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Uitstroombestemming

De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met 
didactische, medische, psychologische en sociaal- emotionele gegevens. Verandering in 
deze gegevens kan voor de leerling leiden tot plaatsing in een andere leerroute passend bij 
de uitstroombestemming.

School De Waterlelie
Spieringweg 801  |  2142 ED Cruqius  |  Telefoon: 023-5483333

nodigt u uit voor een

Maandag 1 feb t/m 
donderdag 18 feb. 

Rondleiding/kennismaking 
tijdens onze open schooldagen. 

Vooraf reserveren is in deze tijd 
noodzakelijk.

b

School De Waterlelie 
Spieringweg 801  |  2142 ED Cruquius  |  Telefoon: 023-5483333

Maandag 7 februari  
t/m vrijdag 18 februari.

Rondleiding tijdens onze open schooldagen.  

Maandag 6 februari  
t/m vrijdag 17 februari.

Vooraf reserveren is noodzakelijk.



De Waterlelie heeft 
een schoolstandaard 
met vijf leerroutes. 

School De Waterlelie  
heeft het!

De Waterlelie is een 
school waar leerlingen 
zich willen ontwikkelen

Een stimulerende leeromgeving

Prachtige faciliteiten

Een fijn onderwijsleerklimaat

In een prachtige omgeving

Een plek om tot ontplooiing te komen

De Waterlelie biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar voor 
Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen, Praktijkonderwijs (PRO) 
leerlingen, leerlingen met epilepsie en/of aanverwante medische/
neurologische aandoeningen of een lichamelijke beperking.

In de hoop dat u nieuwsgierig geworden bent nodigen wij u van harte uit voor een 
rondleiding/kennismaking tijdens onze open schooldagen. Deze rondleidingen 
zijn er voor leerlingen, ouders en verzorgers die op zoek zijn naar andere of ver-
volgschool. Andere belangstellenden ontvangen wij graag na de Coronaperiode. 
 
Van maandag 1 februari t/m donderdag 18 februari is er de mogelijk-
heid voor een rondleiding/kennismaking op school De Waterlelie. 

De rondleidingen zullen Coronaproef plaatsvinden op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 15.00 en 17.15 uur.  Wij geven U een rondleiding waarbij u een 
volledige indruk krijgt van hetgeen De Waterlelie te bieden heeft. 

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 0235483333

Voor informatie kunt u kijken op onze website www.dewaterlelie.net 
onder het kopje onderwijs. U kunt ook contact opnemen met:  

Mw. José van Veen  adjunct directeur afdeling SO 
 j.v.veen@dewaterlelie.net  
Mw. Maren Parmentier  adjunct directeur afdeling VSO 
m.parmentier@dewaterlelie.net 

Voor uitleg zie achterzijde

De Waterlelie is tevens expertisecentrum voor Onderwijs en 
Epilepsie en onderdeel van SEIN. 

De Waterlelie biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar voor 
Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen, Praktijkonderwijs (PRO) 
leerlingen, leerlingen met epilepsie en/of aanverwante medische/
neurologische aandoeningen of een lichamelijke beperking.
 
De Waterlelie is tevens expertisecentrum voor Onderwijs en 
Epilepsie en onderdeel van SEIN. 

Graag nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding/kennismaking tijdens onze  
open schooldagen. Deze rondleidingen zijn er voor leerlingen en hun ouders en  
verzorgers die op zoek zijn naar een andere of vervolgschool. 

Van maandag 6 februari t/m vrijdag 17 februari is er de mogelijkheid 
voor een rondleiding op school De Waterlelie.  
De rondleidingen zullen plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag  
van 12.00 tot 14.15 uur en op dinsdag en donderdag 09.30 tot 11.45 uur.  
Wij geven u een rondleiding waarbij u een volledige indruk krijgt van hetgeen  
De Waterlelie te bieden heeft. 

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 0235483333 

Voor informatie kunt u kijken op onze website www.dewaterlelie.net onder het kopje 
Onderwijs. U kunt ook contact opnemen met: 

Mw. José van Veen          adjunct directeur afdeling SO   
j.v.veen@dewaterlelie.net
Mw. Maren Parmentier    adjunct directeur afdeling VSO  
m.parmentier@dewaterlelie.net



De Waterlelie heeft 
een schoolstandaard 
met vijf leerroutes. 

School De Waterlelie  
heeft het!

De Waterlelie is een 
school waar leerlingen 
zich willen ontwikkelen

Een stimulerende leeromgeving

Prachtige faciliteiten

Een fijn onderwijsleerklimaat

In een prachtige omgeving

Een plek om tot ontplooiing te komen

De Waterlelie biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar voor 
Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen, Praktijkonderwijs (PRO) 
leerlingen, leerlingen met epilepsie en/of aanverwante medische/
neurologische aandoeningen of een lichamelijke beperking.

In de hoop dat u nieuwsgierig geworden bent nodigen wij u van harte uit voor een 
rondleiding/kennismaking tijdens onze open schooldagen. Deze rondleidingen 
zijn er voor leerlingen, ouders en verzorgers die op zoek zijn naar andere of ver-
volgschool. Andere belangstellenden ontvangen wij graag na de Coronaperiode. 
 
Van maandag 1 februari t/m donderdag 18 februari is er de mogelijk-
heid voor een rondleiding/kennismaking op school De Waterlelie. 

De rondleidingen zullen Coronaproef plaatsvinden op maandag, dinsdag en 
donderdag tussen 15.00 en 17.15 uur.  Wij geven U een rondleiding waarbij u een 
volledige indruk krijgt van hetgeen De Waterlelie te bieden heeft. 

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 0235483333

Voor informatie kunt u kijken op onze website www.dewaterlelie.net 
onder het kopje onderwijs. U kunt ook contact opnemen met:  

Mw. José van Veen  adjunct directeur afdeling SO 
 j.v.veen@dewaterlelie.net  
Mw. Maren Parmentier  adjunct directeur afdeling VSO 
m.parmentier@dewaterlelie.net 

Voor uitleg zie achterzijde

De Waterlelie is tevens expertisecentrum voor Onderwijs en 
Epilepsie en onderdeel van SEIN. 

De Waterlelie biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 18 jaar voor 
Zeer Moeilijk Lerende (ZML) leerlingen, Praktijkonderwijs (PRO) 
leerlingen, leerlingen met epilepsie en/of aanverwante medische/
neurologische aandoeningen of een lichamelijke beperking.
 
De Waterlelie is tevens expertisecentrum voor Onderwijs en 
Epilepsie en onderdeel van SEIN. 

Graag nodigen wij u van harte uit voor een rondleiding/kennismaking tijdens onze  
open schooldagen. Deze rondleidingen zijn er voor leerlingen en hun ouders en  
verzorgers die op zoek zijn naar een andere of vervolgschool. 

Van maandag 6 februari t/m vrijdag 17 februari is er de mogelijkheid 
voor een rondleiding op school De Waterlelie.  
De rondleidingen zullen plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag  
van 12.00 tot 14.15 uur en op dinsdag en donderdag 09.30 tot 11.45 uur.  
Wij geven u een rondleiding waarbij u een volledige indruk krijgt van hetgeen  
De Waterlelie te bieden heeft. 

Bel nu voor een afspraak en reserveer vooraf: 0235483333 

Voor informatie kunt u kijken op onze website www.dewaterlelie.net onder het kopje 
Onderwijs. U kunt ook contact opnemen met: 

Mw. José van Veen          adjunct directeur afdeling SO   
j.v.veen@dewaterlelie.net
Mw. Maren Parmentier    adjunct directeur afdeling VSO  
m.parmentier@dewaterlelie.net



Vijf leerroutes

1 2 3 4a 5
4b

Afdeling SO

Afdeling VSO

Schoolverlaters

uitstroomprofi el vervolgonderwijs

Uitstroomperspectief (UPP)  

SO
ZMLK

VSO
ZMLK

Belevingsge-
richte dagbe-

steding 

Taakgerichte 
en activerende 
dagbesteding

Beschutte 
arbeid

(Beschutte)
arbeid

VSO
ZMLK

VSO
ZMLK

PRO
(Z)MLK

Extern 
PRO/

VMBO/
BBL

SO
ZMLK

SO
(Z)MLK SO

Uitstroombestemming

De leerroute wordt vastgesteld vanuit het ontwikkelingsperspectief, rekening houdend met 
didactische, medische, psychologische en sociaal- emotionele gegevens. Verandering in 
deze gegevens kan voor de leerling leiden tot plaatsing in een andere leerroute passend bij 
de uitstroombestemming.

School De Waterlelie
Spieringweg 801  |  2142 ED Cruqius  |  Telefoon: 023-5483333

nodigt u uit voor een

Maandag 1 feb t/m 
donderdag 18 feb. 

Rondleiding/kennismaking 
tijdens onze open schooldagen. 

Vooraf reserveren is in deze tijd 
noodzakelijk.

b

School De Waterlelie 
Spieringweg 801  |  2142 ED Cruquius  |  Telefoon: 023-5483333

Maandag 7 februari  
t/m vrijdag 18 februari.

Rondleiding tijdens onze open schooldagen.  

Maandag 6 februari  
t/m vrijdag 17 februari.

Vooraf reserveren is noodzakelijk.


