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De vier d’s die De Waterlelie gebruikt om de 
leerontwikkeling van de leerling te monitoren
De Waterlelie werkt met de vier d’s: data, duiden, doelen en doen. Deze vier vormen de rode 
draad van onze aanpak. Wij verzamelen informatie over een leerling (door observatie en 
onderzoek), duiden en delen die informatie met ouders, dan worden samen doelen gesteld 
en daarna gaan de leerling en het team van de Waterlelie aan de slag. Dat proces wordt 
tussentijds weer geëvalueerd en aangescherpt. En dat doen we ook samen met de ouders.

Onderwijs aan leerlingen met een hulpvraag: 
wij zien en kennen de mogelijkheden!
www.dewaterlelie.net

Doorzettingsvermogen
Wij zien altijd een kans en een perspectief. Op welk 
ontwikkelingsgebied dan ook. Dat vraagt om geduld, 
begrip en doorzettingsvermogen. Iedere leerling 
met een eigen, unieke multidisciplinaire hulpvraag 
verdient dat. Dat is de meerwaarde van onze school: 
op alle ontwikkelingsgebieden stellen wij doelen en 
blijven wij naar mogelijkheden zoeken om deze te 
behalen.

Realistisch perspectief
Ons team haalt graag alles uit de leerling wat er in zit. 
Tegelijkertijd proberen we ook samen met de ouders 
een realistisch perspectief te schetsen ten aanzien van 
de toekomstverwachtingen. Wij vertellen een eerlijk 
verhaal en wij gaan graag met u in gesprek over onze 
definitie van ‘leren’. Op onze school is dat een breder 
begrip dan het uitsluitend aanleren van kennis.

Leerdoelgericht
Voor iedere leerling op onze school is uitdagend, 
leerdoelgericht onderwijs van belang. Wij streven ernaar 
om leerlingen zo onafhankelijk mogelijk te laten functio-
neren. Het mooie aan het onderwijs op De Waterlelie is 
dat onze leerkrachten iedere dag met een open, nieuwe 
blik naar hun leerlingen kijken. Iedere dag kunnen namelijk 
opnieuw keuzes gemaakt worden om de weg naar de te 
behalen (leer)doelen te bepalen.



Heeft u een kind met epilepsie, een neurologische 
aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke 
beperking (LG) of is uw kind zeer moeilijk lerend (ZMLK). 
Of heeft uw kind een combinatie van verschillende 
beperkingen? De Waterlelie is een school voor speciaal 
onderwijs in het centrum van de Randstad.  
Ons onderwijs is voor leerlingen van 4-20 jaar die meer 
ondersteuning nodig hebben om tot bloei te komen.

Onze leerlingen

De Waterlelie wil iedere leerling de kans geven zich 
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Iedere leerling 
krijgt de begeleiding die het beste bij hem/haar past. 
Wij zijn een school waar kinderen en jongeren zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. 

De weg naar leerontwikkeling
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