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Schoolgids 2019-2020



Voorwoord
Beste lezer,

 

Hierbij ontvangt u de schoolgids voor het schooljaar  

2019-2020 van Onderwijscentrum Leijpark. Deze schoolgids 

is tot stand gekomen in samenwerking met ouders, 

medezeggenschapsraad, bestuur, directie en team. 

De gids geeft aan waar de school voor staat, wat ons inspireert 

en hoe we onze opdracht realiseren. We gaan graag met 

ouders in gesprek hierover want we zien ouders als educatief 

partner. 

De schoolgids is vooral ook een praktisch document.  

De schoolgids verschijnt op veler verzoek alleen digitaal.  

Velen van u gaven aan de gids vooral via de website te 

raadplegen.
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U treft in de schoolgids de noodzakelijke informatie aan over 

onderwijskundige en organisatorische zaken betreffende  

onze school.

Voor actuele informatie over onze school verwijs ik u graag 

naar onze website: www.ocleijpark.nl. 

We hopen dat u de schoolgids met plezier leest. Als u na het 

lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze 

ons! Laat het schooljaar een fijn jaar worden voor u en  

uiteraard voor uw kind(-eren)!

Met vriendelijke groet,

Harry Hoekjen

Directeur-bestuurder
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Adressen en telefoonnummers 

Onderwijscentrum Leijpark 

Professor Stoltehof 1

5022 KE Tilburg

Telefoon:  013-5398850

E-mail: info@ocleijpark.nl 

Website:  www.ocleijpark.nl

Raad van Bestuur 

Harry Hoekjen

Managementteam 

Harry Hoekjen  Directeur-bestuurder

Rik Aarden    Schoolleider SO

Olaf Corten    Schoolleider EMB & Externe Dienst

Petra Pheninckx Schoolleider VSO & VMBO

Raad van Toezicht

Dhr. E.A. Rietkerk   Voorzitter

Dhr. A.C. van Schaick   Vice-voorzitter

Dhr. A.W.M. van Abeelen   Lid

Mevr. L.J. Palmen    Lid

Dhr. C.P.J.M. van de Ven  Lid

Mevr. M.E. Verhagen  Lid

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via mr@ocleijpark.nl

De oudervereniging is bereikbaar via 

oudervereniging@ocleijpark.nl

Het secretariaat van de oudervereniging en van de

medezeggenschapsraad hebben als correspondentieadres:

Postbus 5022, 5004 AE Tilburg.

mailto:mr%40ocleijpark.nl%20?subject=
mailto:oudervereniging%40ocleijpark.nl%20?subject=
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Onderwijscentrum Leijpark:
een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijscentrum Leijpark is een scholengemeenschap voor 

speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs en biedt onderwijs, 

zorg en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar 

die vanwege een functionele beperking behoefte hebben 

aan specialistische ondersteuning bij het doorlopen van hun 

onderwijsloopbaan. Wij bieden onderwijs, zorg en begeleiding 

aan leerlingen met een functionele beperking in de 

breedste zin, waaronder leerlingen met ernstig meervoudige 

beperkingen, leerlingen met lichamelijke handicaps,  

langdurig zieke leerlingen, leerlingen met epilepsie, leerlingen 

met visuele en auditieve beperkingen en leerlingen met  

een (ernstige) verstandelijke beperking. Ons onderwijs  

varieert in een aanbod voor leerlingen met geen of een  

lichte tot een ernstige ontwikkelingsachterstand.  

Binnen onze scholengemeenschap onderscheiden we het  

speciaal onderwijs (SO) voor leerlingen van 4 tot en met  

13 jaar en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor 

leerlingen van 12 tot 20 jaar.

In het schooljaar 2019-2020 biedt Onderwijscentrum Leijpark 

naar verwachting onderwijs aan 425 leerlingen. Er zijn ruim  

190 medewerkers in dienst van de school. Zij verzorgen 

onderwijs, zorg en begeleiding voor de leerlingen.
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De school is gericht op aansluiting op alle vormen van 

regulier onderwijs. Er wordt dan ook gewerkt vanuit dezelfde 

vakgebieden, aangepast aan de functionele mogelijkheden 

en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Volledig 

individueel onderwijs wordt echter niet aangeboden.

Daarnaast ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum 

Leijpark ook leerlingen en docenten in alle vormen van 

basis-, voortgezet-, speciaal onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs en leerlingen die langdurig in het ziekenhuis 

of (deels) thuis moeten blijven. Deze externe ondersteuning 

wordt verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten 

en therapeuten met specifieke kennis over motoriek, 

ziektebeelden, niet-aangeboren hersenletsel, onverklaarde 

lichamelijke klachten en specifiek op de beperking aangepaste 

methodieken. De begeleiding wordt op maat geboden en 

komt in samenspraak met de samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs tot stand.

De school leidt leerlingen op met als doel het maximale uit 

de mogelijkheden van de leerlingen te halen. Indien mogelijk 

stromen leerlingen uit of door naar het reguliere onderwijs. 

Onderwijscentrum Leijpark ondersteunt haar leerlingen bij het 

komen tot optimale, persoonlijke ontplooiing en participatie 

in de samenleving. Hierbij zijn de eigen mogelijkheden en 

beperkingen van de leerling de leidraad. De school heeft een 

eigen bestuur. De directeur-bestuurder is tevens Raad van 

Bestuur. Voor het toezicht op het bestuur kent de school haar 

Raad van Toezicht.
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Missie en visie

Onze opdracht, ons bestaansrecht, hebben we beschreven in 

onze missie. Met onze visie geven we aan waar we voor staan. 

De missie en visie vormen de basis van onze strategie om onze 

ambities waar te kunnen maken.

Missie
Wij bieden leerlingen van 4 - 20 jaar met een 

functionele beperking onderwijs, zorg en begeleiding 

op maat. Samen met ouders/verzorgers en onze 

belangrijke partners uit onderwijs, zorg en arbeid 

ondersteunen wij de leerlingen (zo thuisnabij mogelijk) 

bij het komen tot optimale persoonlijke ontplooiing en 

participatie in de samenleving. Wensen en belangen 

van individuele leerlingen en hun ouders/verzorgers op 

de domeinen wonen, werken, vrije tijd en burgerschap 

vormen hiervoor de basis. De leerkracht vervult in 

dit proces een centrale rol. Onze professionele en 

betrokken medewerkers geloven in de kracht van 

de dialoog en samenwerking én in het belang van 

transparantie en verbinding. Als scholengemeenschap 

willen we in het centrum van de ontwikkelingen staan 

en blijven we voor het uitoefenen van onze opdracht 

actief zoeken naar (nieuwe) verbindingen. We hebben 

oog voor de multiculturele samenleving waarin  

wij leven en we voelen ons verbonden met de 

christelijke visie.
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Visie
Wij werken vanuit de volgende visie op onderwijs  

en ontwikkelen:

1. Wij zien de leerling als een zichzelf ontplooiend 

individu.

1. We gaan uit van de mogelijkheden van de 

leerling en passen daar het onderwijs, de zorg en 

begeleiding op aan.

1. De leerling staat bij ons centraal en de leerkracht 

voert de regie over alle processen.

1. We hechten veel waarde aan een grote 

betrokkenheid van ouders als educatief partner.

1. De school is een ontmoetingsschool en werkt 

aan en vanuit een passende verbinding met de 

maatschappij.

1

2

3

4

5

Meer specifiek hebben we onze visie als volgt uitgewerkt:

• We bieden onze leerlingen een veilige en passende 

leeromgeving.

• Samenwerking van leerlingen, ouders, begeleiders 

en ondersteuners is een belangrijk vertrekpunt.

• Het kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op 

zelfevaluatie en visitatie.

• Het personeelsbeleid is gericht op de 

ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers 

en verdergaande expertiseontwikkeling van de 

school.

• We streven naar het optimaal benutten van ICT 

mogelijkheden binnen alle bedrijfsprocessen en alle 

denkbare aanpassingen voor leerlingen.

• Het onderwijsaanbod is gericht op de benodigde 

kennis en vaardigheden binnen de informatie- en 

netwerkmaatschappij van nu en bereidt voor op de 

toekomst (21ste eeuws leren).
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Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Onderwijscentrum 

Leijpark. Naast de constante zorg voor de verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van de 

medewerkers die hiermee verband houdt, besteedt de school 

veel zorg aan de kwaliteitsverhoging van de voorwaarden 

waaronder het onderwijs op school gegeven wordt. 

Via ons systeem van kwaliteitszorg stimuleren we de continue 

en duurzame verbetering van het onderwijs, waarbij we ‘de 

evaluatieve cyclus’ hanteren:

• We stellen doelen ten aanzien van de resultaten van het 

onderwijs/leerprestaties (plan);

• We richten daarop specifiek de organisatie/het 

onderwijsprogramma en/of onderwijsleerproces in (do);

• We evalueren systematisch de resultaten (check);

• We reflecteren op en analyseren de resultaten; 

• We plannen te nemen vervolgstappen en acties  

(act, de nieuwe doelen). 

Goed onderwijs is hierdoor voortdurend in ontwikkeling; de 

school werkt continu aan een professionele schoolcultuur.

Door professioneel personeel, een grote ouderbetrokkenheid 

en deskundige externe partners zal de kwaliteit van 

Onderwijscentrum Leijpark zich kunnen blijven ontwikkelen.

Personeel en deskundigheid

We zijn een dynamische en innovatieve school die in het 

centrum van de ontwikkelingen van onderwijs en zorg staat. 

Ons uitgangspunt: gewoon waar het kan, speciaal waar 

het moet. Onderwijscentrum Leijpark is een professionele 

organisatie. We ontwikkelen onze expertise actief en 

organiseren het delen hiervan. We zijn een werkgever met een 

menselijke maat. We werken met deskundige en betrokken 

medewerkers. Dit is voor ons een voorwaarde om kwaliteit 

te kunnen leveren. Tevredenheid van leerlingen, ouders/

verzorgers en zorgpartners staat voor ons centraal.
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Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is 

vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). 

Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend 

personeel (PMR) en een afvaardiging van de ouders (OMR). 

De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke 

schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe 

beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het 

onderwijs, het jaarrooster en het vakantierooster. De wet 

schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een 

school de MR om advies en instemming moet vragen. In 

het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, 

instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de 

directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van 

de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op 

een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het 

formatieplan, regels op het gebied van veiligheid (RI&E), 

gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en 

de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is 

zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor 

ouders met vragen of opmerkingen.

Leerlingenraad

De school kent een leerlingenraad waarin leerlingen uit 

de afdeling VSO en de eindgroepen van SO een inbreng 

hebben namens alle leerlingen. Ook hier geldt ‘meedenken, 

meepraten’ vanuit de visie ‘de leerling centraal.’ De leerlingen 

uit de leerlingenraad spreken met elkaar over verbeteringen of

initiatieven vanuit de leerlingen zelf en nodigen enkele malen 

per schooljaar de schoolleider VSO uit in hun vergadering 

om zaken te bespreken. Deze leerlingen werken hun ideeën 

en voorstellen zo veel mogelijk zelfstandig uit, maar worden 

daarbij ondersteund door zogenaamde leerkracht-coaches. 

Op verzoek kunnen de leerlingen een beroep doen op hen. De 

leerlingen in de leerlingenraad worden democratisch gekozen.
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De onderwijsorganisatie
Voor iedere leerling stellen we, een ontwikkelings-

perspectiefplan (OPP) op. Hierin staat op basis van de 

individuele ontwikkelingsmogelijkheden, de leerroute  

en uitstroomprofiel beschreven. 

We werken daarbij met drie uitstroomprofielen: 

Toeleiding Dagbesteding, Toeleiding Arbeid en het 

uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.

In onderstaand schema is de onderwijsorganisatie uitgewerkt.
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Om leerlingen optimaal voor te bereiden op deze 

uitstroomprofielen wordt er gewerkt met vier afdelingen 

passend bij het uitstroomprofiel, te weten: EMB, SO, VSO  

en VMBO.

EMB

EMB staat voor Ernstig Meervoudige Beperking.  

EMB-leerlingen (4 tot en met 20 jaar) zijn leerlingen met een 

combinatie van een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, 

een lichamelijke beperking en bijkomende stoornissen. Voor 

leerlingen met een dergelijk complexe problematiek 

is naast extra ondersteuning in het onderwijs 

ook extra zorg nodig. Voor deze leerlingen is de 

EMB-leerlijn ingericht. Er wordt voornamelijk 

toegewerkt naar belevingsgerichte 

dagbesteding als uitstroombestemming.

SO 

SO staat voor Speciaal Onderwijs.  

Deze leerstroom is bestemd voor leerlingen van  

4 jaar tot en met 12/13 jaar. We onderscheiden:

Kleuters

Onderwijs in de kleutergroepen wordt geboden aan leerlingen 

tot ongeveer 6 jaar. Leerlingen zijn gedurende deze periode 

niet bij een leerroute ingedeeld. Wel is er sprake van 

een gedifferentieerd onderwijsaanbod zodat de 

leerlingen na deze ontwikkelingsperiode in de 

best passende leerroute instromen.

Midden- en bovenbouw

• Profiel Dagbesteding 

Het profiel dagbesteding is bestemd 

voor leerlingen met een matige tot lichte 

verstandelijke beperking, meestal in combinatie 

met motorische/medische problematiek en/of een 

grote zorgvraag ten gevolge van ernstige en complexe 

lichamelijke of functionele beperkingen, waardoor ze in 

sociale redzaamheid beperkt zijn.

• Profiel Arbeid 

Het profiel arbeid is bestemd voor leerlingen met een 

lichte verstandelijke beperking tot lage begaafdheid, 

meestal in combinatie met motorische/medische 

problematiek en/of een grote zorgvraag ten gevolge 

van complexe lichamelijke of functionele beperkingen, 

eventueel in combinatie met moeilijk te reguleren 

gedragsproblematieken.



• Profiel Vervolgonderwijs 

Het profiel vervolgonderwijs is bestemd voor leerlingen 

met een lage tot gemiddelde begaafdheid, meestal in 

combinatie met motorische/medische problematiek en/

of een zorgvraag ten gevolge van complexe lichamelijke 

of functionele beperkingen, eventueel in combinatie met 

moeilijk te reguleren gedragsproblematiek als gevolg van 

psychiatrische stoornissen en/of leerproblemen, waarbij ze 

binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden een aangepast 

programma kunnen volgen gericht op de eindtermen van 

het primair onderwijs.

VSO

VSO staat voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.  

Deze afdeling is bestemd voor leerlingen vanaf 

12/13 jaar tot 20 jaar met het uitstroomprofiel 

dagbesteding of arbeid. Het leerstofaanbod 

kent een gerichte opbouw, waarbij 

binnen de lessentabel de theorielessen 

stapsgewijs plaats maken voor 

praktijkgericht aanbod naar mate de 

leerling ouder wordt. Tevens verschuift 

ook het accent van de algemene oriëntering 

op sectoren naar specifiek aanbod op een 

bepaalde sector.

Er wordt met de leerlingen gewerkt aan cognitieve 

vaardigheden, zelfredzaamheid, sociaal- emotionele 

ontwikkeling, zelfinzicht en arbeidsvaardigheden. Het 

einddoel is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op 

een passende plaats en participatie in de maatschappij. De 

thema’s wonen, werken, vrije tijd en burgerschap staan hierbij 

centraal.
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Onderbouw VSO

Onderwijs in de onderbouw van het VSO wordt geboden 

aan leerlingen tot ongeveer 15 jaar. Leerlingen volgen de 

gehele week zowel theorie als praktijklessen binnen de eigen 

school. Leerlingen krijgen les van de eigen mentorleerkracht 

en - afhankelijk van de mogelijkheden - van andere VSO-

leerkrachten of vakleerkrachten (voor het verwerven van 

specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden).

Bovenbouw VSO

Onderwijs in de bovenbouw van het VSO wordt geboden aan 

leerlingen tot 20 jaar. Leerlingen krijgen ook hier les van de 

eigen mentorleerkracht en - afhankelijk van de mogelijkheden 

- van andere VSO-leerkrachten of vakleerkrachten (voor het 

verwerven van specifieke vakkennis en arbeidsvaardigheden). 

Naast theorie-, praktijklessen en interne (stage)

praktijkopdrachten maakt externe stage onderdeel uit van het 

onderwijsprogramma.

Leerlingen worden gericht voorbereid op:

• Uitstroomprofiel dagbesteding 

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op 

grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/ of 

cognitieve mogelijkheden niet in staat zijn uit te stromen 

naar (betaalde) arbeid en daardoor zijn aangewezen op een 

vorm van dagbesteding.

• Uitstroomprofiel arbeid 

Dit uitstroomprofiel is bestemd voor leerlingen die op 

grond van hun sociaal- emotionele, functionele, en/

of cognitieve ontwikkeling mogelijkheden hebben voor 

uitstroom naar (betaalde) arbeid.
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Stage

• Uitstroomprofiel dagbesteding 

Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is 

erop gericht dat leerlingen vanaf 17,5 jaar stage kunnen 

gaan lopen. Er wordt samen met de leerling en ouder(s)/ 

verzorger(s) gezocht naar een geschikte stageplaats.  

Het stageproces wordt begeleid door de arbeidstoeleider. 

Stagebeleid: wanneer er een externe stage vanaf 17,5 

jaar plaatsvindt hanteert de school een verplichte 

stageovereenkomst en een stageboek.

• Uitstroomprofiel arbeid 

Het onderwijsaanbod binnen dit uitstroomprofiel is erop 

gericht dat leerlingen vanaf leerjaar 4 starten met een 

algemene oriëntering op stage.

• Leerjaar 4 

De leerling regelt samen met de eigen ouder(s)/

verzorger(s) twee korte zogenaamde snuffelstages.

• Vanaf leerjaar 5 

Zodra de leerling aan de criteria voldoet om 

extern binnen stages te kunnen functioneren 

wordt overgegaan tot externe stagedagen. Deze 

leerwerkervaring/stageplaats wordt in samenspraak 

met de mentorleerkracht en de arbeidstoeleider 

georganiseerd. 

• In de laatste fase gaan de leerlingen (indien mogelijk)  

3 dagen per week naar een externe stageplaats en 

worden zij daarbij begeleid door hun mentorleerkracht 

en de arbeidstoeleider van school. De terugkomdagen 

staan in het teken van het bijhouden en/of vergroten 

van vaardigheden en zelfstandigheid. Daarnaast is er 

sprake van interne (groeps)stage begeleid door een (vak)

leerkracht van deze leerstroom.

• Stagebeleid  

Wanneer er een externe stage plaatsvindt hanteert 

de school een verplichte stageovereenkomst en een 

stageboek.

Projectweken

Ieder schooljaar worden er voor een aantal groepen rooster 

doorbrekend een aantal zogenaamde `Projectweken` 

georganiseerd. Deze lesweken maken vast onderdeel uit van 

het totale lesaanbod binnen het VSO. Deze projectweken zijn 

gericht op de ontwikkeling van algemene arbeidscompetenties 

en sociale vaardigheden. De projectweken zijn verplichte 

onderdelen van het lesprogramma voor alle leerlingen met  

het uitstroomprofiel arbeid.
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VMBO

VMBO staat voor Voorbereidend 

Middelbaar Beroeps Onderwijs. Deze 

afdeling is bestemd voor leerlingen 

vanaf 12/13 jaar die cognitieve en 

functionele mogelijkheden hebben 

om door te stromen naar het 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). 

We bieden onderwijsaanbod op  

drie niveaus:

• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) gericht op  

MBO niveau 1-2;

• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) gericht op MBO 2-3;

• Gemengde Leerweg (GL) gericht op MBO 3-4.

Voor de uitgebreide vooropleidingseisen MBO, verwijzen wij u 

naar de volgende website www.rijksoverheid.nl.

Examenregistratie

Voor deze leerstroom heeft Onderwijscentrum Leijpark 

gekozen om - vanwege de kleine omvang - nauw samen te 

werken met 2College Durendael. De leerlingen volgen de 

lessen en krijgen ondersteuning en begeleiding binnen onze 

school. Ook de toetsen vinden zoveel mogelijk plaats binnen 

onze school. De leerlingen worden als extraneusleerlingen 

aangemerkt bij 2College Durendael. Hierdoor ontvangen 

leerlingen van Onderwijscentrum Leijpark bij voldoende 

prestatie het erkende landelijke VMBO-diploma. Leerlingen 

die onvoldoende mogelijkheden hebben om een volledig 

diploma te behalen, kunnen in aanmerking komen voor een 

Staatsexamen voor één of enkele vakken.

http://www.rijksoverheid.nl
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Beoordeling leerprestaties 
in de school
De beoordeling van de leerprestaties geschiedt op basis van 

de beginsituatie van de leerlingen, met gebruik making van 

referentieleeftijden vanuit Cito-toetsen. Met de informatie uit 

de Cito-toetsen en observaties wordt het ontwikkelperspectief 

van de leerling bepaald.

Afhankelijk van de leerroute toetsen we één of meerdere keren 

per jaar met methodeonafhankelijke toetsen met als doel 

de voortgang en het onderwijsaanbod te bepalen. Daarnaast 

worden verschillende methodegebonden toetsen of leerlijnen 

gebruikt. Bij de EMB-doelgroep worden handelingsgerichte 

observaties uitgevoerd op basis van de Plancius-leerlijnen 

(CED-groep).

Voor het VMBO is het Programma voor Toetsing en Afsluiting 

(PTA) en het extraneus-examen leidend. Het PTA geeft aan voor 

leerjaar 3 en 4 van het VMBO wat er gedaan wordt en in het 

onderdeel examenreglement staan de rechten en plichten van 

de leerling. Het daadwerkelijke extraneus-examen kan worden 

afgelegd op een reguliere middelbare school. Voor alle vakken 

van het VMBO worden de PTA- overzichten/normen gebruikt 

via het samenwerkingsconvenant met 2College Durendael. 

Zelfcorrectie en zelfbeoordeling door de leerlingen wordt 

zoveel mogelijk gestimuleerd, maar is voor verschillende 

doelgroepen moeilijk in verband met de beperkte

intellectuele mogelijkheden en/of de mate van autonomie 

van de leerlingen.

Twee maal per jaar worden alle leerlingen met de 

groepsleerkrachten besproken binnen de Commissie voor 

de Begeleiding (CvB). Hier wordt bekeken of de leerling zich 

ontwikkelt conform het ontwikkelingsperspectief en of de 

leerlijn/leerstroom en het uitstroomprofiel nog passend zijn. In 

geval dat de leerstroom of uitstroomprofiel niet meer passend 

is, kan dit betekenen dat een leerling naar een andere 

leerlijn of -stroom overstapt of dat de leerling delen van het 

programma in een andere leerlijn of -stroom gaat volgen. 

Binnen de leerlijnen en -stromen zijn veel mogelijkheden 

voor wisseling, omdat er onder andere wordt gewerkt met 

niveaugroepen. Naast de groepsbesprekingen zijn er - indien 

nodig - leerlingbesprekingen met alle betrokken onderwijs- 

en therapieprofessionals.
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Doorstroom en uitstroom

De ontwikkeling van de leerling wordt continu geëvalueerd 

door betrokkenen tijdens diverse besprekingen. Indien de 

leerroute en/of het uitstroomperspectief aangepast moet 

worden, wordt dit vastgesteld door de Commissie voor de 

Begeleiding (CvB) en gecommuniceerd met ouders en leerling. 

Wanneer de onderwijsondersteuningsbehoefte van een 

leerling niet meer passend is bij het schoolondersteuningsplan 

van Onderwijscentrum Leijpark kan een overstap naar het 

regulier onderwijs worden overwogen of kan de leerling 

worden teruggeplaatst of overgeplaatst naar andere

vormen van onderwijs, arbeid of zorg. Als besloten wordt 

dat de leerling (weer) regulier onderwijs kan volgen, zoekt 

Onderwijscentrum Leijpark - in overleg met de ouders, leerling 

(ouder dan 12 jaar) en het samenwerkingsverband (SWV) - 

een plek voor de leerling in het regulier onderwijs. Ook kan 

de leerling doorverwezen worden naar andere scholen voor 

Speciaal (basis- of voortgezet) Onderwijs, een school voor 

Praktijkonderwijs of andere vormen van onderwijs, arbeid of 

dagbesteding.

Uitstroomgegevens

Afdeling SO 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Regulier bao en sbo 2 2 2

Speciaal onderwijs 1 3 2

VSO dagbesteding 2 7 13

VSO arbeid/Pro 6 7 9

(VSO) vervolgonderwijs 3 7 4

Dagbesteding 1 2

Verhuisd (buitenland) 2

Totaal 14 26 34

Gemiddelde Cito 
eindscore

521 (N=3) 520 (N=9) 523 (N=5)
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Externe Dienstverlening 
Onderwijscentrum Leijpark 
Sinds 1986 beschikt Onderwijscentrum Leijpark over een 

Externe Dienst voor de scholen in Tilburg en omgeving. 

Ons team bestaat uit gespecialiseerde leerkrachten die 

samenwerken met psychologen, therapeuten en artsen  

van Libra Revalidatie & Audiologie.

Afdeling VSO 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Voortgezet (speciaal) 
onderwijs 

4 3 1

Dagbesteding 10 16 17

Arbeid 3 3 2

Vervolgonderwijs, MBO 12 15 5

Geen vervolg-niet 
leerplichtig

3

Overleden 2

Totaal 29 37 30

We werken samen met een achttal samenwerkingsverbanden 

voor Passend Onderwijs. De ondersteuningsplannen van de 

samenwerkingsverbanden zijn de basis voor de inzet van 

de externe dienstverlening. Zo helpen we de doelen van 

de samenwerkingsverbanden voor leerlingen met (zware) 

ondersteuningsvragen te realiseren. Daarnaast verlenen wij 

onze diensten in het MBO.

Onze dienstverlening richt zich op leerlingen die ten 

gevolge van een lichamelijke of functionele beperking extra 

ondersteuning nodig hebben in de onderwijsleersituatie. Het 

kan gaan om leerlingen met beperkingen door een handicap 

of door een ziekteproces.
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Als extern begeleiders werken we vraaggestuurd en 

oplossingsgericht. In overleg met school, leerling en 

ouders zoeken we oplossingen voor belemmeringen in de 

onderwijsleersituatie. We zijn vanzelfsprekend op de hoogte 

van de laatste (ortho-) pedagogische en (ortho-) didactische 

inzichten en werkwijzen. Onze specifieke kennisgebieden zijn: 

motoriek, ziektebeelden, onverklaarde lichamelijke klachten 

(OLK), niet-aangeboren hersenletsel (NAH), executieve functies.

Indien nodig bieden wij hulp bij het aanvragen van een 

Toelaatbaarheidsverklaring, waardoor een (tijdelijke) plaatsing 

in het speciaal onderwijs (zoals Onderwijscentrum Leijpark) 

mogelijk wordt. 

De organisatie rondom de inzet van de Externe Dienstverlening 

is afhankelijk van de afspraken die elk samenwerkingsverband 

daarover heeft gemaakt met Onderwijscentrum Leijpark.

De dienstverlening bestaat uit de volgende kerntaken:

• voeren van gesprekken met alle betrokkenen, 

observeren van leerlingen en in kaart brengen van de 

ondersteuningsbehoeften van de leerling(en); 

• adviseren bij de praktische uitvoering van onderwijsplannen 

op het gebied van motoriek, taakaanpak, motivatie, 

concentratie, sociale interactie, emotionele ontwikkeling, 

leergebieden;

• begeleiden/ondersteunen van leerlingen, leerkrachten en/ 

of docenten;

• verzorgen van workshops en trainingen op maat;

• coördineren voor en afstemmen met andere behandelaars 

en begeleiders.
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Bijzonderheden inrichting onderwijs
Sociale veiligheid

We willen dat ieder kind zich veilig voelt op school. De sfeer 

moet goed zijn. Onenigheid wordt tijdig gesignaleerd om 

ernstige incidenten te voorkomen. In het anti-pestprotocol 

staan de volgende punten centraal:

1)  Iedereen is anders, dat is juist leuk.

2)  We luisteren naar elkaar.

3)  We helpen elkaar om problemen op te lossen.

4)  We zijn aardig voor elkaar.

Noortje Tuerlings (SO) en Judith Weijters (VMBO/VSO) zijn de 

anti-pestcoördinatoren van onze school. Elke ouder of kind 

kan op een van hen een beroep doen. Uiteraard kunt u zaken 

rondom pesten, machtsmisbruik etc. ook bespreken met een 

schoolleider of de directeur-bestuurder. Het anti-pestprotocol 

is te vinden op onze website (www.ocleijpark.nl).

Met betrekking tot Sociale Veiligheid worden dit schooljaar de 

volgende activiteiten ondernomen: 

Activiteit Periode

Groepsvormende activiteiten in de 
klassen

augustus t/m oktober 2019

Antipestweek (4e schoolweek) 23 t/m 27 september 2019

Paarse vrijdag (2de vrijdag in 

December)

vrijdag 13 december

Day of Silence (2de vrijdag in april) 2de vrijdag in april 2020

Dag tegen het pesten 19 april 2020

Afname enquête sociale veiligheid 

bij de leerlingen en ouders 

April-mei 2020

Afsluitende activiteit in klassen Juni-juli 2020

Terugkoppeling enquête Juli-augustus 2020

http://www.ocleijpark.nl
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Wanneer de school met betrekking tot een leerling duidelijke 

signalen ontvangt van machtsmisbruik, verwaarlozing of 

slechte verzorging wordt hierover contact opgenomen met 

de ouders en indien nodig wordt dit gemeld bij Veilig Thuis 

Midden-Brabant. Onderwijscentrum Leijpark hanteert de 

richtlijnen met betrekking tot meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling en heeft het onderwijspersoneel hierin 

geschoold.

Assistentie in het 
onderwijsleerproces
De leerkracht is primair verantwoordelijk voor de inhoud 

van het onderwijsleerproces van de leerling. Hierbij werkt de 

leerkracht samen met:

• zorgassistenten;

• klassenassistenten;

• groepsleiding;

• overige onderwijsondersteuners;

• eventuele extra zorgondersteuning (bekostigd  

vanuit persoonsgebonden budgetten);

• onderwijsondersteunende therapeuten.
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Zorg in Onderwijs (ZiO)

Passend onderwijs en de ontwikkelingen binnen de langdurige 

zorg maken de inzet van zorgarrangementen binnen 

onderwijstijd noodzakelijk. De behoefte aan (onderwijs) 

ondersteuning en zorg van individuele leerlingen is hierbij 

leidend voor de afspraken die gemaakt worden met ouders, 

de school en de zorgaanbieders waarmee de school 

samenwerkt. Onderwijscentrum Leijpark heeft hiervoor 

samenwerkingsafspraken gemaakt met twee zorgaanbieders 

te weten Amarant en Siza. De teams, verbonden aan beide 

organisaties, werken intensief samen met de collega’s 

verbonden aan onze schoolteams. Inhoudelijk vindt hierover 

frequent afstemming plaats.

Steeds meer ouders die voor hun kind aanspraak kunnen 

maken op een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in 

natura (ZiN) zetten een deel van deze middelen in ten behoeve 

van zorg binnen onderwijstijd. Een deel van de middelen zijn 

hier ook daadwerkelijk voor bedoeld. Doordat we de middelen 

van alle ouders in een groep kunnen bundelen, kan er meer 

zorg geboden worden. Zo zijn er bijvoorbeeld in EMB groepen 

extra zorgassistenten van Amarant en/of Siza aanwezig 

waardoor meer begeleiding mogelijk is.

In geval van vastgestelde bovengebruikelijke- of meerzorg voor 

uw kind zal de maatschappelijk werker (Carlijn van den Borne) 

contact met u opnemen voor:

• het initiëren van de aanvraag voor een indicatie vanuit de 

Jeugdwet via de gemeente, of een indicatie vanuit de Wet 

Langdurige Zorg via het CIZ. De school heeft afspraken 

gemaakt met stichting MEE. Er is een contactpersoon die  

u hierbij kan helpen;

• het afstemmen van het onderwijs- en zorgarrangement 

voor uw kind, gekoppeld aan wederzijdse afspraken.

Wanneer u dat wenst kunt u natuurlijk ook altijd hierover 

zelf contact opnemen met Carlijn van den Borne via 

c.vandenborne@ocleijpark.nl of 013-5398850.

In schooljaar 2019-2020 wordt in samenwerking met de 

gemeente Tilburg een pilot uitgevoerd waarin Zorg in 

Onderwijs voor de leerlingen in de kleuterklassen en de 

groepen 3 van het SO centraal wordt ingekocht. Dit voorkomt 

omslachtige procedures en leidt, naar verwachting, tot een  

goedkopere en effectievere inzet van zorgmiddelen.

mailto:c.vandenborne%40ocleijpark.nl?subject=
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Bewegingsonderwijs

Vrijwel alle leerlingen hebben eenmaal per week 

bewegingsonderwijs in het zwembad en tweemaal per week 

bewegingsonderwijs in de zaal. De leerlingen zorgen voor 

passende zwemkleding (voor meisjes bij voorkeur een badpak) 

en handdoeken voorzien van hun naam. Deelname aan de 

gymlessen gebeurt in:

• wit shirt;

• sportbroek;

• gymschoenen en sokken (indien geen orthopedisch of 

semi-orthopedisch schoeisel noodzakelijk is).
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Douchebeleid

We vinden het belangrijk om uit te blijven dragen dat bewegen 

en opfrissen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samen 

met uw zoon/dochter willen we dit op onderstaande wijze 

realiseren:

• na iedere gymles roosteren we voor douchen en omkleden 

maximaal 15 minuten in;

• wanneer een leerling zich zelfstandig kan douchen, 

afdrogen en aankleden binnen dit kwartier, dan heeft deze 

vorm van hygiëne de voorkeur;

• indien hiervoor meer tijd nodig is, wordt er met 

ondersteuning van een assistente of leerkracht opgefrist 

aan de wastafel met washand en handdoek;

• er is toezicht en ondersteuning aanwezig tijdens het 

douchen/omkleden;

• leerlingen die volledig afhankelijk zijn met betrekking 

tot hun persoonlijke verzorging worden verzorgd en 

aangekleed door assistenten en leerkrachten.

Diploma zwemmen 

In samenwerking met zwemschool De 3 Berken te Ulvenhout 

zijn afspraken gemaakt over het diplomazwemmen van onze 

leerlingen:

• Op het moment dat een leerling binnen de lessen 

bewegingsonderwijs van Onderwijscentrum Leijpark heeft 

laten zien klaar te zijn voor het behalen van zijn/haar 

zwemdiploma zal dit, door de vakleerkracht, aan ouders/ 

verzorgers gemeld worden. Ouders kunnen dan zelf contact 

opnemen met zwemschool De 3 Berken om een diploma-

traject overeen te komen.
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• Het proefzwemmen zal plaatsvinden in ons eigen 

zwembad; het daadwerkelijke diplomazwemmen vindt, 

vooralsnog, plaats in zwembad Aquamarant te Rijsbergen.

• Let op: De kosten voor een diploma-traject zijn voor 

rekening van ouders.

Annevillelaan 42

4851 CC Ulvenhout

Telefoon: 076-5612987

E-mail: zwemschool@de3berken.nl
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Leerlingvolgsysteem

De school gebruikt een digitaal leerlingvolgsysteem en een 

digitaal leerlingdossier waarin de (voortgangs)resultaten 

per leerling vastgelegd worden. De informatie uit het 

digitale leerlingdossier wordt gebruikt voor verslaglegging, 

leerlingrapporten en -rapportages, analyses ten behoeve van 

groeps- en onderwijsondersteuningsplannen. Bij de jaarlijkse 

bespreking met de ouders over de ontwikkeling van de 

leerlingen wordt steeds getoetst of de gekozen klas of groep 

voor de leerling nog wel de meest geschikte is. Het dossier 

wordt bijgehouden en blijft bewaard tot vijf jaar nadat de 

leerling op de school is uitgeschreven. Ouders hebben recht 

op inzage in de dossiergegevens, hiervoor kunnen zij contact 

opnemen met de schoolleider van de betreffende afdeling.
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Kinderrapbespreking

In deze bespreking vindt de vaststelling en afstemming plaats 

van de verschillende doelen die zowel binnen de school 

als het revalidatiecentrum geformuleerd zijn. Vooraf aan 

deze bespreking wordt door betrokkenen een rapportage 

geschreven. Bij deze bespreking zijn ouders, behandelaars en 

indien mogelijk onderwijspersoneel aanwezig. De leerlingen 

van 16 jaar en ouder nemen zoveel mogelijk zelf deel aan dit 

overleg. Wijzigingen in behandelplannen worden met de 

ouders besproken. Van deze bespreking wordt een verslag 

gemaakt. Ook wordt een plan voor de komende periode

opgesteld.
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Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat 

betekent dat zij vanaf 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid 

dragen om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiertoe 

werken reguliere en speciale scholen samen in regionale 

samenwerkingsverbanden. Omdat de leerlingen van 

Onderwijscentrum Leijpark uit een brede regio komen,  

hebben we te maken met meerdere samenwerkingsverbanden 

(SWV). Deze dienen zorg te dragen voor een dekkend 

onderwijsondersteuningsaanbod, met andere woorden: zij 

moeten alle schoolgaande kinderen in deze regio kunnen 

bedienen. Reguliere en speciale scholen hebben zelf 

een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld waarin 

aangegeven wordt welke hulp zij wel en niet kunnen bieden.

Onderwijscentrum Leijpark heeft ervoor gekozen een 

speciaal onderwijsschool te zijn voor alle leerlingen met 

een lichamelijke of meervoudige beperking of die langdurig 

ziek zijn. De school wordt ook bezocht door leerlingen met 

een verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met 

lichamelijke- en/of ontwikkelingsproblemen. Ook leerlingen 

die moeite hebben om (weer) naar school te gaan, soms in 

combinatie met internaliserende problematiek (naar binnen 

gerichte gedragsproblematiek zoals faalangst, gesloten 

of teruggetrokken leefwijze, eenzaamheid, laag zelfbeeld 

e.d.) vinden in Onderwijscentrum Leijpark een uitstekende 

school waar gewerkt wordt aan hun ontwikkeling en aan het 

hervinden van kracht en vertrouwen.

Passende plek voor elke leerling
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Aanmeldings- en plaatsings-
procedure van de leerling
Als u uw kind aanmeldt bij Onderwijscentrum Leijpark 

wordt de ondersteuningsbehoefte van uw kind vastgesteld 

en wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd 

bij het samenwerkingsverband waar u woont of bij het 

samenwerkingsverband van de school waar uw kind op dat 

moment onderwijs volgt. Alleen kinderen met een geldige 

toelaatbaarheidsverklaring kunnen ingeschreven worden bij 

Onderwijscentrum Leijpark. Bij inschrijving treedt een vaste 

procedure in werking. Gegevens worden verzameld en een 

dossier wordt aangemaakt. Op basis van onderzoeksgegevens 

wordt besloten welke Commissie voor de begeleiding (Cvb) 

de aanmelding gaat behandelen. Voor elke afdeling is er 

binnen Onderwijscentrum Leijpark namelijk een specifieke 

Cvb bestaande uit de schoolleider, een onderwijsdeskundige 

(intern begeleider), een psycholoog/ orthopedagoog en 

wanneer nodig een (revalidatie)arts en/of maatschappelijk 

werker. Hoofdtaak van een Cvb is het besluiten tot wel/niet 

plaatsing en het vaststellen van het start-OPP. Na dossierstudie 

besluit de CvB in welke klas een leerling wordt geplaatst. 

Hiervoor kunnen verschillende criteria gelden, zoals het 

ontwikkelingsperspectief, de leerroute, de zorgzwaarte van de 

klas, de mix van lopers en rolstoelgebonden leerlingen en de 

sociaal-emotionele behoeften van een leerling.

Daarnaast behoren het monitoren van de resultaten, 

het initiëren en cyclisch evalueren van het 

onderwijsondersteunings en –zorgaanbod voor de aan de 

school toevertrouwde leerlingen tot de vaste taken van de Cvb.



Het ontwikkelingsperspectief 
en onderwijsaanbod
Onderwijscentrum Leijpark realiseert voor elke leerling op basis 

van het ontwikkelingsperspectief een passende en duurzame 

deelname aan onderwijs en samenleving.

Voor alle leerlingen wordt na plaatsing binnen 6 weken het 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en besproken 

met ouders. Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) omvat 

een beschrijving van de kenmerken en onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van een kind en de doelen voor het 

komende jaar op de verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Deze doelen worden hoog, maar realistisch gesteld. Eerder 

behaalde resultaten en de capaciteiten van de leerlingen 

vormen hiervoor de basis. In de middenbouwgroepen 

wordt een voorlopig uitstroomperspectief geformuleerd 

en wordt de leerling bij een passende leerroute ingedeeld. 

Bij de bovenbouwgroepen gelden de einddoelen en het 

uitstroomperspectief voor de overgang naar het voortgezet 

onderwijs. Bij het VSO gelden de einddoelen passend bij het 

uitstroomprofiel dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.

Het OPP is sturend voor het aanbod aan de leerling en biedt 

handvatten voor de planning van het onderwijs aan de 

leerling. Het aanbod aan de leerling wordt gepland op basis 

van opgestelde tussendoelen die de weg tussen het huidige 

moment en het einddoel vorm geven. Behaalde resultaten 

worden er in verwerkt, waarmee eerder gestelde doelen 

geëvalueerd worden. Wanneer resultaten afwijken van de 

geplande vooruitgang, zal in overleg bekeken worden welke 

stappen ondernomen dienen te worden.
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Maatwerk in ondersteunings-
mogelijkheden
Bij het bieden van basisondersteuning en extra ondersteuning 

aan leerlingen gaan wij uit van de onderwijs- en 

ondersteuningsbehoefte én mogelijkheden van de leerling.  

We beschrijven de ondersteuningsmogelijkheden aan de hand 

van de vijf velden van het IVO (Indiceren Vanuit

Onderwijsbehoefte):

1) Hoeveelheid aandacht/handen per individuele leerling in 

en buiten de groep.

2) Hoeveelheid (tijd om) aangepast onderwijsmateriaal (te 

maken).

3) Een aangepaste fysiek ruimtelijke omgeving.

4) Onderwijsondersteunende expertise, verweven in het 

onderwijs.

5) Zorg en samenwerking met andere instanties.
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De ouders
Ouders zijn onze samenwerkingspartner als het gaat om 

opvoeding en het leerproces. Vanuit deze samenwerking zijn 

ouders als educatief partner in het onderwijsproces van hun 

eigen kind betrokken. Bij educatief partnerschap is sprake van 

een gezamenlijk belang waarin het kind te allen tijde centraal 

staat. Vanuit gescheiden verantwoordelijkheden streven ouders 

en medewerkers van Onderwijscentrum Leijpark dezelfde 

doelen na. Ouders en school gaan als gelijkwaardige partners 

met elkaar in gesprek en werken zo veel mogelijk samen.

Er is veel contact met de ouders, mede in verband met de 

therapiebehoeften, aanpak en begeleiding van hun kind(eren). 

Daarnaast worden ouders betrokken bij het samenstellen 

van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het 

Kinderrevalidatieplan (KRAP). 

Afhankelijk van de afdeling is er twee of drie keer per jaar 

een ouderavond, waarvan één algemene ouderavond. Ouders 

kunnen altijd contact opnemen met de leerkracht via e-mail of 

telefoon. We verzoeken u weliswaar nadrukkelijk buiten lestijd 

met de leerkracht te bellen. 

In het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de 

gang van zaken hoe het er in de dagelijkse praktijk in de groep 

aan toe gaat. Daarnaast bent u in de gelegenheid ook andere 

ouders te ontmoeten.

Indien de situatie hier aanleiding toe geeft, kan de school 

contact met u opnemen om een afspraak te maken voor  

een huisbezoek.



35

Informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het 

belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de 

communicatie en consultatie over de vorderingen van de 

leerling verloopt. Onderwijscentrum Leijpark heeft daarom een 

protocol opgesteld. Onze school volgt de wettelijke regels met 

betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. 

Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat ouders die beiden 

het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met 

betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide 

ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij  

de oudergesprekken. 

Het is wenselijk dat ouders in een scheidingssituatie zo snel 

mogelijk en in een vroeg stadium de leerkracht hierover 

informeren. Wanneer de scheiding concreet wordt, dan 

verzoeken wij beide ouders om het formulier “Vragenlijst voor 

niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school” in  

te vullen en bij de directie in te leveren.  

Verdere informatie vindt u in het Protocol informatie-

verstrekking aan gescheiden ouders, dat via onze website  

te downloaden is.

Ondersteuning door ouders

De school stelt graag ouders van leerlingen in de gelegenheid 

ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school 

en het onderwijs te verrichten. Hierdoor kan er voor de ouders 

meer betrokkenheid bij het onderwijs ontstaan, anderzijds 

leidt dit tot een verlichting voor het personeel van de school. 

Wij onderscheiden de volgende typen betrokkenheid en

ondersteuning:

• betrokkenheid gericht op de individuele leerling die 

regelmatig en op vastgestelde tijden plaatsvinden, zoals  

de kinderrapbespreking, de rapportavonden of bezoek  

aan schoolarts of specialist;

• algemeen ondersteunende activiteiten, zoals

• ondersteuning bij festiviteiten, administratieve 

ondersteuning, lidmaatschap medezeggenschapsraad etc.;

• ondersteuning bij de onderwijs- of leersituatie, zoals 

spelmiddagen, culturele activiteiten, schoolreis etc.

35
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Ouderbezoek onder schooltijd

De school staat er in principe positief tegenover wanneer 

ouders te kennen geven om een dagdeel op school bij te 

wonen. U kunt een individuele afspraak maken om eens  

mee te lopen of te kijken in de klas. Ook broertjes, zusjes of  

vriendjes kunnen in principe een keer op school kijken.  

Ook dit bespreekt u met de leerkracht.

Oudervereniging en 
medezeggenschapsraad
De school heeft een actieve oudervereniging. Alle ouders 

van leerlingen die Onderwijscentrum Leijpark bezoeken zijn 

lid van de oudervereniging (OV). De informatie vanuit de OV 

wordt gebruikt om het onderwijs en alles daarom heen te 

verbeteren. Het bestuur van de oudervereniging komt op voor 

de belangen van ouders en leerlingen. Het bestuur vergadert 

regelmatig. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de 

orde komen, worden door ouders en school aangedragen. De 

oudervereniging helpt bij activiteiten op school en organiseert 

jaarlijks een thema-avond. Leden van de ouderverenging van 

Onderwijscentrum Leijpark participeren tevens in het Tilburgs 

Overlegorgaan Gehandicapten (TOG) en Reizigersoverleg 

Brabant. De oudervereniging onderhoudt verder o.a. contacten 

met de Regionale Federatie van Ouderverenigingen,  

www.rfvo.nl en de vereniging van motorisch gehandicapten 

en hun ouders, BOSK (www.bosk.nl).

De medezeggenschap van ouders over het schoolbeleid is 

geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het 

verschil tussen oudervereniging en medezeggenschapsraad 

is dat de MR wettelijk geregelde bevoegdheden heeft en de 

oudervereniging niet. Op de website van school hebben zowel 

de oudervereniging als de medezeggenschapsraad hun eigen 

pagina’s waar u informatie over alle activiteiten en verslagen 

van vergaderingen (MR) kunt vinden.

http://www.rfvo.nl
http://www.bosk.nl
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Communicatie

Goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk om het 

onderwijs aan de leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te 

geven. Dit geldt zeker voor ouders van leerlingen die in hun 

mondelinge communicatie belemmerd zijn en niet zelf de 

wetenswaardigheden van de dag aan hun ouders kunnen 

vertellen.

Communicatie tussen ouders en school loopt via verschillende 

kanalen. Zo wordt er (afhankelijk van de afdeling en leeftijd 

van de leerling) gebruik gemaakt van telefoon, e-mails en 

communicatieschriftjes. Maar ook worden speciale apps meer 

en meer ingezet. Communicatie vindt steeds vaker digitaal 

plaats. Het is daarom van groot belang dat de school altijd  

uw juiste contactgegevens heeft.

Schoolmaatschappelijk werker

Indien dit noodzakelijk is en door de ouders gewenst, kan 

de maatschappelijk werker die binnen school werkt, op 

verschillende manieren de ouders ondersteunen, adviseren 

en begeleiden. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met 

Carlijn van den Borne en met haar een afspraak maken voor

een gesprek via c.vandenborne@ocleijpark.nl of 013-5398850.

mailto:c.vandenborne%40ocleijpark.nl?subject=
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Samenwerking en 
ondersteunende organisaties
Kinder- en Jongerencentrum (KJC)

Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie & Audiologie en 

Siza hebben 1 maart 2017 een Kinder- en Jongerencentrum 

opgericht. De organisaties onderzoeken een verdergaande 

samenwerking om een goed antwoord te geven op vragen 

van leerlingen en ouders gericht op een gezamenlijk 

onderwijszorgarrangement (onderwijs, begeleiding en 

behandeling).

NAH (niet aangeboren 
hersenletsel) observatieklas

In schooljaar 2017-2018 is gestart met een NAH observatieklas. 

De NAH observatieklas is een observatieklas voor kinderen 

en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar, waar onderwijs 

gevolgd kan worden op maximaal VMBO GL niveau. De NAH 

observatieklas binnen Onderwijscentrum Leijpark, is een 

samenwerkingsconcept onderwijs-begeleiding en revalidatie, 

zodat kinderen met NAH en specifieke daarbij passende 

leerproblemen in de combinatie Onderwijscentrum Leijpark, 

Siza en Libra Revalidatie & Audiologie, onderwijs  

kunnen volgen.
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Eén kind één plan

Indien nodig ontvangen leerlingen ondersteuning bij hun 

motorische en functionele ontwikkeling. Onderwijscentrum 

Leijpark werkt nauw samen met Libra Revalidatie & Audiologie, 

locatie Leijpark. We werken volgens het principe ‘Eén kind 

één plan’. Dat betekent dat we het schoolprogramma en de 

vereiste therapieën op elkaar afstemmen. We werken vanuit 

de volgende gezamenlijke missie: ‘optimale participatie in de 

maatschappij’.

Libra Revalidatie & Audiologie

Onderwijscentrum Leijpark en Libra Revalidatie & Audiologie, 

locatie Leijpark, liggen vlak naast elkaar en zijn deel van een 

totaal gebouwencomplex. Het zijn aparte instellingen,

maar zij werken nauw samen en betekenen veel voor elkaar. 

School en centrum streven naar een optimale afstemming 

tussen onderwijs en therapie. Revalidatiecentrum Leijpark is

een onderdeel van Libra Revalidatie & Audiologie. Er wordt op 

alle niveaus een geheel van behandeling, scholing, zorg en 

begeleiding geboden. De samenwerking vindt plaats

op bestuurlijk en operationeel niveau, door medische en 

paramedische ondersteuning en door het gezamenlijk gebruik 

van faciliteiten. Therapie vindt plaats in school en in het 

revalidatiecentrum.

Er vindt niet alleen onderlinge afstemming en samenwerking 

plaats over doelen en deeldoelen met betrekking tot de 

behandeling, scholing, zorg en begeleiding van de leerling, 

maar er is ook expertise-uitwisseling in de vorm van 

scholingsbijeenkomsten voor het personeel.

Gezamenlijke missie
Optimale persoonlijke ontplooiing en

participatie in de samenleving

Revalidatieplan Onderwijs-
ondersteuningsplan

EKEP
1. Inventarisatie hulp- en ondersteuningsvragen in het belang van de leerling 

(probleemanalyse)
2. Wat doen we (nu) wel/niet? (prioritering)
3. Wie doet wat en hoe met welk beoogd resultaat? (Smart)

Visie op revalidatie
Het scheppen van ontwikkelings-

kansen voor kinderen en jongeren die blijvende 
gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of 
aangeboren aandoening. Ze geeft antwoord op 

vragen en biedt praktische  
oplossingen waar mogelijk.

Visie op onderwijs
Het verzorgen van opbrengstgericht 
onderwijs gericht op het individuele 

ontwikkelingsperspectief vertrekkend 
vanuit het ondersteuningsprofiel van 

de leerling (onderwijs en zorg).
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Siza en Amarant

Onderwijscentrum Leijpark heeft samenwerkingsafspraken 

gemaakt met twee zorgaanbieders te weten Amarant en Siza. 

De teams verbonden aan beide organisaties werken intensief 

samen met de collega’s verbonden aan onze schoolteams. 

Inhoudelijk vindt hierover frequent afstemming plaats.  

De samenwerking richt zich op het gezamenlijk zo optimaal 

mogelijk vormgeven van onderwijszorgarrangementen. 

Buitenschoolse opvang en 
Vakantieopvang
Siza verzorgt tevens iedere dag buitenschoolse opvang voor 

leerlingen in ons schoolgebouw. Gedurende de langere 

vakanties (herfst-, kerst-, mei- en zomervakantie) wordt er

in het schoolgebouw voor de leerlingen vakantieopvang 

aangeboden.

De school als opleidingsinstituut

De school stelt mensen die een bepaalde beroepsopleiding 

volgen in de gelegenheid om in de school praktijkervaring op 

te doen. Het betreft hier opleidingen zoals:

• Pedagogische Academie voor het basisonderwijs (Pabo);

• Middelbare Opleidingen Sociaal Pedagogisch werk (SPW);

• Centraal Instituut Opleiding Leraren Lichamelijke 

Opvoeding;

• Diverse universitaire opleidingen zoals psychologie, 

orthopedagogiek e.a.;

• Hogere Beroepsopleidingen, lerarenopleidingen (speciaal) 

basisonderwijs, sport, etc.

Per jaar bepaalt het managementteam hoeveel stagiair(e)s 

geplaatst kunnen worden. Vooraf vindt een gesprek met de 

kandidaat stagiair(e) plaats op basis waarvan al dan niet tot 

toelating wordt overgegaan. Daarna wordt een stagecontract 

opgesteld waarin duidelijke werkafspraken worden vastgelegd. 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat studenten van de Pabo 

in het laatste jaar van hun opleiding een periode komen 

werken en leren in  de school (LIO). De student wordt binnen 

de school opgeleid. De groepsleerkracht blijft in alle gevallen 

eindverantwoordelijk.
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Samenwerkingsverbanden  

Onderwijscentrum Leijpark is bestuurlijk aangesloten bij  

de volgende samenwerkingsverbanden:

• Plein 013 (Primair onderwijs Tilburg en omgeving)  

www.plein013.nl

• SWV PO LHA (Primair onderwijs Waalwijk en omgeving) 

www.swvpo3010.nl

• SWV PO De Kempen (Primair onderwijs De Kempen)  

www.podekempen.nl

• RSV Passend Voortgezet Onderwijs (Eindhoven en 

Kempenland) www.swveindhovenkempenland.nl 

• RSV Breda e.o. optimale onderwijs kans (Primair onderwijs 

Breda en omgeving) www.rsvbreda.nl

• Portvolio (Voortgezet onderwijs Tilburg en omgeving)  

www.portvolio.nl

• SWV VO De langstraat (Voortgezet onderwijs Waalwijk en 

omgeving) www.swvdelangstraat.nl

• RSV Breda e.o. voortgezet onderwijs (Voortgezet onderwijs 

Breda en omgeving) www.rsvbreda.nl

Kennisgroep Speciaal

Onderwijscentrum Leijpark maakt deel uit van Kennisgroep 

Speciaal. Dit is een coöperatie van een aantal organisaties voor 

speciaal (Mytyl)onderwijs gericht op het delen en ontwikkelen

van kwalitatief hoogstaande kennis en expertise die duurzaam 

en toekomstgericht is. De expertise van de organisaties wordt 

met elkaar gedeeld en verbeterd in het belang van leerlingen 

die speciale onderwijszorg behoeven. Zodoende ontstaat 

een lerende netwerkorganisatie die zich openstelt voor het 

onderwijs in de meest brede zin van het woord.

De Kennisgroep Speciaal heeft de zogenaamde Kenniskaarten 

ontwikkeld met daarin een omschrijving van hun kennis over 

begeleiding van leerlingen met verschillende ziektebeelden 

binnen onze scholen. Zeker wanneer de kennis over deze 

onderwerpen van verschillende scholen bij elkaar wordt 

gebracht, ontstaat er een databank met een nog grotere schat 

aan informatie. Deze informatie willen wij graag delen, zodat 

eenieder er zijn voordeel mee kan doen in het werken en 

begeleiden van leerlingen met een beperking. 

www.kennisgroepspeciaal.nl

http://www.plein013.nl
http://www.swvpo3010.nl
http://www.podekempen.nl
http://www.swveindhovenkempenland.nl 
http://www.rsvbreda.nl
http://www.portvolio.nl
http://www.swvdelangstraat.nl
http://www.rsvbreda.nl
http://www.kennisgroepspeciaal.nl
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Landelijk Expertise Centrum 
Speciaal Onderwijs (LECSO)
LECSO is een vereniging voor besturen met hun scholen in het 

speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Onderwijscentrum 

Leijpark is lid van LECSO. Dit landelijk expertisecentrum wil 

een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken 

kracht zijn voor leden die onderwijsarrangementen bieden aan 

leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. LECSO heeft 

de belangenbehartiging en vertegenwoordiging in de PO-Raad 

belegd. Hierdoor is een krachtige sectororganisatie ontstaan 

met expertise van zowel het regulier als speciaal onderwijs.

www.lecso.nl

BOSK

De BOSK is dé vereniging van mensen met een lichamelijke 

handicap. Mensen met een aangeboren motorische handicap, 

een spraak-/taalstoornis of een schisis en hun ouders kunnen 

bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie en advies, 

organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van 

mensen met een handicap.

Lid worden

U kunt lid worden via www.bosk.nl/lidmaatschap,  

bellen of schrijven naar onderstaand adres.

Meer informatie en contact 

Landelijk Bureau BOSK

Postbus 3359 - 3502 GJ Utrecht

telefoon: (030) 245 90 90

e-mail: info@bosk.nl

website: www.bosk.nl
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http://www.lecso.nl
http://www.bosk.nl/lidmaatschap
mailto:info%40bosk.nl?subject=
http://www.bosk.nl
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Stichting Charlottefonds

Stichting Charlottefonds zet zich in om fondsen te werven 

voor de financiering van projecten die het levensgeluk van 

kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke 

en/of meervoudige handicap kunnen verhogen. De school 

onderhoudt nauwe contacten met de stichting. Door de inzet 

van het Charlottefonds zijn wij in staat gesteld om belangrijke 

zaken ten behoeve van het onderwijs aan onze leerlingen te 

realiseren die niet vanuit de rijkssubsidie bekostigd kunnen 

worden. We ontvingen onder meer een bijdrage voor de 

aanschaf van een kunstgrasvoetbalveldje en voor de realisatie 

van het Eduplein voor onze EMB-leerlingen.

Inspectie van het onderwijs

De school valt onder de Wet op de Expertisecentra.  

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de deugdelijkheid en 

de kwaliteit van het onderwijs. Op de website van de inspectie 

zijn de rapportages van de laatste schoolbezoeken in te zien 

(www.onderwijsinspectie.nl).

Voor algemene vragen over onderwijs: 1400 (gratis).

Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

http://www.onderwijsinspectie.nl
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Financiële zaken
Ouderbijdrage 

Er zijn verschillende redenen waarom de school aan de 

ouders van de leerlingen een jaarlijkse, vrijwillige bijdrage 

vraagt. In alle gevallen besteden we de gelden aan activiteiten 

waarvoor de school geen overheidsgeld krijgt. De school kan 

de ouderbijdrage niet verplicht stellen, maar deze helpt ons 

de extra activiteiten – bijvoorbeeld de kerstviering, excursies, 

traktaties voor leerlingen bij een sportdag of een feestdag, 

koffie tijdens ouderavonden – te bekostigen. De werkelijke 

kosten van de genoemde activiteiten zijn hoger dan de 

algemene ouderbijdrage. De school betaalt er daarom zelf 

aan mee. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle 

ouders een brief met het verzoek om de ouderbijdrage over te 

maken. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om in termijnen 

te betalen. De ouderbijdrage is niet verplicht en heeft geen 

invloed op de toelating van de leerling tot de school. Het zal 

echter duidelijk zijn dat leerlingen waarvan de ouders de 

ouderbijdrage niet voldoen ook niet kunnen deelnemen aan 

de extra activiteiten waarvoor de ouderbijdrage gevraagd 

wordt (WEC, artikel 40, lid 1).

Voor dit schooljaar is het bedrag van de bijdrage vastgesteld 

op € 50,-. De besteding van de ouderbijdrage is:

• € 34,- voor roosterdoorbrekende festiviteiten, excursies, 

culturele- en sportactiviteiten, onderwijsprojecten,  

hygiëne en waskosten;

• € 4,- bijdrage t.b.v. de oudervereniging;

• € 12,- voor het schoolreisje (dit bedrag wordt jaarlijks geïnd 

voor het tweejaarlijkse schoolreisje). De factuur voor de 

ouderbijdrage zal u per email worden toegestuurd.

Als leerlingen de school voor 1 februari verlaten, zal een 

evenredig deel terugbetaald worden. Bij vertrek na 1 februari 

vindt geen restitutie plaats. Leerlingen die gedurende het jaar 

instromen betalen een evenredig deel van de ouderbijdrage.
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Leerlingenzorg
Therapieën

De leerlingen ontvangen indien nodig ondersteuning bij hun 

motorische en functionele ontwikkeling. Onderwijscentrum 

Leijpark werkt nauw samen met Libra Revalidatie & 

Audiologie. Therapie vindt voor het overgrote deel plaats in 

de therapieruimtes van het revalidatiecentrum. Individuele- 

en groepstherapie wordt zoveel mogelijk in de zogenaamde 

‘bloktijd’ van de klas gegeven. Hierdoor mist het kind zo 

min mogelijk van het leerprogramma. Leerlingen die in de 

bloktijd geen therapie hebben, krijgen les of individuele 

lesondersteuning, of worden begeleid in het verwerken van de 

lesstof.

Er wordt gewerkt volgens het principe ‘Eén kind één plan.’ 

Dit betekent dat het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en 

kinderrevalidatieplan (KRAP) inhoudelijk op elkaar worden 

afgestemd. De eindverantwoordelijkheid voor de therapieën 

ligt bij de revalidatiearts. De therapieën worden zowel 

individueel als in groepsverband gegeven.

Libra Revalidatie & Audiologie werkt met schoolteams 

waarin de therapie en ondersteuning in de klas per afdeling 

georganiseerd is.
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Aanwezigheid van ouders 
bij therapie
Op sommige momenten kan aan ouders gevraagd worden 

om bij een of meerdere therapieën van hun kind aanwezig te 

zijn. Dit wordt tijdig aan ouders gevraagd. Ouders kunnen zelf 

ook aangeven dat ze bij een therapie aanwezig willen zijn. Dit 

wordt door de behandelaars op prijs gesteld.

Aanvullend onderzoek

Het kan voorkomen dat uw kind aanvullend door de 

revalidatiearts, orthopedisch schoenmaker of een andere 

specialist van het revalidatiecentrum moet worden gezien.  

We verwachten dat u uw kind daarbij zelf begeleidt.

Verpleegkundigen

De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) 

regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. Dit betekent 

dat iemand voor het geven van medicatie en het uitvoeren van

een medische handeling over de vereiste bekwaamheid moet 

beschikken. Gedurende de gehele week is er daarom tijdens 

lestijden een verpleegkundige aan het werk in de school.
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Jeugdarts/GGD

De GGD verzorgt de jeugdartszorg op school. De jeugdarts 

heeft een belangrijke rol in het bundelen van alle medische 

informatie. Daarnaast ziet de jeugdarts op haar spreekuur 

jaarlijks een aantal kinderen. Het belang van de jeugdarts 

wordt soms onderschat. Tijdens het algemeen medisch

onderzoek door de GGD-arts komen medische zaken zoals 

ogen, oren, lengte en gewicht aan de orde. De ouders worden 

schriftelijk uitgenodigd om bij het onderzoek aanwezig 

te zijn. Als ouders dit algemeen medisch onderzoek niet 

wensen, kunnen ze dat schriftelijk kenbaar maken. De 

formele verantwoordelijkheid voor de algemeen medische 

zaken komt dan geheel bij de ouders te liggen. Het is niet 

zo dat behandelend specialisten, revalidatieartsen deze 

verantwoordelijkheid overnemen.

Onze GGD-arts is mevrouw Noortje Breedijk.

 

Kinderrevalidatieartsen

De kinderrevalidatieartsen van Libra Revalidatie & Audiologie 

zorgen voor de coördinatie van de revalidatiebehandeling, 

onder meer door het aansturen van de behandelend 

therapeuten. Ouders zorgen ervoor dat de revalidatiearts 

op de hoogte is van de medische problematiek, dit verloopt 

niet via de leerkracht. De ouders zorgen er ook voor dat de 

kinderrevalidatiearts geïnformeerd wordt over niet aandoening 

gerelateerde medische problematiek, zoals infecties. De 

kinderrevalidatiearts is niet verantwoordelijk voor kinderen 

die onbekend of langer dan 1 jaar niet meer poliklinisch 

gezien zijn en ook niet voor niet aandoening gerelateerde 

medische problematiek. De huisarts is hiervoor de eerste 

aanspreekpersoon.



Procedure met betrekking tot het
schorsen of verwijderen van 
leerlingen
Schorsing of definitieve verwijdering van een leerling is een 

maatregel die gelukkig zelden genomen hoeft te worden. 

Een schorsing is een ordemaatregel. De schoolleider schorst 

in dit geval een leerling voor ten hoogste vijf dagen. Zowel 

ouders als de inspectie worden schriftelijk van een schorsing 

op de hoogte gesteld. Een schorsing betekent dat uw kind 

tijdelijk geen toegang heeft tot de school of tot bepaalde 

lessen. Bij een voorgenomen verwijdering van school stelt de 

directeur-bestuurder in overeenstemming met de schoolleider 

(deze zorgt voor de afstemming met het team) de redenen 

tot verwijdering op en deelt deze mee aan de leerling en de 

betreffende ouder(s). Besluit de directeur- bestuurder na hoor 

en wederhoor van de ouders uiteindelijk om de leerling te 

verwijderen, dan deelt hij dit mee aan de inspectie. Ouders 

hebben de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar aan te 

tekenen tegen een verwijdering. Dit moet binnen 6 weken 

nadat het besluit is genomen. Na uiterlijk 4 weken neemt de 

directeur-bestuurder een beslissing op dit bezwaar.

Hoofdluis

Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend 

probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Het heeft 

niets te maken met gewassen of ongewassen haar. Het is 

gewoon een kwestie van pech hebben. Hoofdluis verspreidt 

zich razendsnel, dus hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de 

kans is dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is 

dus belangrijk. In de SO-groepen worden de leerlingen met 

enige regelmaat op school gecontroleerd. Zo mogelijk met 

inzet van ouders. Als er hoofdluis heerst dan is een zorgvuldige 

behandeling nodig: gedurende twee weken elke dag kammen 

met een netenkam, in combinatie met crèmespoeling. De 

leerkracht van de klas zal alle ouders met een algemene brief 

informeren zodra er hoofdluis is geconstateerd.
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Praktische informatie
Algemene klachtenregeling

Wanneer u als ouder een klacht heeft, bespreekt u deze in 

eerste instantie met de betrokkene. Lukt dit niet, of heeft u 

het gevoel onvoldoende gehoord te worden, dan deponeert 

u uw klacht bij de betrokken schoolleider van de afdeling. 

Mocht u ook hier onvoldoende gehoor vinden dan neemt u 

contact op met de directeur-bestuurder. Wanneer u zich ook 

daar onvoldoende gehoord voelt, dan kunt u zich wenden tot 

de externe klachtencommissie GCBO (Geschillencommissie 

Bijzonder Onderwijs) of de onderwijsinspectie.

Onderwijscentrum Leijpark maakt gebruik van de diensten van 

een externe vertrouwenspersoon. Indien gewenst, kan er een 

beroep op haar gedaan worden.

 

Irma van Hezewijk

06-54647212

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)
Wat betekent de AVG voor onze school?

Als school hebben wij uiteraard ook te maken met de 

Europese wetgeving rondom privacy, te weten de AVG 

die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. In deze wet is nog sterker 

dan voorheen de nadruk komen te liggen op de bescherming 

van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van 

privacy rechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden 

voor organisaties met betrekking tot de omgang met 

persoonsgegevens.

Onderwijscentrum Leijpark wil betrokkenen goed voorlichten 

over de privacybescherming op school, over de rechten en 

plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat  

de school doet om privacy risico’s te beperken.

mailto:irmavanhezewijk%40vertrouwenswerk.nl?subject=
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Wat schrijft de AVG voor?

Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:

• Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen 

waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen 

verzamelen en verwerken en hoe lang ze de gegevens 

bewaren.

• Er mogen niet meer gegevens worden verzameld dan strikt 

noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van 

leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming 

moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van 

de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale 

leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.

• Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn 

door personen die deze gegevens niet nodig hebben. Bij 

Onderwijscentrum Leijpark zullen we alles in het werk 

stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is 

sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of 

kunnen vallen of kwijtraken. In het privacyreglement van 

Onderwijscentrum Leijpark is beschreven hoe de school 

omgaat met persoonsgegevens en wat de rechten zijn van 

ouders en leerlingen.

Persoonsgegevens

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig 

is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste 

gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze 

school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend 

personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers 

en vorderingen. Bijzondere persoonsgegevens worden 

geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van 

een leerling, zoals medische gegevens. De gegevens worden 

opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit 

programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt 

tot medewerkers van Onderwijscentrum Leijpark, die de 

gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering 

van hun werkzaamheden.
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Digitale leermiddelen

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. 

Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens 

uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling 

te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers 

duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 

krijgen. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als 

wij daar toestemming voor geven.

Uitwisseling van gegevens

Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere 

externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in 

het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke 

verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om 

met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Toestemming voor foto’s en video’s,  
delen van contactgegevens

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om 

toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal en 

het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U heeft 

te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U 

kunt dit kenbaar maken via de leerkracht(en) van uw zoon of 

dochter.

Foto’s en video’s maken en publiceren

Het is voor ouders toegestaan om foto’s en video’s te maken 

op school. Echter u mag alleen uw eigen kind fotograferen en 

filmen. Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats 

vinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door ouders 

foto’s gemaakt worden. De school kan dit buiten de school niet 

verbieden, maar we vragen ouders wel om hier terughoudend 

in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
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Boekenfonds VMBO

De school neemt de kosten van één boekenpakket per leerling 

op zich voor de VMBO-leerlingen. De leerling krijgt aan het 

einde van het schooljaar een bericht wanneer de boeken 

geretourneerd moeten worden.

Gedragsregels op school

In iedere klas zijn er bepaalde regels passend bij de situatie 

in de klas en de leeftijd van de kinderen. Daarnaast zijn er 

algemeen geldende schoolregels die te maken hebben met 

algemene normen en waarden en een zorgvuldig gebruik van 

het gebouw. Zo is het bijvoorbeeld verboden om in of om het

gebouw te roken. Naast de gedragsregels vinden wij het 

belangrijk dat op het gebied van seksualiteit ook iedereen zich 

veilig voelt en zich houdt aan de normen en waarden van de 

school. In schooljaar 2016-2017 is er een visie ontwikkeld op het 

gebied van seksualiteit en leerlingen met een beperking. Deze 

visie is terug te vinden op onze website.
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Gezonde voeding

Onderwijscentrum Leijpark stimuleert een gezonde levensstijl 

bij haar leerlingen. Gezonde voeding maakt daar een 

belangrijk deel van uit. Wij verzoeken u daarom om uw kind 

geen ongezonde snacks of snoep mee te geven.

ICT op school

De school biedt computerfaciliteiten aan in het kader van 

onderwijs, dienstverlening (opleiding) en het uitoefenen 

van de functie. Ander gebruik van deze faciliteiten is niet 

toegestaan. Voor e-mail betekent dit een strikte scheiding 

tussen schoolmail en privé-mail. Hetzelfde geldt voor 

privé internetgebruik. Het gebruik van social media voor 

persoonlijke doeleinden is dan ook niet toegestaan op 

school. Voor leerlingen geldt dat we streng toezien op hun 

computergebruik. In de school is wifi aanwezig. De leerlingen 

mogen alleen gebruik maken van wifi voor onderwijskundige 

doeleinden.

Lockerkastjes

Voor de leerlingen van het VSO en VMBO zijn lockerkastjes 

beschikbaar. De kastjes zijn op verzoek van de leerlingen 

aangeschaft en bedoeld voor het veilig bewaren van alle 

persoonlijke spullen van de leerlingen. De leerling betaalt 

een borg voor het pinpasje waarmee de locker geopend kan 

worden. Er wordt een persoonlijke gebruikersovereenkomst 

opgesteld.
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Mobiele telefoons

Het privégebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan 

tijdens de lessen. Omdat alle klassen via de telefooncentrale 

direct bereikbaar zijn bij calamiteiten thuis, is het ook niet 

nodig dat leerlingen hun mobiele telefoon tijdens de lessen 

aan hebben staan. Overigens willen we het meenemen van 

mobieltjes en andere apparatuur naar school sterk afraden.

Parkeerbeleid
Onderwijscentrum Leijpark kan uitrijkaarten aan ouders en 

andere bezoekers van onze school verstrekken. Dat doen 

we omdat we het belangrijk vinden dat u de weg naar 

school weet te vinden en we uw bezoek op prijs stellen. Het 

parkeerterrein is echter geen eigendom van de school maar 

van Libra Revalidatie & Audiologie. De uitrijkaarten die we aan 

ouders verstrekken zijn dan ook niet gratis. Ze worden betaald 

door school. We hanteren voor het verstrekken van uitrijkaarten 

aan ouders en bezoekers de volgende afspraken:

• school verstrekt parkeerkaarten wanneer de school u 

uitnodigt voor een bijeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld zijn 

voor een ouderavond, een klassenavond of een gesprek  

over uw kind;

• bij festiviteiten of wanneer u de school bezoekt zonder 

uitnodiging van de school, worden geen parkeerkaarten 

door de school verstrekt. We verzoeken u in dat geval zelf 

een parkeerkaart aan te schaffen;

• ook naar aanleiding van het halen of brengen van uw kind 

wordt geen parkeerkaart verstrekt. Gedurende het eerste 

half uur kunt u gratis parkeren.
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Schooltijden

Voor zowel SO als VSO geldt:

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

09.00 tot 15.30 uur.

Woensdag 

09.00 tot 12.45 uur.

De leerlingen zijn welkom dagelijks vanaf 08.30 uur.

Het onderwijspersoneel is om 08:30 uur aanwezig.

Leerkrachten en klassenassistenten zijn van  

08:30 - 08:45 uur en van 15:30 – 16:30 uur telefonisch bereikbaar 

via telefoonnummer 013 - 5398850. Na lestijd kan men altijd 

een afspraak met één van hen maken.

Surveillance

Tijdens elke pauze zijn er voldoende surveillanten op

de speelplaats en in de aula.

Vakantierooster

Eerste schooldag  : 19 augustus 2019

Herfstvakantie  : 14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie  : 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie  : 24 februari t/m 28 februari 2020

Tweede Paasdag  : 13 april 2020

Meivakantie   : 20 april t/m 5 mei 2020  

Hemelvaart   : 21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag : 1 juni 2020

Zomervakantie  : 13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen

• Woensdag 18 september 2019

• Vrijdag 6 december 2019

• Dinsdag 4 februari 2020

• Vrijdag 3 april 2020

• Maandag 15 juni 2020

Lesvrije middagen (alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.45 uur)

• Vrijdag 20 december 2019

• Vrijdag 10 juli 2020

5555
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Daarnaast zullen de SO-groepen komend schooljaar zes 

studiemiddagen inplannen. Dit in verband met de beperkte 

gezamenlijke voorbereidingstijd gedurende het schooljaar  

en forse overschrijding van het minimumaantal lesuren.  

De leerlingen zullen op deze dagen om 12.30 uur uit zijn. 

Dit gaat om de middagen op de volgende data: 

• Maandag 26 augustus 2019

• Maandag 7 oktober 2019

• Vrijdag 13 december 2019

• Vrijdag 6 maart 2020

• Maandag 11 mei 2020

• Vrijdag 3 juli 2020

Verjaardagen

Als leerlingen jarig zijn, mogen zij in de klas trakteren.  

Hierbij willen we nadrukkelijk vragen om gezonde traktaties  

te gebruiken. 

www.gezondtrakteren.nl

www.voedingscentrum.nl

Vervoer

Het merendeel van de leerlingen komt per taxi / rolstoelbus 

naar Onderwijscentrum Leijpark. De taxi’s en de bussen komen 

tussen 08:30 en 08:45 uur bij de school aan. De assistenten 

die taxidienst hebben, helpen de leerlingen verder. Met de 

organisatie van het vervoer heeft de school geen bemoeienis. 

Dat is een zaak van gemeente en vervoersbedrijf. Voor de 

ouders die zelf voor het vervoer zorgen, geldt dat ze bij het 

brengen ‘s ochtends vanaf 08.30 uur hun kinderen tot in 

de aula kunnen brengen en daar ’s middags vanaf 15.25 uur 

mogen wachten om hun kinderen weer op te halen.

http://www.gezondtrakteren.nl
http://www.voedingscentrum.nl
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Verzuim en verlofafspraken

Wanneer uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, 

meldt u dit altijd tussen 08.15 uur en 08.45 uur bij het 

leerlingsecretariaat van onze school. Telefoonnummer:  

013 539 8972. Zij geven het door aan de leerkracht. Denk er 

ook aan om taxibedrijf, Amarant / Siza (PGB), Libra Revalidatie 

& Audiologie en stageadressen, indien van toepassing, op de 

hoogte te brengen. Melden bij de leerkracht is niet voldoende.  

Het is belangrijk dat u afwezigheid via de juiste weg meldt bij

het leerlingsecretariaat anders wordt het verzuim geregistreerd 

als ongeoorloofd afwezig.

Indien uw zoon / dochter weer beter is, graag telefonisch 

melden bij het leerlingsecretariaat. Wanneer uw kind om 

speciale redenen een of meerdere dagen verlof nodig heeft, 

moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan de 

schoolleider. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar 

dat te vinden is op de website. Wanneer uw kind niet op 

school is en wij van u geen bericht hebben ontvangen, wordt 

u gebeld door de leerkracht of een medewerker van de 

administratie. Ook bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim 

neemt de school contact met u op. Ongeoorloofd verzuim 

moet door school bij de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Wettelijke aansprakelijkheid 
en verzekering
Vaak wordt gedacht dat ‘de school’ aansprakelijk is voor 

alle schade die aan de leerlingen of aan hun eigendommen 

(fiets, kleren, etc.) op school of op de speelplaats wordt 

toegebracht. Dit is niet zo. Wij adviseren u daarom uw 

kind geen kostbaarheden, zoals een MP 3-speler, tablet, 

mobieltjes of duur speelgoed mee naar school te geven. 

De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk ‘verwijtbaar’ 

gedrag. Voorbeeld: Ook als er genoeg toezicht tijdens 

het buitenspelen is, kan een leerling struikelen en een 

gat in zijn broek vallen. Dat is nog geen reden voor een 

claim. Dat vallen kan net zo goed buiten schooltijd ergens 

anders gebeuren. Er is hier dan ook geen sprake van 

‘verwijtbaar’ gedrag. Ook dient vermeld te worden dat het 

verzekeringspakket slechts een secundaire dekking geeft, 

hetgeen inhoudt dat een schade meestal eerst gemeld dient 

te worden bij de eigen verzekeringsmaatschappij.

Men kan bij de school alleen die schade verhalen waarvan 

een personeelslid de schuld is, omdat hij zelf de schade 

heeft veroorzaakt of omdat hij een leerling opdracht 
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gegeven heeft iets te doen waarvan hij zou moeten weten 

dat dit voor de leerling zelf of voor andere leerlingen 

gevaarlijk was. Ook kan men de schade verhalen die 

veroorzaakt is door het in slechte staat verkeren van het 

schoolgebouw.

Voor ouders van leerlingen geldt een risicoaansprakelijkheid. 

Dat wil zeggen dat zij aansprakelijk zijn voor de 

schade die door hun kinderen aan andere leerlingen, 

schooleigendommen etc. wordt toegebracht.

Ouders dienen zelf zorg te dragen voor een verzekering 

tegen de gevolgen van deze wettelijke aansprakelijkheid.

Winkeltje

Voor de leerlingen van het VSO en VMBO is er de 

leerlingenwinkel. Hier worden tijdens de pauzes door de 

leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid producten 

verkocht die door de leerlingen zijn gemaakt. Het gaat  

om kleine gerechten (bijv. fruitsalade, broodje gezond).  

De nadruk ligt op de leerwerkplek voor de leerlingen en  

voor wat betreft de producten op gezonde voeding.
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