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Voorwoord 
 
 
Maastricht, juni 2018 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Met trots presenteren wij u onze schoolgids van de Campus Special Needs. Uiteraard vindt u voor de 
school van uw zoon/dochter de info die hoort bij de betreffende afdeling/unit. 
 
De Jan Baptist SO en VSO, Don Bosco school SO en VSO en IVOO SO en VSO AD hebben 
gezamenlijk de ambitie om een ‘Campus Special Needs’ te vormen. Als scholen (c.q. units) speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs trekken we de komende jaren gezamenlijk op in onze ontwikkelingen 
en huisvesting. We houden daarbij ruggenspraak met de Talententuin van het SBO en het 
Dienstencentrum van MosaLira. 
In de navolgende hoofdstukken beschrijven we beknopt belangrijke ontwikkelingen waar we als 
campus op willen inspelen en onze collectieve ambitie.  
Uiteraard voorzien wij u op het SO weer van een handige jaarkalender zodat u in een oogopslag de 
maandelijkse activiteiten bij de hand heeft. Voor de ouders en leerlingen van het VSO wordt deze 
kalender op onze site gezet, zodat ook u gemakkelijk de benodigde info kunt terugvinden. Verder zal 
er voor locatie Frans van Laarplein een flyer gemaakt worden met alle voor u belangrijke data en info. 
 
Onze schoolgidsen zijn digitaal terug te vinden op: 
www.donboscoschool.eu 
www.zmlkjanbaptist.nl 
www.ivoo.eu 
 
Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie laat dit even aan de juf/meester van uw 
zoon/dochter/pupil weten, dan zorgen wij daarvoor. 
Mocht u vragen hebben over deze schoolgids(en) dan kunt u zich tot de schoolleiding wenden. 
 
Wij wensen u veel leesplezier, namens alle locatiedirecteuren en personeelsleden van CSN ( IvOO 
AD/Don Bosco SO en VSO, Jan Baptist SO en VSO) 
 
Algemeen Directeur   
Els Timmermans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.donboscoschool.eu/
http://www.zmlkjanbaptist.nl/
http://www.ivoo.eu/


1. Het schoolbestuur  
 

Onze school, onderdeel van een groter geheel   
 
Het schoolbestuur  
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is opgericht in 2003 en gevestigd te Maastricht. 
MosaLira is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal 
basisonderwijs, drie voorzieningen voor speciaal onderwijs en United World College Maastricht 
(Primary). Op onze scholen werken circa 651 personeelsleden voor ruim 5.066 leerlingen.   
 
Missie  
MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot 
verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke 
talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend.   
 
Hoofddoelstelling  
MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde 
gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat.   
 
Visie  
Het CvB heeft in haar toekomstvisie richting 2025 samen met het directeurenberaad de onderstaande 
richtinggevende uitgangspunten geformuleerd. Deze punten blijven de stip op de horizon vormen waar 
naar toe gewerkt wordt:  
 

1. De talentontwikkeling van kinderen wordt zoveel als mogelijk vormgegeven in een inclusieve 
setting, waarbij alle beschikbare expertise en middelen worden ingezet om kinderen passend 
en thuisnabij bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte te kunnen bedienen.   

2. Intensieve en professionele samenwerking op alle niveaus intern en extern is noodzakelijk om 
de ambities en doelstellingen te realiseren.   

3. Het professionaliseringsbeleid is gericht op de continue ontwikkeling en kwaliteitsverbetering 
van zowel de organisatie als ook individuele personeelsleden.   

4. Het personeelsbeleid, waaronder mobiliteit en scholing, is gericht op een evenwichtige 
verdeling op basis van leeftijd, expertise en duurzame inzetbaarheid.   

5. De omvang en organisatie van de scholen en de stichting zijn passend bij een effectieve en 
efficiënte inzet van middelen en de realisatie van de gestelde doelen en maatschappelijke 
opdracht.   

 
Identiteit  
Het onderwijs binnen alle MosaLira scholen wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. 
Als grootste onderwijsorganisatie voor basis en speciaal (basis-) onderwijs in Maastricht 
speelt MosaLira een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge mensen die in de nabije toekomst de 
stad en regio mede zullen vormgeven. MosaLira laat zich in haar verantwoordelijkheid leiden door 
haar missie en zoekt waar nodig en gewenst de samenwerking met partners.   
 
MosaLira is een waarden gestuurde stichting. De sturende waarden van de stichting en haar scholen 
geven richting aan het denken, voelen en handelen van alle betrokkenen, aan de wijze van besturen, 
aan de inhouden en de vormen van leren, onderwijs en opvoeding en aan de relatie met de ouders en 
andere opvoedingspartners en de samenleving.   
 
Alle scholen van MosaLira formuleren de voor hen sturende waarden en beschrijven die in hun 
schoolplannen en schoolgidsen. Ze geven daarbij aan op welke wijze zij zich verhouden tot hun 
levensbeschouwelijke grondslag, het wat en hoe van hun onderwijs en opvoeding, het wat en hoe van 
hun levensbeschouwelijke educatie en hoe zij de relatie vormgeven met ouders, andere 
opvoedingspartners, kerkgenootschappen en de samenleving. Dit geheel geeft een eigen kleur aan 
elke school, het bepaalt wie de school wil zijn, het geeft haar een eigen gezicht, het bepaalt haar 
identiteit.   
 
  



Bestuur  
De stichting kent 2 organen:   
- Het College van Bestuur   
- De Raad van Toezicht   
 
Het College van Bestuur   
Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en 
bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken 
en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het 
College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op 
bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit 
respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer 
staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden 
vastgelegd in het bestuursstatuut.   
  
Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:   
Voorzitter: Mevr. J. Van Zomeren  
Lid: vacature lid CvB   
 
De Raad van Toezicht   
De Raad van Toezicht ziet integraal toe op de gang van zaken binnen MosaLira. Hierbij toetst de 
Raad van Toezicht in het bijzonder of de statuten en de daarmee verbonden reglementen, de 
wettelijke verplichtingen en de Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs worden nageleefd. Het 
leidend beginsel hierbij is het bewaken van de maatschappelijke norm: handelt het College van 
Bestuur in overeenstemming met het maatschappelijk belang? De Raad van Toezicht is zich ervan 
bewust dat de samenleving verwacht dat hij vanuit de gedachte toezicht houdt als waren de leden de 
vertegenwoordigers van de maatschappelijke aandeelhouders. De Raad van Toezicht is ervan 
doordrongen dat de samenleving mag verwachten dat hij zich naar beste vermogen van deze taak zal 
kwijten.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:   
Voorzitter Mevr. A. Christophe  
Lid Dhr. R. Wedler   
Lid Dhr. F. Schneiders   
Lid Mevr. M. Depondt   
Lid Dhr. H. Wiertz  
 
Directeurenberaad   
De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het 
directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie. De volgende scholen 
ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira:   
Bs. St. Aloysius   
Bs. Amby   
Bs. Anne Frank   
Bs. de Geluksvogel  
Bs. John F. Kennedy   
Bs. De Lètterdoes   
Bs. Het Mozaïek   
Bs. De Maasköpkes   
Bs. Manjefiek   
Bs. Montessori Binnenstad   
Bs. St. Oda   

Bs. Petrus en Paulus  
Bs. St. Pieter   
Bs. Scharn   
Bs. de Vlinderboom  
Bs. Wyck   
SBO Talententuin  
ZMLK Jan Baptist SO & VSO   
Don Bosco SO & VSO     
IvOO SO/JRK & VSO diplomastroom & VSO 
Arbeid Dagbesteding,     
UWC Primary   

  
Adresgegevens MosaLira  
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding   
Pastoor Habetsstraat 40a   
6217 KM Maastricht   
Tel. : 043-35 40 133   
e-mail: info@mosalira.nl   website: www.mosalira.nl   
 
De organisatie van het onderwijs binnen CSN. 
 

mailto:info@mosalira.nl
http://www.mosalira.nl/


Profilering 
 
Onze collectieve ambitie bestaat uit de missie, visie en kernwaarden van de Campus. De missie 
verwoordt waar de ‘Campus Special Needs’ in essentie voor staat, waartoe zij dient. De visie is een 
beschrijving van het beeld van de toekomst die we willen creëren (toekomstbeeld, de onderwijsvisie, 
de visie op de samenwerking en aansturing). En de kernwaarden bepalen hoe we te werk gaan op 
weg naar onze visie.  
 

 
‘Een school met personeelsleden zonder collectieve ambitie is als een ronddobberend schip op een 
grote zee. Het schip is een speelbal van de elementen. De bemanningsleden werken elkaar tegen 
met hun verschillende ideeën over de route en de bestemming, en de kapitein slaagt er 
onvoldoende in de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het gevolg laat zich raden: het schip zwalkt 
en komt niet of veel te laat aan op de plaats van de bestemming. 
Een school zonder collectieve ambitie heeft geen scherp zicht op dat wat ze belangrijk vindt, weet 
niet waar ze naar toe wil en is nauwelijks in staat om nieuwe ontwikkelingen die op de school 
afkomen op hun waarde te schatten door ze te toetsen aan de collectieve ambitie’.  
(Dick Both en Alex de Bruijn, 2012) 
 

 
Missie 
In onze missie sluiten wij aan op de missie van MosaLira:   
 
 
 
 
 
 
De ‘Campus Special Needs‘ is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die onze specialistische 
onderwijsexpertise  nodig hebben om zich goed  te kunnen ontwikkelen. Ons motto: iedere leerling 
doet ertoe! 
 
Binnen de “Campus Special Needs richten wij ons op de volgende doelgroepen: 

- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten gevolge van hun IQ 

- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ten gevolge van een ontwikkelings-
/gedragsstoornis. 

- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die een kleine, veilige setting nodig hebben om 
überhaupt tot leren te komen. 

 
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 de Talententuin en onze netwerkpartners in onder meer  onderwijs en jeugdhulp. 
 
Kernwaarden 
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 optimaal te kunnen 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 vinden verantwoordelijkheid nemen en geven belangrijk en zijn bereid verantwoording af te 
leggen 
 

Betrokkenheid 
Wij werken met passie voor onze doelgroep 
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 en betrokkenheid van medewerkers bij het werken aan de Campus 
Special Needs 

MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot 
verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. 
Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira 
leidend. 



 

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 
 

 
Toekomstbeeld, onderwijsvisie en samenwerkingsmatrix 
 
Afgelopen jaren waren de diverse scholen en afdelingen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
gevestigd op diverse locaties. Ze vielen wel al onder een centrale directieaansturing. Ook het MT van 
de diverse locaties werkt nauw samen om op alle scholen en afdelingen hetzelfde onderwijsconcept, 
dezelfde scholing van leerkrachten en een zorgstructuur te realiseren. 
Toch zien we in de praktijk dat samenwerken en samensmelten van groepen leerlingen pas echt op 
gang komt wanneer men daadwerkelijk in één gebouw gehuisvest is. Afgelopen schooljaar zijn alle 
afdelingen van het Speciaal Onderwijs verhuisd en vormen samen de Campus Special Needs. Op dit 
moment nog op drie locaties. De bedoeling op lange termijn is dat de huisvesting op een uni locatie 
plaatsvindt opdat de campus een organisch, integraal georganiseerd geheel wordt van de scholen (en 
afdelingen) speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van MosaLira voor leerlingen van 4 - 18 jaar. 
De afdelingen SO en VSO worden als één school aangestuurd.  
 
Mate van integratie binnen de campus 
 
We gaan in onze toekomstvisie uit van volgende kernbegrippen voor de Campus: 1 organisatie, 1 
aansturing, één set doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, 1 leerlingvolgsysteem, 
krachtenbundeling, integrale aanpak, samenwerking en expertisedeling. 
De huidige scholen/afdelingen worden units. De units functioneren als ware het één school met 
behoud van de brinnummers.  
 
Binnen de units willen we het traditionele leerstofjaarklassensysteem doorbreken door het onderwijs 
groeps overstijgend te organiseren. We werken daarbij in grotere organisatie-eenheden en in teams 
die samen verantwoordelijk zijn voor een eenheid. Binnen de units en in het kader van het werken in 
teams willen we komen tot een andere inzet medewerkers (nieuwe rollen voor medewerkers) en 
mogelijk tot de inzet van andere functionarissen. Medewerkers vervullen hun rol/functie ongeacht de 
plek of doelgroep binnen de Campus, maar ook ten behoeve van het regulier onderwijs, in een 
tijdelijke of structurele opdracht. 
 
Onderwijsvisie Campus 
Binnen alle units wordt gewerkt vanuit de gezamenlijke onderwijsvisie: 
 
Betekenisvol perspectief 
Iedere leerling heeft of ontwikkelt bij ons een perspectief op een betekenisvol bestaan. Iedere leerling 
moet de kans krijgen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. 
Ons motto is niet voor niets: iedere leerling doet ertoe en de leerkracht maakt het verschil. “Leren voor 
de toekomst”. 
 
Positief zelfbeeld en hoge verwachtingen 
Wij stimuleren de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en willen dat iedere leerling zichzelf de 
moeite waard vindt. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens zich kan ontwikkelen door met en van 
anderen te leren. Wij hebben hoge verwachtingen van iedere leerling. 
 
Afstemmen op individuele onderwijsbehoeften 
Wij houden binnen alle units rekening met de individuele onderwijsbehoeften van een leerling en 
bieden waar nodig extra begeleiding op zijn of haar niveau. Daar waar het curriculum niet past, 
zoeken naar andere onderwijsmogelijkheden. In samenspraak met leerlingen en ouders bestaat er de 
mogelijkheid om te kiezen voor specifieke praktijklessen. (voorheen profielkeuze) Als iets niet lukt is 
dat geen probleem, je mag fouten maken, en je hebt in ieder geval iets nieuws geprobeerd. We 
denken in oplossingen en niet in “beren op de weg”. 
 
Doeldomeinen onderwijs 
Voor goed onderwijs moeten we ons allereerst de vraag stellen, waartoe het dient.  



Iedere unit, elke leerkracht staat in de onderwijsvisie van de Campus voor de opdracht te streven naar 
evenwicht tussen het aanleren van basisvaardigheden, de sociaal-  emotionele ontwikkeling en de 
vorming van het individu. In aansluiting op deze visie wordt de zin en richting van het onderwijs binnen 
de campus bepaald door drie doeldomeinen (Biesta): 

- kwalificatie, ofwel het je eigen maken van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld voor het halen 
van een diploma, een startkwalificatie halen, arbeidsvaardigheden leren, vaardigheden voor 
dagbesteding); 

- socialisatie, ofwel je voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap en kennismaken 
met tradities en praktijken (bijv. actief burgerschap); 

- subjectivering, ofwel vorming van de persoon (bijv. autonomie, competentie, relatie, 
talentontwikkeling). 

In ons onderwijs is het de uitdaging om voortdurend een balans te vinden tussen deze drie domeinen. 
Soms is een van de drie domeinen tijdelijk belangrijker, maar op de lange termijn moeten deze drie 
domeinen in evenwicht zijn (Biesta, 2012, 2014). 
 
Groepsgrootte 
De normale groepsgrootte is vastgesteld 10-17 leerlingen. Door het werken met niveaugroepen 
kunnen er kleinere instructiegroepen ontstaan. 
 
Afstemmen op de leerling en zijn omgeving 
Probleemgedrag zien wij als gedrag dat niet past in de omgeving waarin de leerling leeft en leert. Wij 
kijken naar onze leerlingen vanuit een zogenoemd ecologisch perspectief. Wij gaan ervan uit dat 
verschillende leefdomeinen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden: ‘thuis’, ‘school’, ‘vrije 
tijd’, ‘achtergrond’, leefwereld’, ‘vrienden’. Is het evenwicht tussen gedrag en omgeving verstoord, dan 
helpen wij, samen met de opvoeders en onze netwerkpartners, dat herstellen. De vragen die wij ons 
stellen: wat kunnen wíj doen om een leerling goed onderwijs te bieden, rekening houdend met zijn 
‘omgeving’? Wat is zijn context, geschiedenis, wat past bij hem, wat zijn de verwachtingen? Kortom: 
hoe stemmen wij ons (pedagogisch) handelen en ons onderwijsaanbod af op de behoeften van de 
leerling? Wij focussen daarbij niet op ‘problemen’, maar kijken oplossingsgericht naar alle 
bevorderende en belemmerende factoren die de ontwikkeling van onze leerling beïnvloeden. 
 
Ontwikkelingsperspectief en planmatig handelen 
Elke leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkelingsperspectief (OPP) en elk onderdeel wordt planmatig 
bijgehouden. Er wordt aangesloten bij de bestaande mogelijkheden van de leerling en toe gewerkt 
naar zijn verdere ontwikkeling. 
We bieden de leerstof planmatig aan in verschillende leerlijnen. Elke leerling werkt op zijn of haar 
niveau. We maken de leerling mede  verantwoordelijk voor het behalen van dat einddoel zodat hij/zij 
het eigen leerproces bewaakt. We helpen leerlingen bij het plannen van hun eigen leerproces. Dit 
alles wordt in een overzichtelijk volgsysteem (SDB) bijgehouden zodat elke leerkracht te allen tijde kan 
zien waar de leerling op dat moment werkt. 
 
Gedifferentieerde instructie in een rijke leeromgeving 
Wij werken volgens het Direct Instructie Model en hanteren Coöperatieve Werkvormen. 
Tijdens de instructie wordt gedifferentieerd. Er zijn leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, 
anderen kunnen al zelfstandig aan de slag of kunnen zelfs meer aan. Is er even iets moeilijk, lukt het 
nog niet, dan bieden wij een interventie aan.  
We zorgen ervoor dat de instructie gegeven wordt in de niveaugroep die passend is bij het niveau van 
de leerling. Vervolgens wordt er op meerdere plekken binnen de school diverse verwerkingsvormen 
aangeboden. Zodoende houden we rekening met de verschillen in verwerking tussen de leerlingen en 
creëren tevens een rijke leeromgeving.  
 
Inspirerend en vooruitstrevend curriculum 

Ons onderwijsaanbod is inspirerend en vooruitstrevend. In onze aanpak staat effectief leren centraal. 
Wij sluiten aan bij de leefwereld van onze leerlingen. Onze methoden, leeromgeving, thema’s en 
(sociale) communicatiemiddelen sluiten aan bij vandaag én morgen. Voor de zaak- , praktijk- en 
creatieve vakken van minimaal 45 minuten bieden wij een vooruitstrevend en opbrengstgericht 
aanbod. We integreren daarbij vaardigheden voor de 21ste eeuw. Het ‘leren leren’ en de omgang met 
elkaar krijgen op onze school binnen deze thema’s veel aandacht. Wij baseren ons thematisch 
onderwijsaanbod mede op elementen van ‘hersenvriendelijk leren’. 



 
 
Huiswerk 
CSN kent geen huiswerkactiviteiten. Voor de meeste van onze leerlingen is het moeilijk hiermee om te 
gaan. Vaak levert dit in de thuissituatie alleen maar stress op. Het kan wel voorkomen dat er op 
verzoek van ouders of leerlingen, in overleg met school, huiswerk wordt meegegeven. Werkstukken 
en spreekbeurten kunnen wel thuis worden voorbereid.  
 
Leerling rapport  
Alle leerlingen ontvangen twee keer per schooljaar een leerling rapport en of portfolio. De mentor 
bespreekt dit leerling rapport eerst met de leerling en daarna gaat het mee naar huis.  
 
Bewegingsonderwijs 
De leerlingen hebben elke week gymnastiek.. Deze lessen worden door een vakleerkracht gegeven. 
Op deze wijze probeert de school zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de bewegingsdrang 
en motorische ontwikkeling van de leerlingen. Indien nodig werken we samen met Maastricht Sport 
Kanjers. Bij goed weer kunnen de lessen ook buiten plaats vinden. Tijdens de pauzes is er veel 
aandacht voor spel en spelen. 
 
Sociale vaardigheidstraining 
Het vak sociale vaardigheidstraining wordt door de leerkrachten gegeven al dan niet in samenwerking 
met de logopediste. Het gaat erom de leerlingen uit te rusten met vaardigheden die hen in staat 
stellen om zo goed mogelijk met de omgeving te communiceren en samen te werken. Hierbij krijgen 
de volgende vaardigheden veel aandacht: ervaringen delen, aardig doen, jezelf presenteren, een 
keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie en samen werken. 
 
Specifieke VSO-voorzieningen 
Het VSO-gebouw heeft een aantal lokalen en ruimten ingericht t.b.v. praktijkvakken. 
Er is een mooie leskeuken met lesrestaurant waarin we onze kooklessen op een professionele manier 
kunnen vormgeven.Tegenover dit lokaal is een was-, droog- en keuken gecreëerd. Tevens hebben we 
een ruimte ingericht als huishoudkunde lokaal. Vanuit deze ruimte wordt het vak huishoudkunde 
aangeboden. 
De technieklokalen t.b.v. algemene technieken en productielijn hebben tevens de mogelijkheid om er 
licht industrieel werk vorm te geven. Naast het lokaal is een aparte ruimte t.b.v. opslag van materialen 
en werkstukken van de leerlingen. Alle overige lokalen zijn ingericht als groepslokaal /theorielokaal. 
Deze lokalen zijn voorzien van een smartboard. 
 
Wij zijn een voorbeeld en leren van en met elkaar 
Wij werken in een professionele cultuur en zijn een voorbeeld voor onze leerlingen. We streven ernaar 
om de goede dingen te doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling.  
Als team blijven wij ons voortdurend ontwikkelen en leren wij van en met elkaar. Dit gebeurt door 
middel van gerichte cursussen of trainingen, maar ook individuele trajecten voor medewerkers zijn 
mogelijk. De diversiteit van de kennis en kunde van onze medewerkers komt het onderwijs ten goede. 
 
Samen met ouders 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. De doelen van ons onderwijs 
formuleren wij waar mogelijk in samenspraak met onze leerlingen en hun ouders.  
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. We geven ouders de kans om mee te denken en waar mogelijk mee te doen.  
Binnen 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.  
 
Visie op sturing en samenwerking binnen de Campus 
 
Voor de organisatie en de interne samenwerking betekent dit dat we in de komende periode als 
zoveel mogelijk willen gaan werken als ware we 1 organisatie. Dit betekent: 

- Een team, bestaande uit meerdere units (en ook brinnummers) 

- Een directeur 



- Een locatiedirecteur voor iedere unit 

- Een managementteam (directeur en locatiedirecteuren) 

- Een commissie van begeleiding CVB 
(Notabene: formeel dient nog sprake te zijn van meerdere zorgteams) 

- Een administratie 

- Een facilitaire organisatie. 
 
Effectiviteit en efficiency worden behaald op de gebieden inhoud, organisatie, personeel, huisvesting, 
financiën en cultuur. 
Op de gezamenlijke locatie gaan we werken in units. 
 
Om verder inhoud aan de gewenste samenwerking te geven, hebben we een samenwerkingsmatrix 
uitgewerkt. Zie de volgende pagina.  



Samenwerkingsmatrix Campus Special Needs 
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                   BELEID                                            ORGANISATIE                                        
PERSONEEL 

1. Beoogde meerwaarde 
Campus 

- Krachtenbundeling (samen 
voldoende omvang om 
kwaliteit te bieden) 

- Doorlopend leerlijnen SO - 
VSO 

- Samenwerken (voortgezet) 
speciaal onderwijs vanuit 
een gezamenlijke visie 

- Effectiviteit en efficiëntie 
inhoud, organisatie, 
personeel, huisvesting, 
financiën en cultuur. 

- Dekkend aanbod van 
onderwijszorgarrangement
en 

 

Mate van integratie 

- Wij gaan uit van 1 team, 1 
visie, 1 aansturing, 
gezamenlijke leerlijnen, 1 
leerlingvolgsysteem, 

- Ontschotten waar kan: 
gezamenlijk effectieve en 
efficiënte inzet van mensen 
en middelen van de betrokken  

- We investeren in de 
ontwikkeling van één 
team. 

Expertise 

- Krachtenbundeling, delen 
van expertise en de inzet 
van elkaars expertise 

- Op de hoogte zijn van 
elkaars expertise  

- Wij ontwikkelen ons 
voortdurend 

- Behoud van expertise van 
verschillende 
problematieken 

 

      

Beleidsbeïnvloeders Afstemming beleid Autonomie - speelruimte 

- Samenwerking is vooral 
een inhoudelijk proces (en 
veel minder een bestuurlijk) 

- MosaLira wil een stichting 
zijn die passend onderwijs 
biedt aan alle leerlingen 

- De leerlingen met hun 
specifieke 
onderwijsbehoefte 

- Het SWV (afstemming 
bestuurlijk beleid in relatie 
tot de campus) 

- Gemeente voert beleid 
richting ontschotting 

 

- De beleidsvorming en 
besluitvorming van de 
afdelingen/ domeinen op 
elkaar af te stemmen. 

- Een gezamenlijk 
pedagogisch klimaat te 
creëren  

- De OPP’s op elkaar af te 
stemmen. 

- Uitgaan van gezamenlijke 
vergaderingen/ overleg 
(waar functioneel) 

- Gezamenlijke 
studiedagen 

 

- Voldoende speelruimte 
voor ‘domeinen’ of 
afdelingen 

- Binnen de campus recht 
doen aan (relevante) 
verschillen 

 
 
 
 
 
 

Klimaat (cultuur) Samenwerking Attitude medewerkers 

- Op de campus wordt 
gewerkt vanuit één 
pedagogische visie  

- Professionele cultuur 

- Positieve, veilige, 
voorspelbare  omgeving,  

- ‘Alle leerlingen horen erbij’ 

- Hoge verwachtingen van 
alle leerlingen 

- Onderwijs op maar aan de 
hand van het OP van de 
leerling 

- Zoeken naar mogelijkheden 

- Samen verantwoordelijk! 

- ‘problemen op de campus 
zijn gezamenlijke 
problemen (‘Wij zijn deel 
van de oplossing ipv deel 
van het probleem’ 

- Knelpunten in de 
samenwerking worden 
snel aangepakt 

- Intensiveren 
samenwerking jeugdzorg/ 
netwerkpartners en 
gemeente 

- Openstaan voor 
ontwikkelingen 

- Van en met elkaar leren  

- Denken in oplossingen  

- We zeggen wat we doen 
en doen wat we zeggen 

- Afspraken na komen (en je 
bewust zijn van de 
afspraken) 

- Openstaan voor 
samenwerking met 
netwerkpartners 

 

 



Belangrijke adresgegevens /  namen  / data / overige info 
 
MosaLira  
stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 
Pastoor Habetsstraat 40a 
6217 KM Maastricht 
Tel:     043 – 354 01 33 

E-mail:   info@mosalira.nl 
Website: www.mosalira.nl 
 
 
 

Algemeen directeur:   
Els Timmermans 
e.timmermans@mosalira.nl  
 
Schooltijden 
8.45 - 15.00 uur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 
8.45 - 12.30 uur (woensdag) 
 
Ziekmelding op telefoonnummer 043 – 346 77 30 vanaf 8 uur. 
Is een leerling op een stagedag ziek, dan s.v.p. ziekmelden bij de stageplek én op school. 
Noemt u daarbij duidelijk de naam van uw kind en de naam van de mentor of de klas.  
Op die manier kan de receptioniste de ziekmelding aan de juiste mentor doorgeven.  
 
Contact met de mentoren: Prima, vóór- of ná schooltijd. 
 

Vakanties 

Herfstvakantie 15-10-2018  t/m 19-10-2018  

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019 

Carnaval 4-3-2019  t/m 8-3-2019 

Paasmaandag  22-4-2019 

Meivakantie 22-4-2019  t/m 3-5-2019 

Hemelvaart 30-5-2019 t/m 31-5-2019 

Pinkstermaandag 10-6-2019 

Zomervakantie 8-7-2019  t/m 16-8-2019 

Studiedagen 

  Nog nader in te plannen 

  
Eerste schooldag schooljaar 2018-2019: maandag 20 augustus 2018 
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020: maandag 19 augustus 2019 
 
  

mailto:info@mosalira.nl
http://www.mosalira.nl/
mailto:e.timmermans@mosalira.nl
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Coördinatie stage en stagebegeleiding  
Vanaf hun 12e jaar gaat stage voor onze leerlingen een steeds belangrijker onderdeel worden van het 
onderwijsleerproces. Wij begeleiden de leerlingen hierbij, rekening houdend met hun mogelijkheden 
en hun hulp- en begeleidingsvragen.  
In de arbeidsoriëntatie voeren de leerlingen verschillende vormen van werk uit en ervaren ze wat bij 
hen past. 
  
Wij nodigen ouders/verzorgers uit voor het startgesprek stage-ontwikkeling. Vooraf heeft dan al een 
gesprek met de jongere plaatsgevonden over zijn eigen wensen en verwachtingen. 
We vragen naar arbeidsverwachtingen die ouders hebben, nemen de wensen van de leerling mee en 
plaatsen dit naast onze bevindingen van interne stage en arbeidsoriëntatie. 
  
We bepalen, samen met ouders, in het Startgesprek Stageontwikkeling een stage-koers dat kan 
wijzen in de richting van dagbesteding of arbeid.  
We toetsen of het uitstroomprofiel nog het juiste is. 
Ieder advies en iedere keuze van een stagerichting is een gezamenlijke verwachting en streven. 
De leerling zal zich met stage verder ontwikkelen en onze ambitie is een ontwikkeling naar een zo 
hoog mogelijk loonwaarde. 
De jongere sluit aan in de loop van het gesprek. Samen met hem bespreken we ons gezamenlijk 
advies. Hierbij houden we ook rekening met de Participatiewet die iedere gemeente deels op eigen 
wijze invult en uitvoert. 
1. Uitstroom naar Dagbesteding. Wij noemen dit activiteiten gerichte dagbesteding, in de vorm 

van  beschermd leren werken op school, in eigen tempo en een werkbelasting op maat. 

1. 0 – 30 % loonwaarde: dagbesteding of beschut werk: 
2. Wajong 2015 aanvraag als de leerling niet kan voldoen aan: 

3. Taak kunnen uitvoeren in een arbeidsorganisatie. 
4. Basale werknemersvaardigheden hebben. 
5. Tenminste 1 uur aaneengesloten kunnen werken. 
6. Tenminste 4 uur op een dag belastbaar zijn. 

7. Levenslang Wajonguitkering (voor degene die vanaf 2015 deze uitkering ontvangt). 
8. Beschut werk- of dagbesteding vanuit een aanvraag WLZ of via de afdeling WMO van de 

gemeente.. 

2. Uitstroom naar Arbeid. Vormen van werk zijn: Regulier werk, gesubsidieerd werk, werken m.b.v. 
uitkering, werken met een tegenprestatie. 

1. 30-50% loonwaarde, gesubsidieerd werk, werken m.b.v. uitkering of tegenprestatie: 
2. Beperkte duur loonkostensubsidie. 
3. Doel verbeteren arbeidsvermogens. 
4. Gemeenten creëren voorzieningen. 
5. Gesubsidieerd werk: vanuit eigen stage of Garantiebanen 

1. 50-80% loonwaarde, gesubsidieerd werk: 
2. Gesubsidieerd werk: vanuit eigen stage of Garantiebanen. 
3. Loonkosten subsidie (loondispensatie). 
4. No-risk polis (ziekteverzuim). 
5. Jobcoach ondersteuning. 

1. 80-100% loonwaarde regulier werk: 
2. Geen ondersteuning van gemeente. 
3. Van school/stage naar werk. 
4. Geen loonkostensubsidie. 
5. Wel (nog) no-risk polis voor werkgever.  
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Veel van onze leerlingen stromen uit naar arbeid en dagbesteding. Een enkeling gaat naar 
vervolgonderwijs. 
 
Arbeidsmatige dagbesteding (loonwaarde 30 tot 50%) oefenen we In de vorm van een groepsstage. 
Hierbij gaat een medewerker van school met een groep leerlingen oefenen met werken in een bedrijf. 
Daar moet dan blijken of de leerling op termijn in staat is tot regulier werk. Maar het kan dat ook een 
individuele stage zijn in een gewoon bedrijf met een meer dan gemiddelde begeleiding. 
 
Arbeid ( loonwaarde 50 tot 100% ): in dat geval gaat de leerling zelfstandig stage lopen in een gewoon 
bedrijf met beperkte begeleiding. De leerling moet dan ook in staat zijn om zelfstandig te kunnen 
reizen. 
 
Coördinatie schoolverlaters 
De leerlingen hebben gedurende enkele jaren stage-ervaring opgedaan op het niveau dat bij iedere 
individuele leerling past. Ouders, leerling en school hebben goed zicht op de stage-ontwikkeling van 
de leerling en de daarbij behorende mogelijkheden.    
De Wajongtoekenning en bijbehorende uitkering is vanaf 1-1-2015 door de Overheid sterk beperkt. 
Alleen jongeren met een blijvend zeer beperkt tot geen arbeidsvermogen, kunnen nog een beroep 
doen op de Wajong. 
Andere jongeren zijn aangewezen op het individuele gemeentebeleid inzake de participatie.  
Participatie die staat voor zo goed mogelijk participeren in de maatschappij, ook op gebied van 
werken. 
Gemeenten maken op gebied van werk onderscheid, bijvoorbeeld in regulier werk, gesubsidieerd werk 
(werk met begeleiding en loonkostensubsidie), werken met behoud van uitkering, beschut werk en 
dagbesteding.   

Transitie van stage naar werk of dagbesteding: 
Wij hebben als CSN enkele keren per schooljaar structureel overleg met gemeenten over de 
individuele stageontwikkeling van onze leerlingen. Bij aankomend schoolverlaten neemt de gemeente 
haar verantwoordelijkheid over om de leerling te begeleiden naar een passende werk- of 
dagbestedingsplek. Gemeenten geven allen op hun eigen wijze invulling hieraan. De school zal, 
binnen de mogelijkheden die ze heeft, haar best doen dit transitieproces zo goed mogelijk te laten 
verlopen.  
Tussentijds bestaat ook de mogelijkheid voor leerlingen om uit te stromen. De keuze hiervoor wordt 
altijd in overleg met ouders en leerling gemaakt. Of een leerling in staat is tussentijds uit te stromen is 
afhankelijk van de vorderingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied en van de mogelijkheden 
die de uitstroomplaats heeft om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van de specifieke leerling. 

Bij werken vanuit een OPP is een goede afstemming en communicatie met de leerling, de 
ouders/verzorgers en eventuele externe partners gewenst. Het is essentieel dat de leerling en 
zijn/haar ouders actief participeren in het werken vanuit een OPP. Ouders/Verzorgers van onze 
leerlingen willen graag weten wat het OPP van hun zoon/dochter is en wat het CSN wil bereiken. Het 
is belangrijk dat het OPP bij plaatsing en vervolgens tijdens het verblijf van de leerling op school 2 x 
per jaar met de ouders/verzorgers besproken wordt. Ouders/Verzorgers krijgen dan de ruimte om hun 
verwachtingen/aanvullingen in te brengen. Als het OPP tussentijds is bijgesteld, wordt dit altijd met de 
ouders/verzorgers besproken.  
Vaak zijn rondom leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs externe partners in de zorg betrokken 
bij de hulp aan de leerling, denk hierbij bijvoorbeeld aan jeugdzorg. Het is goed met deze partners te 
overleggen over wat het OPP van de leerling is en welke bijdrage zij kunnen leveren aan het 
realiseren van het OPP. Het vraagt een goede afstemming en regievoering met ketenpartners.  
Er is 3 x per jaar overleg met de Commissie van Begeleiding (CVB) waarin de leerlingen worden 
besproken met de locatiedirecteur, de intern begeleider, de orthopedagoog, de schoolarts en 
schoolmaatschappelijk werk.  
Aan de ouders/verzorgers wordt toestemming gevraagd of hun zoon/dochter tijdens dit overleg 
besproken mag worden.  
 

Betrokkenheid van de leerling vergroten 

Werken vanuit een OPP biedt tal van kansen om met de leerling in gesprek te gaan over: 
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 Wie ben ik? 

 Wat kan ik? Wat zijn mijn talenten? Wat kan ik nog niet? Waar heb ik hulp bij nodig? 

 Wat wil ik? Wat zijn mijn interesses voor de toekomst? Wat wil ik nog leren? 

 Wat kies ik? Welke uitstroombestemming past bij mij? 

Leren naar vermogen /Het VOORdeel 
 

 
 
Voorbereidend op o.a. de Wet Passend Onderwijs heeft de netwerkorganisatie ‘Leren naar vermogen’ 
onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het 
(speciaal) voortgezet onderwijs, het MBO en de ketenpartners gericht op participatie en onderwijs. 
Daarbij is de afspraak gemaakt om het onderwijs richting niveau 1 (de Entree-opleiding) samen vorm 
te geven, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde 
uitstroom (De Entree-opleiding). In nauwe samenwerking is een speciaal onderwijsprogramma 
ontwikkeld.  
Dit zgn. VOORdeel kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entree-
opleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Binnen het VOORdeel 
wordt zowel op school als in Leren@Werkcentra gewerkt. Stage en beroepspraktijkvorming bij 
aangesloten bedrijven vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Het ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden staat centraal.  
Het onderwijsprogramma krijgt verder vorm door middel van (vak)lessen, coaching, keuzedelen met 
certificeringen én individuele leerlingbegeleiding.   
Het VOORdeel is een waardevol aanbod voor alle VO/VSO en PRO leerlingen van 15 jaar of ouder, 
die geen basisberoepsgericht VMBO-diploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar 
een MBO niveau 2 opleiding.  
 
 
4. Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
 
Voor plaatsing op het IvOO heeft uw zoon/dochter/pupil een TLV nodig. De Commissie Toewijzing 
Ondersteuning (CTO) of een soortgelijke commissie van het samenwerkingsverband uit de regio waar 
u woont, is aangewezen om te onderzoeken en te besluiten of een leerling op grond van zijn/haar 
onderwijsbehoeften een TLV krijgt. 
  
 
 
5. De Leerlingenzorg 
 
Het werken en handelen van het personeel is aangepast aan de mogelijkheden van leerlingen met 
een onderwijsbehoefte (zowel didactisch als pedagogisch) die vraagt om een veilige, kleinschalige, 
gestructureerde en een op de individuele leerling afgestemde leeromgeving (nu nog allemaal 
leerlingen met een autismespectrumstoornis). Er wordt rekening gehouden met de specifieke 
kenmerken van deze leerlingen. 
 
De mentor speelt, samen met de leraarondersteuner, een belangrijke rol in de zorg rondom de 
leerling. Zij zijn beide aanspreekpunt voor leerling en ouders/verzorgers bij vragen en problemen. 
Ook volgen en sturen zij in grote mate de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling en voeren 
zij gesprekken met de leerlingen. Zij worden hierbij gesteund en geadviseerd door het zorgteam, dat 
bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider en de locatiedirecteur. Naast de structurele 
overlegmomenten tussen zorgteam, mentor en docententeam (leerjaaroverleg, leerling- en 
voortgangsbesprekingen) wordt er met grote regelmaat tijd en ruimte gemaakt voor tussentijds overleg 
over leerlingen. 
 
De samenwerking met ouders/verzorgers en derden (zoals hulpverlening en jeugdzorg) is intensief. 
Communicatie met deze partijen is nodig om veiligheid en duidelijkheid te creëren voor de leerlingen 
en in aanpak op een lijn te zitten. 
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Leerlingenzorg 
De 1-Zorgroute vormt de basis van onze leerlingenzorg. Vanuit dit cyclische proces geven wij invulling 
aan de zorg voor onze leerlingen op zowel didactisch als pedagogisch gebied. De mentor staat door 
deze werkwijze aan de basis van de zorg, die nodig is voor hun leerlingen.  

Vanuit de didactische en pedagogische groepsplannen wordt gevolgd, welke ontwikkeling de 
leerlingen doormaken en of deze ontwikkeling nog overeenstemt met het ontwikkelingsperspectief. 
Tijdens Voortgang Controle Besprekingen (VCB’s) 2x per jaar bespreken de mentoren met de intern 
begeleider de ontwikkeling van de leerlingen. Deze ontwikkeling wordt na elke VCB  met de 
ouders/verzorgers en de leerlingen besproken. Dit noemen wij zorgniveau 1. 
 
Wanneer tijdens de VCB blijkt dat de leerling specifieke hulp of ondersteuning nodig heeft en er nader 
onderzoek moet plaatsvinden.  
 
Dit noemen wij zorgniveau 2.  
 
Indien van toepassing wordt er in samenspraak met ouders externe hulpverlening ingeschakeld. 
 
Dit noemen wij zorgniveau 3. 
 
Daarnaast is er 3x per jaar een overleg met de CVB, waarin alle leerlingen besproken worden, mits er 
toestemming is gegeven door de ouders/verzorgers. Dit overleg is met het zorgteam; locatiedirecteur, 
intern begeleider en orthopedagoog, schoolarts en maatschappelijk werk. 
 
Visie op beperking 
Om te komen tot zelfinzicht bij de leerlingen en een open houding ten aanzien van begeleiding, is het 
van belang dat leerlingen zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van hun beperking. Hierdoor weten zij 
de reden waarom ze op deze school zitten en wordt een dialoog mogelijk met hun mentor over sterke- 
en ontwikkel-kanten, en hun toekomstperspectief.  
Binnen CSN vinden wij het derhalve van belang dat alle leerlingen op de hoogte zijn van hun 
beperking.    
Ook vinden wij het belangrijk dat u als ouder/verzorger op de hoogte bent van onze visie en dat u 
deze als ouder/verzorger kunt onderschrijven.  
 
De uitstroomprofielen 
In het kader van de wet op kwaliteitsverbetering brengen we van elke leerling het 
ontwikkelingsperspectief en het daar aan gerelateerde uitstroomprofiel in beeld. Aan de hand van de 
ontwikkeling die een leerling doormaakt kunnen we aangeven op welk niveau een leerling naar 
verwachting zal gaan uitstromen. 
Hierbij onderscheiden we 2 uitstroomprofielen (Coördinatie stage en stagebegeleiding ), te weten: 

 Dagbesteding 

 Arbeid 
 

Er zijn 3 momenten waarop de uitstroomprofielen vastgesteld kunnen worden. Dit is: 

 Bij nieuwe leerlingen na een half jaar. 

 In het schooljaar dat een leerling 15 jaar wordt.  

 In het schooljaar dat een leerling 17 jaar wordt. 
 
De klassenconsultaties 
Jaarlijks vinden er klassenconsultaties plaats door de intern begeleider/locatiedirecteur, psycholoog en 
orthopedagoog. Deze klassenbezoeken hebben tot doel de schoolontwikkeling te stimuleren, de 
persoonlijke groei van het personeel te stimuleren en te begeleiden. Op deze wijze zorgen we ervoor 
dat ontwikkelingen een vaste plaats in de organisatie krijgen. Daarnaast kennen we ook de collegiale 
klassenconsultatie. Personeelsleden kunnen dan n.a.v. een specifieke vraag bij een collega in de klas 
naar een les komen kijken. 
  
Individuele gesprekken met leerlingen 
Om onze kinderen/jongeren te kunnen helpen is het belangrijk om hen zo goed mogelijk te begrijpen. 
Iedere leerling heeft zijn eigen gevoelens, gedachten, verwachtingen, denk- en belevingspatroon. Het 
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is niet genoeg om te denken dat een algemene autisme-aanpak in iedere klas voldoende is. Pas als je 
de individuele leerling begrijpt kun je hem op maat begeleiden. 
Daarom vinden er individuele gesprekken met leerlingen plaats, waarin de leerling zelf de regie mag 
voeren en kan aangegeven wat hem/haar bezighoudt. Tijdens deze gesprekken kan de mentor ook de 
ontwikkeling van de leerling op school en op de stage bespreken.  
Het doel van individuele gesprekken is, dat het vertrouwen in de mentor groeit en dat de leerling zich 
meer durft te uiten over zijn gevoelens, angsten, twijfels, wensen en vragen. Andersom leert de 
mentor de leerling beter en sneller kennen en kan hem/haar beter begeleiden. 
Het individueel gesprek zal er dus toe leiden dat de relatie en het vertrouwen tussen mentor en 
leerling verbetert en de mentor de leerling beter kan helpen en begeleiden.  
 
CSN biedt naast een didactisch aanbod en begeleiding gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling, 
maar biedt geen behandeling. Wanneer een leerling behandeling nodig heeft, moet deze extern 
opgestart worden. Als blijkt dat een leerling niet adequaat kan functioneren binnen de schoolsituatie 
en de school geen passend onderwijsaanbod heeft, wordt samen met ouders/verzorgers (en indien 
nodig hulpverlening) gezocht naar een passende onderwijsplek. Voor een leerling die (tijdelijk) niet in 
staat is onderwijs te volgen, wordt in overleg met ouders/verzorgers en hulpverlening gezocht naar 
een passend behandelaanbod. Doel is daarbij om de leerling zo snel mogelijk terug binnen het 
onderwijs te plaatsen. Dit gebeurt altijd in overleg met en toestemming van Leerplicht. 
 
 
6. Personeel 
        
Teamsamenstelling  
Het team is samengesteld uit diverse disciplines, te weten: mentoren/leerkrachten, 
onderwijsassistenten,  leraar ondersteuners, logopediste, gedragsdeskundige, intern begeleider (IB 
’er), administratief medewerkers, conciërge, directieondersteuner, locatiedirecteur en algemeen 
directeur. Voor een overzicht van de medewerkers verwijzen we u naar de bijlage 10. 
 
Vervangingsbeleid  
Binnen MosaLira werken we met een centrale vervangingspool. Hierdoor zijn we in staat bij ziekte van 
collega’s, vervangers de dagelijkse routine te laten overnemen. Per situatie wordt zorgvuldig bekeken 
of er een vervanger wordt ingezet of dat de afwezigheid wordt opgevangen door vaste collega’s. In 
een uiterste situatie kan het voorkomen dat uw zoon/dochter een dag geen onderwijs ontvangt. U 
wordt hier altijd vooraf van op de hoogte gesteld. 
 
Nascholingsbeleid 
Het onderwijs is voortdurend in beweging. Medewerkers zullen met regelmaat deelnemen aan 
nascholing.  
Door deel te nemen aan nascholing blijven medewerkers actief ten aanzien van de laatste 
ontwikkelingen binnen het (speciaal)onderwijs. 
 
7.   Samenwerking ouders/verzorgers, leerlingen en school 
 
Algemeen 
Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt het belang van ouderbetrokkenheid bij de school en bij de 
schoolgang van het kind al sterk benadrukt. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat 
ouders/verzorgers (een groeiend) vertrouwen krijgen in de mogelijkheden van ons onderwijs- en 
begeleidingsaanbod. We luisteren goed naar hen. Zij zijn immers dé ervaringsdeskundigen met 
betrekking tot hun zoon/dochter! Problemen rondom het kind worden in een vroeg stadium met de 
ouders besproken om zodoende samen tot een passende aanpak te komen. 
 
Bij nieuwe leerlingen bespreken ouders/verzorgers, samen met de mentor/leerkracht, 
gedragsdeskundige en intern begeleider binnen 6 weken het Ontwikkelingsperspectief (OPP).  
 
Aan het begin van het schooljaar vindt een kennismakingsouderavond plaats, waarin algemene 
informatie wordt gegeven met betrekking tot onze school maar ook specifieke informatie met 
betrekking tot de groep waarin het kind is geplaatst. 
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Voor CSN geldt dat de resultaten van de leerling (opbrengsten) in ieder geval twee keer per jaar 
worden besproken met de ouders/verzorgers. 
  
De medezeggenschapsraad 
De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). 
Op de website vindt u informatie over en van de MR terug.  
Mocht u vragen hebben kunt u terecht bij de Voorzitter van de MR voor CSN: Pascal Rutten 
p.rutten@mosalira.nl of via telefoonnummer 0433467760 
 
De leerlingenraad 
CSN beschikt over een leerlingenraad. Op deze manier kunnen leerlingen hun wensen en ideeën 
kenbaar maken. Als school willen we serieus naar deze wensen en ideeën luisteren en, daar waar 
mogelijk, uitvoeren. Tijdens de bijeenkomsten van de leerlingenraad wordt er ook aandacht besteed 
aan schoolveiligheid. De leerlingenraad komt maximaal vijf maal per jaar bij elkaar. 
 
De nieuwsbrief 
Met regelmaat geven wij een nieuwsbrief uit. Deze kunt U vinden op de website. Via Social media 
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. 
 
De ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld.  
 
Voor het schooljaar 2018-2019 voor heel CSN is dit bedrag vastgesteld op € 40,-. Dit bedrag van de 
ouderbijdrage wordt besteed aan extra klassenactiviteiten en aan het schoolreisje. 
 
U kunt dit bedrag contant betalen bij de mentor van uw zoon/dochter/pupil, of het bedrag overmaken 
op rekeningnummer NL70INGB06.543.92.188 ten name van MosaLira stichting voor leren, onderwijs 
en opvoeding, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’, 00SH01 (IvOO )/17 LV01 (Jan Baptist), de 
naam, de afdeling en de groep van uw zoon/dochter/pupil. 
 
Hoe vrijwillig is deze bijdrage? 
Nadat uw kind op onze school is toegelaten - dit is niet afhankelijk van het betalen van de bijdrage - ,  
wordt er aan u een bijdrage gevraagd voor extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone 
onderwijs behoren.  
Mocht u de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk betalen, dan kan uw kind worden uitgesloten van de 
activiteiten waarvoor niet betaald is. De school is wel verplicht om uw kind deel te laten nemen aan het 
reguliere onderwijsprogramma. 
 
8.   De veilige school 
 
Algemeen  
Op onze 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. Onze school onderschrijft het “convenant veilige 
school”, dat in oktober 2009 door MosaLira is ondertekend. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 
versie van dit convenant, die in schooljaar 2018-2019 gereed moet zijn. MosaLira heeft een 
veiligheidsplan op bestuursniveau. Dat veiligheidsplan is door een werkgroep, samen met bureau 
Credo ontwikkeld en is goedgekeurd door de GMR. 
 
Het bestuur veiligheidsplan dient als fundament voor het school specifieke veiligheidsplan. Scholen 
worden geacht om uiterlijk aan het einde van schooljaar 2018-2019 een school specifiek 
veiligheidsplan te hebben. Dit plan wordt gemaakt i.s.m. bureau HALT. Het veiligheidsplan wordt 
geaccrediteerd door een externe instantie. In dit veiligheidsplan vindt u allerlei documenten waarin 
beschreven wordt op welke wijze de school de veiligheid voor uw kind probeert te waarborgen zoals 

mailto:p.rutten@mosalira.nl
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afzonderlijke en handzame documenten waarin alle protocollen en gedragscodes gebundeld zijn. 
Zowel  het schoolveiligheidsplan als de afzonderlijke documenten staan ter inzage op school.  
Voor onze beide locaties betekent het dat wij reeds gecertificeerd zijn d.m.v. een externe audit waarbij 
wij het predicaat Veilige en gezonde school behaald hebben. 
 
Incidentregistratie 
Om zicht te hebben op het aantal en de ernst van incidenten, die zich op school voordoen, registeren 
wij alle incidenten. We registreren hierbij niet alleen zeer ernstige incidenten, maar alle incidenten die 
een veilig schoolklimaat in de weg staan. Deze incidentregistratie wordt jaarlijks geëvalueerd, zodat 
eventuele maatregelen genomen kunnen worden. Over ernstige incidenten worden ouders/verzorgers 
altijd ingelicht.  
 
In het kader van de veiligheid houden wij ons als school het recht voor om, wanneer wij daar 
aanleiding toe zien, leerlingen te vragen de inhoud van hun broek- en/of jaszakken, tassen, locker of 
laatje te tonen. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van de leerling en twee personeelsleden. Ouders 
worden te allen tijde hierover geïnformeerd. Wanneer er verboden goederen in beslag genomen 
worden, worden dezen overgedragen aan de politie.  
 
De klachtenregeling  
Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen 
wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en 
leerlingen een passend gebruik maken van deze wetgeving, omdat klachten door team en directie 
beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. 
Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot 
belang. 
 
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, 
discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet 
mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en 
ander schematisch weergegeven. 
 
Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zie: 
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonder
wijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf  
 
Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de 
contactperso(o)n(en) van de school. 
 
  

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf
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De contactpersoon 
Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige 
situaties. 
De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is (ouders, kinderen personeel, e.a.) bij de school 
aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch 
klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, 
roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts. 
 
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 
klachtenprocedure. (zie klachtenprocedure) 
 
De contactpersoon van CSN, locatie Frans van de Laarplein is:  Mevr. Marlou Vossen 
 
De contactpersoon is geen vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan worden toegewezen in 
het kader van de klachtenregeling (zie klachtenregeling) en wordt toegewezen door Mosalira. 
          
Gedragsprotocol 
Op school hanteren we een gedragsprotocol. Dit protocol kunt u terugvinden op onze website. 
 
Protocol zwemactiviteit en epilepsie 
Op school hanteren we een protocol zwemactiviteit en epilepsie. 
Hoewel er geen schoolzwemmen op het lesrooster staat, kan het toch voorkomen dat er een 
zwemactiviteit plaats vindt. Het protocol is actueel voor situaties waarin zwemmen naar voren komt. Dit 
protocol kunt u terugvinden op onze website. 
 
Protocol stage en epilepsie 
Op school hanteren we een protocol stage en epilepsie. Dit protocol kunt u terugvinden op onze website. 
 
Stappenplan Klachtenregeling: Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie 
Stap 1. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht 
is. (de aangeklaagde) De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. 
 
Stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is 
afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de klager op de 
interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes. 
 
Stap 3. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) 
vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht 
is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4. 
 
Stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon, (deze 
vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon waarnaar 
verwezen wordt in stap 3.) een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in 
behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5. 
 
Stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de 
landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en 
adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: 
 
a. de (niet-) ontvankelijkheid van klacht; 
b. de (on-) gegrondheid van de klacht; 
c. het nemen van maatregelen; 
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
 
Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf 
de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan 
wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen. 
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Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het 
besluit hierop kenbaar maken aan: 
a. de klager 
b. de aangeklaagde 
c. klachtencommissie 
d. directie school 
e. onderwijsinspectie 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Voor het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen met: 
 
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 
Bestuur ondersteuner MosaLira, mevr. A. Lemmens 
tel. 043-35 40 133 
a.lemmens@mosalira.nl  
 
Adres College van Bestuur MosaLira: 
College van Bestuur MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 
t.a.v. Voorzitter College van Bestuur 
Pastoor Habetsstraat 40a 
6217 KM Maastricht Tel. 043- 35 40 133 
www.mosalira.nl  
info@mosalira.nl  
 
Adres landelijke klachtencommissie: 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG 
Tel. 070-3 86 16 97 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl  
info@gcbo.nl  
 
Medicijnverstrekking en medisch handelen  
Voor informatie hierover wordt verwezen naar de bijlage van deze schoolgids. 
 
 
9.    Jaarverantwoording  
 
Algemeen 
In dit hoofdstuk willen we een verantwoording weergeven over het afgelopen schooljaar.  
Hierdoor krijgt u een beeld van de diverse activiteiten en de bereikte resultaten voor VSO Jan Baptist 
& IvOO-VSO AD. 
 
Jan Baptist VSO 
contactpersoon: 
Mw. Marlou Vossen is contactpersoon van onze school. Zij is aanspreekpunt voor klachten over 
schoolsituaties. Bij haar kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten terecht met klachten over 
ongewenst gedrag op school. Hierbij moet u denken aan pesten, agressie, geweld, discriminatie en 
seksuele intimidatie. 
Afgelopen schooljaar is geen klacht bij haar ingediend.  
 
Brug naar werk: 
In schooljaar 2017-2018 hebben er 2 groepen leerlingen lessen gevolgd in het kader van Brug naar 
Werk.  
Een groep1 is in september 17 gestart met het programma. Groep 2 was al gestart in schooljaar 16-17 
en heeft in het schooljaar 2017-2018 de cursus succesvol afgerond. Alle 5 de leerlingen hebben het 
Brug naar Werk  B diploma behaald. 
 

 Schooljaar 17-18 Schooljaar 16-17 

Aantal 
deelnemers  

groep1: 8 
groep 2: 6 

groep1: 12  
groep 2: 7 

mailto:a.lemmens@mosalira.nl
http://www.mosalira.nl/
mailto:info@mosalira.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
mailto:info@gcbo.nl
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uitvallers Groep 1: - 
Groep  2: 1 i.v.m. verhuizing 

groep1: - 
groep 2: 1 

Deelname aan 
examen 

groep1: in 19-20 examen 
groep 2: 5 

groep1: 12 
groep 2: in 17-18 examen 

Diploma behaald groep1: -  
groep 2: 5 

groep1: 12 
groep 2: in 17-18 examen 

 
VOORdeel, leerwerkplek: 
In het schooljaar 17-18 zijn 12 leerlingen gestart aan de Voordeelstage. Verdeeld over de hele week 
waren er stage mogelijkheden. De meeste leerlingen gingen op maandag en/of dinsdag naar de 
Voordeel-stage. Elke maandag en dinsdag was er een leerkracht van school als Voordeel docent op 
de locatie van de MTB aanwezig. Op andere dagen was er een collega Voordeel docent van andere 
deelnemende school aanwezig. 
 
Instroom van leerlingen 

Schooljaar 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 

Vanuit SO Jan Baptist 8 15 9 12 10 

Vanuit SBO 4 1 1 3 1 

Vanuit ZMLK 1 2 2 1 1 

Vanuit regulier BO - - - 1 1 

Overige  1 2 2 2 1 

      

totaal 14 20 14 19 14 

 
 
Uitstroom van leerlingen 

Schooljaar 17-18 16-17 15-16 14-15 13-14 

Vormings-/activiteitencentrum/ 
dagbesteding 

3 3 4 3 12 

Arbeidsmatige dagbesteding 7 20 3 1 3 

Arbeidsproces 2 5 - - 2 

Verhuizing/andere school 1 2 - 3 3 

Vervolgonderwijs - - - 1 - 

Gezin zonder deelname arbeidsproces 1 2 1 2 2 

Overig o.a. opvang in België - 2 - - - 

      

Totaal 14 34 8 10 22 

 
Veilige school 
In oktober 2016 heeft VSO het officiële certificaat Veilige 
School ontvangen. In juni 2018 zou de hercertificering 
plaats vinden. I.v.m. de verhuizing en het samenvoegen 
van 2 schoolteams, is de hercertificering uitgesteld tot 
najaar 2018. 
 

 
 
Studiedag 
In schooljaar 2017-2018 heeft er in november een studiedag plaats gevonden.  
Deze studiedag stond helemaal in het teken van de kennismaking met IPC, een inspirerend en 
vooruitstrevend onderwijsconcept waarbij effectief leren centraal staat. Naast de lessen in Nederlandse 
taal, rekenen-wiskunde en verkeer, komen diverse andere vakken binnen thema’s aan de orde. Tijdens 
de studiedag waren alle teams van de scholen behorende bij Campus Special Needs ( SO-VSO Jan 
Baptist, SO-VSO Don Bosco, IvOO AD) aanwezig.  
Tevens werd er op die dag het logo van Campus Special Needs geïntroduceerd.  
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De overige 2 studiedagen zijn niet ingevuld i.v.m. de geplande verhuizing van de Porseleinstraat naar 
de nieuwe locatie aan het Frans van de Laarplein. 
 
Ouderavonden 
Afgelopen schooljaar hebben er een aantal ouderbijeenkomsten plaats gevonden.  

 Algemene ouderavond waarbij het klassengebeuren centraal stond (september’17) 

 Een informatiebijeenkomst over de geplande verhuizing (december ’17) 

 Bijeenkomst voor ouders van leerlingen die gestart zijn met de cursus Brug naar Werk 
 

Stakingen 
In het kader van stakingen in het onderwijs is de school 2x een dag gesloten 
geweest. Op 23 december en 13 april was de school gesloten voor de 
leerlingen gesloten. Stg.Mosalira (het schoolbestuur) ondersteunde de actie. 
Via extra brieven werden ouders/verzorgers geïnformeerd. 

 
Schoolagent 
Tot de verhuizing naar het Frans vd Laarplein was Dhr. Eric Ravesteijn onze schoolagent. Aangezien 
de nieuwe locatie tot een andere wijk behoort, is er sprake een andere school/wijkagent, nl. Dhr.Faut 
Hij is vlak voor de verhuizing kennis komen maken met de directie van de school. Een algemene 
kennismaking met de leerlingen moet nog plaats vinden. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is dit schooljaar 5 keer bij elkaar geweest. Uit elke VSO-groep had een leerling zitting 
in de raad.  Hierdoor waren er 7 leerlingen zitting in de raad. 
Gesprekspunten zijn geweest: 

 Functioneren van de leerlingenraad 

 De verhuizing naar het Fr. vd Laarplein.  
o In alle groepen waren er vragen verzameld. Van deze vragen was er een overzicht gemaakt 

en kon er in de vergadering naar de stand van zaken gekeken worden. De belangrijkste 
items waren: 

 Het schoolplein: inrichting en materialen, wel/geen gezamenlijke pauze met de 
leerlingen van het IvOO 

 Toiletten: het vernieuwen van de vloeren 
 GSM gebruik 
 Rookbeleid.  
 ICT: computer lokalen, Wi-Fi voor leerlingen, snappets, smartborden 

o Foto’s van de verbouwing bekeken. 
o Bezoek aan de nieuwe locatie voor alle leerlingen 

 Bestemming schoolreisje: n.a.v. peilingen in de klassen een keuze maken. Ook dit schooljaar kwam 
Toverland als favoriet naar voren. 

 
 
Ontruimingsoefening 
Dit schooljaar hebben er 2 ontruimingsoefening plaats gevonden. Eén oefening in September 2017 op 
de oude locatie aan de Porseleinstraat en één oefening in Juni 2018 op de nieuwe locatie aan het Frans 
van de Laarplein. 
 

 
 
Schoolontbijt 
Dit schooljaar waren we ingeloot voor het schoolontbijt. Op 10 november stond de ontbijttafel in de 
gangen gedekt, Doel van het schoolontbijt is de leerlingen en hun ouders te stimuleren elke dag te 
beginnen met een gezond ontbijt. Alle leerlingen kregen een flyer met tips mee naar huis. 
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Kerstviering 
Dit schooljaar geen kerstmeeting maar een kerstviering. 
Hierbij eerst een optreden van het schoolkoor en vervolgens 
wederom het kerstdiner, aangeboden door de koks van 
Maastricht Culinair “Les Tables” 
 
 
 

 
Carnaval 
Met de verhuisdozen in de gangen was het carnavalsfeest iets aangepast. Hét jaarlijks terugkerende 
grote feest. Na het aftreden van de oud prins en prinses, werd het nieuwe prinsenpaar uitgeroepen. 
Aangezien de Prinses ziek was, moest de Prins de zware taak alleen uitvoeren. ’s Middags vertrok de 
optocht onder begeleiding zate hermenie “Um te jenken” naar het buurthuis De Romein. De 
Mammoeters hadden opnieuw voor een prachtig middagprogramma gezorgd met diverse optredens 
van plaatselijke artiesten. 
De Mammoeters vierden een jubileum jaar. Namens school werd hun een diner aangeboden op een 
nader te bepalen datum. Leerlingen van school zullen in november 2018 dit diner gaan verzorgen. 
Schoolkoor: Korendag 22 maart 2018 
Op donderdag 22 maart was het Korendag voor zml-scholen in Maastricht. Dit was de 8-ste keer dat de 
korendag georganiseerd werd. In de zaal van Manjefiek Malberg vond het evenement plaats. 
Deelnemende scholen waren: de Maaskei, de Herman Broeren school, de Catharina school en de 
Parkschool. Naast het zingen in het koor hadden een aantal leerlingen ook een taak bij het ontvangst 
en het verzorgen van de catering. 
 
Project “Schone Maas” 
Op 9 april hebben de leerlingen van de profielgroep “Groen” wederom mee gedaan aan het project 
“schone Maas”. Voorzien van handschoenen, afvalknijpers en afvalzakken ging iedereen aan het werk 
en heeft zo zijn steentje bijgedragen aan het oplossen van het probleem van zwerfvuil. Acht grote 
zakken afval werden door onze leerlingen bij elkaar verzameld. 
 
Nieuwsbrief 
Dit schooljaar is de nieuwsbrief 9 x volgens planning en vlak voor Kerstmis was er een extra 
nieuwsbrief. Sinds maart is de lay out van de nieuwsbrief aangepast. Het logo van Campus Special 
Needs staat sindsdien bovenaan. Vanaf april bevat de nieuwsbrief informatie over de hele locatie 
Frans van de Laarplein. 
 
Schoolfeest 
Om ouders/verzorgers en genodigden kennis te laten maken Campus Special Needs, locatie Frans vd 
Laarplein, werd er op 1 juni een groot schoolfeest georganiseerd.  
Als opening act was er een workshop voor alle genodigden onder leiding van Joery van Golder van 
DansjeFit. Dit grote feest werd muzikaal ondersteund door het schoolkoor en de schoolband.  Dave 
Huntjes College van Bestuur  en Els Timmermans, directeur hebben de CSN plaquette onthuld. Onder 
het genot van een hapje en een drankje hebben we de opening van CSN feestelijk gevierd.  
 
IvOO-VSO AD 
 
Uitstroomgegevens 2017 – 2018: IvOO-VSO AD leerlingen  
Van de 28 uitstromers, zijn er 9 naar Arbeid gegaan.  
 

Uitstroom bestemming Aantal leerlingen Percentage % 

MBO 9 32,13 % 

Dagbesteding 3 10,7 % 

Reguliere arbeid 9 32,13 % 

MBO REA college 7 24,99 % 

Voortgezet Speciaal Onderwijs - - 

VMBO - - 
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Uitstroom leerlingen schooljaar 2017-2018 naar Arbeid 
 

Uitstroom bestemming Uitstroomplek 

Reguliere arbeid 

Plus supermarkt Albert Heijn 

Plus supermarkt Chocolade Olivers 

Arbeid via podium 24 ‘t Vitamientje 

Provinciehuis catering Albron Slagerij Pinckaerts 

Albert Heijn  

  

 
Deelnemers IVIO-examens 2017-2018 
  

Nederlandse taal Aantal deelnemers Aantal geslaagden 

KSE 1 5 3 

KSE 2 9 7 

KSE 3 8 6 

KSE 4 7 7 

Totaal: 29 23 

  
 

Rekenen/Wiskunde Aantal deelnemers Aantal geslaagden 

KSE 1 4 3 

KSE 2 3 3 

KSE 3 7 7 

KSE 4 0 0 

Totaal: 14 13 

   

Moderne vreemde taal 
Engels 

Aantal deelnemers Aantal geslaagden 

KSE 1 8 8 

KSE 2 14 14 

KSE 3 8 6 

KSE 4 5 1 

Totaal: 35 30 

 
* Totaal aantal leerlingen die deelnamen  : 52 
* Totaal aantal examens die afgenomen zijn : 78     (66 geslaagd 12 afgewezen)  
* Gemiddelde van alle examens   : 6,5 

 
 
Brug naar werk: 
In schooljaar 2017-2018 waren 24 leerlingen opgegaan voor het examen en hebben allemaal 
succesvol Brug naar werk C diploma behaald.  
 
Studiedag 
In november 2017 heef er een studiedag plaatsgevonden.  
Deze studiedag stond helemaal in het teken van de kennismaking met IPC, een inspirerend en 
vooruitstrevend onderwijsconcept waarbij effectief leren centraal staat. Naast de lessen in Nederlandse 
taal, rekenen-wiskunde en verkeer, komen diverse andere vakken binnen thema’s aan de orde. Tijdens 
de studiedag waren alle teams van de scholen behorende bij Campus Special Needs ( SO-VSO Jan 
Baptist, SO-VSO Don Bosco, IvOO AD) aanwezig.  
Tevens werd er op die dag het logo van Campus Special Needs geïntroduceerd.  
De overige 2 studiedagen zijn niet ingevuld i.v.m. de verhuizing van de Severenstraat naar de nieuwe 
locatie aan het Frans van de Laarplein. 
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Schoolveiligheid 
In januari 2016 heeft IVOO-VSO AD het 
officiële certificaat Veilige School ontvangen. 
In november 2017 heeft de hercertificering 
plaatsgevonden en mogen we het certificaat 
Veilige en gezonde school verlengen.  
Het fysieke certificaat hebben we nog niet 
ontvangen. 
 

 
 
Ouderavonden 
Afgelopen schooljaar hebben er een aantal ouderbijeenkomsten plaats gevonden.  

 Algemene ouderavond, waarin info over schooljaar 2017-2018 is gepresenteerd (september 2017) 

 Een informatiebijeenkomst over de geplande verhuizing (november 2017) 
 

 
Stakingen 
In het kader van de landelijke onderwijsstakingen was de school twee 
hele dagen gesloten.  
Op 23 december 2017 en 13 april 2018  was de school gesloten voor 
de leerlingen gesloten.  
Stichting Mosalira (het schoolbestuur) ondersteunde de actie. Via extra 
brieven werden ouders/verzorgers geïnformeerd. 

 
Ontruimingsoefening 
Dit schooljaar heeft er één ontruimingsoefening plaatsgevonden op 9 oktober 2017 in het 
schoolgebouw aan de severenstraat.  In Juni 2018 was de tweede ontruimingsoefening op 26 oktober 
2018 in het nieuwe schoolgebouw aan het Frans van de Laarplein. 
 
Nieuwsbrief 
Dit schooljaar is de nieuwsbrief 3x uitgegeven. Sinds maart 2018 is de lay out van de nieuwsbrief 
aangepast. Het logo van Campus Special Needs staat sindsdien bovenaan. Vanaf april 2018 bevat de 
nieuwsbrief informatie over de hele locatie Frans van de Laarplein. 
 
Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid  
Als school hebben wij een (beperkte) ongevallenverzekering afgesloten. Wij gaan ervan uit dat u een 
WA-verzekering (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) voor uw zoon/dochter heeft 
afgesloten. Als uw zoon/dochter stage gaat lopen, is deze verzekering verplicht, de 
stagebegeleider(st)er zal u ernaar vragen. 
De school is niet verzekerd voor vernieling of vermissing aan persoonlijke eigendommen van 
leerlingen. We vragen leerlingen dan ook nadrukkelijk geen kostbaarheden mee naar school te nemen 
en persoonlijke spullen als telefoon en portemonnee bij zich te dragen en niet onbeheerd achter te 
laten. 
 

10. Sponsoring, donaties en verhuur 
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 >). 
 
Belangrijke sponsoring en donaties in het schooljaar 2017-2018 
IKEA 
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Middels Art Local Marketing ondersteunt IKEA Heerlen 
diverse projecten in de regio.  
IvOO-VSO AD heeft voor het opnieuw inrichten van de 
leskeuken en het lesrestaurant een aanvraag ingediend en 
ontvangen.  IvOO-VSO AD (huidig CSN, locatie Frans van de 
Laarplein) past voor wat betreft doelgroep en visie prima bij 
de Act Local uitgangspunten van IKEA Heerlen en is daarom 
uitverkozen als nieuw Act Local project.  Materialen en 
accessoires voor in de leskeuken en het lesrestaurant 
hebben we gesponsord gekregen, maar ook kasten en een 
ander groot uitbreidingsset gebaseerd op het 33e local act project. 
 
Beleid 
Ons sponsorbeleid is na te lezen op onze schoolsite: www.ivoo.eu/informatie.  
 
10.  overige zaken 
Toestemming publicatie foto’s en video’s  
Na 25 mei 2018 gaan we u jaarlijks toestemming vragen voor het maken/ publiceren van foto’s en 
video’s. De wet schrijft voor dat we duidelijk moeten aangeven op welke media wij foto’s en video’s 
publiceren. Als ouder kunt u per medium aangeven of u wel of geen toestemming geeft. Ook kunt u 
deze toestemming te allen tijde weer intrekken. 
 
Vervoer  
Omdat een aantal leerlingen die onze school bezoeken niet zelfstandig kunnen reizen, verzorgt de 
gemeente (waar uw zoon/dochter woont) voor vervoer van uw kind naar school en terug.  
Het schoolvervoer is op de eerste plaats een zaak tussen ouders/verzorgers en gemeente.  
De gemeente besteedt het vervoer weer uit aan een bepaald vervoersbedrijf.  
Als er problemen zijn, kunt u het beste eerst contact opnemen met de chauffeur of de leidinggevende 
van het vervoersbedrijf.  
 
11.  Regeling school- en vakantietijden 
 
Schooltijden 
8.45 - 15.00 uur (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) 
8.45 - 12.30 uur (woensdag) 
 
Ziekmelding op telefoonnummer 043 – 346 77 30 vanaf 8 uur. 
Is een leerling op een stagedag ziek, dan s.v.p. ziekmelden bij de stageplek én op school. 
Noemt u daarbij duidelijk de naam van uw kind en de naam van de mentor of de klas.  
Op die manier kan de receptioniste de ziekmelding aan de juiste mentor doorgeven.  
 
Contact met de mentoren: Prima, vóór- of ná schooltijd. 
 

Vakanties 

Herfstvakantie 15-10-2018  t/m 19-10-2018  

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019 

Carnaval 4-3-2019  t/m 8-3-2019 

Paasmaandag  22-4-2019 

Meivakantie 22-4-2019  t/m 3-5-2019 

Hemelvaart 30-5-2019 t/m 31-5-2019 

Pinkstermaandag 10-6-2019 

Zomervakantie 8-7-2019  t/m 16-8-2019 

Studiedagen 

  Nog nader in te plannen. 6 december studiedag MosaLira breed 

http://www.ivoo.eu/informatie
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Eerste schooldag schooljaar 2018-2019: maandag 20 augustus 2018 
Eerste schooldag schooljaar 2019-2020: maandag 19 augustus 2019 
 
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 
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 locatiedirecteur 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 locatiedirecteur. 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 
leerlingdossier. 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 locatiedirecteur 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”.   
 
Bijzondere talenten  
 
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Als zij iets met hun 
talenten doen, kan het voorkomen dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt 
hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Het is wel mogelijk hierover afspraken te maken met de 
locatiedirecteur; hij kan vrijstelling geven van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit zijn structurele 
afspraken die jaarlijks bij het begin van het schooljaar worden gemaakt. Incidentele verzoeken om te 
mogen verzuimen vallen buiten deze regeling.  
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Verplichtingen voor locatiedirecteuren  
 
Locatiedirecteuren 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 
Zieke leerlingen en ziekmelden  
 
Zieke leerlingen 
Als blijkt dat uw kind door ziekte het onderwijs niet (regelmatig) kan volgen, dan is het van belang dat 
u als ouders/verzorgers dit aan de mentor kenbaar maakt.  
De mentor kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een Consulent 
Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst: OZL in Midden- en 
Zuid- Limburg of van de Educatieve Voorziening van een academisch ziekenhuis. 
 
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief 
blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt voorkomen dat een 
leerling die ziek is achterstand oploopt,  waarbij zelfs sprake zou kunnen zijn van doubleren. 
 
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de mentor 
van uw kind.  
Meer informatie en de bereikbaarheid van consulenten in uw regio kunt u vinden op de website van 
Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.  
 
Ziekmelden 
Bij ziekte of afwezigheid dient u uw zoon/dochter /pupil  telefonisch af te melden.   
Ons telefoonnummer is 043 – 346 77 30. Wij vragen u dit te doen vóór 9.00 uur.  
Tevens 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 u overdag de mentor van uw zoon/dochter wilt spreken, dan verzoeken wij u ná 15.00u te 
bellen. Vanwege het lesgeven is het niet mogelijk om op andere tijden te bellen. Mocht het dringend 
zijn, dan kunt u ook eventueel mailen. 
 
Langdurige/regelmatige ziekte van uw kind  
Als blijkt dat uw zoon/dochter door ziekte het onderwijs niet (regelmatig) kan volgen, dan is het van 
belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) dit aan de mentor kenbaar maakt.  
De mentor kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. 
 
  

http://www.ziezon.nl/
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12. Verklaring gebruikte afkortingen  
 
B 
BS   Reguliere Basisschool 
C 
CED-leerlijnen Leerlijnen, ontwikkeld door CED-Groep (Adviesorganisatie onderwijs) 
I 
IB’er   Intern Begeleider 
IvOO   Instituut voor Orthopedagogisch Onderwijs 
J 
JRK   Onderwijs voor Jonge Risico Kinderen 
M 
MR   Medezeggenschapsraad 
O 
OZL   Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen  
OPP   Ontwikkelings perspectief (plan)                      
P 
PO   Primair Onderwijs 
S 
SBO   Speciaal Basisonderwijs  
SO   Speciaal Onderwijs 
SOVA   Sociale Vaardigheden 
T 
TLV Toelaatbaarheidsverklaring 
V 
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs 
XXXXXX   Voortgezet Speciaal Onderwijs – Arbeid Dagbestedingstroom 
W 
WA-verzekering   Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren 
WMS    Wet Medezeggenschap op Scholen 
WSNS+   Weer Samen Naar School (stimuleringsproject) 
Z 
Ziezon   Landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs 
ZMLK   Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen 
 
Bijlagen 
Bijlage 1. Passend Onderwijs 
Bijlage 2. Klachtenregeling: Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie  
Bijlage 3. Gedragscode MosaLira 
Bijlage 4. Medicijnverstrekking en medisch handelen 
Bijlage 5. Team Jeugd Maastricht 
Bijlage 6. Informatie Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg 
Bijlage 7. Leerlingenvervoer 
Bijlage 8. Overzicht medewerkers  
Bijlage 9.  Arbeidstoeleiding en stage 
 
 
  



 19 

Bijlage 1. Passend Onderwijs 

Passend primair onderwijs in Zuid Limburg  

Schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs 
te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht. 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. 
Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: 
hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats in afstemming met 
ketenpartners, zoveel mogelijk regulier en thuisnabij in één integraal plan binnen de beschikbare 
middelen. Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het 
samenwerkingsverband is faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. 

In Zuid Limburg zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs: 

Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Schinnen*, Sittard-Geleen en Stein. 
Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en 
Valkenburg aan de Geul 
Regio Parkstad: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth*, Onderbanken*, Simpelveld en 
Voerendaal. 

* Deze gemeenten vormen vanaf 1-1-2019 de nieuwe fusiegemeente Beekdalen. 

Deze drie samenwerkingsverbanden in Zuid Limburg werken nauw samen op zowel beleidsmatig als 
uitvoeringsvlak. Informatie over de samenwerkingsverbanden kunt u terugvinden op de website: 
www.passendonderwijszuid.nl 

De medezeggenschap binnen de SWV-en is geregeld middels de Ondersteuningsplanraden (OPR). 
Vanuit de lijnen van het Ondersteuningsplan denkt de OPR mee over lopende processen en volgt de 
OPR ontwikkelingen. 

Dekkend aanbod 
Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod, waarin alle leerlingen een passende 
plek vinden. Voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte wordt zo passend mogelijk 
onderwijs gerealiseerd. Daartoe werken de scholen in het samenwerkingsverband samen. Op Zuid 
Limburgs-niveau ontstaat een ondersteuningscontinuüm van reguliere tot zware ondersteuning binnen 
de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

Ondersteuningscontinuüm 
Het ondersteuningscontinuüm 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 

In het samenwerkingsverband wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra 
ondersteuning. Alle basisscholen bieden de basisondersteuning (ondersteuningsniveau 1 tot en met 
4). Dit doen zij autonoom of met behulp van netwerkpartners. Ondersteuningsniveau 5 is extra 
ondersteuning op het speciaal (basis)onderwijs. 

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die 
zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft 
een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vorm geven. Het 
schoolondersteuningsprofiel kunt u terugvinden op de website van de school. 

Aanmelding, zorgplicht en toelaatbaarheid tot speciaal (basis) onderwijs 
Er is een wettelijk onderscheid tussen aanmelding enerzijds en toelating, plaatsing en inschrijving 
anderzijds. 
Aanmelding is enkel een verzoek tot toelating en plaatsing. Inschrijving volgt na een positief besluit tot 
toelating en plaatsing. 
Ouders melden hun kind schriftelijk, minimaal 10 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsing, aan 
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bij de school van voorkeur en geven bij de aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om 
toelating is verzocht. Aanmelding betekent dus niet automatisch plaatsen.  

Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs. 
Ook stelt het samenwerkingsverband het beleid en de procedure vast met betrekking tot de plaatsing 
van leerlingen voor wie de periode waarop de toelaatbaarheidsverklaring betrekking heeft, is 
verstreken. 

Als een leerling wijzigt van school dragen de betrokken scholen, in overleg met de ouders, 
gezamenlijk zorg voor een goede overgang en een warme overdracht volgens de afspraken binnen 
het samenwerkingsverband. 

Meer informatie in het algemeen en over de toelaatbaarheid tot speciaal (basis)onderwijs in het 
bijzonder, kunt u terug vinden op de website www.passendonderwijszuid.nl 

Contactinformatie: 
 
Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek 
Adres: Bradleystraat 25 
6135 CV Sittard 
Directeur: Dominique Boer 
Telefoon: 046 - 420 69 96   E-mail: info@swvvowestelijkemijnstreek.nl  
 
Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland 
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen 
Directeur: Norbert Bollen 
Telefoon: 085 - 488 12 80   E-mail: info-vo@swvzl.nl  

Samenwerkingsverband Parkstad 
Adres: Nieuw Eyckholt 290E 6419 DJ Heerlen 
Directeur: Norbert Bollen 
Telefoon: 085 - 488 12 80   E-mail: info-vo@swvzl.nl  
  

mailto:info@swvvowestelijkemijnstreek.nl
mailto:info-vo@swvzl.nl
mailto:info-vo@swvzl.nl
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Bijlage 2. Stappenplan Klachtenregeling: Schema klachtenprocedure en adres 
klachtencommissie 
 
De klachtenregeling Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders 
en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, 
dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze wetgeving, omdat klachten door team 
en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te 
behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van 
groot belang. 

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, 
discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste 
klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, 
leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet 
mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft 
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en 
ander schematisch weergegeven. 

Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zie: 
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonder
wijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf  

Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de 
contactperso(o)n(en) van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: www.mosalira.nl. Een 
exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de 
contactpersonen van de school. 

Stappenplan Klachtenregeling: Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie 

Stap 1. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht 
is. (de aangeklaagde) De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. 

Stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is 
afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de klager op de 
interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes. 

Stap 3. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) 
vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht 
is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4. 

Stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon, (deze 
vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon waarnaar 
verwezen wordt in stap 3.) een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in 
behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5. 

Stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de 
landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en 
adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: 

a. de (niet-) ontvankelijkheid van klacht; 
b. de (on-) gegrondheid van de klacht; 
c. het nemen van maatregelen; 
d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 

Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf 
de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan 
wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen. 

  

http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf
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Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het 
besluit hierop kenbaar maken aan: 

a. de klager 
b. de aangeklaagde 
c. klachtencommissie 
d. directie school 
e. onderwijsinspectie 

Externe vertrouwenspersoon 
Voor het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen met: 
 
MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 
Bestuursondersteuner MosaLira, mevr. A. Lemmens 
tel. 043-35 40 133 
a.lemmens@mosalira.nl 
Adres College van Bestuur MosaLira: 
College van Bestuur MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding 
t.a.v. Voorzitter College van Bestuur 
Pastoor Habetsstraat 40a 
6217 KM Maastricht Tel. 043- 35 40 133 
www.mosalira.nl  
info@mosalira.nl  

Adres landelijke klachtencommissie: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG 
Tel. 070-3 86 16 97 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl  
info@gcbo.nl  
 

  

mailto:a.lemmens@mosalira.nl
http://www.mosalira.nl/
mailto:info@mosalira.nl
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
mailto:info@gcbo.nl
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Bijlage 3. Gedragscode Mosalira 

MosaLira heeft een gedrags- en integriteitscode vastgesteld. In deze code wordt omschreven hoe 
iedereen binnen MosaLira met elkaar en anderen omgaat. Regels op het voorkomen van seksuele 
intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie zijn uitgewerkt in de code. 

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 
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Bijlage 4. Medicijnverstrekking en medisch handelen 

Het komt regelmatig voor, dat een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school, waarbij de 
leerkracht direct bepaalt wat er moet gebeuren; vaak kan het verholpen worden met eenvoudige 
middelen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun 
kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen te laten toedienen of een medische handeling 
te laten verrichten. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een 
aantal verantwoordelijkheden en kan ervoor kiezen wel of geen medewerking aan het toedienen van 
medicijnen en het verrichten van medische handelingen te verlenen. Voor de individuele leerkracht 
geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Een en 
ander staat beschreven in het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van MosaLira, dat 
ter inzage ligt op school. 
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Bijlage 5. ‘team Jeugd’ gemeente Maastricht 

Maakt u zich zorgen over uw kind? 
Of heeft u vragen over de opvoeding? Dan kunt u nog steeds terecht bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG 043), de school, de (huis)arts, het consultatiebureau of kinder-/ buitenschoolse opvang. 

Team Jeugd van de gemeente kan u helpen 
Zo nodig nemen zij samen met u contact op met ‘team Jeugd’ van de gemeente Maastricht. Daar 
werken professionals op het gebied van jeugdhulp, met een diverse achtergrond. Zij maken met u een 
persoonlijk plan en helpen u ervoor te zorgen dat uw leven en dat van uw kind weer op de rit komt. 
Dat u samen weer goed verder kunt. Als dit al na een aantal gesprekken kan; des te beter. 

Gemeente verantwoordelijk 
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is 
geregeld in de Jeugdwet. In deze wet staat de eigen kracht van het gezin en omgeving centraal. De 
gemeente heeft nu taken op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd 
AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met ‘team Jeugd’. 

Telefoon  : 14 043 ( via Gemeentehuis) 
Mail  : jeugd@maastricht.nl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jeugd@maastricht.nl
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Bijlage 6.  
 
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg Speciaal (basis) onderwijs schooljaar 2018-2019 
 
Wat doet de jeugdgezondheidzorg? 
 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg bewaakt en beschermt de lichamelijke, 
geestelijke en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen van 4 tot 18 jaar. Dit doen wij door uw kind 
regelmatig uit nodigen voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Tevens nemen wij binnen de 
school deel aan overleggen waar het functioneren van de kinderen regelmatig besproken wordt. 
 
Gezondheidsonderzoek 
 
Uw kind wordt uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek als het instroomt op school. Tevens krijgt 
uw kind een gezondheidsonderzoek rond de leeftijd van 10 jaar. Tijdens het onderzoek kijken we 
onder andere naar groei, motoriek, spraak en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door uw kind goed te 
volgen proberen wij eventuele problemen tijdig te signaleren en erger te voorkomen. Als blijkt dat uw 
kind extra hulp of zorg nodig heeft, kijken we samen met u wat daar voor nodig is. We werken hierin 
ook nauw samen met andere hulpverleners. 
 
De gezondheidsonderzoeken vinden plaats in het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), op school of 
op een dependance van GGD Zuid Limburg. 
 
Uw informatie is erg belangrijk 
 
Om te weten of er zaken zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om voorafgaande aan het 
gezondheidsonderzoek een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan 
bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle gegevens van u en uw kind. 
 
Inentingen 
 
DTP/BMR vaccinatie: 
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, 
tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rodehond). 
 
HPV vaccinatie: 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 jaar worden bovendien de HPV-vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker. 
 
Meningococcen ACWY vaccinatie: 
Jongeren die in 2018 tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden krijgen een vaccinatie tegen 
meningokokken, typen A,C,W en Y aangeboden. 
 
In 2019 krijgen tieners die dan 14 jaar worden een uitnodiging voor een Men. ACWY vaccinatie. 
 
Vragen of zorgen? 
Heeft u vragen over opgroeien en opvoeden of zijn er zorgen over uw kind, neem dan contact op met 
het Team JGZ. Wij helpen u graag! 
 
Contact 
Marly Opstals, jeugdverpleegkundige;  
Sonja Yerna, doktersassistente;  
Veronique Wijnands & Karin de Klerk, jeugdarts 
Team JGZ Maastricht 
E: Infojgz.maastricht@ggdzl.nl  
T: 088-8805036 ma t/m vrij bereikbaar van 8.30u t/m 12.30u 
Voor dringende zaken kunt u bellen met de receptie van de GGD:088-8805000  

mailto:Infojgz.maastricht@ggdzl.nl
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Bijlage 7. Leerlingenvervoer 
 
Omdat de meeste leerlingen die onze school bezoeken niet zelfstandig kunnen reizen, verzorgt de 
gemeente (waar uw zoon/dochter woont) voor vervoer van uw kind naar school en terug.  
Het schoolvervoer is op de eerste plaats een zaak tussen ouders/verzorgers en gemeente. De 
gemeente besteedt het vervoer weer uit aan een bepaald vervoersbedrijf.  
Als er problemen zijn, kunt u het beste eerst contact opnemen met de chauffeur of de leidinggevende 
van het vervoersbedrijf. Indien nodig kunt u ook een beroep doen op school. Wij zijn altijd bereid om 
samen met u in gesprek te gaan met chauffeurs of leidinggevenden van de vervoersbedrijven om 
problemen zo snel als mogelijk op te lossen.  
Ook de taxichauffeurs of de taxibedrijven kunnen een beroep doen op school om bij eventuele 
problemen te helpen bij het zoeken naar oplossingen. 
Komt u niet tot een oplossing, neem dan contact op met de ambtenaar in uw gemeente, die 
verantwoordelijk is voor het schoolvervoer.  
Ook als er speciale aanpassingen of maatregelen noodzakelijk zijn (bijv. bij epilepsie) moet u dit aan 
de gemeente en de vervoerder kenbaar maken. 
De leerlingen moeten altijd op het thuisadres afgezet worden. Indien u dit (incidenteel) wilt veranderen 
dan moet u dit tijdig vooraf regelen met de taxionderneming of het vervoersbedrijf in uw gemeente.  
In principe kunnen zij dit weigeren en dient u ervoor te zorgen dat er iemand thuis is om uw 
zoon/dochter op te vangen. 
Voor de chauffeur en de andere leerlingen van de taxi is het prettig als uw kind al klaar staat.  
Dit voorkomt frustraties en te lange reistijden. 
Wij bevorderen het zelfstandig reizen van onze leerlingen. Dit gebeurt in overleg met de 
ouders/verzorgers. 
U kunt te allen tijde zelf aangeven indien u wenst dat uw zoon/dochter zelfstandig gaat reizen.  
De school regelt dan samen met u de juiste procedure voor het verkrijgen van een gratis 
busabonnement of fietsvergoeding. Niet iedereen komt in aanmerking voor een busabonnement.  
Dit heeft onder andere te maken met de afstand die de leerling van school woont. 
Op dit moment is nog onduidelijk hoe de gemeentes zullen omgaan met de toekenning van de 
vervoersaanvragen.   
De verwachting is dat er de komende tijd een aantal veranderingen betreffende het leerlingenvervoer 
zullen gaan plaatsvinden. Dit is onder meer gekoppeld aan de invoering van Passend Onderwijs dat 
uitgaat van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen in hun eigen buurt/regio. 
De  wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben ook effect op de regeling voor het 
leerlingenvervoer en maken een aanpassing van de Verordening Leerlingenvervoer noodzakelijk.  
Het gaat daarbij om de volgende punten: 
Twee belangrijke aspecten uit de verordening leerlingenvervoer treft u hier hieronder aan: 

 De Verordening Leerlingenvervoer dient rekening te houden met de van ouders/verzorgers 
redelijkerwijs te vergen inzet.  

 Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een 
vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn 
aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar 
vervoer kunnen reizen. 

De gewijzigde Verordening Leerlingenvervoer wordt gelijktijdig met de wetswijzigingen Passend 
Onderwijs op 1 augustus 2014 van kracht.  
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Bijlage 8: Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
 
1:  
De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De toelating 
tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de 
Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage 
van de ouders.  
 
2: 
De aanmelding van kinderen voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag 
waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 
10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de aanmelding aan bij welke 
school of scholen eveneens om toelating is verzocht. 
 
3: 
Het bevoegd gezag beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. 
Hiertoe kan het bevoegd gezag de ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen 
of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Onder extra ondersteuning wordt 
niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog 
op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 
 
4: 
Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd, vindt de 
weigering niet plaats dan nadat het bevoegd gezag er, na overleg met de ouders en met inachtneming 
van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de schoolondersteuningsprofielen van de 
betrokken scholen, voor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. 
 
5: 
Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing: a. indien op de school waar de leerling is aangemeld 
geen plaatsruimte beschikbaar is, of b. indien het bevoegd gezag de ouders bij de aanmelding 
verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen respecteren dan wel 
te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders 
dit weigeren te verklaren. 
 
6: 
Het bevoegd gezag neemt de beslissing over toelating van een leerling zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, 
niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt het bevoegd gezag dit aan de ouders mede en noemt 
het daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, 
welke termijn ten hoogste 4 weken bedraagt. 
 
7: 
Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op een andere school, een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de toelating is 10 weken na de dag 
waarop het verzoek om toelating is gedaan nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag 
volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum waarop het kind de leeftijd heeft 
bereikt om te kunnen worden toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en als leerling 
ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de tijdelijke plaatsing omgezet in een 
definitieve plaatsing. Indien de toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt 
genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke plaatsing beëindigd en wordt de 
leerling uitgeschreven met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt 
geweigerd of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen. 
 
8: 
Een leerling wordt niet toegelaten tot een speciale school voor basisonderwijs dan nadat het 
samenwerkingsverband waartoe de speciale school voor basisonderwijs behoort de leerling 
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toelaatbaar heeft verklaard tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het 
samenwerkingsverband. De beslissing over de toelaatbaarheid is geen besluit als bedoeld in artikel 
8:4 onder e van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
9: 
De toelating van een leerling van een basisschool tot een speciale school voor basisonderwijs van het 
samenwerkingsverband waaraan de basisschool deelneemt wordt niet geweigerd op denominatieve 
gronden, tenzij de ouders van de leerling weigeren te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs 
van de school zullen respecteren. 
 
10: 
Tot een afdeling als bedoeld in artikel 85a kan uitsluitend worden toegelaten degene die: a. een 
andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit of mede een dergelijke nationaliteit bezit en van wie ten 
minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in Nederland of het grensgebied van Nederland 
werkzaam is, dan wel b. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit, langere tijd in het buitenland 
heeft doorgebracht doordat ten minste een van de ouders voor een bepaalde tijd in het buitenland 
werkzaam was en de leerling daar langer dan 2 jaar onderwijs heeft genoten volgens het daar 
geldende onderwijssysteem, dan wel c. uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezit en waarvan 
blijkens een schriftelijke verklaring van de werkgever vaststaat dat ten minste een van de ouders 
binnen 2 jaar voor ten minste 2 jaar in het buitenland werkzaam zal zijn en de leerling mee verhuist 
naar het buitenland. 
 
11: 
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft 
zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook 
worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 
 
12: 
Indien tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, van het bevoegd gezag van een openbare school 
bezwaar is gemaakt, besluit het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet 
bestuursrecht binnen 4 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van 
het bezwaarschrift is verstreken. 
 
Schorsing 
 
1.  
Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één 
week schorsen. 
2.  
De beslissing tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt. 
3.  
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.  
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Bijlage 9. Overzicht medewerkers CSN, locatie Frans van de Laarplein 
 

Leerkracht 
Mevr. Suzanne Siegelaer 
Mevr. Sonja Bollen 
Mevr. Nicolle Minten 
Mevr. Nga ti Pham 
Mevr. Nancy Nijs 
Mevr. Margo Dormans 
Mevr. Ellen Scheijen 
Mevr. Edith Driessen 
Mevr. Denise Peereboom  
Dhr. Olivier Vaessen 
Dhr. Mat Goessen 
Dhr. Ben Schulpen 
Dhr. Henk Cuypers 
 
Leerkrachtondersteuner 
Mevr. Marleen Winkens  
Mevr. Monique Spronck 
 
Onderwijsassistent 
Mevr. Cora Kadt 
Mevr. Janine Peeters 
Mevr. Luciënne Kraus 
 
Stage  
Mevr. Marlou Vossen 
 

Gym  
Dhr. Raymond van Harwegen  
         den Breems  
 
Muziek 
Dhr. Guido Heijnen  
 
Techniek 
Mevr. Petra v.d. Berg  
Dhr. Theo Vleeshouwers 
 
Koken 
Mevr. Erin Groenendal 
Mevr. Rita Simenon 
 
IB-er 
Mevr. Renate Gilissen 
 
Logopedie 
Mw. Monique Vrancken 
 
Orthopedagoog 
Mevr. Jeanine Drent 
 
Psycholoog 
Mevr. Ellen Schelberg 
Mevr. Loes Verstappen 
 
 

Administratie 
Dhr. Peter van Oppen 
 
Conciërge 
Dhr. Marc Koch 
Dhr. Theo Verweij 
 
Interieurverzorgster 
Mevr. Ine Dello 
 
Algemeen directeur  
Mevr. Els Timmermans 
 
Locatiedirecteur 
Mevr. Ellen Willems 
Dhr. Rabin Hoex  
Dhr. They Aarts 
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Bijlage 10  Arbeidstoeleiding en stage 
 
“ Gedurende het schooljaar 2017-2018 zijn wij verhuisd naar Frans van de Laarplein 3 te Maastricht. We 
gaan onze stage-organisatie hieraan aanpassen.”  
 
Het ontwikkelen van de stagevaardigheden, zowel praktisch en theoretisch, is verdeeld in niveau: 
  
1ste niveau 
Arbeidsoriëntatie wordt hier ingevoerd in de vorm van een praktijkdag op vrijdag. Telkens in afgebakende 
periodes van 7 of 8 weken maakt de leerling kennis met verschillende soorten arbeid. 

 Zelfstandig Reizen. Omdat het belangrijk is dat leerlingen later zo zelfstandig mogelijk de 
stageplaats kunnen bereiken, leren wij de leerlingen reizen met Openbaar Vervoer. 

 Beroepenoriëntatie. Leerlingen maken kennis met verschillende beroepsrichtingen. Ze maken 
kennis met de verschillen tussen deze beroepen. Denk daarbij aan werktijden, de fysieke kant van 
een beroep, samenwerken, buiten of binnen werken en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

 Schoonmaak. In samenwerking met Balanz, bezoeken de leerlingen het opleidingscentrum en 
leren op school van gediplomeerde docenten de beginselen van de schoonmaak met microvezel. 

 Sligro, Jumbo en C&A.  Dit is de eerste stage-ervaring die de leerlingen opdoen buiten school. Een 
arbeidsoriëntatiegroep bestaat uit een groep van ca 7 leerlingen die samen met een begeleider 
van school naar een gewoon bedrijf gaan om daar ongeveer 2 uur stage te lopen. Ze komen voor 
het eerst beperkt in contact met een bedrijf, personeel en klanten. De stagebegeleiding gebeurt 
dan niet door het bedrijfspersoneel maar door de medewerker van school. 

Middels de methode ‘Brug naar Werk’ worden de leerlingen middels een theoretische methode voorbereid 
op dagbesteding/werk, de methode ondersteunt leerlingen vanuit de theorie op het gebied van 
arbeidsoriëntatie en arbeidsbegeleiding. Brug naar Werk wordt aangeboden vanaf de middenbouw. In deze 
methode komen verschillende arbeidsvaardigheden aan bod. De leerlingen leren een reëel zicht te krijgen 
op hun eigen mogelijkheden en hoe ze deze optimaal kunnen benutten. Er wordt aandacht besteed aan 
arbeidshouding, sociale vaardigheden, lichaamsverzorging en zelfinzicht. De leerlingen sluiten af met een 
examen in de vorm van een sollicitatiegesprek. 

 De methode: “Werken in de winkel” waarbij de leerlingen gebruik maken van ons praktijklokaal 
waarin een kleine winkel is ingericht door een supermarkt. 

 Arbeidsoriëntatie wordt hier voortgezet op de vrijdag. Vanaf nu is er alleen nog arbeidsoriëntatie 
buiten school. 

Tot carnaval is dit een mix van Sligro, Jumbo en C&A. Daarna gaan leerlingen al deelnemen aan 
groepsstages, MTB-stages of externe stages. (Meer info zie leerjaar 5 en 6 )     

 Het startgesprek stage-ontwikkeling vindt plaats als de leerling 15 jaar wordt en is een gesprek van 
school met ouders en leerling over de stage-ontwikkeling tot dan toe. 

 
Het bestaat uit 3 delen: 

 Een voorbespreking: de geledingen van school die met de leerling werken zitten bij elkaar en 
bespreken de stage-ontwikkeling van de leerling. Dit zijn dan de mentor, de stagebegeleider(s), de 
IB-er (intern begeleider) de orthopedagoge en de stagecoördinator. In een voorgesprek weten we 
welke wensen en verwachtingen de leerling heeft. 

 Het gesprek samen met ouders/verzorgers. Hierin is de mening en verwachting van 
ouders/verzorgers belangrijk. In dit gesprek nemen we ook de stage- en arbeidswensen van de 
leerling mee. Samen met ouders/verzorgers kijken we dan naar realistische doelen en de 
weg ernaar toe. Hieruit komt een advies. 

 Daarna wordt het advies van ouders/verzorgers en school met de leerling uitgelegd en besproken. 
Pas als leerling, ouders/verzorgers en school allemaal op dezelfde lijn zitten, gaan we dit omzetten 
in een stage traject. 

  
2de niveau 
Twee docenten van onze school hebben de opleiding “docent VOORdeel” gevolgd die wordt verzorgd 
vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen in de regio Maastricht. De scholing is erop 
gericht om te verkennen met welke vaardigheden, attituden en certificaten de leerlingen maximale 
ontplooiingsmogelijkheden hebben. Scholen werken hierin samen. 
Waar mogelijk is er doorstroom naar een Entree-opleiding op MBO 1 niveau. 
  
Het stage aanbod wordt afgestemd op de individuele mogelijkheden, talenten en beperkingen van ieder 
individu. 
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Het is onderverdeeld in: 

 Groepsstage: Een groepsstage bestaat uit een groep van maximaal 8 leerlingen die samen met 
een schoolbegeleider naar een gewoon bedrijf gaan om stage te lopen. Hier ontwikkelen de 
leerlingen hun arbeidsvaardigheden en arbeidshouding. Momenteel hebben we verschillende 
groepsstages in Maastricht. 
We kiezen bewust voor groepsstages omdat leerlingen daar de meeste arbeidsvaardigheden 
kunnen ontwikkelen. Naast werkvaardigheden ook sociale vaardigheden zoals het omgaan met 
collega’s en/of klanten. 

 MTB stage: De leerlingen gaan zelfstandig, of  met een stagebegeleider van school werken op een 
afdeling van de MTB. Er zijn mogelijkheden in magazijn, postverwerking, catering, montage, bouw, 
drukkerij en groenvoorziening. Het is het streven dat de leerlingen van hieruit uiteindelijk 
doorstromen naar een externe stage. Het is niet mogelijk om vanuit een stage bij de MTB, dit om te 
zetten in een arbeidsverband binnen de MTB. 

 Externe stage: De leerling is in staat tot regulier werk maar kan nu nog niet voldoen aan de 
prestaties van gewone werknemers. Het werktempo is vaak nog te laag, de taken moeten 
eenvoudiger of met meer structuur en de begeleidingsbehoefte is groter dan gemiddeld. De praktijk 
is dat deze leerlingen steeds meer groeien naar een hoger arbeidsniveau tot ze het plafond van 
mogelijkheden bereiken. Echter, ook leerlingen vanaf het niveau activiteitengerichte dagbesteding 
kunnen externe stage lopen, dan is de stage aangepast op het lagere niveau dat de leerling 
aankan. 

  
Als leerlingen 16 jaar zijn, wordt er ook een start gemaakt met het transitieplan. Hierin worden de 
vaardigheden die horen bij wonen, werken, vrije tijd en burgerschap samen met de leerling besproken. 
De leerling vult, met hulp van de leerkracht, in welke vaardigheden hij al bezit, welke hij nog wil leren en 
welke begeleiding hij hierbij nodig heeft. Op het moment van uitstroom wordt het transitieplan omgezet 
werkgever/dagbesteding. 
  
Veel leerlingen worden ingeschreven in het doelgroep register van het UWV alwaar ze gebruik kunnen 
maken van garantiebanen en gemeentelijke ondersteuning. 
Daarnaast is er bij het UWV een aanvraag mogelijk voor Wajong of Beschut Werk. 
  
Drie keer per jaar bespreken we met iedere gemeente de stage-ontwikkeling van iedere individuele 
leerling. 
Het doelgroep register als basis van een garantiebaan. De overheid en de werkgevers hebben afspraken 
gemaakt over het creëren van garantiebanen. 
Wij begeleiden het proces  van school naar Arbeid en Dagbesteding.  
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Bijlage 11 (educatief) partnerschap  
 
MosaLira laat zich in haar verantwoordelijkheid leiden door de navolgende missie. 
 
‘MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot 
verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke 
talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. 
 
Vanuit deze missie heeft MosaLira strategische doelstellingen en ambities geformuleerd. MosaLira acht het 
van eminent belang, dat elke school ouders actief betrekt als partner bij de ontwikkeling van hun kind. Dit 
zogenaamde primaire partnerschap heeft een cruciale plek in het dagelijks handelen van alle professionals 
binnen MosaLira. M.b.t. de samenwerking en de verdere vormgeving van kindcentra vormen andere 
onderwijsorganisaties en kind- en agogische partners de meest voor de hand liggende partners. In dit 
geval spreken we van secundair 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 één 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 (zie het organisatorische en het 
participatiedoel in onderhavig schema ). 
 
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 vervolgens herkenbaar in: 
 
De herkenbaarheid per school aangeven = schoolspecifieke invulling; 
 
- een grondhouding 
 
Vb. 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. 
 
- een professionele cultuur 
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Vb. Een cultuur die een open en ondersteunende houding van leerkrachten ten opzichte van ouders 
bevordert 
 
- communicatie 
- 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 
 
De school vindt betrokkenheid van de ouders bij de school van groot belang. Wilt u een afspraak plannen 
met een medewerker, dan kunt U dat telefonisch en per mail doen na buiten lestijden.  
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Bijlage 12 privacy   
 
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 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.  
De leerling gegevens 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.  
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 leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar 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 locatiedirecteur opvragen.  
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 leerling gegevens nodig. De school heeft met 
Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerling 
gegevens. Basispoort maakt voor het schooljaar 2018/2019 gebruik van de volgende set met gegevens: 
een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, 
geboortedatum, laskey, groepskey, jaargroep, en het identificatienummer van de school. Via Basispoort 
worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.  
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. 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 leraar/lerares van uw kind, of met de 
locatiedirecteur.  

 


