. 
Vragen uit de behandelpraktijk worden vertaald naar wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksresultaten worden 
vervolgens weer direct vertaald naar de praktijk. Daarnaast levert Reade een wezenlijke bijdrage aan de innovatie van de 
kinderrevalidatiegeneeskunde in het algemeen. Reade Kinderrevalidatie werkt zeer intensief samen met Amsterdam UMC.

Het revalidatieteam werkt interdisciplinair, onder inhoudelijke aansturing van een revalidatiearts.
Zij is in dienst van Reade en werkt 3,5 dag per week op De Parel.

Bij de start van een leerling op school is er, na een consult bij de revalidatiearts voor ouder en kind, een observatieperiode van 
8 weken. In deze periode zal de leerling door de verschillende disciplines worden geobserveerd, onderzocht en behandeld. Na 
deze periode wordt er een BCR (Behandel Communicatie Reade) geschreven waarin de hulpvraag van ouders en de leerling, de 
behandeldoelstellingen en de frequenties worden vastgesteld.  

Het revalidatieteam heeft team overleggen met de revalidatiearts waarin er afstemming plaatsvindt over de behandeling van uw 
kind. U krijgt als ouders daarna het BCR van uw kind toegestuurd en/of wordt uitgenodigd voor een oudergesprek.

Leerlingen komen minimaal één keer per jaar op consult bij de revalidatiearts. De behandeldoelen worden geëvalueerd en 
opnieuw wordt er bekeken welke disciplines geïndiceerd zijn, welke doelen er zijn en in welke frequentie wij dit kunnen gaan 
geven. 

De revalidatie werkt daarnaast in 3 periodes/trimester in een schooljaar. Een trimester kan bestaan uit een laag of hoog 
intensief revalidatietraject, waarbij wij hulpvraaggericht werken. 
Per trimester wordt er bekeken welke disciplines er voor uw kind geïndiceerd zijn en of dit aanpassing behoeft. Als dit het geval 
is wordt dit met u als ouder besproken.

In de samenwerking met het onderwijs worden in verschillende overlegvormen de onderwijs- en revalidatiedoelen op elkaar 
afgestemd. Twee keer per jaar komen onderwijs, de revalidatiearts en behandelende paramedici bij elkaar voor het bespreken 
van de leerlingen. Ook gedurende het schooljaar kunnen tussen onderwijs en revalidatie gesprekken plaatsvinden voor de 
afstemming en samenwerking van revalidatie en onderwijs.
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De paramedici zullen de eerste twee weken na de zomervakantie gebruiken om (nieuwe) leerlingen te screenen, te observeren 
en te testen. De tafels en stoelen en alle hulpmiddelen worden gecontroleerd en opnieuw ingesteld. De ondersteunende 
communicatiemiddelen van het kind en zijn omgeving worden up-to-date gemaakt. Er wordt multidisciplinair overleg gepland 
en de behandelfrequenties worden vastgesteld. Uiteraard zal in deze 2 weken ruimte worden gemaakt om de sterk medisch 
geïndiceerde behandelingen doorgang te laten vinden. Na deze eerste 2 weken zullen de ingeplande leerlingen volgens het nieuwe 
rooster worden behandeld.

Ouders zijn van harte welkom om een behandeling bijwonen van de behandelend therapeut. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de therapeut zelf.

Voor medische vragen, controles of vragen over de behandeling van uw kind kunt u via de medisch secretaresse zo nodig een 
afspraak maken met de revalidatiearts. Voor vragen over de organisatie van de revalidatie op school kunt u terecht bij de 
coördinator van het revalidatieteam, Esther Stutterheim. 

6.2 Het behandelteam op school

Revalidatiearts
De revalidatiearts is een medisch specialist die zich bezighoudt met houding en bewegingsproblemen ten de gevolgen van de 
ziekte of aandoening van het kind. Zij analyseert en beoordeelt of nader onderzoek en behandeling nodig is en begeleidt het 
revalidatietraject. Zij is (eind)verantwoordelijk voor de revalidatie behandeling.
De revalidatiearts bespreekt regelmatig met het behandeld team en u als ouder/verzorger de voortgang van de behandeling. 
Daarnaast onderhoudt zij contacten met andere medisch specialisten en uw huisarts.

Logopedisten
De logopedist richt zich op het optimaliseren van de communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Het verloop van de 
communicatie is afhankelijk van verschillende aspecten op het gebied van de spraak-taalontwikkeling, het mondgedrag, de stem, 
vloeiendheid en het gehoor. 

De behandeling van de logopedist op De Parel richt zich op leerlingen die:
• niet spreken
• afwijkend mondgedrag vertonen; open mond gedrag, kwijlen
• problemen hebben met eten en drinken
• slecht verstaanbaar spreken; moeite hebben met de articulatie
• een vertraagde of gestoorde spraaktaalontwikkeling hebben
• moeite hebben met het verwoorden van hun gedachten; maken van zinnen, woordvinding
• auditief zwak zijn; een opdracht niet kunnen onthouden, klanken niet kunnen onderscheiden
• problemen hebben met stemgeven
• stotteren
• problemen hebben op het gebied van lezen en spellen 
 

Totale Communicatie
We richten ons op de Totale Communicatie. Bij Totale Communicatie gaat het erom dat je elkaar begrijpt en dat je alles uit de 
kast haalt om elkaar te begrijpen. Dus gebaren maken, gebruik maken van picto’s, spraakapparaat inzetten, wijzen, knikken, 
praten, voordoen, met lichaamstaal iets uitdrukken, met gebruik maken van de ruimte. De logopedisten op school hebben de 
cursus trainer Totale Communicatie gevolgd.
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Gebaren
We werken op De Parel met NMG (Nederlands met gebaren). Waarom vinden we gebaren gebruiken zo belangrijk?
• Het gebruik van gebaren is een natuurlijke manier van communiceren. Kinderen gebruiken van nature al gebaren. De taal  
 neemt dit op een gegeven moment over (Kind zwaait eerst en zegt later dag). Bij het maken van gebaren hoort ook het maken  
 van oogcontact, gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal, wijzen. 
• Door het maken van gebaren, trek je de aandacht van het kind. Aandacht voor elkaar is een voorwaarde voor communicatie.  
 Wanneer een kind aandacht heeft en betrokken is, kun je iets over brengen. Het kind kan dan ook zelf de intentie hebben om  
 iets over te brengen. Wanneer het kind afgeleid is of de andere kant op kijkt, lukt dit niet.
• Gebaren zijn over het algemeen motorisch makkelijker dan spreken. Bij het maken van een gebaar kun je een kind ook helpen  
 door het bijvoorbeeld samen te doen. Dit is bij spreken moeilijker.
• Voor veel kinderen bij ons op school geldt dat spraak of taal alleen vaak te weinig informatie oplevert. De kinderen hebben  
 problemen met het taalbegrip. Wanneer je gebruik maakt van gebaren, hoort en ziet het kind de boodschap. Hierdoor begrijpt  
 het kind beter wat je zegt.
• Gebaren maken de informatie concreter en eenvoudiger.
 Het kind hoort en ziet de boodschap. Daarnaast gebruik je minder woorden en kortere zinnen. Het woordgebruik wordt beperkt  
 tot dat wat het voornaamste is.
• Bij het gebruik van gebaren als ondersteuning bij gesproken taal daalt het spreektempo. Wij kunnen inmiddels sneller spreken  
 dan gebaren. Hierdoor heeft het kind meer tijd om de informatie te verwerken.
• Wanneer je zelf gebaren gebruikt, geef je kinderen de mogelijkheid om je na te gaan doen, te imiteren. Hierdoor bied je de  
 kinderen een extra manier om iets duidelijk te maken. Daarnaast herken je de gebaren die de kinderen maken doordat je ze  
 zelf ook gebruikt. Het werkt dus twee kanten op.  
 
Elke maand zijn er door de school heen afbeeldingen van gebaren te zien die worden geleerd en geoefend. In samenwerking met 
de docent muziek worden er regelmatig filmpjes gemaakt waarbij liedjes die de docent zelf schrijft ondersteund worden door 
gebaren. Eens per jaar wordt er voor personeel en ouders een gebarencursus gegeven door twee van onze logopedisten.

Fysiotherapeuten
De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Hoe functioneert het kind al 
bewegend, wat kan het en hoe doet hij het? Om dit te onderzoeken zijn er verschillende testen en observaties, waar nodig 
aangevuld met vragenlijsten. De verkregen gegevens samen met de hulpvraag van kind en ouders, bepalen de uitgangspunten 
van de therapie. Naast algemene kinderfysiotherapeutische principes kan gebruik gemaakt worden van behandelmethode zoals 
Sensorische Integratie en Sensomotorische training.
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Op deze school ziet de kinderfysiotherapeut kinderen die moeite hebben met o.a.: 
• reguleren van spierspanning, te hoge en te lage spierspanning, o.a. dreigende contractuurvorming  
 bij met name spastische kinderen 
• handhaven van diverse houdingen, b.v. het zitten en staan 
• voortbewegen: kruipen, lopen (evt. met hulpmiddelen), steppen en fietsen 
• grof motorische vaardigheden: springen, huppelen, zwaaien en klimmen 
• fijn motorische vaardigheden : o.a. pakken en loslaten, manipuleren 
• oog-handcoördinatie/ of- voetcoördinatie: gooien, vangen, schieten 
• bewegen: angst hiervoor hebben (bang zijn om te vallen, niet durven schommelen of klimmen) of overbeweeglijkheid.
• zintuiglijke informatieverwerking, overgevoeligheid (b.v. moeite met aangeraakt worden) of ondergevoeligheid 
• de conditie 
• ademhaling 
• ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbesef 

Per kind wordt gekeken waar het accent van de therapie gelegd wordt, waarbij zelfstandigheid en zelfredzaamheid een grote 
rol spelen. Naast overleg met de andere disciplines op school, is er regelmatig overleg met de revalidatiearts, orthopedisch 
instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker. Naast de fysiotherapieruimte is er een aparte ruimte voor behandeling volgens 
Sensorische Integratie. Ook wordt er therapie in het water gegeven. Er wordt zowel individueel als in kleine groepjes fysiotherapie 
gegeven. 
 

Ergotherapeuten
Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren thuis en op school. 
Een ergotherapeutische behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het geven van 
adviezen aan ouders en leerkrachten over adequate begeleiding van een kind. Vaak wordt de therapie in spelvorm aangeboden, 
omdat gebleken is dat het leereffect dan het grootst is.
Advies kan ook worden gegeven over aanpassingen en hulpmiddelen die het kind nodig heeft om de dagelijkse handelingen 
te ondersteunen, zoals zitvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, tilliften, aangepast schrijfmateriaal, specifieke 
bedieningsmogelijkheden voor computers, aangepast bestek, kleding etc.  

Een ergotherapeutische behandeling richt zich op de volgende doelen: 
• Oefeningen voor de zintuigen: voor een aantal kinderen levert het begrijpen en handelen extra problemen op omdat hun 
zintuigen niet optimaal werken of de signalen uit de zintuigen niet goed verwerkt worden. Slechtziendheid of slechthorendheid 
zijn duidelijke voorbeelden, maar problemen met het verwerken van evenwichtsprikkels, diepe spiergevoel en gewrichtsgevoel en 
tastprikkels vallen minder op, terwijl ze net zoveel problemen kunnen veroorzaken.
• Samenwerken met twee handen: het bouwen van een toren van duplo, het scheuren, prikken en plakken, het rijgen van 
een ketting, het werken aan de computer met behulp van de kidtrack en/of joystick, een pot opendraaien, veters strikken, een 
knoop dicht maken, een plaatje uitknippen, een dop op je pen doen zonder dat je er echt naar kijkt, eten met vork en mes. Deze 
handelingen zijn voor sommige kinderen moeilijk of niet uitvoerbaar omdat ze soms maar 1 hand goed kunnen gebruiken en de 
andere niet. Of hun spieren zijn te gespannen of juist te slap, of ze zijn onhandig en krijgen het samenwerken met twee handen 
niet vanzelf onder de knie. Om deze tweehandige vaardigheden te beheersen worden bepaalde aspecten van de sensomotorische 
ontwikkeling geoefend of op een andere manier aangeleerd of er wordt gezocht naar een hulpmiddel zodat het kind de gewenste 
activiteit toch kan uitvoeren.
• Schrijfoefeningen: schrijven is een ingewikkelde vaardigheid, waarin allerlei facetten van de ontwikkeling samenkomen. 
Spierkracht, zien, voelen, coördinatie, ritme, denkprocessen enz. zijn onderdelen die nodig zijn om te kunnen schrijven. In de 
opbouw van (voorbereidende) schrijfvaardigheden wordt bekeken in welke ontwikkelingsfase een kind zit. Om het schrijven te 
oefenen wordt gewerkt aan de oog-handcoördinatie en aan de coördinatie van armen en handen om de pen goed vast te kunnen 
houden. Om letters te kunnen maken moet het kind ruimtelijke begrippen begrijpen zoals vorm en richting. In samenwerking 
met de leerkracht wordt een keuze gemaakt voor verbonden schrift of blokschrift. Wanneer het schrijven met een pen te moeilijk 
is maar het kind kan wel leren lezen en met letters werken, dan worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van een 
computer of laptop, met of zonder extra hulpmiddelen.
• Zelfredzaamheid: voor kinderen die moeite hebben met het aanleren van vaardigheden als aan- en uitkleden, veters 
strikken, sluitingen, eten en drinken, toiletbezoek en zelfverzorging wordt gekeken naar de oorzaak van het probleem. Dit kan 
komen doordat zij beperkingen hebben op motorisch of zintuiglijk gebied of doordat hun inzicht in handelen of hun leervermogen 
vertraagd of beperkt is. Het kan zijn dat de activiteit aangeleerd moet worden of extra geoefend, veters strikken met één hand, 
een andere volgorde bij het aankleden, een speciale methode van aanleren. Vervolgens wordt dit overgedragen naar de klas of 
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ouders omdat er meer effect zal zijn wanneer er vaker geoefend wordt. Voor kinderen die niet zonder hulp kunnen, wordt gezocht 
naar manieren waarop zij zo min mogelijk hulp nodig hebben, er wordt gekeken hoe zij het beste geholpen kunnen worden en 
gezocht naar hulpmiddelen en voorzieningen die hen en hun verzorgers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
• Zithouding: goed zitten is belangrijk om ontspannen mee te kunnen doen aan de schoolactiviteiten die aan tafel of in de 
kring gedaan worden. Onderuitglijden, scheefzakken, te gespannen zitten zorgen ervoor dat je niet goed met materialen kunt 
werken. Schrijven of tekenen en op een lijntje werken is dan niet goed mogelijk. Het kan ook moeilijk zijn om een pen goed vast 
te houden of de bewegingen goed te sturen. Daarnaast is de zithouding van invloed op de mate van alertheid (concentratie) 
tijdens leermomenten. Voor sommige kinderen is werken aan een schuine tafel nodig of is een specifieke zitvoorziening zoals een 
paardstoel of een in hoogte verstelbare en aangepaste stoel nodig. Tijdens de ergotherapiebehandeling wordt specifiek gekeken 
naar de meest adequate zit- en werkhouding zodat het kind een zo optimaal mogelijke houding heeft om te kunnen spelen en 
werken.

Hulpmiddelen en voorzieningen 
Veel kinderen hebben door hun motorische of zintuiglijke beperkingen hulpmiddelen nodig om hun dagelijkse handelingen te 
ondersteunen. Niet alleen op het gebied van vervoer (rolstoelen, fietsen, autostoeltjes, rollator) maar ook op het gebied van 
therapie (sta-tafel, ligorthese, zitorthese) en ADL (toiletstoel, douchestoel, tillift, hoog/laag- bed) wordt tijdens een regelmatig 
terugkerend voorzieningenspreekuur op school geadviseerd en gepast. Hierbij zijn aanwezig de ouders, indien nodig de 
behandelend fysiotherapeut en de verschillende leveranciers.

Maatschappelijk werk
Via de gemeente kan De Parel zo’n 4 uur per week ondersteuning inzetten van een CJG-coach. Deze CJG-coach is er voor 
vraagstukken die er zijn in de thuissituatie van onze leerlingen en gezinnen.

Aan het revalidatieteam is ook een maatschappelijk werker verbonden. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van de 
revalidatiearts en ondersteunt ouders bij vragen over de opvoeding en de beperking van hun kind. Vragen die aan de orde kunnen 
komen: Wat betekent het voor mij en voor ons gezin om een kind te hebben met een beperking? Hoe zorg ik ervoor dat de andere 
kinderen ook voldoende aandacht krijgen? Hoe zorg ik goed voor mezelf? Hoe kan mijn kind thuis zo goed mogelijk begeleiden? 
Mijn kind vertoont moeilijk gedrag, hoe ga ik hiermee om?

De maatschappelijk werker kan met u kijken of u thuis hulp nodig heeft en waar u deze hulp kunt aanvragen, bijvoorbeeld in de 
vorm van gezinsondersteuning, oppas, naschoolse opvang of vakantie-opvang. Daarnaast helpt de maatschappelijk werker bij 
vragen over regelingen, wetgeving en financiën en verwijzingen naar andere organisaties. Er wordt samengewerkt met de andere 
disciplines in de school. Wat u met de maatschappelijk werker bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Informatie 
wordt alleen met uw toestemming gedeeld met anderen. Voor nadere contactgegevens kunt u terecht bij de schooladministratie.

Revalidatie psycholoog
De psycholoog verricht psychologische diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek. Ze 
behandelt binnen het revalidatieteam van De Parel de kinderen bij sociaal-emotionele problemen en ontwikkelings- en 
gedragsstoornissen. Ook coacht zij het behandelteam in de aanpak van emotionele en gedragsmatige aspecten van de 
behandeling. Ze werkt nauw samen met de maatschappelijk werkster bij systeem gerichte behandelingen. Desgewenst verwijst 
ze door en stemt ze af met andere (GGZ) zorgaanbieders in de regio.
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07. Zorg

7.1 De verpleegkundigen
De verpleegkundigen zijn een belangrijke schakel op het gebied van medische verzorging tussen thuis en school. Tot het 
takenpakket behoren:

• verrichten van zgn. voorbehouden (medische) handelingen, zoals het geven van injecties, katheteriseren en spoelen,  
 uitzuigen trachea canule
• het geven van advies aan ouders en leerkrachten m.b.t. medische/sociale problemen
• toezicht houden op medicijngebruik van de leerlingen 
• toezicht houden op door assistenten uit te voeren “niet voorbehouden handelingen”
• het verantwoordelijk zijn voor het opstellen van protocollen m.b.t. “niet voorbehouden handelingen” én epilepsiebeleid.
• toezicht houden op diëten van kinderen en begeleiden van ernstige voedingsproblematiek
• toezicht houden op de algemene hygiëne in de school 
• vergroten van het inzicht van leerkrachten en ouders t.a.v. kennis omtrent ziektebeelden en de gevolgen daarvan  
 in de dagelijkse praktijk 
• onderhouden van contacten met verwijzers  
• houden van intakegesprekken 
• begeleiding leerlingen bij bevordering van de zelfredzaamheid, therapietrouwheid t.a.v. medische problematiek. 

Voorbehouden handelingen
Hierboven is gesproken over de zogenaamde voorbehouden handeling. De B.I.G.-wet spreekt van voorbehouden handelingen die 
slechts uitgevoerd mogen worden door daartoe bevoegde en bekwame personen. Voorbehouden handelingen worden op De Parel 
uitgevoerd door de verpleegkundigen. 
Bij afwezigheid van beiden kan het zijn dat de ouders van een leerling het advies krijgen het kind niet naar school te sturen 
omdat daar op dat moment niemand aanwezig is om het kind te behandelen. Door middel van een door de ouders ingevuld 
en ondertekend formulier geven zij toestemming de noodzakelijke medische handeling op school uit te laten voeren door de 
verpleegkundige. 

7.2 De klassenassistenten en onderwijsassistenten
Een belangrijke taak op onze school hebben de klassenassistenten. Zij vormen samen met de leerkracht de groepsleiding. De 
zorg van onze leerlingen vraagt veel aandacht. Voor veel dagelijks handelingen hebben de leerlingen hulp nodig. De assistenten 
bieden die hulp. Deze hulp kan variëren van het helpen bij het eten tot en met het begeleiden van de kinderen naar het toilet. 
Ook trainen de assistenten de kinderen in zelfstandigheid. (ADL) Het is van belang dat de leerlingen alles wat ze zelfstandig 
kunnen ook zelfstandig doen. Hoewel assistenten soms wel eens tijd hebben om de leerkracht te ondersteunen bij de lessen 
in de klas, staat de verzorging van de kinderen voorop. Niet alle klassenassistenten werken in een bepaalde groep. Naast de 
assistenten per groep zijn op onze school ook extra assistenten die worden ingezet op plaatsen waar extra hulp nodig is. Vaak 
verrichten assistenten op verzoek van de ouders “niet voorbehouden handelingen” volgens protocol onder supervisie van de 
verpleegkundigen. Dit wordt ze niet verplicht, maar gaat in goed gezamenlijk overleg.

De onderwijsassistent ondersteunt in diverse groepen de leerkracht bij het verrichten van routinematige onderwijsinhoudelijke 
taken. De onderwijsassistent begeleidt dan individuele leerlingen of kleine (sub)groepen van leerlingen die van de leerkracht 
instructie hebben ontvangen. 
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08. Expertiseaanbod vanuit De Parel

8.1 Team Passend Onderwijs
Reguliere basisscholen die leerlingen hebben met een lichamelijke beperking of chronisch somatische aandoening, bieden wij 
ondersteuning aan. Deze leerlingen vragen specifieke begeleiding. Welke ondersteuning het meest gewenst is om passend 
onderwijs te bieden hangt af van de zorgbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school.
Ons team helpt u graag om de onderwijsdeelname van leerlingen met een beperking tot een succes te maken. Wilt u advies over 
aanpassingen en de juiste benadering of zoekt u ondersteuning voor deze leerlingen in het reguliere onderwijs, dan bent u bij ons 
aan het juiste adres.

De ondersteuning kan geboden worden vanuit de expertise van verschillende disciplines op onze school zoals; intern 
begeleider, leerkracht, schoolpsycholoog, therapeuten (fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten), vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs en verpleegkundigen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: teampassendonderwijs@deparelhaarlem.nl.

8.2 SchoolSkills Lab – Tools voor Passend Onderwijs
SchoolSkills Lab richt zich op onderwijzend personeel. Met handvatten en praktische tips stimuleren en prikkelen we leerkrachten 
en assistenten om kinderen met kleine motorische problemen passend te ondersteunen in het dagelijkse schoolleven. Dit doen 
we onder andere via de online-cursus ‘SchoolSkills Coach’. Daarnaast organiseren wij workshops en geven we advies over 
aanpassingen en materiaalgebruik.

SchoolSkills Lab wordt vormgegeven vanuit De Parel. Op onze school is een vanzelfsprekende koppeling tussen zorg en onderwijs. 
De leerlingen krijgen veel ondersteuning zodat zij, ondanks hun motorische belemmeringen, tot leren kunnen komen. SchoolSkills 
Lab deelt de hiervoor aanwezige kennis met het reguliere onderwijs.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: judith@Schoolskillslab.nl.
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09. Praktische informatie

9.1 Aanvang van de lessen
Tussen 08.30 uur en 08.45 uur komen de leerlingen op school. Vanaf 08.30 uur gaan de leerlingen naar de klas waar iemand 
van de groepsleiding aanwezig is. De lessen beginnen om 08.45 uur. De lessen stoppen om 15.15 uur. Op woensdag stoppen de 
lessen om 12.30 uur. 

9.2 Wat neemt uw kind mee naar school?

9.2.1 Sporten
Leerlingen uit de jongste groepen sporten in de eigen kleding. Graag op de dag dat uw kind sport gemakkelijke kleding laten 
dragen. 

9.2.2 Eten en drinken
Leerlingen hebben op school de mogelijkheid om ’s morgens fruit en ’s middags een koekje te eten. Het is de bedoeling dat zij 
1 koekje en 1 stuks fruit (schoongemaakt) van huis uit meekrijgen. Graag het brood voor de kinderen waarbij het nodig is om 
het brood te snijden, in stukjes gesneden mee naar school geven. Mocht dit ook nodig zijn bij het fruit, dan deze ook graag 
schoongemaakt en gesneden meegeven. Het helpt enorm wanneer broodtrommel, beker, fruitbakje, etc. voorzien zijn van een 
naam.

Traktaties
Leerlingen mogen op hun verjaardag trakteren in de klas. De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Een vriendelijk verzoek 
is om de traktatie niet te uitbundig te maken. We hebben leerlingen met sondevoeding of dieet op school. U kunt voor deze 
leerlingen contact opnemen met de groepsleiding voor een eventueel alternatief.

9.2.3 Schoolmelk
Er is en mogelijkheid om via de school melk te drinken. We maken gebruik van de schoolmelkregeling van Campina. De ouders 
ontvangen op verzoek een aanmeldingsformulier. Deze zijn bij de administratie verkrijgbaar. Een gesubsidieerd pakje schoolmelk, 
halfvolle melk of drinkyoghurt kost €0,30 per pakje. De betalingen lopen via Campina en op school staat een koelkast waarin de 
melk bewaard wordt en er komt een lijst met leerlingen die van de voorziening gebruik maken. Meer informatie staat op www.
schoolmelk.nl.

9.3 Kleding op School
Naamlabels zijn te bestellen bij bijvoorbeeld www.holland-label.nl of www.goedgemerkt.nl. 

9.3.1 Zwemmen
Badpak of zwembroek met naam.
Er zijn leerlingen waarbij tijdens het zwemmen geregeld ontlasting verlies voorkomt. Voor deze leerlingen dienen er zwemluiers 
aanwezig te zijn op school, om deel te kunnen nemen aan de zwemles. Het is verder prettig dat uw kind gemakkelijke kleding 
aanheeft tijdens de dag waarop het zwemt. Het helpt de leerling en het personeel goed bij de omkleedmomenten.

9.3.2 Fysiotherapie/sport
T- shirt, sportbroek (korte broek) voorzien van naam. Eventueel sportschoenen na overleg met de groepsleiding.
De kleding wordt voor elke vakantie mee naar huisgegeven om gewassen te worden. Na de vakantie graag weer schoon terug op 
school.
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9.3.3 Reservekleding
Het is fijn om voor de leerlingen minimaal een setje reservekleding, voorzien van naam, op school te hebben. Er kan zich een 
“ongelukje” voordoen waardoor de leerling zich moet verkleden. Voor de leerlingen die luiers gebruiken is het fijn als er ruim 
voldoende luiers op school zijn.

Om verlies aan onderwijs- of therapietijd zoveel mogelijk te beperken, kan het zijn dat de betreffende assistent met u in overleg 
treedt om hier afspraken over te maken. 

9.4 Medicijnen
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier waarin u ook kunt opgeven welke medicijnen uw kind gebruikt. 
Voorgeschreven medicijnen, die meerdere malen per dag ingenomen moeten worden kunt u meegeven naar school. Zij worden 
beheerd en uitgedeeld (ook door de assistenten) onder supervisie van de schoolverpleegkundigen. Wijzigingen in medicijngebruik 
gedurende het schooljaar graag doorgeven aan de verpleegkundigen.

9.5 Communicatie ouders/school
Centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen is de groepsleiding van uw kind.
Er zijn vele mogelijkheden om contact te hebben met de groepsleiding en overige personeelsleden van de school.

9.5.1 E-mail
De groep heeft een eigen e-mailadres (naamgroep@deparelhaarlem.nl). De groepsleiding van die dag zal voor aanvang van de 
lessen de inbox van de groep nalezen en kijken of er relevante berichten van ouders te lezen staan. Na schooltijd als de leerlingen 
in de bus naar huis zitten zal de leerkracht de e-mails beantwoorden en/of u verder informeren over wat die dag van belang was.

9.5.2 Telefonische mededelingen
Het liefst voor of na schooltijd en tussen de middag (een e-mailbericht heeft de voorkeur). 

9.5.3 De groepsouderavond 
Aan het begin van het schooljaar geeft de groepsleiding informatie over alle lopende dagelijkse zaken in de groep.

9.5.4 Oudergesprekken
Jaarlijks is er een gesprek over het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) van de leerling. Om ervoor te zorgen dat er structureel 
wat meer contact is tussen ouders en de groepsleiding zijn er ook twee keer per jaar (eind november en eind mei) 10-minuten 
gesprekken gepland, waarbij in vogelvlucht de ontwikkeling van uw kind wordt doorgenomen. Als naar aanleiding van dit gesprek 
behoefte is om verder te praten, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. 
Voor groep 7 vindt in mei het preadvies plaats en voor groep 8 vindt in okt/nov het adviesgesprek plaats. De leerling is hierbij 
zelf ook aanwezig.

9.5.5 Gesprek met de Revalidatiearts
De revalidatiearts, Margje Spijker, zal u tenminste één keer per jaar uitnodigen voor een gesprek, indien uw kind gebruik 
maakt van deze therapeutische ondersteuning. Dit gesprek is medebepalend voor het revalidatieplan dat wordt opgesteld. Dit 
revalidatieplan wordt naar u toegestuurd. 

9.5.6  Een bezoek aan de groep
Een bezoek aan de groep kan soms onrust in de groep veroorzaken. Wel willen wij u de kans bieden om een bezoek te brengen. 
Overleg dit dan graag vooraf met groepsleiding.

9.5.7  Therapiebezoek
Voor iedere ouder bestaat, na overleg met de betrokken therapeut, de mogelijkheid om de behandeling bij te wonen.
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9.5.8 Bezoek aan jeugdarts
Voor de start van uw kind op De Parel krijgt u een uitnodiging van de jeugdarts, Nasirah Joesoef. Het onderzoek is bedoeld om 
in kaart te brengen met welke medische zaken er op school rekening gehouden moet worden. Daarnaast vindt zoals op elke 
school in Haarlem elke 2 a 3 jaar een herhalingsonderzoek plaats. Vanzelfsprekend kunt u hierbij aanwezig zijn. Onderzoeken of 
controles kunnen ook op verzoek van ouders plaatsvinden.

9.5.9  Bezoek van externen
Wekelijks of tweewekelijks bezoeken de orthopedisch instrumentmaker (OIM Orthopedie), de schoenmaker (Jaap de Boer) en 
orthopedisch bedrijf Noppe de school, die de nodige aanpassingen voor de kinderen verzorgen.

9.5.10  Website en Facebook
De school heeft een eigen website www.deparelhaarlem.nl waarop veel informatie over de school te vinden is. De website kent 
een gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is en een gedeelte dat alleen door de ouders van de school bekeken kan worden. Er 
is een vast wachtwoord voor de ouders van school. Dat wachtwoord wordt persoonlijk aan de ouders bekend gemaakt. Op het 
gedeelte dat voor de ouders is gereserveerd staat ook algemene informatie. 
Onder de naam De Parel Speciaal Onderwijs Revalidatie Zorg is de school ook uitstekend te volgen op Facebook. 

9.5.11  Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met betrekking tot de diverse zaken die op school gebeuren. Vaste onderwerpen zijn; 
mededelingen personeel en kinderen, activiteiten.

9.5.12 Ondersteuning van ouders 
Het hebben van een gehandicapt kind vraagt in praktische, fysieke en emotionele zin, nogal wat van u als ouders en van andere 
gezinsleden. Er zijn tal van instanties die u kunnen helpen omtrent zaken zoals, financiële regelingen, indicatie aanvragen, 
thuiszorg etc. Heeft u eventueel vragen over deze instanties en de hulp die zij u kunnen bieden dan kunt u bij ons op school 
terecht bij Esther Stutterheim. Zij zal u doorverwijzen naar de juiste instantie passend bij uw vraag. Zij kan u ook in contact 
brengen met de cjg-coach of maatschappelijk werker die vanuit Reade bij ons op school werkzaam is.

9.6 Oudervereniging

Oudervereniging
De Parel heeft een oudervereniging. Alle ouders van de school worden, na het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, 
automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft als taak om een goed contact te bevorderen tussen de ouders/ 
verzorgers en de school. Daarnaast steunt zij de school bij allerlei activiteiten.

Doelen:
• het (mede) organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen, Kerstmis voor uw kind
• het organiseren van inloopochtenden voor de ouders
• het organiseren van thema-avonden voor de ouders
• het op de hoogte houden van ouders over ontwikkelingen binnen school
• het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school
• het in contact brengen van ouders onderling
• het weten van de meningen en wensen van ouders

Het bestuur bestaat uit:
• Vacature (voorzitter / penningmeester)
• Frank Schuyer 
• Felix Aerts
• Florien van Veen
• Martiene Zomer

En namens het personeel: 
• Petra Rampersad 
• Jacqueline Scholte
• Arjanne Dijkman
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Contact
• een briefje in het postvakje van de oudervereniging op school
• ons emailadres: info@deparelhaarlem.nl
• het secretariaat van de school: 023-5283722

9.7  Geldelijke bijdragen van de ouders
Om het werk van de Oudervereniging mogelijk te maken wordt van de leden een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze jaarlijkse 
ouderbijdrage bedraagt momenteel 50 euro (voor kinderen die in de loop van het schooljaar nieuw op school komen wordt 25 
euro gevraagd). De hoogte wordt vastgesteld op de algemene jaarvergadering van de oudervereniging aan het begin van het 
schooljaar.

Met de ouderbijdragen worden de kosten betaald voor diverse zaken, waaronder sinterklaasfeest, kerstviering, voorjaarslunch, 
musical, kaartje of cadeautje bij ziekte van kinderen of personeel, afscheidscadeautje voor kinderen die de school verlaten, enz.
Verantwoording over de bestedingen wordt afgelegd tijdens de algemene jaarvergadering van de oudervereniging via een 
financieel jaarverslag over het afgelopen schooljaar en een begroting voor het nieuwe schooljaar.
Extra bijdragen (bijvoorbeeld ten behoeve van extra culturele evenementen) zijn van harte welkom.

9.8 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MZR) is betrokken bij het beleid van de school. Het schoolbestuur informeert de MZR over alle 
belangrijke ontwikkelingen die De Parel betreffen. Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming en/of advies 
van de medezeggenschapsraad nodig. Kortom, de MZR denkt, praat en besluit actief en constructief mee met het bestuur en de 
school.

De MZR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is de directeur aanwezig als lid van het bestuur. Hij/zij 
heeft geen stemrecht.
 
De MZR bestaat uit vier gekozen ouders en vier gekozen personeelsleden van de school; twee uit het onderwijzend personeel, één 
uit de assistenten en één uit de paramedici.
 
Leden MZR 
Annelot Peters voorzitter ouder
Leontine Bos  lid paramedicus
Saskia van Rooden secretaris/notulist leerkracht
Jolinde Thorborg lid leerkracht
Joke van der Niet lid assistent
Martiene Zomer lid ouder
Antoine Hendrikx lid ouder
Josselyn Oldewarris lid ouder
De medezeggenschapsraad is te bereiken via: mr@deparelhaarlem.nl. 

9.9  Sponsoring
Er zijn wel eens bedrijven die vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid de school willen ondersteunen. In principe is 
hier geen sprake van sponsoring, maar van ondersteuning door middel van het geven van een donatie. De school zal uiterste 
voorzichtigheid betrachten in het aangaan van sponsorcontracten. 
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9.10  Naschoolse opvang; Happy2Move
Happy2Move biedt naschoolse dagbesteding aan kinderen van 4 t/m 18 jaar met beperking. Na school, tijdens studiedagen en 
vakanties worden activiteiten georganiseerd met aandacht voor sporten, gezonde voeding en plezier.

Wij ontwikkelen activiteiten waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, zich op hun gemak voelen en bovendien gezond bezig zijn. 
Wij besteden aandacht aan de speciale vraag van elk individueel kind en doen dit in nauw overleg met de ouders. De kinderen 
krijgen voldoende begeleiding en worden daardoor altijd op eigen niveau voldoende uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Om 
gezond eten te bevorderen krijgen de kinderen na de activiteiten en vlak voordat ze naar huis gaan, een warme maaltijd. Bij het 
eten wordt uiteraard rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Happy2Move zorgt er ook voor dat kinderen ‘s 
avonds van Happy2Move naar huis worden gebracht. Overlegt u met Happy2Move zelf of er een vergoeding wordt gevraagd voor 
het vervoer.

Happy2Move kan de kinderen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging bieden. Om uw 
kind aan te kunnen melden heeft u een PGB nodig. Voor meer vragen omtrent aanmelding of de activiteiten van Happy2Move 
kunt u contact opnemen: deparel@happy2move.nl 
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10. Plaatsing op school

10.1  Eén onderwijsloket voor Haarlem en omstreken
Ouders kunnen met al hun vragen terecht bij het Onderwijsloket. Het Onderwijsloket helpt ouders om de juiste weg te vinden naar 
de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. Het onderwijsloket is een onderdeel van het Samenwerkingsverband Zuid-
Kennemerland en heeft speciaal voor u een consulent aangesteld die onafhankelijke voorlichting en advies geeft. Het gebruik van 
het Onderwijsloket is gratis.

Ons samenwerkingsverband vindt dat ouders een belangrijke rol hebben bij de invulling en het kiezen van een passend 
onderwijsaanbod. Het is door alle termen, regels en procedures soms moeilijk om een gelijkwaardige partner te zijn. De consulent 
helpt u, zodat u samen met de school kan bepalen wat een passende onderwijsplek is voor uw kind. De consulent geeft u 
onafhankelijke voorlichting en advies.

• Met welke vragen kunt u terecht bij het Onderwijsloket?
• Mijn kind heeft op school extra begeleiding nodig. Wat zijn de mogelijkheden?
• Mijn kind heeft een beperking en ik wil hem graag in de buurt naar school laten gaan. Hoe kan ik dat regelen?
• School geeft aan dat een andere school misschien wel beter is voor mijn kind. Hoe zit dat?
• Wat is eigenlijk Speciaal Onderwijs en het verschil met Speciaal Basis Onderwijs?
• Welke soorten scholen zijn er? Welke is geschikt voor mijn kind?
• Welke school voor Voortgezet Onderwijs kan wat extra’s bieden voor mijn kind?

Consulent: Henriëtte Lemmen 
Bezoek na telefonische afspraak Schipholpoort 2 
   2034 MA Haarlem 
   Tel: 023 - 5430114 
   E-mail: h.lemmen@po-zk.nl

Openingstijden
Maandag en dinsdag:  09.00 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 16.30 uur 
Woensdag en donderdag:   09.00 uur - 12.00 uur

10.2  Procedure aanmelding
Als u denkt dat De Parel een geschikte plek is voor uw kind, kunt u een afspraak maken met de locatiedirecteur van de school, 
Marjolein Meijer (marjolein.meijer@spaarnesant.nl). Zij zal u persoonlijk informeren, de school laten zien en samen met u 
kijken of De Parel inderdaad de meest geschikte plek is voor uw kind. Er wordt dan ook gekeken of het kind kans maakt om in 
aanmerking te komen voor een Toelaatbaarheidsverklaring. Om voor een plaatsing op De Parel in aanmerking te komen dient het 
kind namelijk te beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Elk samenwerkingsverband vanuit het postcodegebied 
waar het kind woont heeft zijn eigen procedure om te komen tot een TLV. Na 6 weken wordt samen met de groepsleiding bekeken 
of de plaatsing in de desbetreffende groep de juiste is of dat een andere groep beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de 
leerling.

Als de school en u als ouder van het kind van mening zijn dat onze school de beste plek is voor uw kind, zal De Parel samen met 
u de stappen zetten om te komen tot een Toelaatbaarheidsverklaring.     
Wilt u meer weten over de procedure van de toelaatbaarheidsverklaring, kijk dan op de website van het Samenwerkings-verband 
(PO =primair onderwijs) in uw regio. 
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11. Adresgegevens

De naam en het adres van de school zijn:

De Parel
Frederik Hendriklaan 73
2012 SG Haarlem

tel:  023 - 5283722
fax: 023 - 5284742

e-mail:  info@deparelhaarlem.nl
website:  www.deparelhaarlem.nl
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