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Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020. In deze gids staan veel prak-
tische zaken en informatie over wie we zijn en waar we voor staan. Voor actuele zaken 
of aanvullende informatie kunt u terecht op onze website. (www.dewaterlelie.net)  
 
Als het expertisecentrum voor onderwijs en epilepsie en school voor leerlingen met 
een neurologische aandoening, een chronische ziekte, een lichamelijke beperking 
(LG) en zeer moeilijk lerende leerlingen wil De Waterlelie vooral een school zijn waar 
leerlingen met plezier naar toe gaan en ouders zich welkom voelen. Met plezier naar 
school gaan is een belangrijke voorwaarde om te leren.  
 
We zijn een school met een bovenregionale functie. De fysieke afstand tussen school 
en ouders mag geen belemmering zijn om langs te komen of met ons in gesprek te 
gaan. We willen een school zijn waar de ouders van de leerlingen zich thuis voelen. 
 
De Waterlelie blijft onverminderd inzetten op het bieden van goed onderwijs aan 
leerlingen en hun ouders en verzorgers. Zowel op de school in Cruquius als in 
samenwerking met de partnerschool De Berkenschutse in het Landelijk Werkver-
band Onderwijs en Epilepsie (LWOE). 
De onderwijskundig begeleiders en andere specialisten van het Landelijk Werk-
verband Onderwijs en Epilepsie adviseren en begeleiden kinderen, jongeren met 
epilepsie en onderwijsprofessionals in heel Nederland. Dit geldt voor het reguliere 
primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepson-
derwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs (VSO). Voor meer informatie zie: 
www.lwoe.nl. 
 
Wij wensen iedereen die betrokken is bij de school en de externe dienst een goed jaar toe. 

Namens het team,

Jose van Veen
Adjunct directeur SO 

Maren Parmentier 
Adjunct directeur VSO

Ruth Veldhuijzen van Zanten
Directeur
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1.1 Een kennismaking 
De Waterlelie is:
 1. Voor heel Nederland een school voor kinderen met epilepsie. Het Landelijk  
  Werkverband Epilepsie en Onderwijs (LWOE) draagt dit ook landelijk uit. 
  Naast het onderwijs binnen de eigen instellingen, verleent De Waterlelie  
  ambulante onderwijskundige begeleiding aan ongeveer 1100 leerlingen.  
  Deze landelijke functie wordt uitgevoerd door het LWOE, een gezamenlijk  
  initiatief van De Waterlelie en de Berkenschutse.
 2. Voor het eigen Samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs (PO) Passend 
  Onderwijs (PAON) Haarlemmermeer, Voortgezet Onderwijs (VO) Amstelland & 
  Meerlanden en aanpalende SWV PO en VO Zuid-Kennemerland: 
  een (V)SO-school voor kinderen met epilepsie, neurologische aandoeningen,  
  langdurig zieke kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en Zeer Moeilijk  
  Lerende Kinderen.
 3. Voor het eigen SWV PO PAON Haarlemmermeer, VO Amstelland & Meerlanden  
  en aanpalende SWW PO en VO  Zuid-Kennemerland: een (V)SO-school die  
  meedenkt bij kinderen uit een bijzondere doelgroep (bijv. thuiszitters en kinde- 
  ren met bijzondere problematiek) en die waar mogelijk (= niet conflicterend met  
  de eigen doelgroepen) voor hen een (tijdelijk) onderwijsaanbod verzorgt.
 4. Voor residentiële leerlingen uit de observatiekliniek jeugdigen (OKJ) van SEIN:  
  een (V)SO-school die, in samenwerking met de thuisschool op basis van een  
  overeenkomst (artikel 15, 1e lid WPO, artikel 6h WVO), het onderwijsprogramma  
  van de leerling continueert. 

1. Algemene informatie  
  over de school
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2.1 De missie van De Waterlelie 
De Waterlelie biedt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). 
Leerlingen met epilepsie, medische/neurologische aandoeningen, zeer moeilijk 
lerende leerlingen en lichamelijk beperkte kinderen helpen wij graag verder in hun 
ontwikkeling.

2.2 Onze waarden 
De waarden van onze school vormen de kern van hoe we met elkaar om willen  
gaan; ze beschrijven wat ons motiveert en geven richting aan ons handelen.  
De waarden van De Waterlelie zijn opgesteld tijdens de totstandkoming van het 
schoolplan 2016-2020 en getoetst bij de medewerkers. Ze zijn verankerd in de  
identiteit van de school en in het gedrag en dagelijkse werk van alle medewerkers. 
 
Onze waarden:

Intern – Wat we van elkaar verwachten 
Kansen zien en benutten 
De ontwikkeling van een kind staat bij ons altijd centraal. Het benutten van kansen 
voor iedere individuele leerling vormt namelijk het uitgangspunt voor ons handelen. 
Leerkrachten en therapeuten die een leerling begeleiden, kijken op kansrijke wijze 
naar de (leer)ontwikkeling en werken ook op deze manier met elkaar samen. 

Oplossingsgericht 
Onze leerkrachten en therapeuten worden geselecteerd op hun onderwijsinhou- 
delijke en/of medische kennis en vaardigheden. Ook vinden wij creativiteit en  
oplossingsgerichtheid belangrijke eigenschappen. Om gestelde doelen te halen,  
dienen onze medewerkers steeds weer opnieuw met een frisse blik naar een  
leerling te kunnen kijken. 

Samen werken, samen leren 
Bij medewerkers die zelf blijven leren, leren ook onze leerlingen meer. Om de ont-
wikkeling van leerlingen centraal te kunnen blijven stellen is dus veel inhoudelijke 
uitwisseling over ons onderwijs en onze begeleiding nodig. Iedere leerkracht, thera-
peut, arts of andere collega, deelt kennis met elkaar en durft zich open op te stellen. 

2. Wat mag u van onze 
 school verwachten?
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Extern – Waar we voor staan 
Realistisch Perspectief 
Ons team haalt graag alles uit een kind wat erin zit. Tegelijkertijd proberen we ook 
samen met de ouders een realistisch perspectief te schetsen ten aanzien van de  
toekomstverwachtingen. Wij vertellen graag een eerlijk verhaal en wij gaan graag met 
u in gesprek over onze definitie van „leren”. Op onze school is dat een veel breder 
begrip dan het uitsluitend aanleren van kennis. 

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

Doorzettingsvermogen 
Wij zien altijd een kans en een perspectief, op welk ontwikkelingsgebied dan ook. 
Dat vraagt om geduld, begrip en doorzettingsvermogen. Ieder kind met een eigen, 
unieke multidisciplinaire hulpvraag verdient dat. Dat is de meerwaarde van onze 
school: op alle ontwikkelingsgebieden stellen wij doelen en zijn wij niet voor één gat 
te vangen.

2.3 De Waterlelie: een algemeen bijzondere school 
De Waterlelie is een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat de school 
toegankelijk is voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Wij 
verwachten van ieder die bij de school betrokken is een open houding en respect 
voor elkaar en elkaars levensovertuiging. 

2.4 Onze schoolontwikkeldoelen 
Elk jaar worden de doelen uit het jaarplan geëvalueerd. Dit gebeurt in het team met 
alle medewerkers en vervolgens ook in het managementteam.
De nieuwe doelen voor komend schooljaar vindt u in bijlage 1
De evaluatie van afgelopen schooljaar vindt u in bijlage 2. 
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De Raad van Bestuur van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland vormt het 
bevoegd gezag van De Waterlelie. De school kent een drietal werkvelden:

 Werkveld onderwijs

 Werkveld ambulante begeleiding

 Werkveld OASE

De directeur vormt samen met de clustermanager AB en de adjunct-directeuren  
het managementteam van de school. Zij worden daarbij ondersteund door de  
collega’s van staf- en bedrijfsondersteuning en in sommige gevallen door mede- 
werkers van SEIN.

Het werkveld onderwijs op De Waterlelie is ondergebracht in twee afdelingen: 
de afdeling Speciaal Onderwijs en de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
De afdelingen worden geleid door de adjunct-directeuren.  

Het onderwijs wordt vormgegeven door (vak)leerkrachten, klassenassistenten, coör-
dinatoren leerling zorg en een aantal onderwijsondersteunende medewerkers, zoals 
diverse therapeuten, gedragswetenschappers en schoolmaatschappelijk werker.

De onderwijskundig begeleiders van het werkveld ambulante begeleiding adviseren 
en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie. Dit geldt voor het reguliere pri-
mair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Binnen onze school neemt het werkveld OASE een centrale plaats in.  
Het werkveld OASE wordt gevormd door medewerkers vanuit de school en onder- 
wijskundige begeleiders en richt zich op het doen van onderzoek en het geven van 
advies, het verzorgen van interne en externe scholing en het ontwikkelen van  
expertise ten behoeve van onze leerlingen en het Landelijk Werkverband Onderwijs 
en Epilepsie (LWOE).  

3. De organisatie van de school
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4.1 Procedure toelating en plaatsing

De wet Passend Onderwijs verplicht het samenwerkingsverband (SWV) om voor alle 
kinderen een passende onderwijsplek te organiseren. De zorgplicht is verankerd in 
deze wet, waarin staat dat het bevoegd gezag van de school het aangemelde kind 
een passend onderwijsaanbod biedt of een onderwijsaanbod organiseert op een 
andere school. Voor de plaatsing op De Waterlelie is een toelaatbaarheidsverklaring 
(TLV) nodig. Deze wordt afgegeven door het SWV van de woonplaats van het kind. 
(zie voor meer info op de site van de overheid: www.passendonderwijs.nl) 

Na afgifte van een TLV bepaalt de Commissie van Begeleiding (CvB) van De Waterlelie 
of de leerling toegelaten wordt. Voorafgaande aan deze CVB- bespreking vindt er 
een kennismakingsgesprek en een intake plaats. De intake bestaat uit een gesprek 
met de schoolmaatschappelijk werker en tegelijkertijd een wenmoment van de leer-
ling in een groep en een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) door, de aan school 
verbonden, jeugdarts van de GGD. De school vraagt voorafgaande aan de intake 
toestemming, conform de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming, om elders informatie op te vragen. Dit betreft bijvoorbeeld medische 
gegevens, eventuele bevindingen van een psycholoog, informatie over de gezins- 
situatie en van de school of scholen waar het kind voorheen onderwijs volgde. 
Nadat vaststaat dat de leerling op De Waterlelie toegelaten kan worden, wordt in 
overleg met de groepsleerkracht en de ouders de startdatum van instroom op De 
Waterlelie en tevens de data voor de strategie- en integratiebespreking afgesproken. 

4.2 Het ontwikkelingsperspectiefplan 
Voor iedere leerling wordt bij instroom op De Waterlelie en daarna jaarlijks met de 
ouders een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vastgesteld. Bij instroom vindt dit 
plaats tijdens de integratiebespreking. In het OPP staat het te verwachten vervolg- 
onderwijs binnen het SO of uitstroomperspectief na het VSO en de onderbouwing 
daarvan. Deze onderbouwing bevat onder andere een weergave van de belemme-
rende en beschermende factoren die van invloed zijn op het te verwachten leer-
rendement. De betrokken teamleden houden tijdens hun lessen rekening met de 
onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Jaarlijks wordt het OPP geëvalueerd en met de ouders besproken en/of de leerling 
nog de juiste leerroute volgt. Welke leerroute een leerling volgt, wordt weergegeven 
in het doelgroepenmodel van de Waterlelie. De basis voor ons doelgroepenmodel  
 

4. Van plaatsing tot uitstroom
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is het landelijke doelgroepenmodel van LECSO zodat we herkenbaar voor andere 
scholen en samenwerkingsverbanden, de leerroute en uitstroom kunnen verant-
woorden en toelichten.
 
De Waterlelie heeft een schoolstandaard met vijf leerroutes waarin de uitstroom-
profielen vervolgonderwijs voor het SO c.q. uitstroomperspectieven voor het VSO 
beschreven staan. De schoolstandaard is opgesteld op basis van de doelgroep en 
het te verwachten leerrendement binnen de leerroute. De leerling wordt geplaatst in 
één van de leerroutes van de schoolstandaard. De schoolstandaard bepaalt voor een 
groot deel op welk niveau de leerling werkt en welk onderwijsaanbod hij of zij krijgt. 
Op de website staat onder het kopje onderwijs > doelgericht onderwijs informatieve 
filmpjes over de werkwijze van de schoolstandaard en het doelgroepenmodel op  
De Waterlelie.

Binnen het SO kunnen leerlingen onderwijs volgen binnen 5 leerroutes,  
die de volgende uitstroombestemmingen hebben:

Leerroute  2:  VSO-ZML
Leerroute  3:  VSO-ZML
Leerroute  4A:  VSO-ZML/PRO
Leerroute  4B:  PRO
Leerroute  5:  VMBO/PRO

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 zaten er binnen de afdeling Speciaal On-
derwijs (SO) 48 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de leerroutes wordt 
hieronder in percentages aangegeven:

Leerroute  2:  4%
Leerroute  3:   23%
Leerroute  4A:   48%
Leerroute  4B:   10%
Leerroute  5:   15%

Binnen het VSO kunnen leerlingen onderwijs volgen binnen 5 leerroutes, die de  
volgende uitstroombestemmingen hebben:

Leerroute  1:  Belevingsgerichte dagbesteding
Leerroute  2: Taakgerichte en activerende dagbesteding
Leerroute  3:  Beschutte arbeid
Leerroute  4A:  (Beschutte) Arbeid
Leerroute  4B:  (beschutte) Arbeid 



13

Aan het einde van schooljaar 2017-2018 zaten er binnen de afdeling Voortgezet  
Speciaal Onderwijs (VSO) 90 leerlingen. De verdeling van de leerlingen over de leer-
routes wordt hieronder in percentages aangegeven:

Leerroute  1:  1%
Leerroute  2: 13%
Leerroute  3: 25%
Leerroute  4A: 29%
Leerroute  4B:  32%

4.3 Het onderwijsaanbod
Wij zien het onderwijsaanbod als bagage voor de toekomst. We vinden het belangrijk 
dat het onderwijsaanbod op De Waterlelie alle leerlingen in staat stelt om de doelen 
te bereiken die binnen hun mogelijkheden liggen. Het onderwijsaanbod wordt gepland 
in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem. Daarin maken we sublesgroepen waarin we 
leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren.  
We plannen voor elk vak doelen voor de komende periode. We werken met twee 
perioden die we tussentijds evalueren. Deze sublesgroepen zijn de basis voor de uit-
voering en de planning van het onderwijsaanbod in de groep.  
De sublesgroepen geven een beschrijving van de onderwijsdoelen, de lesmaterialen 
waarmee aan de doelen wordt gewerkt, de orthodidactische- en organisatorische 
aanpak en de wijze waarop de leerresultaten worden getoetst. De leraar beschrijft, 
stelt bij en evalueert het onderwijs in de sublesgroepen en schrijft handelingsplannen 
voor leerlingen die buiten de periodeplannen vallen.

4.4 Hoe volgen we de leerontwikkeling? 

Om de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk te maken en de leeropbrengsten te 
kunnen volgen, werken we met een leerlingvolgsysteem. We gebruiken allerlei 
toetsen, die periodiek worden afgenomen. De toets resultaten noteren de leer-
krachten in het leerlingvolgsysteem. Per leerling en per groep kan een overzicht 
van de afgenomen toetsen worden uitgedraaid. De toetsgegevens worden door de 
leerkrachten in overleg met de coördinator leerlingzorg geanalyseerd tijdens de 
didactische groepsbespreking.
Na iedere toetsperiode wordt aan de hand van toetsgegevens en de gestelde doelen 
een tussenevaluatie gemaakt. Indien nodig worden de plannen bijgesteld. De uitdraai 
van het leerlingvolgsysteem en de gestelde doelen in het OPP vormen het uitgangs-
punt van de oudergesprekken in februari en juni waarin de evaluatie van de leeront-
wikkeling van de leerling centraal staat.Daarnaast kunnen de leerkrachten in ParnasSys 
de vorderingen van de leerlingen op de leerdoelen bijhouden. Een overzicht van deze 
vorderingen komt als bijlage bij het OPP. 



14

4.5 Leerlingresultaten  

Uitstroom  
We volgen de werkelijke uitstroom ten opzichte van de voorspelde uitstroom in het 
OPP van de leerlingen.  Hieronder ziet u per afdeling een overzicht van de tussentijd-
se- en de einduitstroom van het schooljaar 2017-2018 en het schooljaar 2018-2019 
gevolgd door een analyse en een conclusie. 
  
4.5.1 Einduitstroom SO  
Einduitstroom bestemmingen SO  
  

Uitstroombestemmingen 
Waterlelie 2017-2018 2018-2019 

 Aantal leerlingen  Aantal leerlingen 

BAO  0  0 

SBO  2  1 

SO  0  2 

VO  0  1 

VSO ZML  5  5 

Praktijkonderwijs  2  2 

Totaal  9  11 

Uitstroombestemmingen SO in relatie tot vastgesteld uitstroomperspectief
 in het OPP  
 

Uitstroombestemmingen 
Waterlelie 

2017-2018 2018-2019 

 Aantal leerlingen  Aantal leerlingen

Volgens vastgesteld 
uitstroomperspectief 8  11 

Boven vastgesteld 
uitstroomperspectief 1   

Onder vastgesteld
uitstroomperspectief 0  0 

Totaal  9  11 
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Analyse en conclusie 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er in het SO 11 leerlingen uitgestroomd. Eén leerling 
is uitgestroomd naar het SBO en twee leerlingen naar een ander school voor SO.  
In overleg met de ouders is er gekozen voor een andere vorm van speciaal onderwijs 
die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen of meer thuis nabij 
is. Vijf leerlingen zijn binnen de Waterlelie uitgestroomd naar het VSO ZML, twee 
leerlingen naar een externe praktijkschool en één leerling naar het VMB-B met 
LWOO. Deze praktijkschool is dichter bij huis en geeft de leerlingen de mogelijkheid 
om zelfstandig te reizen en nieuwe vaardigheden op te doen binnen deze nieuwe 
setting. Binnen de Waterlelie vinden we het belangrijk dat leerlingen uitstromen naar 
een andere vorm van onderwijs als zij voldoende vaardigheden hebben aangeleerd 
en deze zijn geïnternaliseerd.   
 
4.5.2 Einduitstroom VSO  
Einduitstroom bestemmingen VSO schooljaar 2017-2018 en schooljaar 2018-2019 
 

Uitstroombestemmingen
 Waterlelie  

2017-2018 2018-2019 

Aantal leerlingen  Aantal leerlingen

Beschut werk/ beschermde werkomgeving 4 2 

Dagbesteding activerend 5 2 

Dagbesteding arbeidsgericht 14 10 

Dagbesteding belevingsgericht 1 0 

Thuiszitter met leerplichtontheffing 1 0 

Middelbaar beroepsonderwijs niveau 1 
(entreeopleiding; BOL/BBL) 2  0 

VSO VMBO BBL+KBL al dan niet 
verbonden aan een ambulante of (semi-) 
residentiële instelling 

1 1 

Totaal  28 15 
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Uitstroombestemmingen VSO in relatie tot vastgesteld uitstroomperspectief OPP   

Uitstroombestemmingen 
Waterlelie 

2017-2018 2018-2019 

 Aantal leerlingen  Aantal leerlingen

Volgens vastgesteld uit-
stroomperspectief   22 4 

Boven vastgesteld uit-
stroomperspectief 2 0 

Onder vastgesteld uit-
stroomperspectief  4 11 

Totaal  28  15 

Analyse en conclusie 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er in het VSO in totaal 15 leerlingen uitgestroomd. 
Van deze 15 leerlingen zijn er 5 leerlingen gedurende het schooljaar uitgestroomd. 
Vier daarvan zijn uitgestroomd op 18-jarige leeftijd waarbij school in samenwerking 
met ouder(s)/ verzorger(s) een goede passende uitstroomplek, passend bij de  
mogelijkheden en interesses van de leerling heeft gevonden. Daarnaast is er een 
leerling voortijdig uitgestroomd naar een andere VSO- school in combinatie met  
een intensief hulpverleningstraject waarbij de leerling intern is opgenomen.  
 
Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 zijn de overige 10 leerlingen uitgestroomd. 
Deze leerlingen zijn uitgestroomd naar een passende uitstroomplek.  
2 leerlingen zijn uitgestroomd naar beschutte arbeid en de overige leerlingen naar 
dagbesteding. Binnen de dagbesteding zijn er 2 leerlingen uitgestroomd bij SEIN 
binnen de activerende dagbesteding. Beide leerlingen hebben op De Waterlelie hun 
onderwijstijd genoten binnen een Intensief Te Begeleiden leerlingengroep (IBL).  
De andere leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeidsgerichte dagbesteding binnen 
diverse externe dagbesteding organisaties.  
 
In het schooljaar 2018-2019 zijn er 4 leerlingen uitgestroomd op het niveau van het 
vastgestelde uitstroomperspectief in het OPP. We hanteren hiervoor het doelgroepen-
model van Lecso. Er zijn 11 leerlingen onder vastgesteld niveau uitgestroomd. De oorzaak 
hiervan is ter herleiden op meerdere gebieden zoals beoordeling arbeidsvermogen UWV, 
beperkte hoeveelheid beschutte arbeidsplekken en een disharmonisch beeld tussen 
cognitieve mogelijkheden, arbeidsvaardigheden en de ondersteuningsbehoeften die er 
zijn op zowel sociaal emotioneel, communicatief en fysiek/ medisch gebied.
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4.6 Een prettige en veilige school 
Leerlingen laten leren gaat hand in hand met opvoeden. Om ervoor te zorgen dat de 
leerlingen optimaal kunnen functioneren, wordt een verantwoord en kindvriendelijk 
orthopedagogisch klimaat gecreëerd. De mogelijkheden van de leerling worden daarbij 
als uitgangspunt genomen.
Veiligheid, vertrouwen, een sfeer waarin de leerling zichzelf kan en durft te zijn, het 
bieden van de passende leersituatie en waar nodig gespecialiseerde ondersteuning, zijn 
daarvoor belangrijke basisvoorwaarden.
Het schooljaar starten we met de Gouden weken. In de eerste vier weken wordt er aan-
dacht besteed aan groepsvormende activiteiten en de schoolregels. De groepen maken 
zelf, afhankelijk van het niveau van de groep ook nog eigen groepsregels, deze worden 
zichtbaar in de groepen opgehangen.
Daarnaast staat, - in de weken na de zomervakantie en in de weken na de kerstvakantie, 
elke week een schoolregel centraal in de gehele school. De schoolregels hangen op 
de gangen van De Waterlelie. Leerlingen en schoolteamleden worden daar door alle 
aanwezigen mee gecomplimenteerd of op aangesproken:
Uitgebreide gedragsregels voor leerlingen, teamleden en ouders zijn vastgelegd in het 
veiligheidshandboek De Waterlelie (paragraaf 4.2 & 4.3 & 5.1 & 5.2) en gedragsprotocol. 
Beide zijn op de website van De Waterlelie onder het kopje praktisch> De Veilige Water-
lelie te vinden.

Luister-juf en Luister-meester
Voor onze leerlingen is het belangrijk dat zij zich veilig voelen en dat er een sfeer is  
waarin je altijd je verhaal of problemen kwijt kunt. De groepsleerkracht of de mentor 
 is daarvoor de eerste die in beeld komt. Soms doen zich situaties voor waarbij een 
leerling ook daar niet naar toe wil. In deze situaties kan de leerling een luister-juf of 
luister-meester benaderen. Er wordt hulp aangeboden om samen naar een oplossing  
te zoeken. Een leerling kan hen altijd aanspreken en er hangen brievenbusjes in de 
school waarin een leerling een briefje kan doen waarna er contact met hem of haar 
wordt gezocht. Aan het begin van het jaar stellen deze personeelsleden zich voor aan  
de leerlingen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Op De Waterlelie vinden we goede zorg voor de kinderen belangrijk. Onderdeel van het 
goed kunnen zorgen is signaleren wanneer er zaken niet goed gaan. Sinds 1 juli 2013 zijn 
alle instanties die met kinderen werken verplicht een meldcode Kindermishandeling en 
huiselijk geweld te hebben. Ook op De Waterlelie wordt met de meldcode gewerkt.  
De school beschikt over een gecertificeerd keurmerk meldcode. De schoolmaatschap-
pelijk werker speelt hierin een belangrijke rol in haar functie van aandacht functionaris. 
De meldcode ligt bij de schoolmaatschappelijk werker ter inzage.
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4.7 De afdelingen Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs 

Een bezoek aan De Waterlelie geeft het beste beeld van de afdeling Speciaal  
Onderwijs (SO) en/of de afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) van de school.
Speciaal Onderwijs: 
De onderbouw van De Waterlelie bestaat uit een groep kleuters en leerlingen van 
groep 1 tot en met 3. De leerlingen in deze groep volgen een programma dat hen  
op de diverse ontwikkelingsgebieden stimuleert en hen voorbereidt op de onderwijs-
vakken die zij later zullen volgen. Het programma wordt betekenisvol aangeboden 
en is afgestemd op het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling. 

Daarnaast is er een groep 3-5 en in de bovenbouw twee groepen voor leerlingen in 
leerjaar 6 t/m 8. In deze groepen wordt, voor de leerlingen die daaraan toe zijn, het 
aanvankelijk leerproces ingezet. De schoolse vaardigheden op het gebied van taal/
lezen, rekenen en schrijven worden aangeboden.  
De directe (leef)omgeving van het kind en ook de sociale vaardigheden krijgen de 
aandacht. Niet álle leerlingen kunnen meedoen met dit programma. Op basis van 
hun mogelijkheden wordt een aangepast programma, een ander programma en in 
een ander tempo, aangeboden.  
Richtinggevend hierbij is het ontwikkelingsperspectief van de leerling. 
Op verschillende gebieden vinden er in de onderbouw individuele therapeutische 
onderwijsondersteuning en groepslessen door een therapeut plaats.

De bovenbouw omvat een groep waarin het onderwijs wordt voortgezet dat in de 
eerdere groepen van start gegaan is en hier wordt toegewerkt naar vervolgonderwijs.
Doorlopende leerlijnen dragen er zorg voor dat het onderwijsprogramma vanuit de 
onderbouw kan worden voortgezet.
Naast de voortgang in de vakken taal/lezen, rekenen en schrijven wordt, behalve de 
directe leefwereld van de leerling, ook de wat verder liggende omgeving belangrijk. 
De eerste stappen hiertoe worden gezet. De omvang en de moeilijkheidsgraad van 
deze lessen zijn ook hier afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerling of 
van een groep leerlingen. Sociale vaardigheden worden met regelmaat getraind.
Door groepsdoorbroken te werken voor de vakken technisch lezen en rekenen wordt 
tegemoet gekomen aan de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van 
de leerlingen.
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Voortgezet Speciaal Onderwijs
In het VSO wordt het uitstroomperspectief van de leerlingen steeds belangrijker.  
Voor het VSO zijn er landelijke profielen ontwikkeld, deze staan beschreven in het 
LECSO Doelgroepenmodel. De Waterlelie heeft uitstroombestemmingen die gericht 
zijn op (al dan niet arbeidsmatige) dagbesteding en arbeidsmarktgericht werken.
Afhankelijk van de leerroute waarin de leerling ingedeeld is, krijgt hij/zij een meer 
theoretisch dan wel een meer praktisch onderwijsaanbod.
Binnen het onderwijs onderscheiden wij een aantal fasen: de eerste drie leerjaren 
zijn oriënterende jaren. Een breed vakkenpakket op zowel AVO (Algemeen Vormend 
Onderwijs) als ook op het gebied van praktische (arbeidsgerichte) vakken, wordt hier 
aangeboden.
De drie volgende jaren zijn de schakelende/voorbereidende jaren. De praktische, 
arbeidsgerichte vakken en de (groeps-)stage krijgen steeds meer aandacht, terwijl  
de AVO- vakken in urenaantal verminderen. Het geheel staat in het teken van wonen, 
werken en vrije tijd en is gericht op de uitstroombestemming van de leerling.  
Het interessegebied van de leerlingen gaat daarnaast een steeds belangrijker rol 
spelen. In de uren dat de leerling op school is, volgt hij/zij lessen die aansluiten bij  
het profiel van arbeidstoeleiding/dagbesteding. Dit geldt ook voor de leerlingen in  
de IBL- groepen.
In de gehele VSO afdeling wordt veel aandacht besteed aan de zelfredzaamheid en 
het zelf bedenken van oplossingen en er naar handelen.
 
Leerlingen met een intensieve begeleiding 
Binnen De Waterlelie hebben we zowel in het speciaal onderwijs, als in het voorgezet 
speciaal onderwijs groepen om leerlingen intensief te begeleiden, de zogenoem-
de IBL-groepen. Het onderwijs in deze groepen sluit goed aan bij hun specifieke 
onderwijsondersteuningsbehoeften. Het gaat om leerlingen die intensieve zorg nodig 
hebben om hun leerdoelen te kunnen halen, op een of meerdere gebieden: medisch, 
leerontwikkeling en/of gedrag. Het aantal leerlingen is gemiddeld lager dan in de 
overige groepen en er zijn altijd een leerkracht en een klassenassistent in de groep 
aanwezig.

Het onderwijszorgarrangement: de OZA groep
Binnen de Waterlelie kunnen leerlingen ook naar de OZA groep. Dit is een groep 
waar leerlingen met een dubbele indicatie zitten: één voor dagbesteding en één voor 
onderwijs. In de groep worden leeractiviteiten afgewisseld met vrije dagbestedings-
activiteiten, passend bij de spanningsboog en het niveau van de leerlingen.  
De Waterleliemedewerkers werken in deze groep samen met medewerkers van 
het Dag Activiteiten Centrum (DAC) van SEIN, om de leerlingen optimaal te kunnen 
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begeleiden in hun ontwikkeling. Deze groep bestaat nu alleen nog voor leerlingen in 
de VSO-leeftijd, maar er wordt onderzocht of er in de toekomst ook een OZA-groep 
voor leerlingen in de SO-leeftijd kan worden opgestart. 

4.8 Therapeutische onderwijsondersteuning  
Een belangrijke meerwaarde van de Waterlelie is dat er in de leerlingzorg gebruik kan 
worden gemaakt van onderwijsondersteunende medewerkers zoals ergo- en fysio-
therapeuten en logopedisten. Deze therapieën worden ingezet als onderwijsonder-
steuning, individueel en mede in de vorm van groepslessen in de klas. Therapieën op 
school zijn doelgericht, aan termijnen gebonden en goedgekeurd door de aan onze 
school verbonden jeugdarts. Op de website www.dewaterlelie.net onder het kopje 
ondersteuning kunt u specifieke informatie vinden over de mogelijkheden voor wat 
betreft deze therapeutische onderwijsondersteuning. 

4.9 Arbeidsvoorbereiding & arbeidstoeleiding 

Voor veel VSO-leerlingen is De Waterlelie eindonderwijs. Dit betekent dat de leerling 
voorbereid moet worden op een plek in de maatschappij. Doel hierbij is maatschap-
pelijke integratie en participatie. Dit houdt in dat de leerling vaardigheden ontwikkelt, 
om zo zelfstandig mogelijk uit de voeten te kunnen op de gebieden wonen, werk en 
vrije tijd. In alle leerjaren wordt door de groepsleerkracht of een stagecoach één keer 
per week stageles gegeven, we noemen dit de lessen ”Leren Werken”.
In de leerjaren 1 t/m 4 ontdekt de leerling waar zijn mogelijkheden en interesses 
liggen en wordt er breed georiënteerd op de verschillende mogelijkheden wat betreft 
stage en uitstroombestemmingen. Een grote nadruk ligt op de werk- en stage-hou-
ding van de leerling. Hoe gedraag je je op een stageplek? Hoe ga je om met opdrach-
ten die je minder leuk vindt? Hoe ga je om met kritiek? 
In de leerjaren 5 t/m 8 wordt er tijdens de stagelessen gesproken over de groeps- 
en/of individuele stage(s) die de leerling volgt. Er wordt gesproken over de inhoudelijke 
kant van de stage gerelateerde werkzaamheden en over de aspecten die positief 
verlopen, evenals aspecten die de leerling lastig vindt of waar hij/zij vragen over heeft.
Voor meer informatie over de wijze waarop we onze leerlingen voorbereiden op een 
passende uitstroombestemming verwijzen we graag naar de website van de school.

Uitstroom
We streven ernaar dat de leerling op zijn achttiende jaar de school verlaat. Indien er 
echter sprake is van minimaal één van onderstaande situaties is er een verlenging 
van deze schoolperiode mogelijk, met een deadline tot het einde van het schooljaar 
waarin de leerling twintig jaar wordt.  
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Ruim voor de leerling 18 jaar is, worden ouders en leerlingen voorbereid op uitstroom. 
In principe stroomt een leerling uit aan het einde van het schooljaar dat hij 18 is 
geworden. Ouders, leerling en school kunnen met elkaar bespreken dat schoolver-
lenging ten goede zou komen aan de ontwikkeling van de leerling. Dan zijn er twee 
criteria die worden bekeken: zou schoolverlenging kunnen zorgen voor een hogere of 
breder georiënteerde uitstroom? Of heeft de leerling nog schoolse leerdoelen waar 
hij in zou kunnen ontwikkelen?  
De school neemt in de CVB het uiteindelijke besluit om een TLV aan te vragen voor 
de leerling. Het Samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag en geeft wel of 
geen akkoord voor de afgifte van de TLV. 
Rond het vierde leerjaar in het VSO en/of het moment dat de leerling 16 jaar is, gaan 
we met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem inzichtelijk maken of er op didac-
tisch en/of sociaal-emotioneel gebied nog vooruitgang te verwachten is, die valt 
binnen de vastgestelde (tussen- en eind)doelen binnen de leerroute van die leerling.

4.10 De Waterlelie in het kort  
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Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
Het LWOE is een samenwerking van de ambulante diensten van beide epilepsie- 
scholen, De Waterlelie in Cruquius en de Berkenschutse in Heeze.  
De beide epilepsiescholen zijn verbonden aan de twee epilepsieklinieken:

 De Waterlelie werkt samen met de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland  
 (SEIN) in Cruquius en Zwolle.
 De Berkenschutse werkt samen met Epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze  
 en Oosterhout
Het ministerie van OCW  financiert het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie 
(LWOE) voor de begeleiding en ondersteuning van leerlingen met epilepsie en leer-
problemen door heel Nederland.  

Leerling met epilepsie op school
Heeft uw zoon of dochter epilepsie en ervaart zij/hij problemen bij het leren in het 
primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), speciaal onderwijs of het MBO,  
dan kan het LWOE worden ingeschakeld. Bezoekt uw zoon of dochter momenteel  
De Waterlelie en vertrekt hij/zij op termijn naar een thuisnabije school dan kunt u  
ook een beroep doen op het LWOE.
In iedere Nederlandse provincie werkt een team van onderwijskundig begeleiders  
van het LWOE.  Zij beschikken over de kennis en het medische netwerk (samenwer-
king met epilepsieklinieken, en medische professionals en specialisten bij poliklinie-
ken en algemene ziekenhuizen) om leerkracht(en)/docent(en) en hun leerlingen met 
epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden. Ook de ouders van de leerling  
met epilepsie worden betrokken bij de totaalaanpak om het leren van hun kind zo 
goed mogelijk te laten verlopen.

Maatwerk en vraag gestuurde werkwijze
Naar aanleiding van de hulpvraag onderzoekt de ambulant onderwijskundig be- 
geleider samen met ouders en school welke ondersteuningsbehoeften de leerling  
en school hebben. Uiteraard wordt ook in kaart gebracht welke onderdelen en 
vaardigheden goed gaan (beschermende factoren) en welke meer moeite kosten 
(belemmerende factoren). De inhoud van de begeleidingsarrangementen worden  
altijd op maat samengesteld. Er is geen sprake van een standaardpakket met een 
vast aantal uren.  
 

5. LWOE 



24

Het LWOE heeft een eigen Commissie van Begeleiding (CvB), die beslist over de toe-
kenning van het benodigde begeleidingsarrangement.  
Kortom: kinderen met epilepsie kunnen, als er sprake is van schoolproblemen, reke-
nen op ondersteuning vanuit het LWOE. Het LWOE kunt u rechtstreeks inschakelen. 
Het LWOE biedt advies en ondersteuning zonder tussenkomst van het samenwer-
kingsverband (SWV). 

Informatie en een aanvraagformulier zijn te vinden op de website www.lwoe.nl. Ook 
kunt u rechtstreeks mailen naar info@lwoe.nl of bellen naar 023-548 33 33.
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6.1 Educatief partnerschap 

Opvoeding en onderwijs zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en 
school. We streven naar een wederzijdse betrokkenheid om optimale omstandig- 
heden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op 
school. Het hebben van een goede communicatie daarover is daarbij onontbeerlijk. 
De ouders zien wij als de ervaringsdeskundigen van hun kind en de leerkracht als  
onderwijsprofessional. Samenwerking tussen ouders en school staat centraal en 
vindt mede plaats tijdens de oudergesprekscyclus.
Naast de geplande oudergesprekken en informatieavond(en) is het wenselijk dat  
de ouders en de school elkaar op de hoogte houden van gebeurtenissen die voor  
uw kind en onze leerling van belang zijn.

Omdat wij er belang aan hechten dat leerlingen, waar mogelijk, ook aanwezig zijn bij 
(een deel van) het gesprek tussen leerkracht en ouders, noemen wij dit bewust niet 
meer de oudergespreksweken. Door de leerling mee te laten praten en denken of 
luisteren over de doelen die voor dat schooljaar gesteld worden, denken we de leer-
ling meer eigenaar te kunnen maken van zijn/haar eigen leerproces. Uiteraard wordt 
hierbij altijd rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerling

Oudergesprekscyclus
De oudercontacten voor het komend schooljaar zien er als volgt uit:

Nieuw schooljaar receptie
We starten het schooljaar met een nieuw schooljaar receptie op maandag 2 september 
van 14.30 – 15.30 uur. Op deze middag maakt u kennis met het klassenteam van uw 
kind, ontmoet u de andere ouders/verzorgers uit de groep van uw kind en krijgt u 
meer te horen over het reilen en zeilen in de groep. Op de nieuw schooljaar receptie 
kunt u zich inschrijven voor een persoonlijk contact met de leerkracht. In de week 
van 9 september, week 37, vinden deze gesprekken plaats. 

Tijdens het ‘einde schooljaar gesprek’ (van het afgelopen schooljaar) heeft u aan 
kunnen geven welke onderwerpen u belangrijk vindt in de overdracht naar een nieu-
we leerkracht. In het gesprek tussen ouders, leerkracht en kind zal dit aan de orde 
komen.  
 
 

6. Ouders 
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Daarnaast heeft de leerkracht ook een aantal praktische vragen: 

 Hoe is de vakantie verlopen?
 Hoe heeft uw kind de start van het schooljaar ervaren?
 Zijn er actuele ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden?
 Zijn er medicatie wijzigingen?
 Is het duidelijk wat uw kind, wanneer, mee naar school moet nemen?
 Welke afspraken maken we over de wijze van het uitwisselen van 
 wetenswaardigheden en de voortgang van het leerproces?

Gespreksweken: Ouder-leerkracht-kind-gesprekken
Gedurende de rest van het schooljaar vinden er nog diverse gespreksrondes plaats. 
De data hiervan vindt u terug in de jaarplanning, die u aan het begin van het school-
jaar ontvangt. Deze jaarplanning zal ook op onze website worden geplaatst.
Tijdens deze gesprekken staat de voortgang van de schoolresultaten van uw kind 
centraal. U krijgt een terugkoppeling over de leerontwikkeling en er worden afspra-
ken gemaakt voor de komende periode. De gesprekken vinden ’s middags en op één 
avond in dezelfde week plaats. U kunt met de groepsleerkracht, vakleerkrachten en 
therapeuten spreken over de vorderingen van uw zoon/dochter/pupil. 

Einde schooljaar gesprek
Tijdens het einde schooljaar ouder-leerkracht-kind gesprek staat het OPP centraal. 
Het is de eindevaluatie van de doelen van het afgelopen schooljaar en er worden 
doelen voor het komende schooljaar besproken. 

In de onderstaande planning kunt u lezen in welke weken de gesprekken zullen 
plaatsvinden. Zoals gebruikelijk ontvangt u daarvoor een uitnodiging. De gesprekken 
zijn waar van toepassing gepland na de toetsweken.

Week 36: Nieuw schooljaar receptie op maandag 2 september 2019 van 14.30 tot 
15.30 uur. Voorafgaand aan de receptie worden ouders van alle leerlingen die in groep 
8 gaan starten en ouders van alle leerlingen die stage gaan lopen een half uur eerder 
uitgenodigd voor een voorlichting.  Voor de leerlingen die stage gaan lopen wordt dit 
verzorgd door het stagebureau, voor de leerlingen van groep 8 door een leerkracht 
die op de hoogte is van het groep 8 programma. 

Week 37: Uitwisseling tussen leerkracht, ouders en waar mogelijk de leerling van 
bijzonderheden van het kind en waarin afspraken gemaakt worden over de commu-
nicatie tussen leerkracht en ouders (frequentie, vorm, inhoud).
Ouders krijgen de keus dit contact telefonisch te doen of hiervoor op school te ko-
men. Inschrijven hiervoor tijdens de NSR en daarna via Social Schools.
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Week 45: Ouder-leerkracht-kind-gesprekken na schooltijd en op dinsdag 5 novem-
ber tot 21.00 uur 

Week 7: Ouder-leerkracht-kind-gesprekken na schooltijd en donderdag 13 februari 
2020 tot 21.00 uur Week 26: Einde schooljaar-gesprek na schooltijd en op dinsdag 23 
juni 2020 tot 21.00 uur.

Rapport
De leerlingen van leerroute 4B en 5 (de Geel-groepen) ontvangen ná de kerst en 
vóór de zomervakantie een rapport. De overige leerlingen krijgen aan het einde van 
het schooljaar hun rapport. Het rapport wordt geschreven door de leerkracht voor 
zijn of haar leerling. Zo krijgen de leerlingen inzicht in hun vorderingen. 

Communicatie
Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling wordt er een communicatiemiddel 
gekozen en volgens wederzijdse afspraak wordt informatie uitgewisseld. 
Sinds januari 2019 wordt er binnen de gehele school gewerkt met ’Social Schools’.
Voor leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van de Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland, is de telefoon of mail het beste middel om snel en 
gemakkelijk contact te houden. 
Sommige VSO leerlingen zorgen zelf voor informatieoverdracht. Dit is niet voor alle 
leerlingen haalbaar en zal dan ook niet van hen verwacht worden.

Om de rust en continuïteit binnen de leergroepen te garanderen, vragen wij de 
ouders om de leerkrachten alleen vóór of ná schooltijd te bellen. Voor dringende 
gevallen zijn de adjunct-directeuren bereikbaar. Bij een ingrijpende gebeurtenis van 
uw kind wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Mocht u of de leerkracht behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek dan kan er 
altijd een afspraak gemaakt worden. Ouders kunnen ook een afspraak maken om 
een dagdeel in de groep van hun kind aanwezig te zijn.

Het informeren van de ouders wordt via Social Schools en op groepsniveau gedaan. 
De ouders worden door de leerkracht van de groep van hun kind op de hoogte ge-
bracht van actuele gebeurtenissen in de groep. 
Gedurende het schooljaar organiseren we naast de nieuw schooljaar receptie nog 
algemene informatieavonden. U wordt hierover op tijd geïnformeerd. 
De data van de oudergespreksavonden zijn opgenomen in de jaarplanning.  
Alle ouders ontvangen de planning bij de start van het nieuwe schooljaar.  
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U ontvangt dan ook een overzicht met aanspreekpersonen SO of VSO zodat u weet  
“ waar u voor wat bij wie terecht kunt”.  
Deze informatie is ook terug te vinden op www.dewaterlelie.net onder het kopje 
praktisch onder jaarplanning en aanspreekpersonen SO en VSO.

De Medezeggenschapsraad (MR) 
De Waterlelie heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin drie ouders en drie 
personeelsleden zitting hebben. In de overlegvergadering met het management-
team worden beleidszaken toegelicht en besproken.  
De MR heeft als taak om de openheid en het onderling overleg in de school te  
bevorderen. Om dit te bewerkstelligen is de MR bevoegd om: 

 Over een aantal in het ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onder 
 werpen advies uit te brengen aan het bestuur;
 Instemming te verlenen met of te onthouden van een aantal in het 
 ‘reglement medezeggenschapsraad’ vastgelegde onderwerpen; 
 Alle aangelegenheden die de school betreffen te bespreken; 
 Indien gewenst voorstellen over deze aangelegenheden aan het bestuur te doen; 
 Standpunten kenbaar te maken uit naam van het team, de leerlingen en/ of 
 de ouders;
De zittingsperiode van een MR lid is drie jaar met de mogelijkheid om deze periode 
één keer te verlengen met nog eens drie jaar. Ouders die geïnteresseerd zijn in de 
werkzaamheden van de MR of zich wellicht kandidaat willen stellen, kunnen hierover 
via de school contact op nemen met één van de leden van de MR.

De samenstelling van de MR: 

Annelies Stevers,  personeelsgeleding, voorzitter

Birgit Overing, personeelsgeleding, secretaris

Monique van Estrick, personeelsgeleding, notulist

Jeroen van der Mije, oudergeleding

Roos Matzinger,          oudergeleding

De medezeggenschapsraad is telefonisch te bereiken op het telefoonnummer van 
De Waterlelie  (023-5483333) of per email:  mr@dewaterlelie.net
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De ouderraad (OR)

Door een nieuwe kijk op de OR heeft dit schooljaar de OR een geheel andere invulling!

De afgelopen jaren heeft een aantal ouders van De Waterlelie zich vol enthousiasme 
ingezet in de Ouderraad. In overleg met deze ouders, kiezen we dit schooljaar voor 
een nieuwe vorm. Hoe ziet deze  nieuwe vorm eruit?

U kunt zich als ouder aan het begin van het schooljaar inschrijven voor één of meer-
dere activiteiten. Tijdens de Nieuw-Schooljaar-Receptie legt de leerkracht van uw 
kind u een inschrijfformulier voor. Met dit formulier kunt u zich aanmelden om ons  
te komen helpen bij de activiteit die u kiest. Op het formulier staat per activiteit ver-
meld op welke datum en tijd wij uw hulp nodig hebben.  
De coördinatoren vanuit het team zorgen ervoor dat er met u contact opgenomen 
wordt over de inhoud van de activiteit waar u zich voor heeft opgegeven.  
Mocht u niet bij de Nieuw-Schooljaar-Receptie aanwezig zijn, dan bent u van harte 
welkom om zich daarna  alsnog aan te melden bij de leerkracht. Wij zien dat de kin-
deren enorm genieten van uw aanwezigheid.

De activiteiten zijn onder andere: Kinderboekenweek, Nationaal Schoolontbijt, Sint, 
Kerst, Kunst- en cultuurmaand, Koningsspelen, het cadeau voor het afscheid van 
groep 8 en de bbq voor de jaarafsluiting van het VSO.

De Waterlelie ziet het belang in van ouderparticipatie en heeft er vertrouwen in dat 
deze nieuwe constructie meer ouders in de school brengt, waardoor we meer samen 
kunnen genieten van onze kinderen.

De ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester die, samen met de ouder-
geleding van de MR, er zorg voor draagt dat uw bijdrage goed wordt besteed.

Wij zien uit naar veel ouders in de school die er samen met ons een fantastisch jaar 
van gaan maken.
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6.2 Klassenouders/hulpouders SO 

Het klassenteam vraagt ouders op de nieuw schooljaar receptie aan het begin van het 
nieuwe schooljaar om zich op te geven voor klassenouderschap. Een klassenouder is de 
schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van de kinderen uit de klas. Het gaat 
primair om het coördineren van de activiteiten in en buiten de klas, ter ondersteuning van 
de leerkracht. Het klassenouderschap geldt voor de duur van het schooljaar. Er wordt 1 
klassenouder per groep aangesteld. Het klassenteam maakt met de klassenouders een 
afspraak om de activiteiten en de voorkomende taken van het komende jaar door te 
spreken. De klassenouders zullen via Social Schools en de website worden voorgesteld.
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Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. En het is 
denkbaar dat ouders en/of leerlingen ontevreden zijn of klachten hebben.  
Is dit het geval, dan is de snelste- en over het algemeen ook de meest effectieve 
manier om het probleem uit de wereld te helpen-, de klacht te bespreken met  
degenen die het meest betrokkenen zijn.

7.1 Klachtenregeling 

Voor situaties die op deze wijze niet kunnen worden opgelost, beschikt de school 
over een klachtenregeling. Birgit Overing is de contactpersoon die u kan ondersteu-
nen en u de weg wijst naar de klachtenregeling. B.overing@dewaterlelie.net 
De regeling is in te zien op de website van de school onder de knop Praktisch > De 
Veilige Waterlelie > Klachtenregeling. Op aanvraag kunt u ook kosteloos een afschrift 
krijgen. Stuurt u hiervoor een e-mail naar info@dewaterlelie.net

De school is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke 
klachtencommissie: de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs(GCBO).  
De GCBO onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond 
is. De GCBO brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aan- 
bevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht 
en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de GCBO worden 
ingediend. De externe vertrouwenspersoon van De Waterlelie kan u daarbij behulp-
zaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Heleen de Jong. 
Haar contactgegevens vindt u achter in deze schoolgids.

Naast deze algemene klachtenregeling kent De Waterlelie ook een wettelijk voor- 
geschreven klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie  
en radicalisering. Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, 
kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur.  
Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregis-
treerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur.  

7. Klachten 
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Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen 
van een formele klacht of het doen van aangifte. In het geval dat er een vermoeden 
is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, 
overleg- en aangifteplicht.

De adressen en telefoonnummers van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
en meldpunt vertrouwensinspectie staan achter in deze schoolgids.
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8.1 Schooltijden 
Maandag:  09.00 tot 15.30 uur 

Dinsdag:       09.00 tot 15.30 uur 

Woensdag:      09.00 tot 12.30 uur 

Donderdag:   09.00 tot 15.30 uur 

Vrijdag:         09.00 tot 15.30 uur 

Ouders zijn altijd welkom op school. Wel moet er rekening gehouden worden met de 
schooltijden, om rust en structuur te waarborgen. 

SO: 4-12 jaar – Onderbouw
SO IBL

SO 1-2

SO 3-5

SO: 4-12 jaar – Bovenbouw
SO 5-8 Oranje

SO 6-8 Rood

SO 7-8 Geel

8. Praktische zaken 

VSO: 12-18 jaar –IBL en OZA
OZA Rups en Vlinder

SO-VSO IBL 1

VSO IBL 2

VSO IBL 3

VSO 1-2 Rood

VSO 3-6 Rood

VSO 1-3 Geel

VSO 4-6 Geel
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8.2 Jaarplanning en vakantie 

De vakanties en bijzondere vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn als volgt: 

Het schooljaar 2019-2020 begint voor de leerlingen op maandag 26 augustus 2019.
 

Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2019 t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari 2020 t/m zondag 23 februari 2020

Goede vrijdag  vrijdag  10 april 2020   

2e Paasdag maandag  13 april 2010   

Meivakantie: maandag  27 april 2020 t/m zondag 10 mei 2020

Hemelvaart donderdag  21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren: maandag 1 juni 2020   

Zomervakantie: maandag 6 juli 2020 t/m zondag 16 augustus 2020
 

Overzicht van de studiedagen: 
 

Dinsdag        1 oktober 2019

Maandag     28 oktober 2019      (geldt alleen voor de leerlingen in het SO)

Woensdag   20 november 2019

Woensdag   11 december 2019   (geldt alleen voor de leerlingen in het SO)

Maandag     27 januari 2020

Donderdag  30 januari 2020       (geldt alleen voor de leerlingen in het SO)

Donderdag  13 februari 2020     (geldt alleen voor de leerlingen in het SO)

Woensdag    8 april 2020            (geldt alleen voor de leerlingen in het SO)

Donderdag    9 april 2020

Dinsdag        2 juni 2020

Woensdag     3 juni 2020
 
Vervangingsregeling 
Bij langdurige ziekte of afwezigheid van werknemers van De Waterlelie wordt ernaar 
gestreefd om direct voor vervanging te zorgen. Helaas moeten wij erkennen dat het 
doorgaans moeilijk is om een goede invalleerkracht op te roepen. Doet deze situatie 
zich voor, dan worden de leerlingen opgedeeld over enkele andere groepen. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat kortdurend de taak van de groepsleerkracht wordt over-
genomen door de klassen assistent onder supervisie van een andere leerkracht of de 
adjunct-directeur uit de afdeling.  
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In geval van ziekte van de leerkracht worden de leerlingen dus in principe niet naar 
huis gestuurd. Om bij ziekte van een leerkracht de continuïteit van het programma 
zo goed mogelijk te waarborgen, heeft iedere groep een klassenmap, waarin alle be-
langrijke zaken, zowel voor de groep als voor de individuele leerlingen, staan vermeld.  

8.3 Verlofregeling  
Het kan voorkomen dat ouders naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan 
vermeld om een bepaalde reden voor hun kind één of meerdere dagen extra verlof 
wensen. Wanneer dit het geval is, kunt u een schriftelijk verzoek voor ‘extra verlof’ 
indienen bij de adjunct-directeur van de afdeling. Hiervoor is bij de administratie een 
standaardformulier beschikbaar. Bij het beoordelen van het verzoek hanteert De 
Waterlelie de door de gemeente Haarlemmermeer vastgestelde normen.

Kort verlof kan worden toegestaan: 
 Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover deze niet buiten de  
 lesuren kan geschieden;
 Voor verhuizing binnen de gemeente voor ten hoogste één dag;
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste graad  
 voor één of ten hoogste twee dagen. Dit is afhankelijk van de locatie waar het  
 huwelijk wordt gesloten: binnen of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
 Bij ernstige ziekte van ouders;
 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste  
 vier dagen, van bloed- of aanverwanten in de tweede, derde of vierde graad ten  
 hoogste één dag;
 Bij het 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig  
 huwelijksjubileum van de ouders of grootouders voor één dag;
 Voor uitreiking van diploma’s, onderscheidingen en dergelijke aan één der 
 ouders, één dag;
 Voor andere naar oordeel van de directeur belangrijke redenen, in zeer bijzondere 
 gevallen en met uitsluiting van andere vakanties dan die hieronder vermeld; dus 
 niet voor carnaval, wintersport en dergelijke. 
 
Voor vakantieverlof geldt het volgende:
 In het kader van de leerplichtwet mag er gedurende de eerste 14 dagen van elk  
 nieuw schooljaar géén toestemming tot schoolverlof gegeven worden.
  Extra vakantieverlof wordt uit onderwijskundig oogpunt in principe beperkt tot  
 de periode vlak voor de (zomer)vakantie, onder overlegging van eenwerkgevers-
 verklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager verplicht is vakantie op te nemen 
 buiten de officiële schoolvakantie;
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 Bij zelfstandigen kan het mogelijk zo geregeld worden dat het ene jaar wel verlof  
 verleend wordt en het andere jaar niet, één en ander eventueel in combinatie  
 met een roulatiesysteem voor collega’s van de desbetreffende onderneming;
 Indien voor één van de gezinsleden extra vakantieverlof noodzakelijk is op grond  
 van medische of sociale indicatie, dient er een verklaring van een arts of 
 maatschappelijk werker overlegd te worden;
 Vakantieverlof mag slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar  
 gegeven worden. In principe alleen in een aansluitende periode voorafgaande  
 aan een vakantie. De leerplichtambtenaar beslist of meer dan tien dagen verlof  
 gegeven mag worden;
 Allochtone bewoners van Nederland die een bezoek willen brengen aan het  
 thuisland, moeten daarvoor de schoolvakanties benutten. Er mag geen extra  
 vakantie meer worden verleend.
 Meer informatie over leerplicht en verlof voor leerlingen kunt U vinden op: 
 www.haarlemmermeer.nl

Verlofregeling op basis van religieuze verplichtingen
Wat betreft verlof voor leerlingen op niet Christelijke feestdagen: t.b.v. verplichtingen 
uit godsdienstige overwegingen hebben wij afgesproken dat leerlingen vrij mogen 
hebben op erkende feestdagen:
Erkende feestdagen zijn:
Islamitische feesten:

 De geboortedag van Mohammed

 Het Suikerfeest (afsluiting van de Ramadan)

 Het Offerfeest.

Joodse feestdagen:

 Nieuwjaar

 Grote Verzoendag

 Loofhuttenfeest

Het is normaal dat er één dag vrijgegeven wordt. Ouders die dit betreft hoeven de 
dag níet apart vrij te vragen, maar dienen wél te melden dat hun kind die dag niet op 
school verschijnt.
Soms kan het om bijzondere redenen nodig zijn dat een leerling twee dagen vrij no-
dig heeft. Hiervoor dient dan wél een aanvraagformulier ingediend te worden.  
Het is ter beoordeling van de schoolleiding of die extra dag dan vrijgegeven wordt.
Wanneer het feest zich over meerdere dagen verspreidt, wordt er niet meer vrijge-
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geven dan hier vermeld. Uitzonderingen zijn ter beoordeling van de schooldirectie. 
De hier genoemde afspraken gelden in principe ook voor andere religies. Wanneer er 
zich echter binnen een minder bekende religie een feest over bijvoorbeeld 14 dagen 
uitspreidt, wordt er voor die lange periode géén vrij gegeven. 

8.4 Leerlingenraad

Op de afdeling VSO is een leerlingenraad. De leerlingenraad, de naam zegt het al, 
bestaat uit leerlingen. Elke groep kiest zijn eigen vertegenwoordiger. Zij komen  
ongeveer eens per 6 weken bij elkaar. De leerlingenraad komt op voor de belangen 
van de leerlingen en zij denken mee en praten over allerlei schoolzaken.

8.5 Beeldmateriaal 
Regelmatig worden er op De Waterlelie foto- en video-opnames gemaakt van 
activiteiten met leerlingen. Om ouders hiervan een beeld te geven worden foto’s 
geplaatst op de website, social media,  e.a..
Foto’s op de website zijn alleen dán te zien wanneer de bezoeker van de website be-
schikt over de gebruikersnaam en de inlogcode. Het statisch en/of bewegend beeld-
materiaal dat zonder inlogcode op de website te zien is, wordt met toestemming van 
betreffende ouders voor interne en/of externe doeleinden gebruikt. 
Voor al het gebruik van beeldmateriaal wordt altijd toestemming gevraagd aan de 
ouders en/of de leerling.

In de nieuwe kalender staat vermeld wanneer de schoolfotograaf onze school be-
zoekt. 

8.6 Genotsmiddelen

De School en het terrein zijn rookvrij. Het gebruik van drugs en alcohol is nergens 
toegestaan. Dit geldt zowel voor leerlingen als teamleden.
Bij het overtreden van deze regels door leerlingen treedt het incidentmeldingsproto-
col in werking en volgt een passende sanctie.

8.7 Schoolreisjes etc. 

Schoolreisjes enz. vormen een onderdeel van het totale schoolprogramma. Mocht 
een leerling onverhoopt niet mee kunnen, dan zal er voor schoolse opvang gezorgd 
worden. De data van de schoolreisjes staan vermeld in de kalender.
Ten behoeve van excursies met leerlingen worden vaker ouders gevraagd voor het 
vervoeren van leerlingen. Wij gaan ervan uit dat ouders die zich hiervoor opgeven 
beschikken over een inzittendenverzekering.
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8.8 Verjaardag vieren 

De traditie dat kinderen op hun verjaardag hun klasgenoten, leerkrachten en assis-
tenten trakteren, houden we op De Waterlelie graag in ere. Hoewel we op het punt 
van traktaties geen dwingende voorschriften kennen, adviseren wij een traktatie te 
kiezen waarbij lekker en gezond worden gecombineerd en die niet tot gevolg heeft 
dat kinderen na de traktatie geen trek meer hebben in hun lunch.  
Wij kunnen helaas geen toestemming verlenen om tijdens schooltijd een ‘activiteit’ 
(bijvoorbeeld een bezoek aan McDonalds of Linnaeushof) te organiseren.  
Dat geldt behalve voor verjaardagen ook voor andere activiteiten die los van het 
schoolprogramma of van een schoolproject georganiseerd worden.

8.9 Gymnastiek 

De Waterlelie beschikt over een fraaie gymnastiekzaal. Hiervan maken onze leer 
lingen, onder begeleiding van een vakleerkracht, intensief gebruik. Het is daarom 
noodzakelijk dat de leerlingen passende gymnastiekkleding en  speciale gymnas-
tiekschoenen mee brengen. Na intensief sporten is douchen lekker en gezond. 
Vergeet dus niet om uw kind op gymdagen een handdoek mee te geven.

8.10 Schoolzwemmen  
Leerlingen uit  enkele SO groepen en de SO en VSO IBL groepen krijgen zwemonder-
wijs in de vorm van “natte” gym, wat zich hoofdzakelijk beperkt tot watergewenning. 
De school maakt hiervoor gebruik van het zwembad op het terrein van de Cruquius-
hoeve. Voor een beperkt aantal kinderen uit de groepen van de bovenbouw is er  
op maandagochtend gelegenheid om zwemles te volgen.  
Daarvoor komen in aanmerking:

 Kinderen ouder dan 8 jaar;
 Kinderen die in de thuissituatie al minimaal een half jaar zwemles hebben gehad,  
 zonder resultaat;
 Kinderen die ‘watervrij’ en in staat zijn het A- diploma te halen.

Aan deze tweede vorm van schoolzwemmen zijn voor de ouders kosten verbonden. 
Per les bedragen de kosten € 5,00. De totale jaarkosten worden in drie termijnen in 
rekening gebracht. Ofwel door automatische incasso of via een factuur.
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8.11 Gevonden-verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden door de administratie bewaard. Wanneer u iets mist, 
belt u dan even met de administratie om navraag te doen. Voor echte ‘sloddervos-
sen’ kan het handig zijn om vooral de gymkleding en handdoek te merken.

8.12 Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen 
bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander over 
gebracht worden. De school is, ongewild, een dergelijke plaats. 
Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een verantwoordelijkheid  
dragen voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de 
school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van 
hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de  
ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. 
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op deze school gekozen 
voor een systematische aanpak en werken we met een luizenbrigade van teamleden. 
De luizenbrigade heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, na elke school- 
vakantie, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de luizen-
brigade extra ingeschakeld worden in de periodes dat hoofdluis meer voorkomt. 
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet alleen aan het 
kind zelf meegedeeld worden, maar zal de leerkracht telefonisch contact met de 
ouders van het kind opnemen. Doorgaans controleren we na iedere vakantie.  
We verzoeken de ouders en verzorgers om ook zelf na iedere vakantie hun kind/
pupil te controleren op hoofdluis. In het VSO, m.u.v. de VSO IBL-groepen, wordt niet 
gecontroleerd op hoofdluis. We gaan er daarom vanuit dat controle en indien nodig 
behandeling bij de VSO Rood- en -Geel leerlingen thuis gebeurt.
 
Vertel het gerust op school
Luizen krijgen is geen schande. Ze komen gewoon overlopen van de een op de ander 
en dat kan overal gebeuren en iedereen overkomen. Maar vervelend zijn die luizen 
wel. Zorg daarom dat ze zo min mogelijk kans krijgen. Waarschuw de leerkracht van 
de school als u hoofdluis heeft gevonden. De leerkracht kan dan de ouders van de 
andere kinderen van die klas vragen hun kinderen extra te controleren en zo nodig te 
behandelen. Bij de adjunct-directeur kunt u de speciale folder over hoofdluis vragen. 
Hierin staat precies hoe u de luizen kwijt kunt raken. 
Zo blijven we met zijn allen de luizen de baas! De coördinatie van de luizenbrigade 
wordt gedaan door een adjunct-directeur. 
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8.13 Financiële zaken  

Schoolbijdrage ouders t.b.v. De Waterlelie. Aan het reguliere onderwijsaanbod dat 
De Waterlelie verzorgt, zijn voor de ouders geen kosten verbonden. Wel vraagt de 
school een vrijwillige bijdrage voor enkele bijzondere voorzieningen en activiteiten.

Een overzicht:
 Schoolzwemmen. Zie onder 8.10
 Schoolreis. De bijdrage voor de schoolreis bedraagt € 25,- 
 Fietsenstalling. De stalling is bedoeld voor personeel. Een enkele leerling die  
 met de fiets naar school komt, kan gebruik maken van de fietsenstalling als de 
 ruimte dat toelaat. Voor de sleutel van de fietsenstalling wordt een borg 
 gevraagd van € 5, -.

Specifiek voor leerlingen in het VSO kent De Waterlelie bovendien:
 De huur van kluisjes is vastgesteld op € 15,-  per jaar. Eenmalig wordt een  
 bedrag van € 7,50 gevraagd als borg voor de bijpassende sleutel. Bij afronding van  
 de schoolloopbaan wordt bij inlevering van de sleutel deze borg terug gegeven.  
 Deze huur en borg zijn niet vrijwillig.
 Bij enkele praktijkvakken gelden veiligheidsvoorschriften. Voor oorbeschermers  
 en dergelijke zorgt de school. Dit materiaal is niet persoonsgebonden. In het  
 geval van veiligheidsschoenen kan de school voor schoeisel zorgen. Voor de  
 kosten daarvan vraagt de school een kleine bijdrage van de ouders. 
 Deze bijdrage is niet vrijwillig.

Ouderbijdrage t.b.v. de Ouderraad
De Ouderraad int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor acti-
viteiten die niet door de overheid worden gesubsidieerd. De hoogte van het bedrag 
wordt vastgesteld op de jaarlijkse schriftelijke ledenraadvergadering. Daarna ontvan-
gen de ouders een brief van de ouderraad, waarna zij de ouderbijdrage kunnen vol-
doen. Voor de leerlingen die opgenomen zijn binnen één van de afdelingen van SEIN 
of op een later tijdstip in het schooljaar instromen wordt een ouderbijdrage gevraagd 
die is aangepast aan de periode dat de leerling de school heeft bezocht. 

Bent u door omstandigheden niet in de gelegenheid om aan de betalingen te vol-
doen, neemt u dan contact op met José van Veen (SO) of Maren Parmentier (VSO)

De Waterlelie maakt op dit moment geen gebruik van sponsoren. Als dat in de toe-
komst wel gebeurd, dan is dat altijd na instemming van de medezeggenschapsraad.
Daarbij hebben wij te maken met het ‘Convenant sponsoring’, dit is opgesteld door 
Ministerie van OCW, een aantal onderwijsorganisaties en vertegenwoordigers uit het 
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bedrijfsleven. Dit convenant geeft voorwaarden voor sponsoring op school.  
In het convenant is vastgelegd dat het onderwijs op school niet afhankelijk mag 
worden van sponsoring. De financiering van het onderwijs verloopt namelijk via de 
overheid. Sponsoring mag ook niet afleidend of misleidend zijn. Ouders kunnen een 
klacht indienen over sponsoring via de klachtenregeling van de school.

8.14 Bijzondere voorzieningen  

Vervoer van huis naar school en v.v.
Mogelijk heeft uw kind recht op aangepast vervoer van en naar school. In de praktijk 
betekent dit dat kinderen ’s morgens door een taxibusje naar school worden ge-
bracht en ’s middags weer thuis worden afgezet. De gemeente waar het kind woont, 
organiseert en betaalt het aangepast vervoer. Elk jaar dienen de ouders dit bij de 
afdeling onderwijs van hun gemeente aan te vragen. Wanneer het vervoer tijdelijk 
wordt gestaakt, bijvoorbeeld ten gevolge van een opname bij SEIN, dan moeten 
ouders de afdeling onderwijs van hun gemeente hiervan op de hoogte stellen.

8.15 Lunch  
Een ander gevolg van de grote afstand tussen huis en school is de noodzaak om  
tijdens de lunchpauze op school te blijven. De leerlingen eten in deze pauze hun 
meegebrachte lunch op in de eigen leergroep met hun eigen leerkracht.  
Na het eten hebben de SO leerlingen een half uur vrije pauze. 
De VSO leerlingen lunchen onder toezicht in de kantine en kunnen daar, tegen  
betaling van een gering bedrag, kleine lunchgerechten bestellen en gebruiken.  
De leerlingen in VSO IBL hebben een half uur om te lunchen en vervolgens een  
half uur vrije pauze. Alle andere VSO groepen hebben 15 minuten om te lunchen  
en 15 minuten vrije pauze.
Bij slecht weer wordt er binnen gelegenheid gecreëerd om te spelen en spelletjes te 
doen. Overblijven gebeurt onder verantwoordelijkheid van De Waterlelie en tijdens 
de pauzes is er dan ook voortdurend toezicht van teamleden.
Tevens kunnen de ouders voor de “kleine pauzes” z.g. tussendoortjes in de vorm van 
eten/drinken meegeven.

8.16 Schoolverzekering  
De Waterlelie is aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer de school haar  
zorgplicht niet nakomt. Voor deze aansprakelijkheid is de school verzekerd.  
De school voldoet aan haar zorgplicht wanneer zij zorgt voor een veilige omgeving 
(bijv. klaslokaal, schoolplein) en voor voldoende toezicht (bijv. pleinwacht).  
Dit geldt voor situaties binnen en rond het schoolgebouw, maar ook voor activiteiten 
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die buiten school en onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden. 
De school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen. 
De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de leerling zelf of bij diens ouders/wettelijke 
vertegenwoordigers. Het verdient dus aanbeveling dat ouders zelf een WA-verzeke-
ring voor hun kind afsluiten. 

Schade of verlies eigendom
Wanneer leerlingen met opzet schade toebrengen aan het gebouw, meubilair of 
andermans eigendommen dan wordt de schade verhaald bij de ouders. De school 
draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leerlingen.

8.17 Parkeerbeleid
De aan de school grenzende parkeervakken zijn uitsluitend bedoeld voor taxibus-
jes. Er zijn enkele vakken beschikbaar voor ouders die leerlingen brengen en halen. 
Bezoekers maken gebruik van de overige parkeerterreinen. Een uitgebreide parkeer-
aanwijzing is terug te vinden op de website van De Waterlelie: www.dewaterlelie.net   
onder de knop: Contact> Route beschrijving en parkeren.

8.18 Schorsing en verwijdering

De beslissingsbevoegdheid om een leerling te schorsen of te verwijderen is geman-
dateerd aan de directeur van de school die in deze optreedt namens het bestuur 
van de school.  Een leerling kan worden geschorst indien hij of zij ernstig wangedrag 
vertoont. De duur van de schorsing zal in verhouding staan tot de aard en de ernst 
van de overtreding. Wanneer er gegronde vrees is voor de veiligheid van leerlingen 
en/of personeel of voor een verstoring van de voortgang van het onderwijs kan de 
directeur besluiten over te gaan tot verwijdering van een leerling. Met ouders en de 
leerling vindt intensief contact plaats. Ook onderwijsinspectie en leerplicht worden 
op de hoogte gesteld. 
De procedure schorsing en verwijdering is opgenomen in ons gedragsprotocol en te 
vinden op de website van de school: www.dewaterlelie.net onder de knop Praktisch> 
De veilige Waterlelie>Gedragsprotocol De Waterlelie. 
 



43



44

8.19 Nuttige adressen en telefoonnummers 

School De Waterlelie
Spieringweg 801
2142 ED Cruquius
023-5483333
info@dewaterlelie.net  / www.dewaterlelie.net
https://www.facebook.com/sodewaterlelie/

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) 
Voorzitter van het college van bestuur: Dhr. J.W. Barzilay
Postbus 540, 
2130 AM Hoofddorp
Tel.:  023 - 55 88 000
secretariaatrvb@sein.nl

Inspectie van het onderwijs  
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Postbus 2730 3500 GS Utrecht
Vragen over onderwijs tel.: 0800-8051 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik, Lichamelijk 
geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering:  
meldpunt tel.: 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)
Contactpersoon klachtenregeling: Birgit Overing (dinsdag-woensdag-donderdag) 
023-5483333

Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
Tel: 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Externe vertrouwenspersoon van De Waterlelie:
Heleen de Jong advies
Kleverparkweg 92 te Haarlem  Tel.: 023-5271946
Info@heleendejongadvies.nl
www.heleendejongadvies.nl
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Passend Onderwijs Haarlemmermeer
Graan voor Visch 14302
2132 VJ Hoofddorp
023-5541588 tst 115
info@passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden
Linnaeuslaan 2a
1431 JV Aalsmeer
Jacqueline Hoogeveen 088-0046900 
jhogeveen@swvam.nl

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
De Berkenschutse
Sterkselseweg 65 
5591 VE Heeze 
www.lwoe.nl
040 - 2279300

Nationaal Epilepsie Fonds
Postbus 270 tel.: 030 - 634 40 63
3990 GB Houten fax.: 030 - 634 40 60
Epilepsie advieslijn tel.: 030-6344069
(werkdagen tussen 10.00 - 20.00 uur)

Epilepsie Vereniging Nederland
Postbus 258 
3990 GB Houten 030-6344062
info@epilepsievereniging.nl

Adviesraden Leerlingvervoer 
Helpdesk: 030 – 2823162
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8.21 De route naar De Waterlelie 

Vanuit de richtingen Den Haag en Amsterdam (A4)
Afslag Hoofddorp. Bij de stoplichten links afslaan. Richting Haarlem de N201 nemen. 
Na een aantal stoplichten (± 7 stuks), ziet u het bord Cruquius-Oost, hier gaat u 
rechtsaf. U neemt de tweede inrit aan uw linkerhand, over een wit bruggetje, en rijdt 
het terrein van SEIN op. Direct na de portier gaat u rechtsaf; u ziet De Waterlelie aan 
uw linkerhand.

Vanuit de richtingen Amstelveen en Haarlem (A9)
Afslag Haarlem-Zuid/ Hoofddorp-West, de N205. Meteen links aanhouden, richting 
Hoofddorp-West/ Nieuw-Vennep. Na een paar kilometer neemt u de afslag Ring 
Hoofddorp/ Heemstede. Bij de T-splitsing gaat u rechtsaf (richting Heemstede).  
Na de eerstvolgende stoplichten staat het richtingsbord Cruquius-Oost; hier gaat u 
rechtsaf. U neemt de tweede inrit aan uw linkerhand, over een witte brug en rijdt het 
terrein van SEIN op. Direct na de portier gaat u rechtsaf; u ziet De Waterlelie aan uw 
linkerhand. U mag niet parkeren in de parkeervakken grenzend aan de school. 

Met het openbaar vervoer neemt u vanaf station Haarlem bus 340 richting Uit-
hoorn. Stap uit op de bushalte Spieringweg Cruquius.
Vanaf de halte loopt u de Spieringweg op, dan gaat u de 2e brug aan uw linkerhand 
over. Voorbij de portier slaat u rechtsaf. U ziet de school dan aan uw linkerhand.
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De uitvoering

WijsNet zal up-to-date gehouden worden en er zal ge-
keken worden hoe wij nog professioneler en makkelijker 
met elkaar samen kunnen werken.
Zie ICT & Implementatieplan 2019-2021

ICT & Educatie Implementatie- en 
investeringsplan 2019 – 2021

•  Schoolkalender 2019/2020
•  Onderzoeksuitslagen enquête verwerken
•  PR-beleid schrijven en toevoegen aan  
 nieuwe schoolplan

•  De leerlingen krijgen binnen het VSO een actieve rol in  
 de oudergesprekscyclus. Mogelijk kan het E-portfolio,  
 waarop we aan het oriënteren zijn, hierin een rol spelen.  
 Doel is om de leerling meer eigenaar te maken van zijn/  
 haar eigen leerproces.

•  De schoolrapporten SO en VSO gaan door ontwikkeld  
 worden, passend bij het niveau en lesaanbod van de 
 leerlingen. 

•  De trendanalyse krijgt een vast format en een vaste 
 plek in de handelingskalender, waarbij we de  
 opbrengsten van de individuele leerlingen, de klassen,  
 de leerroutes en de totale school in beeld kunnen 
 brengen en opbrengsten kunnen gaan vergelijken.  
 Doel hiervan is om aan de hand van deze opbrengsten,  
 proactief te kunnen anticiperen op de resultaten  
 binnen de school en hierbij een passend les- en stage  
 aanbod te ontwikkelen.

•  Bij de start van het schooljaar implementeren we  
 een nieuwe vorm van leerlingbespreking binnen het  
 VSO. Deze bespreking heeft als doel de afstemming  
 en samenwerking tussen de verschillende disciplines  
 die betrokken zijn bij de leerling (leerkracht, vakleer-
 kracht, stagedocenten en therapeuten) te optimali- 
 seren. Dit wordt bereikt doordat alle disciplines samen  
 de doelen voor dat schooljaar opstellen. Aan het einde  
 van de periode stellen deze disciplines in een zelfde  
 soort bespreking een tussenevaluatie op.  

Bijlage 1
Hieronder staan de schoolontwikkeldoelen voor het schooljaar 2019/2020:

De speerpunten

Implementatie WijSnet: hèt sharepoint van de  
Waterlelie is zichtbaar en werkt, om kennis te delen  
en te halen en is AVG proof.

ICT en Educatie

PR

De Waterlelie onderwijscyclus in 4D werkt door  
samen met de leerlingen en de ouders/verzorgers 
continue aandacht te hebben voor de ontwikkeling  
en de prestaties van hun kind en onze leerling.  
(zie voor meer info onder het kopje onderwijs op de 
website www.dewaterlelie.net )
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Samenwerking SEIN: Eén kind-één plan.  
De betrokken medewerkers van SEIN investeren in  
het optimaliseren van de diverse werkrelaties binnen:
•  het onderwijs zorg arrangement DAC-WL 
•  de opvang van de observatie leerlingen van de  
   Observatie Kliniek Jeugdigen (OKJ)
•  het begeleiden van de leerlingen die in Langverblijf  
 wonen.

Expertteam leesbevordering: 

Expertteam Rekenen: 

• De implementatie van de Citotoetsen 3.0 (SO) en arbeid  
 en dagbesteding (VSO) wordt verder vormgegeven en  
 krijgt een vaste plek in de jaarcyclus.

•  Social Schools gaat ingezet worden voor het online  
 inschrijven voor oudergesprekken.

OZA – traject:
Het team en onze externe partners kennen in juli 2019 de 
mogelijkheden van het WL-DAC OZA-arrangement. 
De procedures/werkwijzen zijn juli 2019 binnen de OZA-
groep bekend en opgenomen in WijSnet en KHB

SO traject:
Onderwijszorggroep SO-leeftijd, onderzoek is nodig

•  In samenwerking met de werkgroep KBW en Ouderraad  
 programma en activiteiten kinderboeken week invullen.
•  Kijkdoos online mogelijkheden inventariseren voor ge- 
 bruik Waterlelie.
•  In samenwerking expertteam mondelinge taalprogramma  
 nationale voorleesdagen invulling geven.
•  Evaluatie continuering digitaal uitleensysteem/ VSO stage  
 Bieb.

In juli 2020 is de rekenmethode ‘Getal en ruimte junior’ door 
de hele school geïmplementeerd. Alle leerkrachten zijn op 
de hoogte van alle beschikbare aanvullende materialen. 
 
•  aanschaf materialen en spellen.
•  organiseren magazijn/materialen
•  leerdoelen van de methode zijn gekoppeld aan de 
 CED-leerlijnen.  Ze worden vastgelegd in een legenda en ..
 voorgelegd aan het team.
•  collegiale consultatie wordt gestart ter ondersteuning van  
 de implementatie. 
•  bordsessies/io gebruiken voor implementatie en monito- 
 ren van het proces. (Bijvoorbeeld rekentaal).
•  logopediste betrekken bij het ondersteunende gebaren 
 aanbod. 
•  Koppeling maken tussen bewegend leren en rekenen. 
•  evaluatie en bijstellen van de implementatie van de  
 rekenmethode
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Bewegend leren is geïmplementeerd.
Deelcertificaat Sport en Bewegen is aangevraagd.
Oefeningen bewegend leren uitbreiden.
Jaarlijkse deelname Nationale Buitenlesdag.
Tillessen geven tijdens AV&T.

• Inventarisatie welke kennis er in school aanwezig is qua  
 opleiding m.b.t. gedrag. Hoe kunnen we de aanwezige  
 kennis breder delen? (Tegel maken op Wijsnet, work 
 shops i.p.v. bordsessies, presentaties)
•  Intervisie verder uitwerken

•  Goedkeuring portfolio van MT en later team
•  Testen portfolio
•  Implementeren.

•  IBL:
 Stage-evaluatie vormgeven en in gebruik nemen.

1. Oriëntatie bij collega-scholen hoe zij ouderbetrokken- 
 heid vormgeven 
2. Informatie verzamelen over ouderbetrokkenheid 3.0  
 van Peter de Vries
3. Een voorstel schrijven voor informatievoorziening aan  
 de ouders. Heroverweging doel en impact Flits t.o.v 
 klasbericht in Social Schools.
4. Zorgen voor communicatie aan ouders m.b.t. PR-acties  
 m.b.t. naamsbekendheid van de school.

Expertteam zoekt vorm voor borging van de Teach-tech-
nieken.

Er wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd voor het 
team om de 4 takt op te frissen.

Coaching woordenschatdidactiek: logopedisten gaan 
na een gezamenlijke woordenschatles in gesprek met 
leerkrachten over de woordenschatdidactiek.

Voorstel voor nieuw taalprogramma in samenwerking 
met de colzen.

De vakleerkrachten en therapeuten gebruiken de 4 takt 
voor het aanleren van de vakgerelateerde begrippen

Effectmeting woordenschatonderwijs door afname PPVT

Expertteam Gezonde school: 

Expertteam Gedrag:  Welzijn en Veiligheidsbeleving

Expertteam arbeidstoeleiding en stage:

Expertteam Educatief Partnerschap:

Expertteam Teach: 

Expertteam mondelinge taal:  
woordenschatonderwijs. Het gebruik van de  
woordenschatdidactiek binnen het totale lesaanbod  
is geborgd.
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De Veilige Waterlelie ARBO: RI&E
Preventie-activiteiten vinden jaarlijks plaats.
Ons digitale Veiligheidshandboek wordt AVG-proof 
gemaakt en de bijbehorende protocollen en procedures 
worden opgenomen in WijSnet en Kwaliteitshandboek 
(KHB) van De Waterlelie
Medische en fysieke bekwaamheidstrainingen
Implementatie SEIN breed incidentmeldingssysteem in 
de cloud: SMILE

•  Gesprekkencyclus
•  Taakbeleid
•  Audit
•  Verdere oriëntatie op- en implementatie van digitaal 
 bekwaamheidsdossier en digitaal met personeelsdos- 
 sier
 
•  Inventarisatie aanwezige expertise en borging  
 daarvan
•  Aanwezige expertise onderdeel maken van het inwerk 
 plan voor nieuwe medewerkers
•  Start maken met een onderzoek volgens de notitie  
 OASE 2.0
 

Professionalisering aanbod vanuit het PO SWV PAON 
Haarlemmermeer:
Leergang: “Samenwerken onder spanning” 
“De trein van Boos naar Middel”. 
Het is een oplossingsgerichte gespreksmethodiek waarbij 
je reflecteert op je eigen handelen en zicht krijgt op jouw 
behoeftes en grenzen binnen een samenwerking met je 
collega’s, leerlingen en ouders. 
Confronterend, verhelderend en leerzaam.

De training wordt aangeboden op De Waterlelie en kan bij 
onvoldoende cursisten opengesteld worden voor profes-
sionals uit het SWV PAON Haarlemmermeer.

De Veilige Waterlelie ARBO: RI&E

IPB:

OASE 2.0 Onderzoek Advies Scholing en Expertise
We zijn een onderzoekende school met onder- 
zoekende professionals die weten wat werkt bij  
leerlingen met epilepsie.

Professionalisering aanbod vanuit het PO SWV  
PAON Haarlemmermeer:
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Bijlage 2  

Thema

80 jarig Jubileum festiviteiten 
vanaf Februari 2019

Implementatie WijSnet: hèt sharepoint van de  
Waterlelie is zichtbaar en werkt om kennis te delen  
en te halen en is AVG proof.

PR: De Waterlelie is bekend bij onze externe partners.  

De Waterlelie onderwijscyclus in 4D werkt door 
samen met de leerlingen en de ouders/verzorgers 
continue aandacht te hebben voor de ontwikkeling  
en de prestaties van hun kind en onze leerling.  
(zie voor meer info onder het kopje onderwijs op de 
website www.dewaterlelie.net )

Behaalde resultaten

Opening, Fancy Fair Familiedag, Reunie en personeels-
feest hebben plaatsgevonden.
Alle deze onderdelen waren een groot succes

Deze grote verandering riep in het begin van het school-
jaar veel vragen en onduidlijkheden op. Ondertussen is 
iedereen gewend en werkt (bijna) alles goed.
 
De PR commissie heeft diverse materialen ontwikkeld 
in samenwerking met collega’s; flyer SO, flyer VSO, flyer 
Waterlelie, banners, schoolkalender voor ouders.

Open dag van De Waterlelie heeft plaatsgevonden en 
was een groot succes. 

PR comm start in het tweede kwartaal van 2019 een 
onderzoek naar de herkomst van onze leerlingen, van de 
afgelopen 2 schooljaren. Dit onderzoek vindt plaats om 
een antwoord te vinden op ons dalend leerlingenaantal.

Aanvulling 5 juli 2019: Het onderzoek naar de herkomst 
van onze leerlingen heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Begin van het nieuwe schooljaar gaan we hier verder 
mee aan de slag. Ondertussen is het leerlingenaantal 
gestegen.

• De eerste trendanalyses zijn gemaakt aan de hand  
 van de invoering van de nieuwe schoolstandaard van  
 de Waterlelie

•  Het vormen van sub-lesgroepen binnen de klassenset- 
 ting en de manier van evalueren is doorontwikkeld.

•  Er is in het VSO een start gemaakt met de implemen- 
 tatie van de Citotoetsen arbeid en dagbesteding voor  
 de leerroutes 3,4a en 4b. Binnen leerroute 1 en 2 blijven  
 de ZML toetsen bestaan.

Dit is de evaluatie van het jaarplan van De Waterlelie, onderwijs  
en expertisecentrum te Cruquius, voor schooljaar 2018-2019

Evaluatie Jaarplan 2018-2019  
werkveld onderwijs
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Samenwerking SEIN: Eén kind-één plan.  
De betrokken medewerkers van SEIN investeren in  
het optimaliseren van de diverse werkrelaties binnen:
•  het onderwijs zorg arrangement DAC-WL 
 Het team en onze externe partners kennen in juli 
 2019 de mogelijkheden van het WL-DAC OZA- 
 arrangement. De procedures/werkwijzen zijn juli 
 2019 binnen de OZA-groep bekend en opgenomen  
 in WijSnet en KHB Onderwijszorggroep SO-leeftijd,  
 onderzoek is nodig
•  de opvang van de observatie leerlingen van de  
 Observatie Kliniek Jeugdigen (OKJ)
•  het begeleiden van de leerlingen die in Langverblijf  
 wonen.

Expertteam leesbevordering: 
De leerlingen en de teamleden maken optimaal 
gebruik van de schoolbieb middels het digitale uit-
leensysteem.

Expertteam Rekenen: 
De leerlingen en de teamleden werken met de nieuwe 
rekenmethode Getal en Ruimte. De rekentaal wordt 
ook in gebaren aangeboden

Expertteam Gezonde school:  
Bewegen en Sport: In juni 2019 zijn 30 bewegend  
leren oefeningen voor rekenen en mondelinge taal 
gedocumenteerd.

•  Er is in het SO een start gemaakt met de implementatie 
 van de Citotoetsen 3.0 voor de hogere leerroutes.  
 De ZML toetsen blijven daarnaast bestaan binnen de  
 lagere leerroutes. 

•  Social Schools is geïmplementeerd en het hele team 
 gebruikt Social Schools als wederzijds communicatie 
 middel van/naar ouder(s) en/of verzorger(s).

OZA- traject:
Presentatie van VSO OZA arrangement heeft tijdens het 
SamSam congres plaatsgevonden.
In het tweede kwartaal van 2019 heeft de evaluatie VSO 
OZA plaatsgevonden. Beleidsstukken en bijbehorende 
documenten, zoals een geïntegreerd VSO OZA OPP zijn 
vastgesteld.
In datzelfde kwartaal heeft ook de oriëntatie op SO OZA 
arrangement plaatsgevonden. 

Digitaal uitleensysteem is geïmplementeerd en  
geëvalueerd. VSO stage is gestart. 
De bieb is officieel ingericht en geopend.

• methode is aangeschaft
• presentatie van de methode heeft plaatsgevonden.
• digitale leeromgeving is inmiddels toegankelijk ter  
 ondersteuning van de methode.
• de leerdoelen van de methode zijn naast de CED- 
 doelen gelegd. Er heeft een inventarisatie plaats  
 gevonden hoe de methode ondersteunend is aan ons  
 rekenonderwijs. 
• inventarisatie rekenmaterialen die al in school aanwezig  
 zijn en nog besteld moet worden. 
• Oriëntatie aanvullende materialen voor klokkijken en  
 geld rekenen.

28 mei 2019 Expertisedag Bewegend Leren
Tien groepen hebben deelgenomen aan de Nationale 
Buitenlesdag
Bewegend Leren oefening klaar, zowel digitaal op Wijsnet 
als hardcopy.
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27 mei 2019 document Handelingsadviezen gepresen-
teerd en uitgedeeld aan collega’s, daarnaast geplaatst 
op Wijsnet.
Intervisie geëvalueerd.

Wij hebben, na het inwinnen van informatie bij verschil-
lende scholen, de cursus A&S en onderzoek op internet, 
een keuze gemaakt uit 3 portfolio’s: Milestones, Mijn 
Bewijsstukken en Inctrl.nl.
Daarnaast hebben wij een eigen portfolio ontworpen 
(deels digitaal, deels analoog).
Op basis van verschillende criteria hebben wij gekozen 
voor Inctrl. en dit aan het MT voorgelegd. Plan nog niet 
goedgekeurd. Hierover hebben we overleg gehad met 
MT. Het MT wil graag aanvullende informatie. Na goed-
keuring MT wordt het voorgestelde portfolio aan het vol-
ledige schoolteam voorgelegd, voor ≥80% instemming.

IBL-leerlingen zijn inmiddels opgenomen in het sta-
gerooster. De leerlingen draaien nog niet mee in het 
beoordelingsprogramma.  

1.Na evaluatie is besloten de NSR definitief in te voeren 
met enige wijzingen.
2. Social Schools is met succes ingevoerd. Evaluatie heeft 
plaatsgevonden en zijn besproken met ICT-werkgroep. 
Deze zal voor zo ver mogelijk de gevraagde wijzigingen 
invoeren.
De handleiding van Social Schools wordt in het Kwali-
teitshandboek opgenomen.
3. Gewijzigde oudergesprekscyclus is ingevoerd, geëvalu-
eerd en enkele punten zijn aangepast. Onderzoeksvraag: 
Hoe betrekken we leerlingen bij de oudergesprekken?

Regelmatig zijn er op maandag en donderdag (nieuwe) 
Teachtechnieken gepresenteerd door collega’s.

Gebaren bij de begrippen uit de vaklessen zijn ingeoefend 
met het team. PPVT is afgenomen.
Er is een presentatie gegeven over semantiseren in de 
IO’s.
Oriëntatie nieuw taalprogramma door bezoek aan NOT.
Bezoek aan internationale taalklas.

Expertteam Gedrag: Welzijn en Veiligheidsbeleving
Een naslagwerk met pedagogische handelingsadviezen 
en protocollen is ontwikkeld. Er heeft 3x een intervisie  
bijeenkomst plaatsgevonden op basis van een actuele 
casus om o.a. het reflecterend vermogen op eigen  
pedagogisch handelen te vergroten.

Expertteam arbeidstoeleiding en stage:

Expertteam Educatief Partnerschap:

Expertteam Teach:

Expertteam mondelinge taal: woordenschatonderwijs
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Preventie- activiteiten hebben plaatsgevonden
Bekwaamheidstrainingen en ontruimingsoefeningen 
hebben plaatsgevonden in september en oktober 2018. 
De BHV-ers en EHBO-ers hebben hun jaarlijkse certifi-
cering gevolgd.
Actualiseren Veiligheidshandboek en opname van de 
protocollen en procedures in Kwaliteitshandboek is een 
start meegemaakt, maar krijgt een vervolg in schooljaar 
2019-2020

audit groeps- en vakleerkrachten door adjunct-direc-
teuren heeft plaatsgevonden, gevolgd door startgesprek. 
Taakbeleid-gesprekken 2018-2019 hebben plaatsge-
vonden en de observaties bij de klassenassistenten heeft 
plaatsgevonden
• Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken  
 met al het personeel vinden0 plaats volgens planning.
• Oriëntatie op digitaal bekwaamheidsdossier en  
 digitaal personeelsdossier is gestart.
• Taakbeleidsgesprekken 2019-2020 vinden plaats in  
 juni, juli, augustus en september.

Notitie OASE 2.0 is uitgewerkt en gereed
OASE projectgroepen zijn afgeschaft. 
In plaats daarvan is de OASE Denktank samengesteld en 
werkt volgens plan

 

De Veilige Waterlelie ARBO: RI&E

Integraal personeelsbeleid

OASE 2.0 Onderzoek Advies Scholing en Expertise
We zijn een onderzoekende school met onderzoeken-
de professionals die weten wat werkt bij leerlingen met 
epilepsie.



Arbeidstoeleiding & stages 

Begeleiding naar de best passende  
werkplek voor iedere leerling!

Wat vind ik leuk en wat kan ik goed?
Testen ‘Wat kan ik en wil ik’ en  
oriënterende groepsstages bij:

Kijken naar kansen!
Per leerling kijken wij of een groepsstage en/of een individuele stage in de eigen  
woonomgeving een optie is. Ouders worden in deze twee leerjaren actief betrokken  
bij het zoeken naar mogelijkheden dichtbij huis. 

•  Leerdoelen: iedere leerling bouwt in deze leerjaren verder aan eigen ontwikkeling
•  Hoe vaak: drie dagen groepsstage en/of individuele stages per week
•  Certificaten: Indien mogelijk kan de leerling opgaan voor certificering werken  
 in de keuken of deelcertificaten binnen de horeca
•  Begeleiding door groepsleerkracht, groepsstagebegeleider en stagecoach
•  Beoordeling stageboekje en portfolio: vier verslagen per jaar 

Oefenen in het echt! 
Stages met het oog op de toekomstige werkplek van de leerling. Denk hierbij aan  
schoonmaak, horeca, groen, techniek, magazijn, winkel, dierverzorging en creatief werk.

Leerjaar  
3

Leerjaar  
4

Leerjaar  
5 en 6

•  Leerdoelen: individuele leerdoelen  
   staan centraal
•  Hoe vaak: twee dagen stage per week op 
 twee verschillende plekken per schooljaar

•  Zorginstellingen
•  Sociale werkvoorziening
•  Dagbestedingscentrum
•  Supermarkt
•  Groot winkelbedrijf
•  Tuincentrum
•  Kantine
•  Zorgboerderij en kinderboerderij

• Leerdoelen: leren werken en kennismaken  
 met eigen arbeidshouding
•  Hoe vaak: één dag groepsstage per week op  
 twee verschillende plekken per schooljaar
•  Begeleiding door groepsleerkracht  
 en groepsstagebegeleider
•  Leerlingenvervoer door busje of OV
•  Beoordeling stageboekje en portfolio:  
 vier verslagen per jaar 

•  Begeleiding door groepsleerkracht en  
 groepsstagebegeleider
•  Leerlingenvervoer door busje of OV
•  Beoordeling stageboekje en portfolio:  
 vier verslagen per jaar 

Vragen over begeleiding naar de best passende werkplek voor uw kind?  
Bel met het stagebureau op 023 548 33 33  |  dewaterlelie.net

Arbeidstoeleiding & stages 

Begeleiding naar de best passende  
werkplek voor iedere leerling!

Wat vind ik leuk en wat kan ik goed?
Testen ‘Wat kan ik en wil ik’ en  
oriënterende groepsstages bij:

Kijken naar kansen!
Per leerling kijken wij of een groepsstage en/of een individuele stage in de eigen  
woonomgeving een optie is. Ouders worden in deze twee leerjaren actief betrokken  
bij het zoeken naar mogelijkheden dichtbij huis. 

•  Leerdoelen: iedere leerling bouwt in deze leerjaren verder aan eigen ontwikkeling
•  Hoe vaak: drie dagen groepsstage en/of individuele stages per week
•  Certificaten: Indien mogelijk kan de leerling opgaan voor certificering werken  
 in de keuken of deelcertificaten binnen de horeca
•  Begeleiding door groepsleerkracht, groepsstagebegeleider en stagecoach
•  Beoordeling stageboekje en portfolio: vier verslagen per jaar 

Oefenen in het echt! 
Stages met het oog op de toekomstige werkplek van de leerling. Denk hierbij aan  
schoonmaak, horeca, groen, techniek, magazijn, winkel, dierverzorging en creatief werk.

Leerjaar  
3

Leerjaar  
4

Leerjaar  
5 en 6

•  Leerdoelen: individuele leerdoelen  
   staan centraal
•  Hoe vaak: twee dagen stage per week op 
 twee verschillende plekken per schooljaar

•  Zorginstellingen
•  Sociale werkvoorziening
•  Dagbestedingscentrum
•  Supermarkt
•  Groot winkelbedrijf
•  Tuincentrum
•  Kantine
•  Zorgboerderij en kinderboerderij

• Leerdoelen: leren werken en kennismaken  
 met eigen arbeidshouding
•  Hoe vaak: één dag groepsstage per week op  
 twee verschillende plekken per schooljaar
•  Begeleiding door groepsleerkracht  
 en groepsstagebegeleider
•  Leerlingenvervoer door busje of OV
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•  Leerlingenvervoer door busje of OV
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Vragen over begeleiding naar de best passende werkplek voor uw kind?  
Bel met het stagebureau op 023 548 33 33  |  dewaterlelie.net
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Bijlage 3



De Waterlelie biedt iedere leerling elke dag kans tot ontwikkeling.
dewaterlelie.net

Arbeidsvoorbereiding 
en -training 

Individuele stages 
en groepsstages (Oriënterende) groepsstages, 

individuele stages en testen: 
‘Wat kan ik en wil ik’ 12-13 jaar

15 – 18 jaar

14 – 15 jaar

(Arbeidsmatige) 
dagbesteding

Doorleren 
(entree/MBO)

Indicatie  
beschut werk

Indicatie
banenafspraak

Arbeidsvermogen?18 jaar en wat dan…?

IVIO-diploma’s

Begeleid Ontdekkend Leren 
(BOL/EIM*)

KPC-certificatenAlgemene arbeidscompetenties 
(eigen leerdoelen)

Specifieke arbeidscompetenties  
(eigen leerdoelen)

Stageverslagen

*Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) leert leerlingen zelf  
 problemen op te lossen, zelfstandig te werken en verant- 
 woordelijkheid te nemen. Het is een toepassing van het  
 Eigen Initiatief Model (EIM). Leerlingen leren zelf nadenken.

UWV

Start

Finish

Arbeidstoeleiding & stages 
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Bijlage 4  Afkortingen

AVO  Algemeen Vormend Onderwijs
CLZ  Commissie Leerlingen Zorg
CVB  Commissie van Begeleiding
GGD  Gemeentelijke gezondheidsdienst
IBL  Intensief begeleide Leerlingen
IBP  Individueel Begeleidings Plan (SEIN)
KSO  Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs
LECSO  Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs
LG  Lichamelijk Gehandicapten
LWOE  Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
LZK  Langdurig Zieke Kinderen
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs
MG  Meervoudig Gehandicapten
MR  Medezeggenschapsraad
OKB  Onderwijskundig Begeleider (LWOE)
OPP  OntwikkelingsPerspectiefPlan
OR  Ouderraad
OZA  Onderwijs Zorg Arrangement
PABO  Pedagogische Academie Basis Onderwijs
PAON  Passend Onderwijs
PO  Primair Onderwijs
SBO  Speciaal Basisonderwijs
SEIN  Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
SO  Speciaal Onderwijs
SWV  Samenwerkingsverband
TLV  Toelaatbaarheidsverklaring
VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs
VO  Voortgezet Onderwijs
WA  Wettelijke Aansprakelijkheid
ZMLK  Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK  Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen
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