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Welkom
Voor u ligt de schoolgids 2022 - 2023 van De Parel, waar gespecialiseerd onderwijs  
- revalidatiezorg en zorg geboden wordt. 

De schoolgids informeert u over de inhoud van het onderwijs dat we voor leerlingen van  
4 tot 18 jaar te bieden hebben. De schoolgids kent dit schooljaar een nieuwe opzet en 
indeling. Dit heeft mede te maken met een aantal veranderingen die we in het afgelopen 
schooljaar hebben ingezet. De verschillende leerstromen, de specifieke leerlingenzorg,  
praktische zaken en onze samenwerking met het revalidatieteam van Reade komen onder 
andere aan de orde. De schoolgids bevat actuele informatie die het gehele schooljaar  
relevant is, wij adviseren u daarom deze schoolgids te bewaren.

Voor het aankomende schooljaar hebben we een aantal speerpunten binnen de 
beleidsontwikkeling: 

• Samen met Reade gaan we Eén kind, één plan uitwerken om de kwaliteit van onze 
samenwerking in het belang van de leerling te verbeteren.

• Het rekenonderwijs wordt bijgesteld. Dat start met de invoering van de nieuwe  
rekenmethode Wereld in Getallen, in het verlengde daarvan zullen rekenmaterialen en 
methodieken worden aangevuld en ingezet.

• De teamtraining ‘Geef me de 5’ wordt vervolgd, een methodiek die duidelijkheid en 
voorspelbaarheid bevordert om tegemoet te komen aan behoeften van leerlingen op 
onze school. 

• De inrichting van ParnasSys als leerlingvolgsysteem wordt vervolgd, om leerdoelen en 
-opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. 

• In ParnasSys is een module Parro voor het onderhouden van oudercontact, ook dit 
onderdeel gaan we zo mogelijk inzetten aankomend schooljaar. Dit zal Klasbord gaan 
vervangen.

Via de oudernieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen gedurende het 
schooljaar. We denken dat deze schoolgids een goed en volledig beeld geeft van de school, 
voor zowel ouders van wie hun kind al op school zit als voor ouders die zich oriënteren op  
De Parel. Sfeer en beleving op onze school zijn moeilijk in een schoolgids te beschrijven. 
Heeft u vragen of wilt u reageren, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Mede namens het team wensen wij de leerlingen en hun ouders een inspirerend en uitdagend 
schooljaar toe.

Met hartelijke groet,

Ellen Verwer
Directeur De Parel
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Algemeen
De Parel is een openbare school voor gespecialiseerd (voortgezet) onderwijs. Bij leerlingen 
die onze school bezoeken is sprake van een lichamelijke beperking, soms in combinatie met 
een verstandelijke beperking en leerlingen die behoren tot de doelgroep chronisch ziek. 
Onze leerlingen zijn aangewezen op een school met een overwegend orthopedagogisch en 
orthodidactische benadering in combinatie met revalidatie en/of verpleegkundige en  
persoonlijke zorg. 

Stichting Spaarnesant

De Parel is onderdeel van stichting Spaarnesant. Stichting Spaarnesant verzorgt openbaar 
(speciaal) onderwijs in Haarlem. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen,  
zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. 
Spaarnesant is een open onderwijsinstelling die staat voor optimale ontplooiing van al haar 
leerlingen. De scholen bieden de leerlingen een passend onderwijsaanbod en vinden het 
belangrijk dat zij gelukkig zijn op school. 
Spaarnesant heeft 25 zelfstandige schoollocaties, waarvan 21 scholen voor regulier basis-
onderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs. 
Bij Spaarnesant werken ongeveer 850 medewerkers en ontvangen bijna 7000 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. Het College van Bestuur 
bestaat uit twee leden, de heer M. Elkerbout (voorzitter) en de heer J. Aalberts (lid). Zij geven 
leiding aan het stafbureau en de aansturing van de directeuren. 

Locatie

Het schoolgebouw is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk. In het gebouw beschikken 
we o.a. over 13 klaslokalen, een zwembad, een gymzaal en een leskeuken. Naast de onder-
wijsvoorzieningen zijn er ook behandelruimtes voor de revalidatiebehandelingen. Op De Parel 
werkt een vast revalidatieteam van Reade. Ook Happy2Move, een organisatie voor naschoolse 
dagbesteding en individuele begeleiding, beschikt over een eigen ruimte binnen de school. 
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Aanmelding en plaatsing
Samenwerkingsverbanden

De Parel neemt deel aan de samenwerkingsverbanden (SWV) voor de regio’s waar de meeste 
van onze leerlingen vandaan komen. De gemeente en postcodegebied waar de leerling woont 
bepaalt onder welk SWV de leerling valt. Voor de afdeling SO (4-12 jaar) werken we samen met 
de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO), voor de VSO-afdeling zijn dat de samen-
werkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (VO). Binnen het SWV worden afspraken gemaakt 
over de manier waarop scholen ervoor kunnen zorgen dat alle leerlingen passend onderwijs 
krijgen. Het SWV bepaalt welke leerlingen naar het speciaal onderwijs kunnen. Dat doet zij 
door middel van het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. 
Achter in de schoolgids vindt u contactgegevens van de verschillende samenwerkings- 
verbanden. Zij kunnen onafhankelijk voorlichting en advies geven. 

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
De aanvraag voor een TLV wordt in samenspraak met ouders voorbereid. Belangrijk hierbij is 
te komen tot de ondersteuningsbehoefte, de tijdsduur van de plaatsing en de mogelijkheden 
voor eventuele terugplaatsing op termijn. 
Voor de aanvraag van een TLV dient een compleet dossier van de leerling ingeleverd te wor-
den bij de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband. Als de aanvraag 
procedureel en inhoudelijk voldoet, wordt een TLV afgegeven. In een TLV staat een start- 
datum, een einddatum en de zwaarte van het overeengekomen ondersteuningsarrangement. 
Er zijn drie TLV categorieën: 

• Categorie I = laag
• Categorie II = midden
• Categorie III = hoog 

Ons ondersteuningsaanbod is afgestemd op de categorieën. 
Indien de TLC geen TLV afgeeft, blijft de verantwoordelijkheid voor het vinden van de 
passende ondersteuning op een school bij de school waar de leerling is aangemeld of is 
geplaatst. De school behoudt dus de zorgplicht voor deze leerling. Het SWV kan in deze fase 
actief betrokken worden voor het vinden van een passende school. 

Her TLV
Een TLV wordt afgegeven voor één of meerdere schooljaren. Om op De Parel te kunnen blij-
ven, is tijdens de schoolloopbaan vaak opnieuw een TLV aanvraag nodig tot en met het laatste 
schooljaar. Deze aanvraag gebeurt door school in samenspraak met ouders.

TLV VSO
Voor alle leerlingen die de overstap maken van de SO-afdeling naar een VSO-school/-afdeling 
moet een nieuwe TLV worden aangevraagd. Voor VSO-leerlingen gebeurt dit bij het samen-
werkingsverband VO. Deze aanvraag wordt gedaan door de VSO-school waar de leerling is 
aangemeld. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing op de VSO-afdeling op 
De Parel dient ook een TLV VSO te worden aangevraagd. 
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Het SWV VO Zuid-Kennemerland organiseert samen met de ontvangende school, de  
verwijzende school en ouders en leerling een multidisciplinair overleg (MDO) om de TLV  
aanvraag te bespreken.  

Aanmelding 

Voorafgaand aan de aanmelding van een leerling, nodigen we ouders uit voor een oriënte-
rend gesprek. In dat gesprek proberen we een duidelijk beeld te krijgen van het kind en van 
de ondersteuningsbehoefte. Het gesprek en een rondleiding door de school geeft ouders de 
gelegenheid om de school te leren kennen. We vinden het belangrijk om de wederzijdse  
verwachtingen in dat gesprek al duidelijk te krijgen. Het oriënterende gesprek zien we nog 
niet als aanmelding. 

De aanmelding van een leerling op onze school moet schriftelijk gebeuren. Er is een wette-
lijke termijn van minimaal 10 weken voor de dag waarop het kind op onze school begint. Als 
ouders bij meerdere scholen om toelating hebben gevraagd, willen we dat graag weten. We 
nemen dan contact op met de andere scholen om te voorkomen dat er dubbel werk wordt 
gedaan. 

Aanmelding bij De Parel kan op twee manieren:
1. Voor kinderen die al naar school gaan

Alleen via de huidige school, in samenspraak met ouders en samenwerkingsverband. 
Daarbij moet aantoonbaar zijn dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is 
dan de huidige school kan bieden. 

2. Voor kinderen die nog niet naar school gaan
Rechtstreeks door ouders, bij voorkeur in samenspraak met samenwerkingsverband. 
Duidelijk moet zijn dat het kind de extra ondersteuning die wij bieden nodig heeft. 

In beide situaties wordt een TLV aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Het dossier 
van de leerling met daarin de relevante gegevens wordt ingediend en voorgelegd aan de 
toelaatbaarheidscommissie. 

Toelating en plaatsing
Als een leerling is aangemeld bij De Parel, worden de ondersteuningsbehoefte en plaatsings-
mogelijkheid van de leerling besproken door de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Om  
de plaatsingsvraag goed te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat de CvB over een zo 
volledig mogelijk dossier van de leerling kan beschikken. 
De CvB hanteert een aantal criteria om te kunnen beoordelen of we als school een passend 
onderwijszorgarrangement kunnen bieden voor de leerling. Een belangrijke voorwaarde voor 
plaatsing is dat de leerling kan deelnemen aan onderwijs in een groep. Ten aanzien van de 
zelfredzaamheid zal de leerling in staat moeten zijn om te (leren) gaan met uitgestelde aan-
dacht en genoeg kunnen profiteren van groepsgericht aanbod. Een constante intensieve 
begeleiding, waarbij sprake is van 1 op 1, kunnen we vanuit school niet bieden. Dit kan een 
reden zijn om niet tot plaatsing over te gaan. 
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Leerlingen met bijkomende visuele en/of auditieve beperkingen kunnen we soms een  
passend arrangement bieden. Dit geldt ook voor leerlingen bij wie naast motorische/fysieke 
beperkingen ook sprake is van een aandoening binnen het autistisch spectrum of prikkelver-
werkingsproblemen. We proberen op dergelijke problematiek in te spelen, maar het behoort 
niet tot onze expertise.
Leerlingen met externaliserend probleemgedrag zijn, vanwege onze kwetsbare doelgroep, 
niet toelaatbaar. 

Indien gewenst kunnen leerlingen van de afdeling SO een combinatie van onderwijs volgen op 
De Parel en een reguliere basisschool. Dit noemen we een hybride arrangement. De leerling 
volgt dan één of twee dagdelen onderwijs op de reguliere basisschool. Het gesprek over de 
mogelijkheden van een hybride arrangement kan zowel door ouders als door school worden 
geïnitieerd. Een hybride arrangement kan verschillende doelen hebben. Het biedt de leerling 
de mogelijkheid om meer deel uit te maken van de directe leefomgeving thuis. Daarnaast kan 
het ingezet worden om te onderzoeken of over- of terugplaatsing naar het regulier onderwijs 
mogelijk is. 

Als de CvB positief oordeelt over het plaatsingsverzoek van de leerling, zoeken we naar de 
best passende groep op onze school. Mocht er op dat moment geen passende groep zijn, dan 
bespreken we met ouders wat de mogelijkheden zijn: plaatsing in een andere groep of plaat-
sing op een later moment. 
In de maand december en de laatste zes weken voor het einde van het schooljaar plaatsen 
we geen leerlingen. De reden hiervoor hangt samen met de bijzondere activiteiten in deze 
periodes. Vanuit de CvB wordt contact opgenomen met ouders over de uitkomst van de 
bespreking.

Als de CvB besluit dat we als school geen passend onderwijs aan een leerling kunnen bieden 
en dus niet tot plaatsing overgaan, zal dit gepaard gaan met een schriftelijke onderbouwing. 
Samen met het SWV en ouders zullen we toewerken naar het vinden van passend onderwijs 
voor de leerling. 
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Het onderwijs 
Missie en visie

Onze naam De Parel staat symbool voor uiterlijke en innerlijke rijkdom.

“Niet in alle oesters groeien parels. 
Alleen in die oester met een klein mankementje.”

Missie
Ons doel is dat leerlingen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen mogelijkheden. We stimuleren 
leerlingen, rusten hen toe om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de  
maatschappij. We gaan uit van mogelijkheden en denken in oplossingen. 

Visie 
Leerlingen willen leren en zich ontwikkelen. Zij hebben recht op hoogwaardig en toekomst-
gericht onderwijs, aangeboden in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving. De 
basisbehoeften van leren, ‘relatie, competentie en autonomie’, maken deel uit van onze 
manier van werken. Om ontwikkeling en uitbreiden van mogelijkheden te bereiken hoort ook 
richting geven en eisen stellen. Gezamenlijke inzet van gekwalificeerde en gemotiveerde 
professionals (onderwijs, revalidatie en zorg) en de betrokkenheid van ouders als educatieve 
partner zijn daarbij van cruciaal belang. 
We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en hebben de moed om ontwikkelingen aan te 
gaan waarvan het proces en eindresultaat vooraf niet geheel duidelijk zijn. 

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat is de basis van onze school. Allereerst staat het creëren van een 
veilig leef- en leerklimaat voorop. Een kind komt tot leren als het zich veilig voelt in een groep 
en als het mag zijn wie het is.
We zetten ons in voor een open contact met de leerlingen. Het opbouwen van een vertrou-
wensband zien we als essentieel onderdeel om de leerlingen tot leren uit te nodigen. De 
relatie moet een uitnodigend en motiverend karakter hebben. De leerling moet zich veilig 
voelen binnen de sfeer van onze school om zich te kunnen ontwikkelen en tot leren te komen. 
In ons pedagogisch handelen gaan we uit van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie. Pas wanneer de leerling zich op zijn of haar gemak voelt, kan het zich openstellen 
voor het opnemen van nieuwe leerstof.
Om ons pedagogische benadering te versterken zijn we in het schooljaar 2021-2022 gestart 
met de teamtraining ‘Geef me de 5’, een aanpak gericht op het bieden van structuur en 
voorspelbaarheid. Deze training vervolgen we dit schooljaar om als team tot een meer afge-
stemde eenduidige benadering te komen. Geef me de 5 gaat uit van het bieden van  
duidelijkheid aan de leerling door de volgende vragen van een leerling te beantwoorden: Wat 
is mijn taak, Hoe voer ik het uit, Waar vindt het plaats, Wanneer moet ik beginnen en Wanneer 
ben ik klaar en Wie is erbij betrokken?
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De 5 Parels
In onze omgangsvormen en schoolregels hanteren we 5 Parels die uitgaan van wederzijds 
respect:

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

De 5 Parels worden per leeftijd- en niveaugroep ondersteund met onderliggende afspraken 
zodat in alle groepen en bij bewegingsonderwijs en muziek de regels herkenbaar en toe-
pasbaar zijn voor de leerlingen. Met De Parels stimuleren we gedrag dat bijdraagt aan een 
schoolklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en negatief gedrag minder kans krijgt.  
Als school hebben we een antipest protocol (op school in te zien), maar we stellen een  
preventieve aanpak voorop. 

Sociale Veiligheid /Burgerschap
Een sociaal veilige school waar er niet gepest wordt vinden we op De Parel van belang. 
Hiervoor zetten we de methode Kwink in. Kwink is een online methode voor sociaal- 
emotioneel leren (SEL) inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht 
SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De lessen van  
Kwink worden als leuke en praktische lessen ervaren.
Om in kaart te brengen of de leerlingen zich veilig voelen op school, wordt 1 keer per jaar  
de sociale veiligheidsmonitor afgenomen. Hiervoor wordt de vragenlijst van Qschool+  
afgenomen, een vragenlijst afgestemd op onze doelgroep.



  13 | De Parel Schoolgids 22/23  12 | De Parel Schoolgids 22/23

Didactisch klimaat

Op De Parel bieden we een breed leerstofaanbod, afgestemd op de leerling. We streven naar 
een doorgaande ontwikkeling van iedere leerling. De leerlijnen voldoen aan de kerndoelen. 
Voor de uitwerking van de kerndoelen volgen we de leerlijnen van het CED. 
De leerlijnen worden gebruikt voor planning, registratie en verwachtingen t.a.v. te behalen 
doelen voor de individuele leerling. Voor iedere leerling wordt gestreefd naar maximale  
leeropbrengsten. In ons leerstofaanbod en didactiek houden we rekening met de relevante 
verschillen tussen leerlingen en de leerniveaus. Door middel van deze resultaatgerichte  
werkwijze wordt de leerling voorbereid op de toekomstige leef-, werksituatie en 
vrijetijdsbesteding. 

Opbrengstgericht werken

Ons onderwijs is gericht op het behalen van optimale leerresultaten van onze leerlingen, op 
een manier die bij hen past. We willen uitgaan van mogelijkheden en streven naar het behalen 
van het hoogst haalbare niveau voor elke leerling. 
We brengen de opbrengsten van ons onderwijs in beeld, door het opstellen van de  
ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP), die we voor iedere leerling opstellen. We volgen  
de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren:

• Door middel van observaties.
• Door middel van toetsen.
• Door de vorderingen te vergelijken met de ambities die we als school voor elke leer-

route hebben gesteld.
Er zijn factoren die van invloed zijn op de leerprestaties van een leerling, waar zowel wij als 
ouders rekening mee moeten houden:

• De belasting/belastbaarheid van de leerling. 
• Veelvuldig of langdurig verzuim.
• Periodes van intensieve(re) therapie.
• Onvoorziene omstandigheden, zoals zich het afgelopen schooljaar hebben voorgedaan 

met de periodes van lesuitval en onderwijs op afstand vanwege de coronamaatregelen.
De toetsresultaten en bevindingen worden betrokken bij het op- en bijstellen van het OPP en 
de groepsplannen. 

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Bij de start van een leerling op De Parel wordt een individueel OPP opgesteld. Ouders worden 
actief betrokken bij het opstellen van het OPP. In de loop van de schooljaren wordt dit OPP op 
basis van leerprestaties en ontwikkeling van een leerling getoetst en eventueel bijgesteld.
Het OPP vormt de basis voor het opbrengstgericht werken. In het OPP staan ontwikkeldoelen 
van de leerling voor de kortere en langere termijn. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd, met 
ouders besproken en daarna geactualiseerd. 
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Leer-
route IQ

Beoogd  
eindniveau

Ontwikkelings-
leeftijd 

uitstroom- 
moment SO

Uitstroom- 
profiel SO

Uitstroom- 
profiel SVO

Onder-
steunings-
behoeften

A 7 >110 FN > M8 I-II 
Referentieniveau 
1S/2F

Basisleerlijn 
niveau 10

Conform 
kalenderleeftijd

Niveau en tempo 
is vergelijkbaar 
met regulier  
basisonderwijs.

VMBO - GT /TL
Havo/VWO

Diplomagericht 
onderwijs.

Op afroep

6 90-110 FN M7-M8
Referentieniveau 
1F

Basisleerlijn 
niveau 8

Conform  
kalenderleeftijd

Niveau en tempo 
is vergelijkbaar 
met regulier  
basisonderwijs.

VMBO - KBL
VMBO - BBL;
LWOO

Diplomagericht 
onderwijs. 

Op afroep

5B 80-85 FN E5-E6

Basisleerlijn 
niveau 6

9 t/m  11  jaar

Moeilijk lerend 
niveau, lager leer-
tempo, vergelijk-
baar met speciaal 
basisonderwijs.

VMBO - BBL Arbeidsgericht 
onderwijs.

Incidenteel

B 5A 70-80 FN E5-E6

Basisleerlijn 
niveau 6

9 t/m  11  jaar

Moeilijk lerend 
niveau, lager leer-
tempo, vergelijk-
baar met speciaal 
basisonderwijs.

Praktijkonderwijs. 
VSO Praktisch 
gericht.

Arbeidsgericht 
onderwijs.

Regelmatig

4 50-69 FN M3 -E3

SO-Basisleerlijn 
niveau 4 

niveau 4 (M4/E4)

6 t/m  9  jaar

Moeilijk lerend 
niveau, lager leer-
tempo, vergelijk-
baar met speciaal 
basisonderwijs.

VSO ZML
VSO Praktisch 
gericht.  
Praktijkonderwijs

Moeilijk tot zeer 
moeilijk lerend 
niveau, aangepast 
leertempo,  
vergelijkbaar  
met speciaal 
basisonderwijs.

Arbeidsgericht 
onderwijs (be-
schutte arbeid).

Regelmatig

C 3 35-49 F < E3

SO-ZML niveau 6

4  t/m  6 jaar

Zeer moeilijk 
lerend niveau, 
vertraagde 
ontwikkeling en 
meer individuele 
begeleiding.

Arbeidsgerichte 
dagbesteding. 
VSO ZML/MG

Praktisch gericht 
onderwijs.

Voortdurend

2 20-34 -

SO ZML niveau 3

2 - 4 jaar

Gericht op het 
stimuleren van de 
sensomotorisch, 
communicatieve 
ontwikkeling en 
zelfredzaamheid.

Belevingsgerichte 
dagbesteding. 
Kinderdag-
centrum of 
VSO - MG

Belevingsgerichte 
dagbesteding.

Intensief

1 <20 -

Plancius niveau 
1-6

0-2 jaar

Ernstig meer-
voudig beperkt 
(EMB) met 
intensieve 
ondersteuning.

Belevingsgerichte 
dagbesteding. 
Kinderdag-
centrum.

Belevingsgerichte 
dagbesteding.

Zeer intensief
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Afdeling SO

Leerstromen en leerroutes afdeling SO 
De afdeling SO van De Parel is er voor leerlingen in de basisschoolleeftijd: kinderen tussen 
4 en 12 jaar, die vallen binnen onze doelgroep voor gespecialiseerd onderwijs. Op De Parel 
hebben we voor de SO-leerlingen een onderwijsaanbod van 7 leerroutes. We hebben ons 
onderwijs georganiseerd in drie leerstromen: A stroom, B stroom en C stroom. Het onderwijs-
aanbod, werkvormen en uitstroombestemming is hierop afgestemd. 
Leerroutes met uitstroomniveaus en leerlijnen, waarin de doelen van de leerling per school-
jaar zijn vastgesteld, helpen om ons onderwijs vorm te geven. Leerlingen met vergelijkbare 
leervragen worden zoveel mogelijk in één groep geplaatst, waarin elke leerling afwisselend in 
de groep en individueel aan de eigen doelen kan werken. Voor elke groep kijken we naar een 
passend onderwijsaanbod. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hand van de leerlijnen. 

Groepen SO binnen leerroutes 
In het overzicht in de vorige paragraaf staan de verschillende leerroutes beschreven. Bij de 
samenstelling van de groepen houden we rekening met de verschillende ontwikkelings- 
niveaus van de leerlingen. Er zijn dit schooljaar 11 SO groepen. 

In tegenstelling tot het regulier onderwijs hanteren wij geen jaarklassensysteem. Elk jaar 
stromen nieuwe leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen in waardoor onze groepen jaar-
lijks wisselend van samenstelling zijn. Groepen zijn in de regel een combinatie van meerdere 
niveaus en leeftijden. We streven naar niet meer dan 3 verschillende niveaugroepen binnen 
een klas. Het groepsplan stemmen wij jaarlijks opnieuw af op het leerniveau van de nieuw 
samengestelde groep. De individuele leerling blijft de eigen ontwikkelingslijn volgen. In de 
groepssamenstelling wordt rekening gehouden met leeftijd, leerprestaties en leerniveau, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, ondersteuningsbehoefte en andere specifieke aspecten. 
Verandering van groep gebeurt meestal met ingang van het nieuwe schooljaar. Soms blijkt 
na een eerste periode dat een andere leerroute toch beter past bij een leerling. In dergelijke 
situaties kan er ook tussentijds een verschuiving plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit altijd in 
overleg met ouders. 

Voor de overgang van de kleutergroepen naar een volgende SO-groep bespreken wij die leer-
lingen die voor januari van het schooljaar zes jaar zijn. Op basis van de bevindingen en in 
overleg met ouders kan gekozen worden voor een verlengde kleuterplaatsing voor één jaar. 

Voor de overgang van de SO-groepen naar het V(S)O worden die leerlingen besproken die  
voor de zomervakantie van het schooljaar 12 jaar worden. Leerlingen die 12 zijn stromen in 
principe uit naar een vorm van voorgezet (speciaal) onderwijs. Op basis van de bevindingen 
kan ook in deze situaties in overleg met ouders gekozen worden voor een extra jaar in het SO. 
Voor leerlingen die naar een vorm van VSO uitstromen dient een nieuwe TLV aangevraagd te 
worden. 

• Kleutergroepen
Groep Groen en groep Oranje zijn onze kleutergroepen. In de kleutergroepen zitten leerlingen 
in de leeftijd van 4-6 jaar. De groepsgrootte van de kleutergroepen is 10 - 12 leerlingen,  
dit hangt mede samen met de zorgzwaarte. Leerlingen in de kleutergroepen komen in aan-
merking voor een onderwijsaanbod van leerroute 3 of hoger.
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In de kleuterleeftijd leren kinderen vooral spelenderwijs. Het onderwijs- en activiteitenaan-
bod is hierop afgestemd. Onze gedragsregels, de 5 Parels, nemen in deze aanvangsgroepen 
een centrale rol in. Door middel van deze 5 Parels stimuleren wij het gedrag dat bijdraagt aan 
een school-/leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en de mogelijkheid krijgt om zich 
binnen haar/zijn eigen niveau te ontwikkelen.
In de kleutergroepen wordt een speel-/leeromgeving geboden waarin voorspelbaarheid, 
vaste routines, duidelijke regels en afspraken en tegelijkertijd uitdaging te vinden is. 
Voorspelbaarheid en duidelijkheid draagt bij aan het gevoel van veiligheid, uitdaging ligt in 
de opdrachten en taakjes. 

Een dag bij de kleuters kent altijd een aantal vaste momenten:
• De kring: met thema-activiteiten die aan een leerdoel zijn gekoppeld;
• De instructie: leerlingen mogen afwisselend kiezen met behulp van het Arbeid naar 

Keuze Bord of het klassenteam werkt individueel/in een groepje aan de leerdoelen 
gesteld in het groepsplan of speelt mee in de hoeken om spelenderwijs aan de gestelde 
doelen te werken.

In het activiteitenaanbod komen alle vakgebieden zoals rekenen, taal/lezen, wereldoriëntatie,  
sociaal-emotionele ontwikkeling aan de orde. Zo wordt bij rekenen het tijdsbegrip (o.a. 
seizoenen, dagen van de week) en begrippen meer/minder geleerd. Bij taal/lezen wordt de 
ontluikende geletterdheid aangesproken, o.a. door voorlezen, zelf (prenten)boekjes  
kijken/lezen. De logopedist biedt eenmaal per week een groepsles ter bevordering van  
de taalontwikkeling. 

• AB-onderbouw
Dit schooljaar hebben we voor leerjaar 3 een gemengde groep met A- en B stroom leerlingen.
Deze groep noemen we AB-onderbouw. In de AB-onderbouw wordt veel tijd besteed aan het 
aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen, maar het spelende kind wordt hierbij niet 
vergeten. Leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod waarin ruimte is om zich spelend te 
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ontwikkelen. Bij de vakken taal en rekenen wordt gedifferentieerd instructie gegeven, leerlin-
gen worden in kleine groepjes op niveau ingedeeld. Het onderwijsaanbod is afgestemd op de 
ontwikkelings- mogelijkheden van de leerling en is zo ingericht dat de leerling een ononder-
broken ontwikkelingsproces kan doorlopen. Daarnaast is er veel aandacht voor het leren van 
sociale vaardigheden, de emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfstandigheid op 
alle gebieden.

• A Stroom
In de groepen van de A-stroom hanteren we de leerlijnen met streefniveau diplomagericht 
vervolgonderwijs. De groepsgrootte varieert tussen de 10-14 leerlingen.
Leerlingen die ingeschaald zijn in leerroute 5b, 6 of 7 volgen het onderwijsaanbod in de 
A-stroom van de Parel. Dit schooljaar hebben we een A-middenbouwgroep met leerlingen van 
leerjaar 4 en 5, en een A-bovenbouwgroep met leerlingen van leerjaar 6 t/m 8. 
 In deze groepen werken we met reguliere lesmethodes voor de basisvakken; lezen, rekenen, 
taal en spelling. Mocht het individuele leerniveau van de leerling hierom vragen, dan is het 
mogelijk om af te wijken van de reguliere lesmethodes en met behulp van remediërende  
programma’s het onderwijsaanbod passend te maken.  
Naast de basisvakken werken we met Nieuwsbegrip (begrijpend lezen middels actuele 
onderwerpen), de Zaken (zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuurzaken), 
verkeerslessen en een beperkt aanbod Engels. De wijze waarop de leerlingen de lessen ver-
werken is afhankelijk van hun onderwijsbehoefte. Afhankelijk hiervan verwerken leerlingen 
dit schriftelijk of digitaal.
 
Leerlingen werken op hun eigen leerlijn met het daaraan gekoppelde streefniveau. Hierdoor 
wordt er binnen de groep veel gewerkt in niveaugroepen. Dit vraagt om uitgestelde aandacht, 
wat we de leerlingen leren middels het GIP-model. Naast de basisvakken bieden we sociaal- 
emotionele lessen aan met de lesmethode Kwink.

• B stroom
In de groepen van de B-stroom zitten leerlingen van leerroute 3-4-5a, met uitstroomperspec-
tief Praktijkonderwijs of VSO-ZML. De groepsgrootte varieert tussen de 8-10 leerlingen. 
We volgen alle methodes voor de basisvakken op een aangepast tempo omdat de leerlingen 
baat hebben bij veel herhaling van de lesstof. Leerlingen werken op hun eigen leerlijn, met 
het daaraan gekoppelde streefniveau. Waar mogelijk wordt er binnen de groep gewerkt in 
niveau-groepen In de groep is er veel aandacht voor het vergroten van de rekenvaardigheden 
zoveel mogelijk praktisch; de taalontwikkeling waaronder de woordenschat, technisch lezen, 
begrijpend (picto) lezen, spelling volgens een vaste methode. Naast de basisvakken leren de 
leerlingen ook over de wereld om hen heen. Hiervoor gebruiken we een methode, daarnaast 
werken we vooral in thema’s.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij heel belangrijk. We ondersteunen deze ontwik-
keling met behulp van de methode Kwink. Dit schooljaar hebben we een B-middenbouwgroep 
en een B-bovenbouwgroep. 

• C stroom
In de C stroom zitten kinderen die vallen binnen de leerroute 1, 2 of 3. Het uitstroomperspec-
tief voor deze groepen loopt uiteen van Kinderdagcentrum of VSO. De groepsgrootte in de  
C stroom varieert tussen de 6 - 9 leerlingen. 
In deze leerstroom worden methodes vooral ingezet als bronnenboeken. Zelfredzaamheid 
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is een belangrijk doel binnen de C stroom. Leerlingen in deze leerroute hebben veel baat bij 
voorspelbaarheid en vast dagritme. De structuur wordt aangeboden door middel van een vast 
dagritme. Wij ondersteunen de communicatie met picto’s en ondersteunende gebaren en 
verwijzers. De manier van leren is ervarings- en praktisch gericht. 

In leerroute 1 en 2 wordt het onderwijsprogramma aangeboden volgens de principes van 
voordoen en nadoen, handelen met concreet materiaal, gebruik van hun eigen lichaam en 
kleine ontwikkelstapjes. Wij werken in deze groepen met de methode Lotte en Max, om de 
woordenschat van de leerlingen te vergroten en de communicatie te stimuleren met onder-
steunende gebaren en om de gebaren aan te leren. De thema’s van Lotte en Max worden 
doorgetrokken in de activiteiten en in het lesaanbod. 
De logopedist biedt 2 maal per week een groepsles ter bevordering van de taalontwikkeling. 
De leerling moet kunnen functioneren in een groep en kunnen profiteren van de groeps- 
activiteiten. Er wordt veel gewerkt aan ADL vaardigheden en de Parel regel: Wat je zelf kan, 
doe je zelf.

Bij leerroute 3 wordt ook nog veel gebruik gemaakt van concreet materiaal, evenals het 
gebruik van computers en IPads.
Voor het taal- en leesonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Lezen moet je doen’, een 
methode waar pictolezen onderdeel van is.
Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode ‘Rekenboog’. Deze methode omvat alle 
aspecten van het rekenonderwijs en ook hierbij maken we gebruik van concreet materiaal.
De activiteiten binnen de groep duren maximaal 30 minuten en hierbij wordt goed gekeken 
naar de afwisseling van inspanning en ontspanning.

In groep C-bovenbouw komen de leerlingen op basis van hun leeftijd al in aanmerking voor 
een VSO-onderwijsaanbod. In deze groep zullen dit schooljaar al een aantal praktische  
vakken vanuit het VSO-aanbod geïntroduceerd worden.

• Muziek en Cultuur
Alle leerlingen krijgen eenmaal per week een half uur muziekles van de vakleerkracht. De 
lessen worden in een vaste voorspelbare structuur vanuit een leerlijn gegeven. Verschillende 
muzikale activiteiten worden aangeboden zoals muziek maken, zingen, luisteren en  
bewegen op muziek. In de lessen probeert de vakleerkracht zo goed mogelijk kaan te sluiten 
bij de muzikale beleving van de leerlingen. 
Voor de kleutergroepen en de C-groepen bestaan de lessen uit muziekbeleving. Deze lessen 
sluiten aan bij de thema’s waar in de groep aan gewerkt wordt. Via verschillende materialen 
worden muzikale aspecten op een zintuiglijke manier beleefd. Tijdens de lessen worden er 
ondersteunende gebaren gebruikt bij de liedjes, die vaak speciaal voor een thema in samen-
werking met een logopediste worden opgenomen. 
 
Naast de wekelijkse muziekles en de beeldende lessen die het hele jaar door gegeven worden, 
besteden we een aantal keer per jaar extra aandacht aan cultuuronderwijs. Jezelf presen- 
teren speelt daarbij een belangrijke rol. Zo proberen we aan een aantal culturele activiteiten 
(afsluiting Kinderboekenweek, Kerstshow, Cultuurproject) af te sluiten met een presentatie 
voor medeleerlingen en soms ook ouders. Voor het jaarlijkse cultuurproject sluiten we aan 
bij het activiteitenaanbod van stichting Hart. Professionals worden ingezet om leerlingen te 
inspireren en hun creativiteit te stimuleren, waarna leerlingen zelf in en met hun klas aan de 
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slag gaan met de opdrachten. Het cultuuronderwijs binnen school wordt vormgegeven door 
een actieve werkgroep in samenspraak met de klassenteams. Onze school zet met ondersteu-
ning van een subsidieregeling in op een verdere ontwikkeling van het cultuuronderwijs. 

• Bewegingsonderwijs
Alle leerlingen krijgen wekelijks verschillende lessen bewegingsonderwijs, waarin allerlei 
sportieve onderdelen aan bod komen. Leerlingen doen verschillende bewegingservaringen 
op. Daarbij wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en gekeken naar uitbreiding van bewe-
gingservaringen. Daarnaast is er aandacht voor sportieve vaardigheden, zoals afspreken wat 
de regels zijn, elkaar helpen, letten op veilig spelen, elkaars mogelijkheden respecteren en 
eigen mogelijkheden verkennen. Een belangrijk doel is om leerlingen plezier in bewegen te 
laten ervaren om hen zo te stimuleren tot een actieve leefstijl. Door het aanbieden van zoveel 
mogelijk haalbare sporten, hopen we ook te bereiken dat de leerlingen de mogelijkheid krij-
gen tot een zinnige en plezierige vrijetijdsbesteding. 

De jongste leerlingen gymmen in hun eigen kleding. Vanaf leerjaar 3 vragen wij u om uw kind 
een T-shirt, korte sportbroek mee te geven voorzien van naam. Sportschoenen wordt in over-
leg met het klassenteam besproken. De gymkleding bij de jongere leerlingen wordt meerdere 
weken gebruikt, voor de vakanties wordt het meegegeven om gewassen te worden. Na de 
vakantie graag weer schoon terug. De oudere leerlingen douchen of wassen zich na de gym-
les. Wij vragen u om uw kind twee handdoeken (voor beide gymlessen) mee te geven en een 
deodorant (stick of roller). De gymkleding en handdoek worden wekelijks meegegeven naar 
huis om gewassen te worden.  
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Naast de lessen in de gymzaal, bieden we ook schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is niet 
gericht op het behalen van een zwemdiploma. Eenmaal per week gaat de groep zwemmen. 
Voor het schoolzwemmen werken we aan de volgende doelstellingen, waarbij we uitgaan van 
en aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling:

• Watervrij worden
• Vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het water
• Zwemvaardigheden aanleren
• Plezier beleven in het water
• Vrij bewegen in het water

Voor de zwemles vragen wij uw kind een badpak/zwembroek voorzien van naam mee te geven 
en een handdoek. Deze worden na de zwemles mee terug naar huis gegeven om gewassen te 
worden, graag weer meegeven naar school. Zonder badkleding kan uw kind niet deelnemen 
aan de zwemles (of hydrotherapie). Als uw kind (nog) niet zindelijk is, verzoeken wij u ervoor 
te zorgen dat er voldoende zwemluiers van uw kind op school aanwezig zijn. 

Op dagen dat uw kind gymles of schoolzwemmen heeft is het prettig als hij gemakkelijke 
kleding aanheeft, waardoor de zelfstandigheid bij het omkleden wordt bevorderd. Waar nodig 
biedt personeel ondersteunende begeleiding en hulp bij het omkleden. 

De lessen in de gymzaal en het schoolzwemmen worden verzorgd door de vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs. Het klassenteam is aanwezig en assisteert waar nodig bij deze lessen. 

Uitstroom SO
In leerjaar 7 van de afdeling SO, kijken we samen met ouders naar de keuzemogelijkheden 
voor het vervolgonderwijs of een andere uitstroombestemming. De vorm van vervolgonder-
wijs of -voorziening hangt nauw samen met de mogelijkheden van de leerling. 
Voor leerlingen van leerroute 1 en 2 kan de uitstroombestemming ook buiten het onderwijs 
liggen, bijvoorbeeld een vorm van dagbesteding, of setting waar een intensieve combina-
tie van zorg en onderwijs geboden kan worden. Dit hangt samen met de intensiviteit van de 
ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
Leerlingen van leerroute 3 tot en met leerroute 7 kunnen doorstromen naar een passend 
opleidingsniveau binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs, dat loopt uiteen van een school 
voor zeer moeilijk lerenden, praktijkonderwijs, vmbo/havo. 
Indien het ontwikkelingsniveau en de ondersteuningsbehoefte van de leerling aansluit bij 
onze VSO-arrangementen en onderwijsaanbod, kan een leerling doorstromen naar het VSO op 
De Parel. (Zie ook de tabel met het overzicht van leerstromen en leerroutes SO).

In leerjaar 8 moet er een keuze voor vervolgonderwijs gemaakt worden. De intern begelei-
der en schoolpsycholoog begeleiden dit traject. Samen met de leerkracht en ouders wordt 
voor elke leerling een adviesgesprek gevoerd. We geven een voorlopig schooladvies en een 
overzicht van scholen die hierop aansluiten. Leerlingen die uitstromen naar diplomagericht 
onderwijs (leerroute 6 en 7) worden bij de gesprekken uitgenodigd en waar mogelijk zijn ook 
leerlingen van de andere leerroutes welkom bij het gesprek. 
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Afdeling VSO

Leerstromen en leerroutes afdeling VSO

Groepen VSO binnen de leerroutes
Door de omvang van en het totale aantal beschikbare lokalen in onze school hebben wij een 
beperkt aantal VSO-groepen. Dit schooljaar hebben we twee VSO-groepen; VSO1 en VSO2.
Deze groepen zijn qua aantal, niveau en leeftijd nagenoeg gelijk aan elkaar. Het zijn  
heterogene groepen met leerlingen tussen 12 en 18 jaar die uitstromen op leerroute 2 of 3.

Onderwijsvakken en lesmethoden VSO-groepen
Het onderwijsaanbod in de VSO-groepen is gericht op de toekomstige uitstroom en de vaar-
digheden die onze leerlingen nodig hebben in hun leven na het verlaten van de school. In de 
eerste jaren werken we aan specifieke kennis en vaardigheden zoals rekenen, taal en sociale 
vaardigheden. 
Vanaf de middenbouw (3e leerjaar VSO) verschuift het accent meer naar de pijlers ‘wonen, 
werken en vrije tijd’. De leerlingen oefenen praktische vaardigheden zoals koken, huishoud-
kunde en de verkoop bij de ‘Eetkeet’. 
Vanaf de middenbouw, als de leerling 14 - 16 jaar is, wordt begonnen met interne stages.
De stages zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Tijdens de stages is er 
veel aandacht voor sociale competenties en overstijgende doelen die voor toekomstige  
(werk)situaties relevant zijn, zoals zelfstandigheid en werkhouding.
Zodra een leerling 16 jaar is, gaat hij naast de interne stages ook extern stage lopen en 
werken we aan de voorbereiding op de dagbesteding en de transitie naar wonen, vrijetijds-
besteding en burgerschap. In deze fase moet een keuze gemaakt worden voor een vorm 
van dagbesteding. De keuze komt tot stand in overleg met leerling, ouders, klassenteam en 
stagecoördinator.

Bewegingsonderwijs en cultuur en muziek 
Hierbij volgt het VSO de lijn die wordt beschreven bij het SO.

Uitstroom VSO
Wanneer een leerling externe stages gaat lopen, kijken we samen met ouders naar de keuze-
mogelijkheden voor een uitstroombestemming. Dit hangt nauw samen met de mogelijkheden 
en de intensiviteit van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling verlaat de 
school met een schooldiploma VSO-dagbesteding.

Leer-
route IQ

Ontwikkelings-
leeftijd (SEO)

Onderwijsniveau en 
ondersteuningsbehoefte

Uitstroomperspectief bij 
18 jaar

2 < 35  2 - 5 jaar Intensieve ondersteuning van volwassenen; 
pragmatisch. Leerkenmerk: pragmatisch
Didactisch niveau VSO - ZML

Dagbesteding taak-/belevings-
gericht

3 35 - 55 5 - 8 jaar Voortdurende ondersteuning van volwassene;  
egocentrisch. Leerkenmerk: egocentrisch
Didactisch niveau E3, VSO - ZML niveau 9

Dagbesteding activiteitgericht



  21 | De Parel Schoolgids 22/23  20 | De Parel Schoolgids 22/23

Leerlingenzorg
Met een multidisciplinair team zetten we ons in voor het onderwijs en de leerlingenzorg. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor het klassenteam dat dagelijks met uw kind werkt in de 
groep. Daarnaast is er een team van andere professionals dat zicht houdt op de ontwikkeling 
en het welzijn en welbevinden van uw kind. 

Klassenteam 

Het onderwijs in de groep wordt verzorgd door een klassenteam dat bestaat uit leerkrachten 
/leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Het klassenteam biedt onderwijs en verzor-
ging, houdt de leeropbrengsten bij, begeleidt en ondersteunt de leerlingen. 
De taken en verantwoordelijkheid binnen het klassenteam hangt samen met hun functie. 
Zo is de groepsleerkracht bevoegd voor het geven van onderwijs, zij is gekwalificeerd in het 
vormgeven van een passend onderwijsaanbod en de werkvormen. De leraarondersteuner 
heeft geen lesbevoegdheid, zij hebben een pedagogische achtergrond, met aanvullende 
scholing op het gebied van didactisch en pedagogisch handelen. De kwaliteiten van de 
leraarondersteuner komen goed tot hun recht bij de leerlingen binnen leerroute 1 en 2, die 
juist behoefte hebben aan kleine ontwikkelstappen. De onderwijsassistent begeleidt en 
ondersteunt leerlingen in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid op het gebied van per-
soonlijke verzorging en adl. Daarnaast bieden zij ondersteuning van de leerkracht en  
leerlingen bij de onderwijsactiviteiten. 
Het klassenteam is het eerste aanspreekpunt voor ouders, u kunt met uw vragen bij hen 
terecht. Zij leggen de vraag eventueel binnen de organisatie voor aan een andere deskundige. 

Vakleerkrachten

De lessen bewegingsonderwijs (gymnastiek en schoolzwemmen) en muziek worden verzorgd 
door vakleerkrachten, leraren die bevoegd en gespecialiseerd zijn in het geven van een  
passend aanbod en de werkvormen hierop afstemmen. 
De vaksectie bewegingsonderwijs wordt gevormd door: Nina Gruijters, Elise Merkx en Serge 
Smit. Muziekdocent op De Parel is Vincent Lamers. 
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Commissie voor de begeleiding (CvB)

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) heeft de verantwoordelijkheid om de leerling vanaf 
instroom, via doorstroom naar uitstroom te volgen en te waken over de kwaliteit van het 
individuele onderwijszorgarrangement. De commissie bestaat uit een jeugdarts, schoolpsy-
choloog/orthopedagoog, intern begeleider, maatschappelijk werkende en directeur.  
De revalidatiearts en verpleegkundige zijn op afroep aanwezig bij de vergaderingen. 
De CvB houdt zich, naast de functie-specifieke taken, bezig met:

• Het beoordelen of een leerling voor ons onderwijs in aanmerking komt.
• Het advies over de begeleiding van de leerling tijdens het verblijf op school en het 

bewaken van de groepsplannen en het OPP.
• Het advies over terugplaatsing of overplaatsing naar een andere school.
• Andere specifieke hulpvragen rondom de leerling, zoals de inzet van persoonlijke 

begeleiding, vrijstelling van lestijd, meldcode en eventuele melding ‘Veilig Thuis’ en 
ondertoezichtstelling (OTS). 

Intern begeleider (IB)

De intern begeleider houdt het overzicht over de didactische leerlingenzorg en de kwaliteit 
van het onderwijs. Zowel medewerkers als ouders kunnen de intern begeleider om advies 
vragen over situaties waarin een leerling extra zorg vraagt. De intern begeleider heeft per jaar 
twee groepsbesprekingen met het klassenteam. De intern begeleiders zijn betrokken bij de 
instroom en uitstroom van alle leerlingen. Er zijn twee intern begeleiders verbonden aan onze 
school: Annelies van Helden en Agnes van Rijt.

Schoolpsycholoog/orthopedagoog

De schoolpsycholoog en orthopedagoog houdt het overzicht over het pedagogische klimaat 
en de kwaliteit van pedagogische aspecten binnen het onderwijs. Als er een speciale hulp-
vraag is omtrent het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling, dan kunnen zowel 
medewerkers als ouders een beroep doen op de schoolpsycholoog. Daarnaast begeleidt en 
coacht de schoolpsycholoog de klassenteams op het gebied van de sociaal-emotionele  
ontwikkeling van leerlingen en de pedagogische aanpak in de groep. 
De schoolpsycholoog draagt zorg voor handelingsgerichte diagnostiek en verricht  
psychodiagnostische onderzoeken. De aanvragen voor de TLV’s worden grotendeels door de 
schoolpsycholoog gedaan. Op De Parel is een schoolpsycholoog werkzaam: Rosa Elton. 

Schoolmaatschappelijk werk

Jaarlijks huren we als school een aantal uren maatschappelijk werk in van Reade revalidatie 
ten behoeve van schoolmaatschappelijk werk. Hierbij gaat het om een signalerende rol:  
consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. De leerling van school is het 
uitgangspunt. Hulpvragen van andere gezinsleden vallen niet onder schoolmaatschappelijk 
werk. Voor deze hulpvragen volgt een doorverwijzing. Soms kan dat binnen het revalidatie-
traject, maar er is ook een mogelijkheid dat er wordt doorverwezen naar het wijkteam of het 
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
De maatschappelijk werkende die vanuit Reade werkzaam is voor school: Ilonka Beers. 

Jeugdarts

Aan de school is een jeugdarts verbonden, gedetacheerd vanuit de afdeling jeugdgezond-
heidszorg 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 de revalidatie en 1e lijns zorg, huisarts of specialist van individuele 

leerlingen.
• Overleg/correspondentie met revalidatie, huisarts en/of specialist met betrekking tot 

leerlingen van school. 
• Deelname aan de Commissie voor de Begeleiding. 

De jeugdarts die aan De Parel is verbonden is: Nasira Joesoef. Zij is een aantal woensdagen 
op De Parel aanwezig. 

Verpleegkundige zorg

De verpleegkundige is een belangrijke schakel op het gebied van medische verzorging tussen 
thuis en school. De verpleegkundige onderhoudt contact met ouders van de leerlingen die 
aangewezen zijn op de verpleegkundige zorg op school. 
Op De Parel is dagelijks een verpleegkundige aanwezig, zij draagt zorg voor o.a. de volgende 
taken:

• Het verrichten van zowel ‘niet voorbehouden handelingen’ zoals het geven van sonde-
voeding, al de ‘voorbehouden handelingen’ zoals injecteren, katheteriseren, uitzuigen 
tracheacanule; 

• Het toezicht houden op medicijngebruik van de leerlingen;
• Begeleiding van leerlingen bij bevordering van de zelfredzaamheid en 

therapietrouwheid; 
• Het toezicht houden op door de onderwijsassistenten uit te voeren ‘niet voorbehouden 

handelingen’;
• In samenspraak met directie het opstellen en up to date houden van protocollen met 

betrekking tot medische handelingen. 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen vragen wij van ouders een goede samenwerking voor 
de medische zorg. 
Zo verwachten wij van ouders dat de medicatie, na overleg met de verpleegkundige, in een 
originele verpakking, voorzien van apothekersstickers, flesjes met kindveilige sluiting worden 
aangeleverd. Medicatie wordt op school veilig bewaard. De verpleegkundige geeft ouders 
tijdig een bericht via de mail als medicatie moet worden aangevuld. Van u als ouder vragen 
we om de medicatie mee te geven naar school en de verpleegkundige de avond ervoor een 
mailbericht te sturen. Zij zal dan zorgen dat de medicatie weer veilig wordt bewaard.
Iedere wijziging in medische zorg en medicatie moet, door middel van een nieuwe schrifte-
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lijke afspraak, doorgegeven worden aan de verpleegkundige.
Helaas komt het een enkele keer voor dat beide verpleegkundigen afwezig zijn. Dit kan tot 
gevolg hebben dat we niet de vereiste verpleegkundige zorg kunnen bieden voor een leer-
ling. In voorkomende situaties wordt contact opgenomen met ouders van de leerling om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Dit kan leiden tot een dag niet naar school kunnen. 
Er zijn twee verpleegkundige werkzaam op school: Marianne Mens en Marion Rill. 

Zorgcoördinator

De verzorging en ondersteunende begeleiding waar het grootste deel van onze leerlingen 
op aangewezen is, wordt veelal geboden door het klassenteam. Het kan voorkomen dat een 
leerling intensievere individuele ondersteuning of begeleiding nodig heeft. In voorkomende 
situaties gaan we met ouders in gesprek. De hulpvragen voor deze extra ondersteuning 
kunnen betrekking hebben op persoonlijke zorg, gedrag en/of ondersteuning bij de onder-
wijsactiviteiten.  

Tijdens het oriëntatie- en aanmeldingsgesprek van de leerling op onze school, bespreken 
we met ouders hoeveel zorg of verpleging het kind nodig heeft. Vervolgens maken we een 
inschatting of er inzet van een persoonlijk begeleider nodig is. Hiervoor zijn aanvullende 
financiële middelen nodig vanuit een indicatie van de leerling vanuit jeugdwet, zorgver- 
zekering of wet langdurige zorg. De rekening komt niet bij ouders terecht. Wel dienen ouders 
een indicatie voor extra zorg aan te vragen bij gemeente, zorgverzekering of zorgkantoor. Op 
welke manier dit voor een kind geregeld kan worden, is afhankelijk van de manier waarop de 
zorg thuis geregeld is en onder welke wetgeving het kind valt. Vanuit school kan schoolmaat-
schappelijk werk of zorgcoördinator ouders in contact brengen met de juiste instantie voor 
het aanvragen van extra ondersteuning.

Voor de inzet van persoonlijk begeleiders werken we als school samen met Happy2move 
(H2M). Deze organisatie is door de gemeente gecontracteerd voor het bieden van persoon-
lijke verzorging en ondersteunende begeleiding. Vanuit Happy2move werkt een vast team van 
persoonlijk begeleiders op onze school. Om het aantal volwassenen in een groep te beperken 
werken zij aan de hand van een rooster. 
De afstemming tussen ouders - school - H2M over welke aanvullende ondersteuning nodig is 
wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator van De Parel, Esther Stutterheim.

Stagecoördinator VSO

De stagecoördinator (tevens leerkrachtondersteuner in de VSO-groepen) organiseert en 
begeleidt alle externe stages op beide VSO-groepen. De VSO heeft als doel om alle vaardig- 
heden die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar dagbesteding op 18-jarige leeftijd, 
aan te leren door middel van praktijkgericht onderwijs. Dit gebeurt o.a. door interne stages.
Deze interne stages vinden plaats door de hele school; op die manier kunnen de leerlingen 
kennismaken met allerlei taken en klussen die zij in een vertrouwde omgeving aanleren, en is 
een dagelijks onderdeel van het onderwijsprogramma.
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Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan de leerling externe stages gaan volgen. De externe stages 
zijn vaak dagbestedingen en soms reguliere bedrijven. De route die de leerling hierin gaat 
volgen is een op maat gemaakte route, afhankelijk van het niveau en de vaardigheden van de 
individuele leerling. Het stagetraject kan er voor iedere leerling dus anders uitzien, en is altijd 
een nauwe samenwerking tussen ouders en stagecoördinator.
De stagecoördinator is Wilma Bakker.
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Veiligheid
Privacy en leerlinggegevens

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 de waarborg als het gaat om de per-
soonsgegevens van uw kind. Het bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Spaarnesant heeft voor protocollen en 
regelingen opgesteld die voldoen aan de wettelijke eisen, als school werken wij binnen dit 
kader. 
 
In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van de leerlingen en het bijhouden 
van het leerlingvolgsysteem, worden gegevens over en van leerlingen vastgelegd. De regis-
tratie van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het 
bieden van onderwijs en zorg. De gegevens worden volgens AVG-normen bewaard. 
Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaald gegevens door te sturen naar 
andere partijen, zoals DUO (ministerie van onderwijs) en de gemeente (leerplichtambtenaar). 
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met toestemming van ouders verwerken. 
Stichting Spaarnesant heeft een functionaris gegevensbescherming, die de AVG-regels goed 
kent en de scholen hierin ondersteunt. In juni 2022 heeft het onderwijs- en revalidatieteam 
een informatieve bijeenkomst bijgewoond voor het actualiseren van de kennis en handelwijze 
binnen AVG en het verwerken van persoonsgegevens binnen de school. 

Bij de inschrijving en daarna jaarlijks vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- 
en videomateriaal van leerlingen. Verspreiden van beeldmateriaal gebeurt altijd binnen de 
AVG-regels. Toestemming die eenmaal gegeven is, mag op ieder moment schriftelijk worden 
ingetrokken. Dit kan door middel van een mail aan de directie. 
Beeldmateriaal gebruiken wij o.a. voor website, schoolgids, nieuwsbrieven of sociale media, 
waarbij ook het doel (promotie school, informatief) wordt aangegeven. Zo nu en dan wordt 
onze school benaderd door de media (TV, radio, krant), we zijn kritisch in deelname, als school 
willen we het doel van deelname vooraf duidelijk hebben en de toegevoegde waarde ervan 
onderschrijven. 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s 
en video-opnamen binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om 
beeldmateriaal die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor 
commerciële doeleinden. 
Bij feestelijke activiteiten en ook op andere momenten maakt het klassenteam foto’s of een 
filmpje van de leerlingen, die vervolgens digitaal gedeeld worden met ouders. Hierbij nemen 
we in acht voor welke leerlingen ouders toestemming hebben gegeven. De toegestuurde 
beeldopnames zijn bedoeld voor ouders en we vragen u om deze niet verder te delen of via 
sociale media te verspreiden. 
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Meldcode en verwijsindex

Op De Parel werken we met de meldcode. Bij een vermoeden dat een leerling te maken heeft 
met acute of structurele onveiligheid in de vorm van huiselijk geweld of mishandeling worden 
de vijf stappen gevolgd van de meldcode. De meldcode is een werkwijze om vroegtijdig  
onveilige situaties te signaleren, met ouders in gesprek te gaan over de benodigde onder-
steuning, om zo een melding bij Veilig Thuis te voorkomen. 
Er is een afwegingskader in de meldcode opgenomen waarmee duidelijk wordt wanneer er 
melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van het 
huiselijk geweld of kindermishandeling en bij het beslissen. Ouders worden geïnformeerd als 
we een melding bij Veilig Thuis overgaan, tenzij de veiligheid van het kind in gedrang komt. 
De medewerkers op De Parel zijn geschoold in de meldcode. Het proces wordt bewaakt door 
de aandachtsfunctionaris binnen school, Rosa Elton. 

De Parel hanteert de regionale verwijsindex. De verwijsindex is onderdeel van de Jeugdwet 
van 2015. Het is een digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking rond 
kinderen en gezinnen. De verwijsindex helpt professionals van verschillende instanties die 
betrokken zijn bij een kind en/of gezin elkaar te vinden, zodat zij kunnen samenwerken om 
een kind of gezin nog beter bij te staan en te helpen. Als twee professionals hun naam koppe-
len aan eenzelfde kind, ontstaat een match. Zij kunnen dan, na ouders op de hoogte gesteld 
te hebben, contact opnemen met elkaar. In de verwijsindex wordt geen inhoudelijke informa-
tie geplaatst. Meer informatie over de verwijsindex kunt u vinden op www.multisignaal.nl. 

Schorsing en verwijdering

De school zal alles in het werk stellen om schorsing of verwijdering te voorkomen. Bij  
incidentele situaties neemt de directie een besluit of schorsing en verwijdering van een 
leerling nodig is om de veiligheid van de leerling, de medeleerlingen of het personeel te waar-
borgen. Voordat zo’n beslissing kan worden genomen, horen we alle betrokkenen en zullen 
we ons inzetten om een alternatieve oplossing te vinden voor de leerling. 
Op school is een uitgebreid protocol over schorsing en verwijdering in te zien of op te vragen. 
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Klachtenregeling

Waar samengewerkt wordt kunnen spanningen ontstaan in de relatie. Heeft u het gevoel dat 
iets niet helemaal goed loopt, zit u iets dwars of is er een fout gemaakt door een medewer-
ker? We stellen het dan op prijs als u de kwestie bespreekt met betreffende medewerker. Als 
ouders en medewerker er samen niet uitkomen, dan kan de schoolleiding betrokken worden. 
In situaties van machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten en discriminatie 
hebben wij vertrouwenspersonen en een klachtenregeling. 

Binnen de school zijn twee interne contactpersonen die ouders met een klacht kunnen ver-
wijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Contactpersonen op school zijn Rosa Elton en 
Anjo Heijman.  

De externe vertrouwenspersoon is van buiten school, deze functie is ondergebracht bij het 
team jeugdartsen van de GGD Kennemerland. 
Wat besproken wordt met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. 

Als de klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost, kunnen ouders een klacht  
indienen bij het bestuur van Spaarnesant. Op de website van Spaarnesant kunt u de  
klachtenregeling vinden onder ‘gedragscodes’. Het bestuur is aangesloten bij de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Deze landelijke commissie kan benaderd worden als  
een klacht ook niet op bestuursniveau tot een bevredigende oplossing heeft geleid. Deze 
commissie behandelt de klacht en adviseert het bestuur over de gegrondheid van de klacht 
en de te nemen maatregelen. 

Contactgegevens van de interne en externe vertrouwenspersonen en LKC vindt u achter in 
deze schoolgids.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt over seksuele intimidatie en seksueel 
misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, extremisme en radicalisering. Hiervoor is een 
klein team van vertrouwensinspecteurs beschikbaar.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de 
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwens- 
inspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen 
van aangifte. 
Schoolbesturen zijn verplicht om direct contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur 
als het vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zeden-
misdrijf met een leerling. 
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur) bereikbaar via  
0900 111 3 111 (lokaal tarief).
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Reade Revalidatie

Algemeen

De kinderrevalidatie op De Parel wordt verzorgd door een behandelteam van Reade, het 
expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde in Amsterdam en omstreken. Reade draagt 
de verantwoordelijkheid van de geboden revalidatiegeneeskunde. Kinderrevalidatie richt 
zich op kinderen die blijvende gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of aangeboren 
aandoening en daardoor aanspraak kunnen maken op 2e lijns zorg. Reade Kinderrevalidatie 
is gezinsgericht: de vragen en behoeften van het kind en de ouders zijn richtinggevend voor 
de behandeling. Het einddoel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de 
maatschappij. 
Reade biedt een volledig aanbod van behandelprogramma’s en -methoden en werkt evidence 
based. Dit betekent dat alle behandelingen zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijk 
inzichten. Vragen uit de behandelpraktijk worden vertaald naar wetenschappelijk onderzoek 
en de onderzoeksresultaten worden vervolgens weer vertaald naar de praktijk.

Eén kind, één plan

In samenwerking met het onderwijs wordt een gezamenlijk beeld gevormd van het kind. Het 
is belangrijk dat alle partners: ouders, school en revalidatie goed met elkaar samenwerken 
en op één lijn zitten. Door de verschillende expertise op elkaar af te stemmen en te bundelen, 
ondersteunen en versterken we elkaar. De revalidatiearts, behandelteam en onderwijs-
team bieden integraal en in de juiste balans een arrangement waardoor het kind zich zo 
goed mogelijk ontwikkelt en deel kan nemen aan de maatschappij. Daarom vinden we het 
belangrijk om voor elk kind een gezamenlijk plan te maken waarin onderwijsdoelen en revali-
datiedoelen optimaal op elkaar zijn afgestemd. We werken vanuit de gedachte ‘Eén kind, één 
plan’.

Leerlingen kunnen onder schooltijd therapie volgen en therapeuten komen regelmatig in de 
klas om de lessen te versterken. Op deze manier proberen we een kind een combinatie van 
revalidatiezorg en onderwijs te bieden, waardoor een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Behandelteam 

Het revalidatieteam werkt interdisciplinair, onder inhoudelijke aansturing van de 
revalidatiearts. 

Revalidatiearts 
De revalidatiearts is een medisch specialist die zich bezighoudt met de houding en bewe-
gingsproblemen ten gevolge van de ziekte of aandoening van het kind. Zij analyseert en 
beoordeelt of nader onderzoek en behandeling nodig is en begeleidt het revalidatietraject. 
De revalidatiearts indiceert welke therapieën worden aangeboden. De revalidatiearts is (eind)
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verantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling. Zij bespreekt regelmatig met het behan-
delend team en u als ouders de voortgang van de behandeling. Daarnaast onderhoudt zij 
contacten met andere medisch specialisten en huisarts. 
De revalidatiearts op De Parel is Margje Spijker.

Logopedist
De logopediste 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 en het gehoor. 

• Totale communicatie 
Bij Totale Communicatie gaat het erom dat je elkaar begrijpt en meerdere communicatie- 
middelen inzet om dat te bereiken. Op school wordt gebruik gemaakt van gebaren 
(Nederlands met Gebaren), pictogrammen, spraakcomputer, met lichaamstaal iets uitdrukken 
e.d. De logopedisten hebben de cursus trainer Totale Communicatie gevolgd. 
Het gaat er om dat we onze taal bewust afstemmen op het niveau van de leerling door  
bijvoorbeeld rekening te houden met onderwerpkeuze, woordkeuze en zinslengte.

Wekelijks oefent een van de logopedisten de actuele gebaren die passen bij het thema en 
actualiteit (o.a. Nieuwsbegrip, seizoenen) met alle teamleden. 
Elke maand zijn er door de school heen afbeeldingen van gebaren te zien die worden geleerd 
en geoefend. In samenwerking met de muziekdocent worden er regelmatig filmpjes gemaakt 
waarbij liedjes ondersteund worden door gebaren. 
Het team logopedie wordt gevormd door: Anjo Heijman, Suzanne Vergouw, Liesbeth Hylkema, 
Josje Koning.

Fysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut richt zich op de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind. 
Hoe functioneert het kind al bewegend, wat kan het hoe doet hij dit? Om dit te onderzoeken 
zijn er verschillende testen, observaties en vragenlijsten. De verkregen gegevens samen met 
de hulpvraag van het kind en de ouders, bepalen de uitgangspunten van de therapie. Naast 
algemene kinderfysiotherapeutische principes kan gebruik gemaakt worden van behandel-
methoden zoals Sensorische Integratie en Sensomotorische training. 
Per kind wordt gekeken waar het accent van de therapie gelegd wordt, waarbij zelfstandig-
heid 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 een aparte ruimte voor behandeling volgens Sensorische 
Integratie. In het zwembad wordt hydrotherapie gegeven, therapie in het water. Er wordt 
zowel individueel als in kleine groepjes fysiotherapie gegeven. 
Het team fysiotherapie bestaat uit: Petra Bonhof, Maaike Rijkmans, Moran Salem, Marcelle 
Vos-Bakker, Carla van Leeuwen. 

Ergotherapeut
Ergotherapie helpt kinderen zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Een ergotherapeutische 
behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten en uit het 
geven van adviezen aan ouders en klassenteam over adequate begeleiding van een kind. 
Vaak wordt de therapie in spelvorm aangeboden, omdat gebleken is dat het leereffect dan het 
grootst is. 
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De ergotherapeut kan adviseren over aanpassingen en hulpmiddelen die het kind nodig  
heeft om de dagelijkse handelingen te ondersteunen, zoals zitvoorzieningen, vervoersvoor-
zieningen, tillift, aangepast schrijfmateriaal, specifieke voorzieningen voor computergebruik, 
aangepast bestek e.d. 
De ergotherapeuten op De Parel zijn: Merel Sikma, Lonneke Snel, Eva Hermans, Leontine Bos.

Maatschappelijk werkende
Aan het revalidatieteam is ook een maatschappelijk werkende verbonden. Zij ondersteunt 
ouders bij vragen over de opvoeding en de beperking van hun kind. De maatschappelijk 
werkende kan met u kijken of u thuis hulp nodig heeft en waar u deze hulp kunt aanvragen, 
bijvoorbeeld in de vorm van gezinsondersteuning, naschoolse dagbesteding, vakantie-op-
vang. Daarnaast kan zij begeleiden bij vragen over regelingen, wetgeving en verwijzingen 
naar andere organisaties. Wat u met de maatschappelijk werkende bespreekt, wordt uiteraard 
vertrouwelijk behandeld. Informatie wordt alleen met uw toestemming gedeeld met anderen. 
De maatschappelijk werkende verricht naast haar taken ten behoeve van Reade ook een  
aantal taken als schoolmaatschappelijk werk. 
De maatschappelijk werkende verbonden aan De Parel is Ilonka Beers. 

Revalidatiepsycholoog 
De psycholoog verricht psychologische diagnostiek en biedt behandeling bij kinderen met 
diverse problematiek. Ze behandelt binnen het revalidatieteam van De Parel de kinderen 
bij sociaal-emotionele problemen en ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Zij coacht het 
behandelteam in de aanpak van emotionele en gedragsmatige aspecten van de behandeling. 
De revalidatiepsycholoog werkt nauw samen met maatschappelijk werkende bij systeemge-
richte behandelingen. Er vindt ook afstemming plaats met de schoolpsycholoog. Desgewenst 
verwijst zij door en stemt ze af met andere (GGZ) zorgaanbieders in de regio. 
Op De Parel werkt Maaike Masselink als GZ-psycholoog. 

Manager revalidatieteam 
Naast de inhoudelijke aansturing door de revalidatiearts is er ook een operationeel  
manager van het revalidatieteam. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van de  
revalidatie op school. Heeft u vragen met betrekking tot de organisatie, dan kunt u contact 
met deze manager opnemen. 
Operationeel manager is Esther Stutterheim. Naast haar coördinerende rol voor het revalida-
tieteam doet Esther ook een aantal taken ten behoeve van de aanvullende (jeugd)zorg voor 
het onderwijs. 
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Observatie en behandeling

Bij de start van een leerling op school wordt een consult ingepland van ouder en kind bij  
de revalidatiearts. Daarna start een observatieperiode van 8 weken. In deze periode zal de 
leerling door de verschillende disciplines worden geobserveerd, onderzocht en behandeld. 
Na deze periode wordt een BCR (Behandel Communicatie Reade) geschreven waarin de  
hulpvraag van de ouder en het kind de behandeldoelstellingen en de -frequentie  
worden vastgelegd. U krijgt als ouder het BCR toegestuurd en/of wordt uitgenodigd voor een 
oudergesprek. 
De revalidatie werkt in 3 periodes in een schooljaar. Een trimester kan bestaan uit een laag 
of hoog intensief revalidatietraject, waarbij er hulpvraaggericht gewerkt wordt. Per trimester 
wordt bekeken welke disciplines voor uw kind geïndiceerd zijn en of dit aanpassing behoeft. 
Als dit het geval is, wordt dit met u als ouder besproken. 

Besprekingen

Er is regelmatig overleg tussen revalidatiearts en behandelaars waarin afstemming  
plaatsvindt over de behandeling van uw kind. 
Minimaal eenmaal per jaar vindt een gesprek plaats met ouders om het revalidatiebehandel-
plan te evalueren en bij te stellen. 
Voor iedere ouder bestaat, na overleg met de betrokken therapeut, de mogelijkheid om een 
behandeling bij te wonen. 

Hulpmiddelen en voorzieningen

Veel kinderen maken gebruik van hulpmiddelen. Niet alleen op het gebied van hun mobiliteit, 
ook op het gebied van therapie, en ADL. Hiervoor is een geregeld voorzieningenspreekuur op 
school. De orthopedisch instrumentmaker, de schoenmaker en orthopedisch bedrijf Noppe 
zijn op vaste dagen aanwezig. Tijdens dit spreekuur wordt advies gegeven en gepast om tot 
de juiste aanpassing te komen. Van ouders verwachten wij dat zij aanwezig zijn bij een  
consult van hun kind, indien nodig is ook de behandelend therapeut aanwezig.  

Onderwijsondersteuning

Naast de revalidatiebehandelingen maken we als school ook gebruik van de expertise van 
ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist om leerlingen zo optimaal te kunnen laten pro-
fiteren van het onderwijs. Jaarlijks huren wij per discipline een aantal ondersteuningsuren 
in voor bepaalde onderwijsgroepen. Zo ondersteunt de logopedist bij communicatieve vaar-
digheden en taalontwikkeling, de ergotherapeut bij handvaardigheid en schrijfonderwijs. De 
fysiotherapeut en ergotherapeut controleren tweemaal per jaar het leerlingenmeubilair en 
adviseert school bij de aanschaf. 
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Ouders
Het is onze ambitie om door middel van een integrale benadering en ieder vanuit zijn eigen 
specifieke deskundigheid een bijdrage te leveren aan een positieve, optimale ontwikkeling 
van de leerling. Voor een optimale ontwikkeling van de leerling is een goede samenwerking 
tussen ouders, onderwijsteam, revalidatieteam en andere betrokkenen essentieel. 
Op De Parel is de ouder een educatief partner. Samen met ouders bespreken we wat hun kind/ 
onze leerling nodig heeft om met plezier naar school te gaan en optimaal te profiteren van 
het onderwijsaanbod. Samen met ouders worden de bevorderende en belemmerende  
factoren op sociaal-emotioneel gebied, werkhoudingsaspecten en zelfredzaamheid  
besproken. Vanuit deze inzichten wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld 
met doelen waaraan we met de leerling gaan werken. Een constructieve samenwerking en 
goede verstandhouding tussen klassenteam en ouders draagt bij aan de veiligheid voor 
het kind, het biedt houvast. Ouders en professionals kunnen elkaar waardevolle tips geven. 
Wederzijds respect en vertrouwen voor elkaars rol en positief vinden we belangrijk hierbij, zo 
beslissen ouders over opvoeding en het onderwijsteam over het onderwijs. 

Contactmomenten

Door onze regionale functie zijn niet alle ouders in de gelegenheid hun kind zelf te  
begeleiden naar school. In het dagelijkse contact is het klassenteam van uw kind het eerste 
aanspreekpunt. Aan hen kunt u uw vragen stellen met betrekking tot schoolse aangelegen-
heden van uw kind. Vragen waar zij geen antwoord op weten zullen zij intern voorleggen aan 
een andere deskundige. 

Het dagelijks contact tussen ouders en klassenteam vindt veelal plaats via e-mail. Elke groep 
heeft een groepsaccount, u ontvangt bij de start van het schooljaar het e-mailadres van de 
groep. Dagelijks leest het klassenteam voor aanvang van de schooldag de inbox op berichten 
van ouders. Voor en onder schooltijd heeft het klassenteam geen tijd om vragen in de mail te 
beantwoorden, het beantwoorden wordt na schooltijd gedaan. 
Kinderen zijn niet altijd zelf in staat om onder woorden te brengen wat hen belemmert. Het 
klassenteam stelt het op prijs als u bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het wel-
bevinden van uw kind doorgeeft, het geeft het klassenteam in de gelegenheid om uw kind de 
juiste begeleiding en opvang te bieden. 
Telefonisch contact met het klassenteam is voor of na schooltijd mogelijk. Tijdens de lesdag 
heeft het klassenteam de aandacht voor de leerlingen en het onderwijs. Dringende berichten 
kunt u eventueel onder schooltijd doorgeven via het secretariaat van school. 
Naast het dagelijkse contact hebben we ook een aantal contactmomenten en informatie- 
kanalen ingevoerd om het contact en de communicatie tussen school en ouders te bevor-
deren. Dit schooljaar willen we de module Parro in gebruik gaan nemen voor de dagelijkse 
communicatie tussen klas en ouders. Parro is een specifiek communicatieonderdeel binnen 
ons leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Via de oudernieuwsbrieven 
informeren we u over de invoering en het gebruik.
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Ouderinformatieavond
Jaarlijks, ongeveer vier weken na de start van het schooljaar, organiseren we een algemene 
ouderinformatieavond voor alle ouders. Dit schooljaar is de ouderinformatieavond op dinsdag 
20 september. Deze informatieavond heeft als doel kennismaking en een korte toelichting 
op het onderwijsprogramma van de groep. Elk klassenteam ontvangt de ouders van de eigen 
groep. Ouders kunnen kennismaken met het klassenteam en de ouders van klasgenoten. 

Oudergesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er voortgangsgesprekken met ouders over de ontwikkeling 
van hun kind. Het OPP vormt hiervan de basis. In juni/juli vindt de eindevaluatie van het OPP 
plaats. Hierbij worden de nieuwe doelen voor het aankomende schooljaar vastgesteld. 

Voor leerlingen in leerjaar 8 houden we in november adviesgesprekken over de uitstroom 
naar het vervolgonderwijs. Deze gesprekken zijn met ouders en leerling. 
Voor leerlingen van leerjaar 7 vindt in juni een pre-adviesgesprek plaats over het vervolg- 
onderwijs. Bij dit gesprek zijn ouders en leerling welkom. 

Oudercontact bij niet-samenwonende ouders 
Als ouders gaan scheiden of niet (meer) samenwonen, kunnen er soms lastige situaties ont-
staan rondom informatieverstrekking en communicatie tussen school en ouders. De school 
heeft in de eerste plaats de belangen van de leerling voor ogen en is onpartijdig ten aanzien 
van de problematiek die met de scheiding van ouders te maken heeft. We volgen als school 
de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht bij niet-samenwonende ouders. 
Op school is een protocol met betrekking tot informatieverstrekking over leerlingen. We gaan 
ervan uit dat ouders, die beiden het ouderlijk gezag hebben, elkaar informeren over zaken 
rondom hun kind. Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij de oudergesprekken over de 
voortgang van uw kind. In overleg met de directie kan hiervan worden afgeweken. 

De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder andere veiligheid en rust van het 
kind gewaarborgd dienen te worden. Om die reden bieden wij geen gelegenheid aan (geschei-
den) ouders om hun kind te bezoeken tijdens schooltijd. 

Oudernieuwsbrief
Elke maand wordt een oudernieuwsbrief digitaal verstuurd naar ouders. In de oudernieuws-
brief leest u over de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de school, ook is er aandacht 
voor festiviteiten en andere relevante informatie. 

Website en Facebook

Op de website van de school kunt u informatie vinden. Op de website is naast het publieke 
gedeelte ook een afgeschermd gedeelte dat alleen door ouders benaderd kan worden. Ouders 
hebben een wachtwoord nodig om dit afgeschermde gedeelte te kunnen inzien. Dat wacht-
woord wordt persoonlijk aan ouders bekend gemaakt. Binnen de afgeschermde omgeving 
vindt u algemene informatie. 
Wilt u de school volgen op Facebook, u vindt ons als De Parel Speciaal Onderwijs Revalidatie 
Zorg. 



  35 | De Parel Schoolgids 22/23  34 | De Parel Schoolgids 22/23

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is betrokken bij het beleid van de school. De directie  
informeert de MR over alle belangrijke ontwikkelingen die De Parel betreffen. Voor bepaalde 
besluiten van het schoolbestuur en directie is instemming en/of advies van de medezeggen-
schapsraad nodig. Kortom, de MR denkt, praat en besluit actief en constructief mee met het 
beleid van de school.
 
De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen is de directeur  
aanwezig als vertegenwoordiger van het bestuur. De directeur heeft geen stemrecht.
 
De MR bestaat uit drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden van de school; twee 
uit het onderwijzend personeel. De voorzitter is vertegenwoordigd door de oudergeleding.

De volgende leden hebben zitting in de MR:
Rolita Ramcharan , ouder en voorzitter MR
Silke van den Brink, ouder
Judith Jordan, ouder

Tessa Berends, onderwijsassistent
Saskia van Rooden, leerkracht en secretaris MR
Jolinde Thorborg, leerkracht

Op bestuursniveau is een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR), waar beleids-
zaken op bestuursniveau aan de orde komen. 
Namens De Parel heeft Saskia Kooijman, leerkracht, zitting in de GMR. 

Oudervereniging 

De Parel heeft een oudervereniging. Alle ouders van de leerlingen die onze school bezoeken 
worden, na het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, automatisch lid van de ouder-
vereniging. De oudervereniging heeft als taak om het contact tussen ouders en school te 
bevorderen. Dat doen zij met name door actieve inzet en betrokkenheid bij activiteiten, zoals:

• Het (mede)organiseren van feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, 
schoolverlatersfeest, koningsspelen.

• Het organiseren van themabijeenkomsten voor ouders.
De oudervereniging vergadert maximaal 6 keer per jaar. Eenmaal per jaar, aan het begin van 
het schooljaar, is een algemene jaarvergadering. In die vergadering worden de uitgaven ver-
antwoord en de ouderbijdrage vastgesteld. 
De oudervereniging heeft een eigen bestuur en begroting. 
 
Het (actieve) bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende leden:
Jordi van der Sluis (penningmeester), Yolanda Thiele en Jelle de Vries. De oudervereniging 
kan nog versterking gebruiken. Vanuit het onderwijsteam wordt de oudervereniging bijge-
staan door twee afgevaardigden. 
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Vrijwillige ouderbijdrage
Om het werk van de oudervereniging mogelijk te maken wordt van de leden (=ouders) een vrij-
willige bijdrage gevraagd. Deze jaarlijkse ouderbijdrage is € 50,-. Het innen van de vrijwillige 
ouderbijdrage wordt door de oudervereniging gedaan. Jaarlijks krijgen ouders een betaalver-
zoek. Extra bijdragen (bijvoorbeeld ten behoeve van culturele evenementen) zijn van harte 
welkom.
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Praktische informatie
Onderwijsuren

In de regel gaan kinderen vanaf 4 jaar naar school en vallen kinderen vanaf 5 jaar onder de 
leerplicht. Het gemiddelde aantal onderwijsuren op jaarbasis voor de basisschoolperiode  
(4 - 12-jarigen) is 940 lesuren. Voor de leerlingen van het VSO (13 - 18-jarigen) geldt de norm 
van 1000 lesuren. 
Op De Parel starten kleuters die op 4-jarige leeftijd nieuw op school zijn met halve dagen. In 
overleg met ouders worden de lesuren opgebouwd naar een volle schoolweek. 
Tijdens de schoolperiode kan het voorkomen dat leerlingen om gezondheidsredenen niet het 
volledige aantal verplichte onderwijsuren volgen. In voorkomende situaties kan (gedeelte-
lijke) vrijstelling worden verleend. Voor toekenning volgen wij de regels vanuit de inspectie 
van het onderwijs. In het OPP wordt de aanpassing in lesuren en/of onderwijsprogramma 
vermeld. 

Schooltijden

Op De Parel hebben we vier langere schooldagen en één kortere lesdag. 
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 - 15.15 uur, op 
woensdag van 8.45 - 12.30 uur. 
De leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur het schoolgebouw betreden. Chauffeurs en ouders 
kunnen hun kind bij de voordeur (of achterdeur bij gymzaal) overdragen aan een van de 
medewerkers die de ontvangst verzorgen. Tot 8.30 uur verwachten we dat leerlingen nog 
buiten met ouder of chauffeur blijven wachten. 
Gedurende de lange schooldagen is een ochtendpauze van een kwartier en een lunchpauze 
van een uur (VSO -afdeling 50 minuten). Op woensdag vervalt de lunchpauze.

Ziek- of afmelden

Als een leerling door ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen, dient dit 
voor schooltijd doorgegeven te worden, dat kan telefonisch via het algemene nummer, of via 
een e-mail naar het klassenteam en behandelend therapeut. Ouders zijn tevens verantwoor-
delijk voor het tijdig afzeggen van de vervoersorganisatie.
Wanneer een leerling niet afgemeld wordt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim: een 
leerplichtige leerling mag niet zomaar thuis gehouden worden buiten de schoolvakanties. 
Ongeoorloofd verzuim moeten wij als school melden bij de leerplichtambtenaar. 

Verlof aanvragen

Verlof voor een leerling buiten de schoolvakanties dient schriftelijk aangevraagd te worden 
bij de directeur van de school. Verlofverzoeken van 10 dagen of minder worden beoordeeld 
door de directeur, verlof van meer dan 10 dagen wordt via de directeur voorgelegd aan de 
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leerplichtambtenaar van de woonplaats van de leerling. 
Ouders kunnen verlof aanvragen via het verlofformulier (via downloaden) op de website van 
school, of een papieren versie via het klassenteam. De directeur beslist over de verlofaan-
vraag en koppelt het antwoord via het klassenteam aan ouders terug. Een folder van alle 
soorten verlof is op te vragen bij de afdeling leerplicht van de eigen gemeente. Op (de achter-
zijde van) het verlofformulier van school staan ook de redenen voor verlof vermeld. 
Wij vragen u om eerst de toekenning van verlof af te wachten voor u financiële verplichtingen 
aangaat. 

Bij het beoordelen van verlofaanvragen worden de volgende richtlijnen aangehouden:
• Verlof voor bezoek aan arts, ziekenhuis of therapie: deze afspraken bij voorkeur  

buiten schooltijd plannen. Wanneer dit niet mogelijk is, dan graag doorgeven aan het 
klassenteam.

• Verlof voor ‘gewichtige omstandigheden’, hiertoe behoren o.a.: huwelijksfeesten,  
ernstige ziekte of een begrafenis/crematie van familieleden in de eerste, tweede of 
derde graad; maar ook gezinsuitbreiding of verhuizing naar een andere gemeente.

• Verlof voor religieuze feestdagen: we houden hierbij de kalender die vanuit gemeente 
wordt verstrekt. Ook een jaarlijks (dorps)feest binnen een gemeente, waar de  
plaatselijke scholen een lesvrije dag voor geven rekenen we hieronder. 

• Extra vakantie in verband met het beroep van ouders wordt slechts in uitzonderings- 
gevallen toegestaan. 

• Verlof in de eerste twee lesweken na de zomervakantie is niet toegestaan. 

Vervoer

Elke woongemeente heeft eigen regels en voorwaarden betreffende het leerlingenvervoer. 
Over het algemeen komen alle leerlingen van onze school in aanmerking voor aangepast 
leerlingenvervoer. 
De vervoersaanvraag voor leerlingen dient door ouders zelf gedaan te worden bij het loket 
leerlingenvervoer binnen de eigen gemeente. De school verstrekt bij plaatsing en jaarlijks in 
april/mei een onderbouwing voor de aanvraag van het leerlingenvervoer. Deze onderbouwing 
wordt via de mail verstuurt naar de ouders van de leerling. Ouders dienen deze schoolverkla-
ring mee te sturen met hun aanvraag voor leerlingenvervoer. 

Leerlingenvervoer is een afspraak tussen de gemeente, het taxibedrijf en de ouders. Voor 
vragen of klachten over het vervoer dienen ouders contact op te nemen met het vervoersbe-
drijf of de ambtenaar van het leerlingenvervoer bij de gemeente. 
School ziet erop toe dat leerlingen op tijd gebracht en gehaald worden. Als er problemen zijn 
tijdens de taxirit, bijvoorbeeld wrijvingen tussen leerlingen, kunnen we alleen een bemidde-
lende rol op ons nemen. Wanneer een kind problemen ervaart met medeleerlingen in de taxi, 
dan kunnen ouders hierover contact opnemen met het klassenteam. 
Het georganiseerd leerlingenvervoer brengt en haalt de leerlingen bij de hoofdingang van de 
school. Brengt of haalt u als ouder zelf uw kind, dan kunt u gebruikmaken van de hoofdingang 
of de ingang aan de achterzijde van het schoolgebouw. Naast de gymzaal hebben we ook een 
in- en uitgang van de school, ook daar staat een personeelsgeleding om toe te zien op het 
brengen en halen. 
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Eten & drinken

Leerlingen eten en drinken op school. We zijn voorstander van verantwoorde voeding. Per dag 
zijn er drie eetmomenten: ochtend - fruit, tussen de middag - broodlunch, middag - verant-
woord koekje of cracker. Graag voor elk eetmoment ook een beker drinken meegeven. 
Van ouders verwachten wij dat zij hun kind dagelijks gezonde tussendoortjes meegeven,  
bij voorkeur iets van fruit voor de ochtendpauze. Het fruit graag thuis schoonmaken en even-
tueel gesneden meegeven. Tussen de middag wordt gegeten in de klas. Wij verzoeken u voor 
uw kind een lunchpakket mee te geven. Indien nodig het brood graag gesneden meegeven. 
Het klassenteam ontbreekt het aan de tijd om deze extra handelingen te doen. 
Om die reden is er ook geen mogelijkheid om warme maaltijden te verzorgen, dit gebeurt 
alleen wanneer het dieet van de leerling het voorschrijft. 
We stellen het op prijs als broodtrommel, bekers, fruitbakje e.d. voorzien zijn van de naam 
van het kind. Mocht een kind de lunch niet op krijgen, dan wordt wat overblijft mee terug- 
gegeven naar huis, zodat u als ouder kunt zien hoeveel uw kind heeft gegeten. 

Traktatie
Leerlingen mogen op hun verjaardag trakteren in de klas. De voorkeur gaat ook bij traktaties 
uit naar gezond en verantwoord. We vragen u om de traktatie niet te uitbundig te maken. Er 
zijn leerlingen met sondevoeding of een dieet, die deze traktatie wellicht niet mogen. 
Met ouders van leerlingen met een aangepast dieet worden door het klassenteam afspraken 
gemaakt om alternatieve traktaties op school te hebben, zodat ook hun kind bij feestjes iets 
extra’s krijgen. 

Mobiele telefoon

Het gebruik door leerlingen van mobiele telefoons op school is niet toegestaan. Leerlingen 
die een mobiele telefoon meenemen naar school, leveren deze bij aanvang van de schooldag 
in bij de leerkracht. De mobiele telefoons worden op een afsluitbare plaats bewaard. 
In de bovenbouwgroepen wordt gericht aandacht gegeven aan gebruik van mobiele telefoon, 
WhatsApp en andere sociale media. Deze lessen zijn bedoeld om leerlingen bewust te maken 
van juist gebruik van media en internet en risico’s op misbruik te voorkomen. In deze lessen 
wordt de mobiele telefoon soms educatief ingezet. Met de groep worden afspraken gemaakt 
over de omgang met elkaar op WhatsApp en andere sociale media. Als er ongewenst gedrag 
plaatsvindt tussen leerlingen op sociale media, dan kunnen leerlingen en ouders terecht bij 
de leerkracht en/of vertrouwenscontactpersoon op school. 
Vanuit de wet op privacy is het niet toegestaan om met de mobiele telefoon foto’s van leer-
lingen te maken op school of in de taxi. Van ouders verwachten wij dat zij hun kind hierover 
informeren.
De Parel is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan mobiele telefoons als de leerling 
zich niet houdt aan de gemaakte schoolafspraken. 
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Vakantierooster en  
activiteitenkalender 2022-2023

Schoolvakanties 

Herfstvakantie Zaterdag 15-10 t/m zondag 23-10-2022
Kerstvakantie Zaterdag 24-12-2022 t/m zondag 08-01-2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25-02 t/m zondag 05-03-2023
Goede Vrijdag + Pasen Vrijdag 07-04 t/m maandag 10-04-2023
Meivakantie incl. Koningsdag Zaterdag 22-04 t/m zondag 07-05-2023
Hemelvaart + vrijdag Donderdag 18-05 t/m vrijdag 19-05-2023
Pinksteren Maandag 29-05-2023
Zomervakantie Zaterdag 22-07 t/m zondag 03-09-2023

Extra lesvrije dagen leerlingen

Woensdag 5 oktober 2022
Vrijdag 18 november 2022
Vrijdag 23 december 2022
Maandag 6 februari 2023
Woensdag 17 mei 2023 
Dinsdag 20 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023
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Activiteitenkalender 

Eerste schooldag Maandag 29 augustus 
Algemene informatieavond ouders Dinsdag 20 september 
Week tegen het pesten Maandag 26 t/m vrijdag 30 september 
Kinderboekenweek Woensdag 5 t/m zondag 16 oktober
Oudergesprekken OPP Maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober
Schoolfotograaf Dinsdag 1 november 
Adviesgesprekken schoolverlaters Maandag 28 en dinsdag 29 november
Sinterklaasviering Maandag 5 december
Kerstviering Donderdag 22 december
Toetsperiode Maandag 30 januari t/m vrijdag 10 februari
Rapporten Vrijdag 17 maart
Oudergesprekken  Maandag 20 t/m vrijdag 24 maart
Week van de Lentekriebels Maandag 20 t/m vrijdag 24 maart
Koningsspelen Vrijdag 21 april
Toetsperiode Maandag 5 t/m vrijdag 16 juni 
Nationale buitenspeeldag Woensdag 14 juni
Rapporten  Vrijdag 30 juni 
Oudergesprekken OPP Maandag 3 t/m vrijdag 7 juli
Afscheidsfeest schoolverlaters SO Donderdagavond 13 juli 
Laatste schooldag alle leerlingen Donderdag 20 juli 2023
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Samenwerkingspartners
Team Passend Onderwijs (TPO)

Vanuit de samenwerkingsverbanden is in samenwerking met De Parel een expertiseteam 
gevormd dat ondersteuning en begeleiding biedt aan reguliere basisscholen die leerlingen 
hebben met een lichamelijke beperking of chronische ziek zijn. De expertise van onze school 
in het begeleiden van deze kinderen delen wij graag. Onder het motto “gewoon waar mogelijk, 
speciaal waar nodig” willen wij voorkomen dat een leerling onnodig vast loopt.   
Wij bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Vanuit alle disciplines op 
de Parel proberen wij een passende en praktische bijdrage te leveren aan leerlingen met een 
speciale onderwijsbehoefte. 
Ook organiseert TPO workshops, webinars en motoriekmiddagen. Al deze activiteiten zitten 
vol praktische tips om kinderen met kleinere motorische problemen op een passende manier 
te ondersteunen in het dagelijks leven. Daarnaast geven wij scholen advies waarbij u kunt 
denken aan: meedenken met het kiezen van een schrijfmethode of nieuw meubilair of het 
adviseren rondom de medische zorg van chronisch zieke leerlingen. 
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van TPO:
www.teampassendonderwijs.nl. 

Happy2Move

Happy2Move biedt naschoolse dagbesteding aan kinderen met een beperking voor de leef-
tijdsgroep van 4 t/m 18 jaar. Deze dagbesteding wordt op De Parel geboden, hiervoor maakt 
Happy2Move gebruik van een aantal klaslokalen, de gymzaal en andere ruimtes. Na school-
tijd, tijdens studiedagen en schoolvakanties worden activiteiten georganiseerd met aandacht 
voor bewegen, gezonde voeding en plezier. 
Happy2Move verzorgt activiteiten waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, zich op hun gemak 
voelen en bovendien gezond bezig zijn. Er wordt gekeken naar de individuele behoefte en 
mogelijkheden, in afstemming met ouders. Er is voldoende begeleiding aanwezig. 
De dag wordt afgesloten met een warme maaltijd, hierbij wordt rekening gehouden met dië-
ten, allergieën en geloofsovertuiging. De leerlingen kunnen met georganiseerd vervoer naar 
huis worden gebracht. Ouders wordt gevraagd zelf met Happy2Move de mogelijkheden voor 
dagbesteding en vervoer te bespreken. 

Happy2Move kan naast groepsbegeleiding ook individuele begeleiding, verzorging en ver-
pleging bieden. Dit kan ook voor extra begeleiding tijdens de schooldag. Om uw kind aan te 
kunnen melden is een Persoonsgebonden budget (PGB) nodig. Voor meer informatie of aan-
melding kunt u contact opnemen met Happy2Move via deparel@happy2move.nl 
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Visio

Voor leerlingen bij wie sprake is van een bijkomende visuele beperking of visuele verwer-
kingsproblemen, werken we samen met Visio. Bij signalen of vragen over de visus kan Visio 
ingeschakeld worden en kunnen leerlingen aangemeld worden voor een visueel functieon-
derzoek. Leerlingen kunnen op grond van hun visuele beperking in aanmerking komen voor 
ambulante onderwijskundige begeleiding vanuit Visio. Deze medewerkers komen een paar 
keer per jaar op school voor observatie en een nabespreking met het klassenteam, de intern 
begeleider en de ouders. De intern begeleiders onderhouden contact met de ambulant bege-
leider van Visio. Meer informatie: www.visio.org. 

LWOE 

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen 
en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Deze dienst wordt verzorgd vanuit expertise-
school De Waterlelie, voor leerlingen met epilepsie. Scholen kunnen het LWOE inschakelen bij 
vragen met betrekking tot leerlingen met epilepsie bij wie de leerprestaties achter blijven op 
de verwachting. Het inschakelen van LWOE voor een leerling gebeurt in overleg met ouders. 
Meer informatie: www.lwoe.nl 
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De Drijver

In het zwembad van De Parel wordt na schooltijd zwemles geboden door zwemschool De 
Drijver. De lesmethode van zwemschool De Drijver is individueel gericht. Dit maakt het moge-
lijk om voor ieder kind een persoonlijk lesplan op te stellen en bij te houden. Voor ieder kind 
wordt gestreefd naar een bepaalde mate van zwemveiligheid en zwemvaardigheid. De zwem-
lessen worden aangeboden in kleine groepjes, door gespecialiseerde zwemonderwijzers 
gekwalificeerd voor het lesgeven aan kinderen met andere behoeften. 
Op de website van De Drijver vindt u meer informatie www.zwemschooldedrijver.nl. 

Samenwerkingsverbanden

Door de grote regio waar onze leerlingen wonen, werken we samen met meerdere samen- 
werkingsverbanden. Een TLV verloopt via het samenwerkingsverband. Onderstaand een  
overzicht van de samenwerkingsverbanden waar veel van onze leerlingen toe behoren.

De samenwerkingsverbanden voor de leeftijd van 4-12 jaar (SO):

• Passend Onderwijs Haarlemmermeer: https://passendonderwijshaarlemmermeer.nl 
• Passend Onderwijs Zuid Kennemerland PO: https://www.passendonderwijs-zk.nl 
• Amsterdam/Diemen: https://www.swvamsterdamdiemen.nl  
• Amstelronde: https://www.amstelronde.nl 
• Samenwerkingsverband IJmond: https://www.passendonderwijsijmond.nl 

De samenwerkingsverbanden voor de leeftijd van 12 - 18 jaar (VSO):

• Duin en Bollenstreek: https://www.swvduinenbollenstreek.nl   
• Samenwerkingsverband Amstelland en Meerlanden: https://www.swvam.nl 
• Passend Onderwijs Zuid Kennemerland VO:  

https://www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl 
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Contactgegevens
Het klassenteam is in de eerste plaats beschikbaar voor al uw vragen. Het mailadres wordt 
persoonlijk met u gedeeld. 

Algemeen 
Bestuurskantoor Spaarnesant
Schipholpoort 2, Haarlem 
Tel: 023 5430100
Website: www.spaarnesant.nl

De Parel 
Frederik Hendriklaan 73, 2012 SG Haarlem
Tel. 023 5283722  
E-mail: info@deparelhaarlem.nl
Website: www.deparelhaarlem.nl 

Management
Directie
Ellen Verwer, ellen.verwer@spaarnesant.nl 

Leerlingondersteuning
Intern begeleiders
Agnes van Rijt, agnes.van.rijt@spaarnesant.nl
Annelies van Helden, annelies.van.helden@spaarnesant.nl 

Orthopedagoog en schoolpsycholoog
Rosa Elton (tevens aandachtfunctionaris en antipestcoördinator), rosa.elton@spaarnesant.nl 

Schoolmaatschappelijk werk
Ilonka Beers, ilonka.beers@spaarnesant.nl 

Verpleegkundigen
Marion Rill en Marianne Mens, verpleegkundige@deparelhaarlem.nl 

Stagecoördinator VSO
Wilma Bakker, wilma.bakker@spaarnesant.nl 

Reade 
Secretaresse revalidatieatiearts
Leonie de Graaf, l.d.graaf-terpstra@reade.nl tel. 023 5481021
Manager revalidatie en zorg
Esther Stutterheim, e.stutterheim@reade.nl tel. 06 11876368

Medezeggenschapsraad
mr.deparel@spaarnesant.nl 
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Oudervereniging 
info@deparelhaarlem.nl 

Klachten
Interne contactpersonen
Anjo Heijman, anjo.heijman@spaarnesant.nl 
Rosa Elton, rosa.elton@spaarnesant.nl 

Externe vertrouwenspersoon GGD Kennemerland 
Mevrouw S. Luijt en mevrouw T. Bakker (jeugdartsen)
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
Tel. 023 7891600 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030 2809590
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