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Voorwoord 
 

 

Maastricht, juli 2022 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Hierbij presenteren wij u de schoolgids van de Campus Special Needs. In deze campus trekken de Jan Baptist SO en VSO, 

Don Bosco SO en VSO, IvOO SO en VSO AD als scholen (c.q. units) speciaal en voortgezet speciaal onderwijs de komende 

jaren gezamenlijk op in de onderwijsontwikkelingen en huisvesting. In de navolgende hoofdstukken beschrijven we 

beknopt belangrijke ontwikkelingen waar we als campus op willen inspelen en onze collectieve ambitie. 

 

De algemene visie is vertaald naar een beknopte visie en deze is opgenomen in hoofdstuk vier van deze schoolgids. Via 

andere communicatiemiddelen zullen we u informeren over de activiteiten die worden georganiseerd en over andere 

voor u belangrijke zaken. 

 

Heeft u vragen over deze schoolgids(en) dan kunt u zich wenden tot de schoolleiding. 

 

Wij wensen u veel leesplezier, namens de adjunct-directeuren en alle personeelsleden van CSN (IvOO AD/Don Bosco SO 

en VSO, Jan Baptist SO en VSO) 

 

Diana Paulussen, 

Algemeen Directeur 

 

 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Het schoolbestuur  

 
Onze school is onderdeel van een groter geheel. MosaLira is de overkoepelende stichting voor 21 scholen en 
onderwijsvoorzieningen in Maastricht. Onze scholen hebben elk een eigen karakter en eigen specialisaties, al zijn ze bijna 
allemaal Gezonde en Veilige scholen. Daardoor is er voor iedere leerling een passende school, een plek om zichzelf te zijn. 
Op onze scholen vieren we de verschillen en zijn we voortdurend op zoek naar manieren om nog slimmer te leren. 
Onderwijsprofessionals wisselen kennis en ervaring uit. Ook werken we nauw samen met kindpartners, bijvoorbeeld voor 
de tussen-en buitenschoolse opvang op al onze locaties. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis om uit te groeien 
tot wie ze zijn. En vergroten we dag na dag, les na les, hun én onze wereld. Altijd met het ultieme doel: goed onderwijs 
voor al onze leerlingen.  
  
MosaLira werkt volgens het Rijnlands gedachtegoed. Dat betekent dat het primaire proces centraal staat. Waarde is 
belangrijker dan winst: de kwaliteit van ons onderwijs, werkplezier, vitaliteit en gezondheid zijn zaken die tellen. De 
ontwikkeling van expertise en beleid ontstaat vanuit ieders professionaliteit en leiderschap. Daarbij gaan we uit van 
vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Hoewel ons organogram hiërarchisch oogt, bepaalt de directeur samen met het 
team en de medezeggenschapsraad hoe we omgaan met onze middelen om de ontwikkeling van onderwijs en personeel 
zo goed mogelijk te waarborgen.   
  
De directeuren sturen in de lijn samen met het College van Bestuur, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken en is belast met het goedkeuren van de besluiten van het 
College van Bestuur. Ook geeft de Raad van Toezicht advies en is zij formeel werkgever voor het College van Bestuur. Het 
College van Bestuur wordt ondersteund door het Dienstencentrum en het Servicebureau. Via de medezeggenschaps- en 
leerlingenraden oefenen ook medewerkers, ouders en leerlingen invloed uit op het beleid. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) voert regelmatig overleg met het College van Bestuur.  
 
 

  
De adresgegevens van MosaLira zijn:  
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding   
Withuisveld 22, 6226 NV Maastricht  
Tel.:  043-35 40 133   
E-mail:  info@mosalira.nl   
website: www.mosalira.nl  
 

 

 

 

 

  

mailto:info@mosalira.nl
http://www.mosalira.nl/
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2. Passend primair onderwijs in Zuid-Limburg   

 
Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. 
Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod; 
voor alle leerlingen een passende plek.   
  
Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:   

Regio Westelijke Mijnstreek:   Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.  
Regio Maastricht-Heuvelland:   Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan 

de Geul  
Regio Parkstad:   Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Simpelveld en Voerendaal.  
  
Schoolondersteuningsprofiel   
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan 
leerlingen kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school en het 
samenwerkingsverband.   
  
Onderwijsondersteuning   
De onderwijsondersteuning bestaat uit 5 niveaus:  

Ondersteuningsniveau 1:   Onderwijs in de groep  
Ondersteuningsniveau 2:   Ondersteuning in de groep  
Ondersteuningsniveau 3:   Ondersteuning op school met interne deskundigen  
Ondersteuningsniveau 4:   Ondersteuning op school met externe specialisten  
Ondersteuningsniveau 5:   Extra ondersteuning speciaal (basis)onderwijs  
  
Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 4). Dit doen zij zelf of met behulp 
van netwerkpartners. Bij verschil van inzicht over de inzet van onderwijsondersteuning in niveau 1 t/m 4, voorziet het 
samenwerkingsverband in onafhankelijk extern deskundig advies. Ondersteuningsniveau 5 is extra ondersteuning op het 
speciaal (basis)onderwijs. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig.   
  
Gemeentelijke ondersteuning   
Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de 
gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de 
onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het 
kader van de Jeugdwet.   
  
Zorgondersteuning   
Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders 
afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd.   
  
Knooppunt   
Indien een school onvoldoende tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt een 
knooppunt georganiseerd. In het knooppunt zitten kernpartners (ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, 
leerplicht en gemeentelijke toegang) en incidentele partners. Partners sluiten aan op maat en naar behoefte.   
  
Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs   
Ouders melden hun kind schriftelijk (minimaal 10 weken voor de gewenste plaatsing) aan bij een school van voorkeur.   
  
Aanmelding betekent niet automatisch plaatsen.   
Aan een verzoek tot aanmelding geeft een school gehoor. De afspraak is dat niet mondeling wordt doorverwezen. Er is 
geen uniform aanmeldformulier vanuit het samenwerkingsverband voorgeschreven. Besturen en scholen hanteren eigen 
formulieren; deze staan altijd op de website van de school.   
  



 

 

 

De plaatsingstermijn start vanaf het moment dat een ouder het kind schriftelijk aanmeldt bij een school. Ouders stellen 
de school op de hoogte als zij weten of vermoeden dat hun kind ondersteuning nodig heeft. De school van aanmelding 
vraagt altijd informatie op bij de school van herkomst of de kinderopvang (bij eerste aanmelding). Deze informatie is 
noodzakelijk om te beoordelen of de school van aanmelding de ondersteuning kan bieden die het kind nodig heeft.   
De school beslist, binnen zes weken na schriftelijke aanmelding, of het kind kan worden toegelaten. Deze periode kan 
met vier weken worden verlengd. Als de school niet kan plaatsen, zoekt de school (of het schoolbestuur) een passende 
onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
Belangrijk daarbij is dat een goede balans wordt gevonden tussen de mogelijkheden van het kind, de wensen van ouders 
en de mogelijkheden van scholen.   
  
Als extra ondersteuning in het speciaal (basis)onderwijs nodig is, dan wordt een toelaatbaarheidstraject gestart via de 
trajectbegeleider van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt of en voor hoelang een leerling 
toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs.   
  
Stapt een leerling over naar een andere school, dan zorgen de betrokken scholen - in overleg met de ouders - voor een 
goede, soepele overgang en informatieoverdracht volgens de afspraken binnen het samenwerkingsverband.   
Informatie samenwerkingsverbanden   
  
Voor meer informatie en contactgegevens: zie www.passendonderwijszuid.nl. Hier is ook de medezeggenschap in het 
samenwerkingsverband (OPR) opgenomen.   
  

 

  

http://www.passendonderwijszuid.nl/
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3. Campus Special Needs  

3.1 Inleiding 
 

De collectieve ambitie van de Campus is in lijn met die van MosaLira verwoord in onze missie, visie en de kernwaarden. 

We beschrijven waar we in essentie voor staan of toe dienen. In onze visie hebben we weergegeven hoe we de toekomst 

zien: welk beeld hebben we daarvan, wat is de onderwijsvisie en ook de visie op samenwerking en aansturing. Uit onze 

kernwaarden blijkt hoe we willen werken om onze visie te realiseren.  

 

Elk kind wil van nature zelf leren, wij noemen dat intrinsieke motivatie. In ons DNA zit een enorm ontwikkelpotentieel en 
dat zorgt ervoor dat we leren eten, drinken, lopen, lezen, ontdekken, samenwerken en ons verdiepen in de ander. We 
verwonderen ons over de wereld om ons heen en bewonderen wat deze wereld ons te bieden heeft. Als zodanig is elk 
kind al op unieke wijze toegerust voor de eigen ontwikkeling.  
  
Wij onderwijzen en ondersteunen onze leerlingen om de verbinding met de wereld aan te gaan. Wij bestaan, opdat het 
potentieel van elk kind tot wasdom kan komen. Graag werken wij elke dag aan het ‘willen’ leren van leerlingen. Wij 
omringen kinderen met kennis, hebben hoge verwachtingen, wij bemoedigen, geven vertrouwen en waardering.  
 
Onze missie is ‘kinderlijk’ eenvoudig: Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen. 
  
Deze missie vertalen we naar de ‘Campus Special Needs‘ die er is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die onze 
specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ons motto daarbij is: iedere 
leerling doet ertoe! Binnen de Campus Special Needs (CSN) richten wij ons drie doelgroepen.   

• leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten gevolge van hun IQ;  

• leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten gevolge van hun ontwikkeling en gedrag; 

• leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die een kleine, veilige setting nodig hebben om überhaupt tot leren te 

komen.  
Zie pagina 10 tot en met 14 voor nadere informatie over de school waar uw kind naar toe gaat of wil gaan.  
  
Wij bereiden onze leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Daarbij richten wij ons nadrukkelijk 
ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Wij werken daarvoor nauw samen met SBO de Talententuin en onze 
netwerkpartners in onder meer onderwijs en jeugdhulp. Wij werken vanuit autonomie, betrokken- en voorspelbaarheid. 
Dit zijn de drie gedeelde kernwaarden die ons verbinden. Ongeacht onze rol of taak zetten wij deze kernwaarden elke dag 
in om ons werk zo goed mogelijk te doen.   
  
Autonomie  

• Wij bieden ruimte voor autonomie aan leerlingen en medewerkers;  

• Wij werken vanuit vertrouwen naar leerlingen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners;  

• Wij werken vanuit duidelijke kaders;  

• Wij nemen en geven verantwoordelijkheid en zijn bereid verantwoording af te leggen.  
  
Betrokkenheid  

• Wij werken met passie voor onze leerlingen;  

• Wij communiceren open naar leerlingen, ouders, elkaar en onze partners;  

• Wij werken in een professionele cultuur, leren van en met elkaar en geven elkaar feedback;  

• Wij zorgen voor draagvlak bij en betrokkenheid van medewerkers.   
  

Voorspelbaarheid  

• Wij bieden onze leerlingen en medewerkers structuur, duidelijkheid en veiligheid;  

• Wij werken vanuit een duidelijke koers en helder kaders;  

• Wij zijn consistent, consequent en coherent in werkwijze en keuzes;  

• Wij communiceren helder en tijdig.  
  



 

 

 

Samen met ouders1 en anderen  
Een goede samenwerking en relatie met ouders staat voor ons op de voorgrond. We bepalen samen met ouders wat de 
leerling nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en samen bepalen we de doelen. Er gelden binnen de campus duidelijke 
regels en we maken samen met de ouders en leerlingen afspraken. Afspraak is afspraak! Samen zijn wij verantwoordelijk 
voor het welbevinden van de leerlingen. Vanuit de campus proberen we steeds meer samenwerkingspartners binnen de 
school te krijgen. De ambitie is dat ouders binnen de campus terecht kunnen voor schoolmaatschappelijk werk tot en met 
de schoolarts of de wijkagent. Meer over samenwerking met de ouders in hoofdstuk zes.  
  
Werken vanuit kwaliteitscultuur  
Kwaliteit staat bij MosaLira hoog in het vaandel en daarom werken we met een kwaliteitshandboek waarin we hebben 
beschreven wat we willen bereiken. Nog belangrijker dan het beschrijven vinden we de kwaliteitscultuur. Alle 
professionals bij CSN streven die kwaliteit na, verbeteren daar waar nodig, reflecteren en spreken elkaar eropaan.  
  
Onderwijsdoelen  
In onze onderwijsdoelen staan de leerlingen centraal. Van een leerling die bij CSN binnenkomt verwachten we iets en we 
monitoren om we samen met de leerling en zijn/haar ouders en verzorgers deze doelen kunnen halen. Soms presteren 
leerlingen beter dan verwacht en stromen ze boven verwachting uit maar soms ook niet. De norm van de inspectie om 
minimaal 75% van de leerlingen op het verwachte niveau uit te laten stromen wordt meestal behaald.   
  

Burgerschap  
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen actief meedoen of mee kunnen gaan doen aan de samenleving en hieraan 
een positieve bijdrage leveren. Om dit te kunnen bereiken werken we aan de houding en de vaardigheden van de 
leerlingen. Wij bieden niet alleen kennis en informatie aan maar zijn ook een oefenplaats voor de kinderen, doordat we 
praktijkonderwijs aanbieden maar ook de op pad gaan met de leerlingen. Burgerschap draagt niet alleen bij aan begrip 
voor democratische waarden en het ontwikkelen van een eigen identiteit maar ook aan gelijke kansen voor iedereen.  
  

 

 

  

 
1 Daar waar ouders staat dient gelezen te worden ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers 
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4. De school van uw kind   
 
CSN-IvOO AD is een school voor speciaal voortgezet onderwijs voor jongens en meisjes van 12 tot en met 18 jaar. We 

geven les op verschillende niveaus, van praktijkgericht onderwijs tot en met vmbo-kader. Heeft uw zoon of dochter 

gekozen voor de route arbeid, dan begeleiden we hem of haar naar een arbeidsplek. Het fijne aan deze vorm van 

onderwijs is dat we op het niveau van uw kind werken, kleine klassen bieden en eventueel extra begeleiding onder 

schooltijd.  

  

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Iedere leerling krijgt les op het eigen niveau en er wordt gewerkt aan het 

gedrag van de leerlingen. We dagen de leerlingen uit om na te denken wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen 

bereiken. Daarom wordt er gewerkt aan zelfinzicht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. We beginnen met het maken van 

een plan, dat noemen we het ontwikkelingsperspectief. Hierin wordt ook afspraken gemaakt. Wij motiveren en 

ondersteunen de leerlingen om eruit te halen wat erin zit. We bieden veel praktijkprogramma aan en laten de leerlingen 

als werknemer oefenen bij bedrijven (stage).    

 

4.2. Samenwerken  
Als een leerling bij ons wordt aangemeld, nodigen we de leerlingen samen met zijn of haar ouders uit voor een 

kennismakingsgesprek. Als het aan ons ligt, zal het zeker niet bij dat ene gesprek blijven. Goed contact met ouders is voor 

ons enorm belangrijk. Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben ouders en school elkaar hard nodig. We 

houden de ouders dan ook zo goed mogelijk op de hoogte van de stappen die een leerling maakt. Zeker de eerste weken 

is er wekelijks contact.   

 

4.2.1. Samen met hulpverleners  

Bij CSN IvOO-AD wordt niet alleen lesgegeven. Samen met hulpverleners bieden we ook extra hulp in de vorm van 

trainingen, sociale vaardigheden, agressieregulatie-trainingen of coaching gericht op de ontwikkelpunten. We betrekken 

de hulpverleners bij het opgestelde plan zodat er ondersteuning kan worden geboden om te komen tot de gewenste 

resultaten. Het aanmelden hiervoor gaat altijd in overleg. Wanneer het echt niet goed gaat met een leerling, dan zijn er 

vaak al verschillende organisaties betrokken. Bijvoorbeeld iemand van Bureau Jeugdzorg, een leerplichtambtenaar of 

hulpverleners. Maar wie doet nou wat? Als meerdere hulpverleners betrokken zijn, stellen wij samen met hen, de leerling 

en de ouders, een plan op.   

 

4.2.2. Samen met Leerplicht  

We werken er samen aan dat een leerling niet verzuimt en maken hier duidelijke afspraken over. Dit doen we met de 

leerling, de ouders, casemanager en regisseur (als die er is) maar ook samen met de leerplichtambtenaar. Het is belangrijk 

dat het verzuim vermindert want alleen dan kan een leerling doorstromen naar een andere school of naar arbeid. Blijkt 

een leerling toch zonder reden niet op school te zijn? Dan wordt er actie ondernomen en leggen we contact met de ouders 

en andere betrokkenen. Samen bespreken we wat er nodig is om weer naar school te gaan, zoals nieuwe afspraken over 

op tijd komen en we geven een duidelijk perspectief met doelen die moeten worden gehaald. In enkele gevallen kan er 

ook een boete of taakstraf worden gegeven door de officier van justitie.  

  

De contactpersoon van onze school is mevrouw Inge Trines, leerplichtambtenaar en VSV Consulent van de Gemeente 

Maastricht.  Leerlingen en ouders kunnen ook rechtstreekst contact met haar leggen, zie haar contactgegevens: Inge 

Trines | Leerplichtambtenaar/VSV consulent I Team Onderwijs | Gemeente Maastricht  

T (043) 350 52 35 | Inge.Trines@maastricht.nl I  Randwijcksingel 22 | Postbus 4902, 6202 TC Maastricht |   

 

 

 

 

mailto:Inge.Trines@maastricht.nl


 

 

 

4.3. Ons aanbod  
 

4.3.1. Vervolgonderwijs - Arbeid - Dagbesteding   

 

Het onderwijs is verdeeld in verschillende uitstroomprofielen met daarin verschillende stamgroepen. Een stamgroep 

heeft een eigen groepsleerkracht. De vakdocenten worden ingezet voor alle groepen.   

 

Arbeid 

Deze afdeling richt zich sterk op toeleiding op de arbeidsmarkt. Het accent ligt op het verwerven van praktische en sociale 

vaardigheden oftewel competenties en arbeidsvaardigheden. De leerlingen leren door middel van praktijkgericht 

onderwijs. Dit is vormgegeven binnen vaklokalen en leerwerkplaatsen op het gebied van, ICT, muziek, drama, groen, 

horeca, hout, enz. Stage vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijsdagprogramma.  

 

Ook wordt er theoretisch gewerkt. Hierbij wordt echter ingestoken op de praktijk/ arbeidsmarkt en worden de leerlingen 

getraind op het gebied van basisvaardigheden zoals Nederlands, rekenen, Engels, zelfredzaamheid en burgerschap. Dit 

alles is gericht op het zo duurzaam mogelijk uitstromen naar een plek op de arbeidsmarkt met een contract. Daarnaast 

worden er in samenwerking met partners een aantal branchegerichte cursussen aangeboden. 

 

Dagbesteding  

De leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden geleerd om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in 

vormen van dagbesteding. Met ondersteuning en begeleiding kunnen een deel van deze leerlingen eenvoudige arbeid 

verrichten in een aangepaste omgeving. Het uitstroomprofiel is gericht op (arbeidsmatige) dagbesteding, wonen, 

vrijetijdsbesteding en burgerschap. In het laatste jaar zoeken wij ook al samen met de leerling, ouders en hulpverleners 

naar een passende uitstroomplek.  

  

Stage  

Binnen alle uitstroomprofielen wordt er gewerkt met stages in verschillende vormen. Er wordt gewerkt met groepsstages 

als ook met individuele stages zowel intern als extern.  Externe stages worden uitgevoerd binnen geaccrediteerd bedrijven 

of instellingen en worden regelmatig bezocht door een stagedocent vanuit school. De leerling komt in aanraking met 

belangrijke aspecten van toekomstig werk. Het leren werken in een arbeidsorganisatie, aanleren van vakvaardigheden en 

beroepshouding staan hierbij centraal.  

 

4.3.2. De randvoorwaarden  

  

Schoolactiviteiten 

Naast de didactische leerlijnen wordt er in de lessen gewerkt aan leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke 

doelen. Leergebiedoverstijgende doelen zijn geformuleerd op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling 

(zelfbeeld, sociaal gedrag), leren leren (werkhouding, aanpakgedrag) en omgaan met media. 

Het onderwijsaanbod met de daarbij behorende einddoelen VSO is afhankelijk van het profiel waarin de leerling 

geplaatst is. Elke leerling van de CSN heeft behoefte aan een (ortho)pedagogisch klimaat, waarbinnen de 

basisbehoeften van de leerling (relatie, competentie en autonomie) geïntegreerd worden in het onderwijsproces, 

waarbij keuzes gemaakt worden ten aanzien van de onderwijsinhouden, de didactische werkvormen en de 

klassenorganisatie.  

Groepsgrootte en groepsindeling  

De gemiddelde groepsgrootte is 8 leerlingen. Afhankelijk van de ontwikkelingsvragen van de leerlingen van de groep kan 

hiervan naar beneden of naar boven worden afgeweken We streven naar een maximale groepsgrootte van 8 leerlingen 

in de onderbouw en 12 leerlingen in de bovenbouw. Wij houden bij het samenstellen van de groepen rekening met de 
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didactische behoeften van de leerling en de sociale wisselwerking tussen de leerlingen in de groep. De leerlingen worden 

ingedeeld in programma op basis van het ontwikkelingsniveau, competenties en uitstroomperspectief.  

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Leerlingbegeleiding op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt op onze school extra aandacht. Er wordt 

onder andere aandacht besteed aan: 

• inzicht in eigen emoties en in die van anderen 

• Adequaat en passend reageren op sociale situaties 

• een positief en realistisch zelfbeeld 

• inzicht in omgangsvaardigheden 

• zo zelfstandig problemen leren oplossen 

• inzicht in etnische groepen 

 

Sociale vaardigheidstraining 

Binnen alle groepen is veel aandacht en tijd voor het oefenen van vaardigheden in het omgaan met elkaar. Situaties 

worden bewust gecreëerd of gezocht (bijv. winkels) om de leerlingen in de gelegenheid te stellen zich zaken eigen te 

maken als begroeten en jezelf voorstellen, afscheid nemen, hulp vragen en bieden en omgaan met kritiek.  

Doe-activiteiten 

• Ieder jaar nemen alle leerlingen een aantal keren deel aan excursies in het kader van burgerschap, 

wereldoriëntatie of projecten. 

• Elk jaar wordt er een sportdag georganiseerd. 

• Computergebruik. Bij verschillende vakken worden computers ingezet, waarbij iedere leerling een eigen device 

heeft. 

 

Kunst en cultuur 

Wij besteden binnen de stamgroepen aandacht aan kunst en cultuur en voor de diplomalijn ook binnen het van ckv. 

Daarnaast streven wij ernaar om gedurende het schooljaar school breed enkele culturele activiteiten en/ of uitstapjes te 

maken 

Schooltijden en lunchpauze  

Een kwartier voor schooltijd en tijdens de pauzes is er toezicht op de leerlingen. Het toezicht wordt verzorgd door 

medewerkers van CSN VSO IvOO-AD.  

 

Lestijden   

  Ma  Di  Wo  Do  Vr  

mentorkwartier  08:30  08:30  08:30  08:30  08:30  

1e  08:45  08:45  08:45  08:45  08:45  

2e  09:35  09:35  09:35  09:35  09:35  

Pauze   10.25-15u   10.25-15u  10.25-15u  10.25-15u  10.25-15u  

3e  10:40  10:40  10:40  10:40  10:40  

4e  11:30  11:30  11:30  11:30  11:30  

Lunchpauze  12:20  12:20  12:20  12:20  

  12:40  12:40  12:40  12:40  

5e   12:40  12:40  12:40  12:40  12:20u  
13:10u   6e  13:20  13:20  13:20  13:20  

7e  14:00  14:00  14:00  14:00  

8e  14.40  14.40  14.40  14.40  

  



 

 

 

Van 10.25 – 10.40 uur is er ochtendpauze. Van 12.20 – 12.40 uur is er middagpauze en eten de leerlingen samen met 

docenten in de aula. Leerlingen nemen zelf een gezonde lunch mee naar school of hebben op een aantal dagen in de 

week, de mogelijkheid gerechten te kopen bij onze schoolkeuken die door leerlingen worden bereid. Er is een werkgroep 

worden die we ‘De Gezonde School’ noemen. De leden van deze werkgroep informeren leerlingen over gezonde voeding 

en gedrag.  

  

Vakanties & vrije dagen 2022-2023  

  

Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022  

Herfstvakantie   22 oktober t/m 30 oktober 2022  

Kerstvakantie   24 december 2022 t/m 8 januari 2023  

Carnavalsvakantie   18 t/m 26 februari 2023  

Paasmaandag   10 april 2023  

Meivakantie   22 april t/m 7 mei 2023  

Hemelvaart   18 t/m 19 mei 2023  

Pinkstermaandag   29 mei 2023  

Zomervakantie   15 juli t/m 27 augustus 2023  

Wijzigingen voorbehouden.  

  

 

Studiedagen  

Donderdag  13-10-2022 

Maandag  5-12-2022 

Vrijdag   16-12-2022  

Dinsdag 31-1-2023 

Vrijdag 31-3-2023 

Donderdag   26-05-2023  

Vrijdag    14-07-2023  

  

  

Schoolbenodigdheden  

Voor de sportlessen zijn er de volgende kledingvoorschriften: sportbroek, T-shirt, gymschoenen voor binnen (met zolen 

die géén) strepen veroorzaken) en een handdoek (+ zeep). De leerlingen wordt de mogelijkheid geboden zich te 

douchen/te wassen. Tijdens het praktijkprogramma dragen de leerlingen werkkleding. Deze kleding kan door school 

worden aangeschaft. De mentor zal u hierover informeren.  

 

Coördinatie schoolverlaters   

De coördinatie van de schoolverlaters en de schakeltrajecten zijn in handen van de mentor, de decaan, de 

stagecoördinator en de cvb. De leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs worden door de decaan begeleid in hun 

loopbaankeuze. Zij heeft contact met alle mbo-opleidingen in de regio en draagt zorg voor de aanmelding en de warme 

overdracht van de leerlingen naar het MBO. Voor de VOORdeel-groep zal de stage coördinator waar mogelijk ook 

begeleiden naar arbeid. Verder volgen wij de schoolloopbaan van onze schoolverlaters minstens drie opeenvolgende 

schooljaren om te bekijken of onze doorverwijzing en schooladvies de juiste waren.  

  

Bij alle leerlingen met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding begeleiden wij ouders in het aanvragen van de “indicatie 

banenafspraak bij het UWV”. De toekenning van deze indicatie geeft de leerling meer kans op de arbeidsmarkt door de 

stimuleringsregelingen van de regering die gekoppeld zijn aan deze toekenning.  

  

Groepswisselingen   
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Binnen VSO IvOO-AD kan het voorkomen dat gedurende het schooljaar leerlingen in-, door- en uitstromen. Voor de 

leerlingen kan dit tot gevolg hebben dat zij in de loop van het schooljaar van groep moeten wisselen. We proberen hier 

zorgvuldige mee om te gaan. Als een wisseling niet echt noodzakelijks is, zal het ook niet gebeuren.  

4.4 Het team 
We proberen het zo te regelen dat leerkrachten elkaar vervangen of aanvullen bij ziekte, zodat er niet teveel leerkrachten 

in de groep komen. Door de specifieke doelgroep is het soms lastig een vervanger te vinden. Wij doen er echter alles aan 

om geen leerlingen naar huis te sturen, naar soms is dit onvermijdelijk 

 

Bij ziekte of verlof van een mentor wordt altijd geprobeerd een invalkracht in te zetten maar de praktijk leert echter dat 
vervangers niet altijd bereikbaar zijn. Als een mentor voor langere tijd het werk niet kan hervatten wordt naar een 
structurele oplossing gezocht. Wanneer dit betekent dat een mentor voor langere tijd de klas van uw kind overneemt, 
zult hiervan in kennis worden gesteld, zodat u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen. 
 
  



 

 

 

 

5. LEERLINGENZORG  

  

5.1. Commissie van Begeleiding  
In de Commissie van Begeleiding zijn vertegenwoordigd een directielid, een gedragswetenschapper, een intern 

begeleider, een jeugdarts en op afroep andere hulpverleners. De Commissie van Begeleiding (CvB) voert met regelmaat 

overleg. Het doel daarvan is:  

• Elkaar informeren over diverse zorgen en specifieke omstandigheden rondom leerlingen  

• Zaken bespreken met betrekking tot voortgang van het onderwijs van leerlingen  

• Coördineren en regelen van de aanpak  

• Formats van het leerlingvolgsysteem bespreken.   

 

5.2. Leerlingvolgsysteem  
We gebruiken het leerlingvolgsysteem (Phorthos) om de ontwikkeling van de leerling te plannen vanuit zijn 

ontwikkelingsperspectief. Bij aanmelding worden alle gegevens in kaart gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om naar de 

totale ontwikkeling van de leerling te kijken en hier gerichte acties aan te koppelen. Daarnaast wordt dit systeem gebruikt 

voor het weergeven van resultaten en basisvaardigheden en de voortgang daarvan. De vorderingen worden op 

verschillende manieren getoetst: door de resultaten van methode gebonden toetsen en observaties te registreren en 

door het gebruik van landelijk genormeerde toetsen. Binnen de VSO gebruiken we de Deviant toetsen.  

  

De intern begeleider coördineert de uitvoering van methode gebonden en methode ongebonden toetsen en de registratie 

daarvan in het leerlingvolgsysteem. De intern begeleider trekt met het team conclusies over het te voeren beleid voor 

aanbod afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte. Er wordt hierbij op een planmatige wijze gekeken naar gegevens 

op school-, groeps- en individueel niveau.   

  

Tweemaal per jaar worden de vorderingen van de leerlingen in het ontwikkelingsperspectiefplan samen met ouders en 

de leerling geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Tijdens dit gesprek komt het algemeen beeld en bijzonderheden aan 

bod als ook de behaalde doelen en de nieuw te stellen doelen. In dit gesprek wordt bekeken wie welke rol heeft – leerling, 

ouders/verzorger, school, hulpverlening,- en welke acties worden opgepakt om deze doelen te behalen.   

 

5.3. Mentormoment   
Elke dag start ons programma-aanbod met een moment waarbij mentor en een vaste groep leerlingen elkaar treffen in 

het lokaal van de mentor. Tijdens het dagelijks mentormoment, dat een kwartier duurt, bespreekt de mentor praktische 

zaken of andere zaken die door de leerlingen zelf worden aangedragen. Mocht informatie aanleiding geven tot 

vervolgacties kan de mentor zelf of via receptie, commissie van Begeleiding of directie contact opnemen met ouders/ 

verzorgers/netwerk- of ketenpartners.   

De volgende zaken kunnen onderwerp van gesprek zijn:  

• Bespreken verzuim  

• Recente lesverwijderingen/conflicten  

• Doorlopen van de lesdag/lesweek, c.q. roosterwijzigingen  

• Randvoorwaarden deelname didactisch programma (o.a. werkkleding/sportkleding)  

• GSM gebruik  
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5.4. Vrijstellingen van het onderwijs en de vervangende activiteiten  
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Soms is het nodig dat een leerling tijdelijk 

vrijgesteld moet worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Een dergelijk verzoek bespreken wij met de 

leerplichtambtenaar. Wanneer met een verzoek tot vrijstelling door de leerplichtambtenaar wordt ingestemd wordt 

aangegeven welke onderwijsactiviteit in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend. Dit geld ook voor 

tijdelijke vrijstellingen.    

 

5.5. Overleg   
Alle leerlingen worden besproken binnen het interdisciplinair overleg. Door andere partners te informeren over de 

voortgang van de in overleg met u gestelde doelen van uw zoon/dochter is het mogelijk een passend 

ondersteuningsvoorstel te doen. De inzet van de juiste zorg vergroot de kans op het behalen van de gestelde doelen die 

opgenomen zijn in het ontwikkelingsperspectief van uw kind.  

  

In dit overleg zijn naast de Commissie van Begeleiding de volgende disciplines structureel betrokken: de GGD jeugdarts, 

de leerplichtambtenaar, Team Jeugd, Stichting MEE en/of Stichting Trajekt. Op verzoek kunnen hier andere, externe 

deskundigen bij aansluiten waaronder Schoolagent/wijkagent, Podium24, UWV, MTB en/of Mondriaan Verslavingszorg.  

  

Wekelijks is er overleg met de Leerplichtambtenaar. Tijdens dit overleg wordt het schoolbezoek besproken, waarna er 

acties door Leerplicht, CvB of mentoren worden uitgezet. In schooljaar 2020 – 2021 willen we deze werkwijze door 

ontwikkelen. Door het gesprek aan te gaan met de jongere en de opvoeders willen we zicht krijgen op de oorzaken van 

schoolverzuim zodat we samen tot een plan van aanpak komen om het verzuim te verminderen en om te zetten in 100% 

programma deelname.    

  

Wij nemen wekelijks deel aan overleg bij het Veiligheidshuis. Tijdens dit overleg is vanuit elke organisatie die enige 

betrokkenheid heeft bij de besproken jongeren een vertegenwoordiger aanwezig. Deelnemers zijn oa. Politie, leerplicht, 

Bureau Jeugdzorg, woningstichtingen en buurtwerkers.  

  

Wij beschikken over een vaste agent die waar nodig op onze locatie aanwezig is. Het doel daarvan is nauwe contacten te 

onderhouden met leerlingen en personeel. Hij is preventief aanwezig. Leerlingen en ouders kunnen bij hem terecht met 

vragen. In sommige gevallen legt de schoolagent contact met jou of met je ouders. Politie heeft altijd toegang tot de 

school en mag preventief controleren op alcohol-, drugs- en verboden wapenbezit. Incidenteel of wanneer hier aanleiding 

toe is kunnen op verzoek van de school door de Politiecontroles worden uitgevoerd.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

5.5.1Toegang Jeugd Gemeente Maastricht  
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In schooljaar 2021/2022 is IvOO AD gestart met een kleine proeftuin rondom de samenwerking van onderwijs, zorg en 

gemeente. Voor het opzetten van deze proeftuin is een doelgroepenarrangement aangevraagd waarin de school 

samenwerkt met gemeenten en hulpverlening om trajecten rondom leerlingen effectiever en soepeler te laten verlopen. 

Voor onze school geldt dat er in schooljaar 2020/2021 personeel van Stichting MEE, Trajekt en de gemeente op- en in 

school komen werken om de school, de leerling en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten samenwerken. Hiervoor 

is een huiskamer ingericht waar leerling in gesprek kunnen met medewerkers van Stichting MEE en Trajekt en ook ouders 

binnen kunnen lopen als ze vragen hebben. Deze pilot wordt verlengd in het schooljaar 2022/2023 omdat de eerste 

resultaten laten zien dat de inzet van MEE en Trajekt het welzijn van de leerlingen en zijn omgeving verbetert  

  

Als een leerling gezondheidszorg nodig heeft onder schooltijd, is het belangrijk voor ouders, leerling en school om 

afspraken te maken. Het geeft duidelijkheid voor iedereen wanneer afspraken over de zorg goed zijn vastgelegd. Dit kan 

het beste gebeuren in een gesprek aan het begin van elk schooljaar. Leerkrachten en / of de betrokken zorgprofessional 

kunnen daarbij betrokken worden. De zorgvraag en de situatie in de klas bepalen welke zorg er nodig is en wie deze het 

beste kan verlenen.  

 
5.6.Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen  

Voor informatie over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen zie Praktische-informatie-voor-ouders-en-

kind-2022-2023.pdf (mosalira.nl)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel40
https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2022/06/Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf
https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2022/06/Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf


 

 

 

5.7. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding op school  
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6. SAMENWERKING MET OUDERS  
 

6.1. Educatief partnerschap    
 

Educatief partnerschap is een proces waarbij school, ouders en andere instellingen rondom de ontwikkeling en opvoeding 

van kinderen elkaar wederzijds ondersteunen en opteren zoveel mogelijk samen te werken en op elkaar af te stemmen 

met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen.   

Primair partnerschap. De keuze voor gelijkwaardig of educatief partnerschap wordt ingegeven door een aantal 

overwegingen. Zowel ouders/verzorgers als school zijn nauw betrokken bij de opvoeding en de begeleiding van kinderen. 

Ze hebben een gezamenlijk belang, namelijk het zorgen voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren 

van kinderen, op school en thuis.   

Door de koppeling aan dat gezamenlijk belang wordt duidelijk dat partnerschap geen doel op zich is. Partnerschap dient 

in feite drie doelen (zie schema). Deze doelen worden sterk ingekleurd door de keuze voor educatief partnerschap. De 

relatie tussen school en ouders/verzorgers krijgt zo een sterke focus mee. Immers, alle activiteiten die verband houden 

met die relatie, laten zich beoordelen vanuit de bijdrage die ze leveren aan een van die doelen, met als uiteindelijk 

criterium: worden de kinderen er beter van? Educatief partnerschap past ook prima bij de ontwikkeling waarin scholen 

zichzelf weer positioneren als leef- en leergemeenschap waarin naast kinderen en professionals ook de ouders/verzorgers 

participeren. Ouders/verzorgers staan bij educatief partnerschap niet aan de zijlijn.   

 

Doelen voor de relatie tussen 

school en ouders   
Invulling bij de keuze voor gelijkwaardig partnerschap   

Pedagogisch doel  Realiseren van enige afstemming in de benadering van kinderen thuis en op school  

Organisatorisch doel   Ouders leveren een bijdrage aan het reilen en zeilen van de school – ze voeren 

activiteiten niet alleen mee uit maar denken daar bijvoorbeeld ook over mee  

Participatiedoel   Ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de school. De school legt 

verantwoording af over haar werk aan de ouders.   

 

Partnerschap is herkenbaar:  

- In onze grondhouding: Zowel ouders als leerkracht nemen elkaar serieus. Ze luisteren naar elkaar, tonen 

inlevingsvermogen, gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om. Ouders en leerkrachten gaan met elkaar om op 

basis van gelijkwaardigheid. Beide hebben een rol in de opvoeding van hun kind/de leerling. Samenwerking vindt dan 

ook plaats op basis van acceptatie van ieders rol/expertise;  

- In een professionele cultuur: een cultuur die een open en ondersteunende houding van leerkrachten ten opzichte 

van ouders kent.  

- En bevordert communicatie en versterkt het pedagogisch profiel.   

Educatief partnerschap is uiteindelijk een belangrijk kwaliteitskenmerk van de school en impliceert:   

- past bij de school als leef- en leergemeenschap   

- dient een gezamenlijk belang   

- is doelgericht   

- gaat uit van gelijkwaardigheid   

- impliceert wederzijdse betrokkenheid   

- erkent verschillen in eindverantwoordelijkheden   

- vraagt een investering van beide partners   

- vraagt een consistente toonzetting   

- vraagt een partner die het voortouw neemt   

 



 

 

 

6.2. De wijze waarop ouders/verzorgers worden betrokken  
Hieronder wordt een overzicht gegeven van verschillende vormen van contacten met ouders met daarbij een korte 

omschrijving van het doel ervan en de aanduiding van diegenen die ze onderhouden.  

  

Opstellen ontwikkelingsperspectief  

Tijdens het kennismakingsgesprek/ aanmeldgesprek wordt het belang van de betrokkenheid van ouders bij de school en 

het onderwijsleerproces van de jeugdige benadrukt. We willen van ouders weten welke doelen zij belangrijk vinden voor 

hun kind en wat zij van ons verwachten. Anderzijds geven wij aan wat wij van ouders verwachten in relatie tot 

samenwerken met het onderwijsteam. Drie weken na de instroom komen we opnieuw samen met de jeugdige, de ouders 

en eventueel overige betrokken partijen om de eerste bevindingen met elkaar over en weer te delen. Ook komen we dan 

terug op de verwachtingen en doelen die we naar elkaar hebben uitgesproken tijdens het startgesprek.   

In de zesde week na de instroom stellen we samen met de jeugdige en ouders het ontwikkelingsperspectief vast.  

  

Kennismaking met de leerkracht  

Binnen 4 weken worden ouders/verzorgers uitgenodigd om kennis te maken met de mentor. De mentor is dan in staat 

om de eerste voorlopige indrukken met ouders/verzorgers te bespreken en eventueel afspraken te maken. Het 

ontwikkelingsperspectief is in dit gesprek onderwerp van aandacht.  

  

Weekupdate  

Iedere week ontvangen ouders/ verzorgers en betrokken hulpverleners van de mentor een update. In deze update vertelt 

de mentor u hoe het die week gegaan is. Er zal dan kort geëvalueerd worden op gedrag, inzet, verzuim en lopende 

afspraken.  

  

Voortgang ontwikkelingsperspectief  

Tweemaal per jaar wordt de voortgang van het ontwikkelingsperspectief door de mentor met de ouders/verzorgers en 

de leerling besproken tijdens een gesprek op school.  

  

Rapportage  

Minstens tweemaal per jaar ontvangen de ouders/verzorgers een waarderings-/cijferrapport. Hierin wordt de voortgang 

in het onderwijs/leerproces uiteengezet.  

  

Regulier schoolcontact  

Voor onze vorm van onderwijs is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen het functioneren en de benadering 

van het kind thuis en op school. De leerkracht zal daarom één keer per week contact met de ouders/verzorgers opnemen 

om de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het kind te bespreken. Eventuele onduidelijkheden of 

vragen kunnen dan aan de orde komen. Ouders/verzorgers kunnen uiteraard ook contact met de leerkracht opnemen.   

  

Leerlingvolgsysteem (Phorthos)  

Daarnaast hebben ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen altijd via Phorthos zelf toegang tot:  

• Puntenlijsten  

• Absentieoverzichten  

• Lesverwijderingsberichten  

Alle leerlingen beschikken over een digitaal agendasysteem, welk gevuld wordt met huiswerk, toets data etc door de 

leerkracht. Ouders hebben op die manier mee de controle over de schoolloopbaan van hun zoon/dochter omdat zij via 

een unieke code deze gegevens kunnen inzien. Na de zomervakantie wordt het ouderportaal van Phortos uitgebreid met 

een app. om nog meer gebruikersgemak te creëren.  

  

Algemene ouderavond  

Indien daartoe aanleiding is, vindt eenmaal per jaar een algemene ouderavond plaats. Tijdens deze ouderavond wordt 

voorlichting gegeven over actuele ontwikkelingen in relatie met onze school.  
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Nieuwsbrief  

Met regelmaat geven wij een nieuwsbrief uit. Deze kunt u vinden op de website. Via Social media of per mail krijgt u 

bericht dat er een nieuwe nieuwsbrief uitgegeven is. Mocht u een papieren versie van de nieuwsbrief willen ontvangen, 

dan kunt u dat aanvragen bij de administratie. In schooljaar 2022-2023 gaan we over op oudercommunicatie via het 

platform Schoudercom. Ouders/verzorgers worden hierover nader geïnformeerd.   

  

Voor algemene vragen of wensen die te maken hebben met de inhoud en/of organisatie van het onderwijs kunt u als 

ouder/verzorger in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind. Kan de mentor uw vragen niet voldoende 

beantwoorden dan kunt u terecht bij de locatiedirecteur.  

  

Huisbezoek  

Een maal per jaar – voor de herfstvakantie - bezoekt de mentor de leerling thuis- of in de leefgroep.   

  

Informatieverstrekking aan ouders  

Onze school wil graag alle ouders goed informeren over hun kind(eren). Ouders hebben in principe recht op informatie 

over hun kind op school; dat is ook het uitgangspunt van onze school. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. 

Welke informatie beide ouders ontvangen is afhankelijk van de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.  

  

6.3. De medezeggenschap   
Er is aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders 

(verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers) en personeel. Als u hierin bent geïnteresseerd, kunt u zich aanmelden bij 

onze voorzitter van de MR: Dhr. Sven Grispen, werkzaam op de VSO-afdeling en te bereiken onder telefoonnummer 043-

3467730 of via de mail: s.grispen@mosalira.nl. De medezeggenschapsraad kan over alle schoolaangelegenheden met de 

directie spreken, voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Door dit overleg is er een nauwe betrokkenheid van 

zowel ouders als personeel bij de gehele gang van zaken in en rondom de school. U als ouder kunt ook een beroep doen 

op de MR.  

  

Als u vragen of opmerkingen heeft over een bepaald beleid op school, of als u zich wilt aanmelden als lid, kunt u bij de 

MR terecht. Al uw wensen en problemen worden serieus bekeken. De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet 

Medezeggenschap op Scholen).  

  

6.4. Leerlingenraad  
De leerlingenraad verwoordt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad kan de 

medezeggenschapsraad (mr) van de school adviseren en eisen dat de medezeggenschapsraad een advies laat weten aan 

het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.  

In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met een leerlingenraad. Er worden zaken besproken die belangrijk zijn voor de 

leerlingen. Uit elke groep is er één leerling die zijn/haar klas vertegenwoordigt.  De leerlingenraad komt één keer per 

zes weken samen.   

  

Er worden voorstellen gedaan door de leerlingen waar serieus naar gekeken wordt. Soms worden die voorstellen ook 

uitgevoerd en worden daarbij geholpen door 2 teamleden. Een van de leerkrachten begeleidt de vergaderingen.  

 

6.5.  De ouderbijdrage (vrijwillig)  
De ouderbijdrage van 35 euro is een vrijwillige bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld in overleg met de 

MR. Deze bijdrage is bestemd voor extra activiteiten en deze worden toegelicht in een brief die aan de ouders wordt 

gestuurd aan het begin van het schooljaar. 

mailto:s.grispen@mosalira.nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2022-04-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2022-04-01
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7. De veilige school  
  

7.1. Algemeen  
Op elke school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen. Naast fysieke veiligheid – 

heel belangrijk – gaat het ook om sociale veiligheid. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat 

iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. 

Door kinderen te leren dat respect hebben voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen 

respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Tegen pesten treden we 

onmiddellijk op. Onze school heeft omgangsregels voor zowel kinderen als volwassenen die afgeleid zijn van de 

gedragscode van MosaLira.   

  

MosaLira heeft een veiligheidsplan op bestuursniveau. Dat veiligheidsplan is door een werkgroep, samen met bureau 

Credo ontwikkeld en is goedgekeurd door de GMR. Het veiligheidsplan dient als basis voor het veiligheidsplan van de 

school. Scholen hebben een schoolspecifiek veiligheidsplan. Dit plan wordt gemaakt in samenwerking met HALT. Het 

veiligheidsplan wordt geaccrediteerd door een externe instantie. In dit plan vindt u allerlei documenten waarin 

beschreven wordt op welke wijze de school de veiligheid voor uw kind probeert te waarborgen. U kunt het 

schoolveiligheidsplan opvragen bij de directie. Voor meer informatie over het veiligheidsplan CSN, Frans van de Laarplein 

zie: www.ivoo.eu of www.zmlkjanbaptist.nl of www.donbosco.eu. Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de 

schoolleiding en een exemplaar bij de contactperso(o)n(en) van de school en is terug te vinden op onze website.  

  

Persoon Zoek Installatie (PZI)  

Om voor onze leerlingen en medewerkers onder alle omstandigheden maximale veiligheid te creëren, is adequate en 

betrouwbare communicatie nodig. Daarom hebben wij een Persoon Zoek Installatie (PZI) in gebruik genomen. Dit 

betekent in de praktijk dat iedere medewerker die betrokken is bij het onderwijsprogramma een telefoon bij zich draagt 

en hierdoor altijd bereikbaar is tijdens werktijd en lestijd. Hierdoor kunnen we bij calamiteiten ander personeel oproepen 

om ondersteuning te bieden.   

 

7.2. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg  
Voor informatie over dit onderwerp zie: Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf (mosalira.nl)   

 

7.3. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen   
In dit protocol wordt de werkwijze en de gedragslijn beschreven die gevolgd wordt bij medicijnverstrekking en/of medisch 

handelen.  

  

De drie te onderscheiden situaties zijn:  

• Het kind wordt ziek op school   

• Het verstrekken van medicijnen op verzoek  

• Medische handelingen  

  
De eerste situatie laat de school en de leerkracht geen keus. De leerling wordt ziek of krijgt een ongeluk en de leerkracht 

moet direct bepalen hoe hij moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de schoolleiding kiezen of zij wel of 

geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling. Voor de 

individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.  

  

Het doel van het protocol is de medewerkers een handreiking te bieden over hoe te handelen bij bovenstaande situaties. 

Op de volgende pagina’s wordt elk onderdeel beschreven. De toestemmingsformulieren en de bekwaamheidsverklaring 

zijn toegevoegd aan dit protocol.   

http://www.ivoo.eu/
http://www.zmlkjanbaptist.nl/
http://www.donbosco.eu/
https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2022/06/Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf


 

 

 

  
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met 

eenvoudige middelen te verhelpen zijn, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.  

Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts 

voorgeschreven medicijnen toe te dienen. (Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders 

wanneer wij ouder(s) en verzorger(s) bedoelen).  

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van sondevoeding, het 

toedienen van een zetpil of het geven van een injectie.  

  

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. 

Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van 

kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste 

bekwaamheid beschikken. Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich 

vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Vandaar dit protocol om scholen een 

handreiking te geven over hoe in deze situaties te handelen.  

 

7.4. Gedragscode van MosaLira   
In deze gedrags- en integriteitscode wordt omschreven hoe iedereen binnen MosaLira, stichting voor leren, onderwijs en 

opvoeding, met elkaar en anderen omgaat. Binnen de afzonderlijke MosaLira-scholen kunnen er nuanceverschillen zijn. 

Uitgangspunt hierbij is dat leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers bij alle activiteiten, resulterend 

onder verantwoordelijkheid van MosaLira, elkaar respectvol tegemoet treden.   

Iedereen moet er zich bewust van zijn dat hij /zij deel uitmaakt van een professionele leer- en werkomgeving. Positief 

gedrag draagt bij aan de veiligheidsgevoelens binnen de stichting. MosaLira zal initiatieven die (kunnen) leiden tot een 

groter veiligheidsgevoel positief ondersteunen. Pedagogisch optimisme is uitgangspunt van het professionele handelen, 

daarbij maatschappelijke ontwikkelingen niet uit het oog verliezend.  

Uitgangspunten van ons handelen:  

• Vertrouwen in elkaar en betrouwbaar zijn  

• Handelen vanuit vakmanschap          

• Uitgaan van eigen kracht  

• Oog hebben voor ontwikkeling  

• Transparant zijn en verantwoording nemen en afleggen   

• Ondersteunend handelen   

• Integer zijn   

  

Betrouwbaar zijn en vertrouwen hebben in elkaar   

• Bewust zijn van het pedagogisch en didactisch handelen en een professionele houding tonen, waarbij respectvol 

gedrag bij elkaar en de leerlingen wordt bevorderd.  

• Aandacht voor elkaar.  

• Bieden van veiligheid en geborgenheid.  

• Respecteren van de eigenheid en eigendommen van anderen.  

  

Handelen uit vakmanschap  

• Vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwaam.   

• Bewust van een representatieve houding voor, tijdens en na het werk.  

• Professioneel en onbevooroordeeld over leerlingen, collega’s en ouders/verzorgers.  

• Bewust zijn van het feit onderdeel te zijn van een team en een stichting en daar ook naar handelen.  

• Oog hebben voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van collega’s, leerlingen, ouders/verzorgers en 

bezoekers.  
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Uitgaan van ieders eigen kracht  

• Respectvol opstellen ten opzichte van elkaar en  begrip tonen voor elkaars soms moeilijke positie.  

• Elkaar gelijkwaardig behandelen ongeacht geslacht, leeftijd, ras, godsdienst, seksuele voorkeur, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, beperking of welke grond dan ook.  

• De vrijheid van meningsuiting respecteren en zich hierbij houden aan de wet- en regelgeving.  

• Rekening houden met ieders lichamelijke en geestelijke integriteit.   

• Het accepteren en respecteren van elkaars grenzen en het handelen hiernaar.   

• Elkaar aanspreken op respectloos gedrag.  

• Oog en oor hebben voor ieders talent en dit ook kenbaar maken.  

  

Oog voor ontwikkeling  

• Iedereen krijgt de kans om zijn attitude zodanig te vormen, zodat dit kan leiden/leidt tot duurzame kennis en 

vaardigheden.  

• Zelfbewust zijn over je maatschappelijke opdracht en het handelen erop afstemmen.  

• Leerlingen hebben recht op ondersteuning conform het concept ‘Passend Onderwijs’.  

  

Transparant zijn en verantwoording nemen en afleggen   

• Bewust zijn van een voorbeeldfunctie in woord, gedrag en (uiterlijke) presentatie.         

• Bewust zijn van je rol en verantwoordelijkheid.  

• Het benaderen van voorstellen gebeurt vanuit verschillende invalshoeken en past bij ieders rol en 

verantwoordelijkheid.   

• Bereidheid tot openheid en het nemen en afleggen van verantwoording.  

  

Ondersteunend handelen   

• Bereid zijn om een luisterend oor te bieden en in te gaan op hulpvragen.   

• (Pro-)actief handelen bij voorkomende situaties.   

  

Integer zijn   

• Vasthouden aan de geldende normen en waarden binnen MosaLira in houding en gedrag.   

• Eerlijk en betrouwbaar zijn. Dit betekent altijd verantwoording kunnen en willen afleggen over je eigen keuzes en 

gedrag.  

• Elke gedraging die afbreuk doet aan integriteit wordt achterwege gelaten. Het betreft hierbij m.n. verbale of non-

verbale uitingen en gedragingen met een seksistisch of discriminerend karakter.  

• Bij de omgang met leerlingen bewust zijn van de verhouding: hierbij is sprake van afhankelijkheid en 

machtsongelijkheid.  

• Privacy respecteren: informatie wordt deugdelijk opgeslagen en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk 

gebruik gemaakt.  

• Een duidelijke scheiding tussen werk en privé betrachten.  

• Geen nevenfuncties vervullen waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van MosaLira.  

 

7.5. De klachtenregeling   
Voor informatie over dit onderwerp zie Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf (mosalira.nl)  

 

7.6. De contactpersoon   
Schoolcontactpersonen zijn personeelsleden van de school. Zij praten over, horen van en zien onveilige situaties. De 

schoolcontactpersoon is voor iedereen die betrokken is (ouders, kinderen personeel, e.a.) bij de school het aanspreekpunt 

met betrekking tot klachten over de schoolsituatie. Dat kan gaan over het pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, 

toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts.   

  

https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2022/06/Praktische-informatie-voor-ouders-en-kind-2022-2023.pdf


 

 

 

Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en 

bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. 

De belangrijkste taak van de contactpersoon is verwijzen naar de klachtenregeling. Elke school van MosaLira heeft een 

contactpersoon. Bij de directie kunt u vragen wie de schoolcontactpersoon is. De schoolcontactpersoon is geen 

vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan worden toegewezen in het kader van de klachtenregeling en wordt 

toegewezen door MosaLira.  

 

7.7.  Schoolregels  
Op de eerste schooldag worden de schoolregels uitgereikt aan leerlingen en worden deze gemaild aan ouders/ 

verzorgers/ betrokken hulpverlening. Als u een papieren versie wenst is deze verkrijgbaar bij onze administratie. Deze 

regels gelden voor iedereen en moeten ervoor zorgen dat iedereen optimaal kan deelnemen aan het programma-aanbod. 

Wij vinden het belangrijk op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.    

 

7.8.  Privacy  
Algemeen   

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van 

onze stichting. Dit reglement kunt u nalezen op https://www.mosalira.nl. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen 

we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 

onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze 

school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij 

de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens 

over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als 

dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband 

met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens 

het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.  

  

Leerlingadministratie   

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis-A. De vorderingen van de leerlingen 

worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Esis-B en CITO LOVS. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die 

gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Onderwijsstichting 

MosaLira, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 

administratie, kwaliteitszorg en het plaatsingsbeleid.  

  

Digitale leermaterialen  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met 

persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze 

leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de 

leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar expliciete toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door 

de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt kunt u 

binnenkort bij de schooldirecteur opvragen.  

  

Basispoort  

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt onze school gebruik van 

Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken 

van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. 

Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn 

gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een 

identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, laskey, groepskey, 

https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2020/12/Klachtenregeling-MosaLira-2.pdf
https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2020/12/Klachtenregeling-MosaLira-2.pdf
https://www.mosalira.nl/wp-content/uploads/2020/10/PrivacyReglement.pdf
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jaargroep, en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten 

opgeslagen en/of uitgewisseld.  

  

Inzien, wijzigen en verwijderen gegevens  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, een aanvraag hiervoor kan bij de directie 

worden ingediend. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen 

of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.  

  

Externe functionaris gegevensbescherming:  Clément Bauduin, clement@bauduinconsultancy.nl   

 

7.9. Diefstal  
MosaLira heeft een protocol strafbare feiten.  In dit protocol wordt de werkwijze en de gedragslijn beschreven die gevolgd 

wordt indien er sprake is van strafbare feiten binnen Stichting MosaLira.   

Het protocol is bedoeld als handelingsprotocol, zodat medewerkers van MosaLira weten hoe te handelen in geval van 

strafbare feiten.  Meer informatie vindt u op de website van MosaLira.  

  

 

mailto:clement@bauduinconsultancy.nl


 

 

 

8.  JAARVERANTWOORDING 
In dit hoofdstuk willen we een verantwoording weergeven over de afgelopen schooljaren. Hierdoor krijgt u een beeld 

van de diverse activiteiten en de bereikte resultaten. 

8.1. UITSTROOMGEGEVENS  
 

Leerjaar 2020-2021 

 

Leerlingen die de school hebben verlaten, langer dan 6 weken, maar korter dan 1 jaar op school 

hebben gezeten 

0 

Leerlingen die de school hebben verlaten, en die 1 jaar of langer op school hebben gezeten 20 

Leerlingen die de school hebben verlaten, totaal 20 

 

Uitstroom 
 

middelbaar beroepsonderwijs niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl) 6 

reguliere arbeidsplaats al dan niet met een subsidie 8 

dagbesteding arbeidsgericht  4 4 

buitenland (onderwijs over de grens en onderwijs in het buitenland als gevolg van emigratie) 1 

onbekend 1 

 
IQ uitgestroomde leerlingen 
 

 Aantal leerlingen 

>121 0 

111-120 0 

90-110 2 

80-89 3 

70-79 4 
50-69 12 

Geschat IQ 35-49 0 

Geschat IQ <35 0 

Onbekend 0 

 
Ontwikkelingsperspectief van de uitgestroomde leerlingen schooljaar 2020-2021 
 

 Aantal leerlingen 

Onder het niveau dat was vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief 1 

Op het niveau dat was vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief 17 

Boven het niveau dat was vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief 1 

Onbekend 1 
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8.2. Overige zaken   
  

8.2.1. Corona  
Door de coronapandemie heeft het onderwijs voortdurend moeten participeren op de regelgeving en de maatregelen 

van het RIVM en onze regering. Door de anderhalve meter regel, de mondkapjes regel, het niet mogen mengen met 

andere groepen en het niet mogen verplaatsen van leerlingen is een deel van het stage/ praktijk programma niet 

uitgevoerd kunnen worden zoals beoogd. Om onze leerlingen toch zoveel mogelijk te laten oefenen met 

werknemersvaardigheden en ze zoveel mogelijk competenties te laten trainen hebben we ingezet op praktijk en ander 

programma, gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling, binnen de school. We zullen in de toekomst blijven 

anticiperen op Corona (of andere pandemieën) gerelateerde vraagstukken en de daarbij behorende maatregelen.   

 

8.2.2. Competentie-ontwikkeling  

Aan de hand van de kerndoelen VSO en de leerlijnen die zijn opgesteld door de CED-groep, zijn er per uitstroomprofiel 

competenties geformuleerd waarvan wij vinden dat onze leerlingen moeten beheersen. Hierdoor is ons onderwijs meer 

gericht op wat een leerling al kan en nog moet leren om goed uit te kunnen stromen naar de uitstroombestemming. 

Binnen het onderwijs wordt op verschillende manier gewerkt aan het aanleren van deze competenties. Tijdens schooljaar 

2017-2018 zijn we gestart met het onderwijsaanbod in de vorm van projecten. In deze projecten werken we aan 

leergebiedoverstijgende en vakspecifieke competenties. Daarnaast worden de leerlingen zoveel als mogelijk ingedeeld in 

de verschillende fasen van beheersing van deze competenties. Omdat er van alle leerlingen, ongeacht uitstroomprofiel, 

uiteindelijk verwacht wordt dat ze binnen de maatschappij participeren, kiest Don Bosco ervoor om in een zo vroeg 

mogelijk stadium onderwijs te bieden binnen die maatschappij. Hiervoor maken we gebruik van realistische 

leerwerkplekken bij diverse samenwerkingspartners.  

 

8.2.3. Samenwerking zorgpartners  
De intensieve wijze van samenwerken met zorgpartners heeft meer zicht gebracht op elkaars aanbod. Aandacht voor een 

duidelijke communicatie zorgt ervoor dat we beter weten wat we van elkaar mogen verwachten en wat we kunnen 

bereiken door een integrale aanpak. Hierdoor hebben we afgelopen schooljaar voor meer leerlingen de onderwijs - 

zorgvraag gerichter kunnen beantwoorden. Door het inzetten van een doelgroepenarrangement en het organiseren van 

de huiskamer in school is de samenwerking met de zorgpartners verstevigd en kunnen we leerlingen en hun omgeving 

eerder adequaat helpen.  

 

8.2.4.  Leerplicht  

De leerplichtambtenaar is een aantal uren per week aanwezig binnen onze school en voert gesprekken met leerlingen, 

opvoeders, docenten, zorgteam en ketenpartners. De leerplichtambtenaar luistert goed naar wat jongeren en opvoeders 

te vertellen hebben en bespreekt de knelpunten die invloed hebben op het verzuim. Zo ontstaat vanuit afstemming en 

Intensieve samenwerking met alle betrokkenen rondom de jongere, een plan van aanpak om het schoolverzuim terug te 

brengen. Er is wekelijks overleg tussen de leerplichtambtenaar en zorgcoördinator om de voortgang van het schoolbezoek 

te volgen.  

 

8.2.5. Schoolfruit  

Iedere week wordt er voor alle leerlingen vers fruit op school geleverd. Dit project werd gesteund door het Europees 

Fonds. Door mee te doen aan dit project hopen we als school een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl.   

  



 

 

 

8.2.6. Schoolveiligheid  
Afgelopen schooljaar heeft de werkgroep school veiligheid een ontruimingsoefening gehouden die succesvol verlopen is. 

Daarnaast heeft de werkgroep gewerkt aan een meer uniform veiligheidsplan en een betere afstemming van de 

protocollen op de verschillende afdelingen.  

 

8.2.7. Verzekeringen  

MosaLira heeft een “Schoolpakketverzekering’ afgesloten waarin de financiële gevolgen van aan aantal belangrijke risico’s 

zijn afgedekt voor medewerkers, leerlingen, bestuursleden en overige betrokkenen (vrijwilligers; assisterende ouders 

e.a.). Het Schoolpakketverzekering is ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Aon.  

In het Schoolpakketverzekering is opgenomen:  

Schoolongevallenverzekering:  

Deze verzekering is van kracht voor de medewerkers en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in 

schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd.   

Aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen:  

Deze verzekering heeft betrekking op het schoolbestuur als exploitant van scholen met alle bijkomende en bijbehorende 

activiteiten in de ruimste zin. Verzekerd zijn de medewerkers die voor het schoolbestuur werkzaamheden verrichten. 

Onder medewerkers worden ook stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel 

buitenschoolse, met de school min of meer verband houdende activiteiten, deelnemen verstaan.  

Aanvulling leerlingen: Dekking voor het particuliere aansprakelijkheidsrisico van leerlingen tijdens het verblijf op school 

of tijdens evenementen in schoolverband, voor zover niet elders verzekerd door bijvoorbeeld een W.A-verzekering die 

door de ouders/verzorgers van de betreffende leerling is afgesloten.  

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid:  

Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht 

voor door derden geleden schaden als gevolg van fouten. Onder deze verzekering valt ook de zogenaamde interne 

aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van individuele leden ten opzichte van de stichting.  

Eigendomsverzekering voor personeel:  

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen zoals motorrijtuigen, fietsen, kleding en 

dergelijke. De dekking geldt alleen bij buitenschoolse activiteiten. Voor de vrijwilliger bestaat volledige dekking gedurende 

de periode dat hij optreedt als vrijwilliger, alsmede het gaan en komen van de plaats waar de vrijwilliger zijn 

werkzaamheden uitoefent.  

Melding :  

• Een schadegeval dient zo snel mogelijk gemeld te worden, maar zeker binnen 48 uur.  

• In de incidentenregistratie dient elk schadegeval geregistreerd te worden.  

• Schade dient gemeld te worden bij de managementondersteuning van het bestuurskantoor van 

MosaLira.  

• Er is een stappenplan voor de melding van schade.  

•  

8.2.8. Sponsoring en donaties   
In principe worden wij niet gesponsord. Ten aanzien van sponsoring van ons onderwijs conformeren wij ons aan de 

afspraken zoals vastgelegd in het ‘convenant sponsoring’. Dit convenant geeft uitgangspunten om op een verantwoorde 

manier met sponsoring om te gaan (zie: www.mosalira.nl).  

 

Onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze 

subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten 

verlopen.  

  
  

 

http://www.mosalira.nl/
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8.2.9. Foto’s en video-opnames  

Omdat leerlingen en vaak ook de ouders veel plezier beleven aan opnames die op school of bij door de school 

georganiseerde activiteiten worden gemaakt, vragen wij de ouders of zij akkoord gaan met het maken van deze 

opnames. Wij vragen hiervoor aan het begin van het schooljaar schriftelijk toestemming  

8.2.10. Leerlingenvervoer   

Indien noodzakelijk verzorgt de gemeente (waar uw kind woont) het vervoer van uw kind naar school en terug.   

8.2.11. Activiteitenrooster  
Gedurende het schooljaar zijn er activiteiten. Bijvoorbeeld rondom kerst, carnaval, pasen en de schoolafsluiting. Ook 

wordt aan het eind van het schooljaar een schoolreisje gepland. De nadere informatie ontvangt u tijdig van school.  

8.2.12. Verzoek om verlof   

In welke gevallen kunt u extra verlof aanvragen?  

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen (bijvoorbeeld om een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor 

te zijn), maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u wel extra verlof aanvragen. Extra verlof is mogelijk als de 

volgende omstandigheden zich voordoen:  

• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen  

• 12,5- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag  

• 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag  

• Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in overleg met de 

directeur.  

• Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met de directeur  

• Verhuizing van gezin: 1 dag  

• Sommige religieuze feesten: in overleg met directeur  

  

Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele 

bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen te 

zijn. Dit geldt niet in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden.  

Bij de leerkracht/administratie zijn eventueel standaardformulieren verlofaanvragen te verkrijgen.  De schooldirecteur 

is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar 

(aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra 

verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Na ontvangst van uw 

ingevulde formulier, ontvangt u het formulier retour, voorzien van de vermelding van de directeur: akkoord, dan wel 

niet akkoord. Indien nodig neemt de directeur telefonisch contact met u op. Een kopie van de verlofaanvraag bewaren 

we in het leerling-dossier. De leerkracht noteert het verleende verlof in de maandelijkse absentielijst. Als het vermoeden 

bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld ziekteverlof, dan zullen wij altijd melding doen bij de 

leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot een fikse boete.  

 

Vakantie onder schooltijd  

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een 

gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een 

van) de ouders, kan extra verlof worden verleend. Hierbij moet gedacht worden aan seizoensgebonden werkzaamheden 

in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirecteur eenmaal per schooljaar het kind vrij geven 

(voor maximaal 10 schooldagen), zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat daarbij om de enige gezinsvakantie in 

dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Op het 

aanvraagformulier is een werkgeversverklaring opgenomen. U moet echt kunnen aantonen dat u tijdens de 

vakantieperiodes niet gemist kunt worden. Dit geldt ook voor “weekendjes weg”.  

 

 

 



 

 

 

Verplichtingen voor schooldirecteuren  

Schooldirecteuren hebben op basis van de Leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan 

de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Wanneer niet aan 

bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een 

proces-verbaal tot gevolg hebben. Op de website van MosaLira vindt u onder het portaal ouder/kind een duidelijk schema 

waarin u zelf kunt checken of u voor extra verlof in aanmerking komt.  
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8.2.13. Zieke leerlingen en ziekmelden   

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij de ouders/verzorgers dit ‘s 

morgens tussen 08.00 – 08.30 telefonisch laten weten. Bij ziekte van leerlingen tijdens de lesdag wordt altijd contact 

opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). In overleg met ouder(s)/verzorger(s) wordt bekeken of de leerling naar huis wordt 

gestuurd of dient te worden opgehaald. Mocht uw zoon/dochter/pupil gebruik maken van schoolvervoer, dient u het 

vervoersbedrijf waarmee uw kind gebracht wordt te waarschuwen. Als uw kind beter is neemt u weer contact op met het 

vervoersbedrijf, zodat uw kind weer wordt opgehaald. Indien een leerling door ziekte niet aanwezig kan zijn dienen zowel 

de stageplaats als de school hiervan in kennis gesteld te worden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplicht 

Ambtenaar.  
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