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De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) 
en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerenden. De school 
wordt bezocht door leerlingen uit de stad Groningen en de regio met een toelaat-
baarheidsverklaring van het VO samenwerkingsverband.
De leerlingen van de afdeling VSO kunnen vanaf 12 jaar geplaatst worden en 
kunnen tot ze 20 jaar zijn op school ingeschreven blijven. Het bestuur van de 
school is de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Samen werken wij aan goed onderwijs. Wij waarderen het dat u als ouder/verzor-
ger de keuze heeft gemaakt (of nog gaat maken) voor de Van Lieflandschool; een 
school voor eigentijds onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beper-
king. U mag van ons verwachten dat wij boeiend en uitdagend onderwijs bieden 
waardoor uw zoon/dochter in staat gesteld wordt om zo zelfstandig mogelijk deel 
te kunnen nemen aan de maatschappij.

Inleiding
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Een nieuw jaar, een nieuwe schoolgids
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Iedere dag maakt uw zoon of dochter 
de reis naar onze school. We bieden uitdagend en modern onderwijs, waarbij we 
zorg en veiligheid belangrijk vinden. Uitgangspunt voor onze  samenwerking 
met u en uw kind(eren) is dat iedereen uniek is en een eigen ontwikkeling 
 doormaakt. We willen helpen om de talenten van uw zoon of dochter verder 
te ontwikkelen. Daarom vinden wij een goed contact met u belangrijk. Heeft u 
vragen, of wilt u iets kwijt over uw zoon of dochter? Aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen door even te bellen of een e-mail te sturen. Wij hopen en 
verwachten dat u ook dit jaar weer uw betrokkenheid wilt tonen door aanwezig 
te zijn bij de besprekingen van het ontwikkelingsperspectiefplan en de evaluatie, 
de kerst- en of zomermarkt en ouderavonden. Voor nieuwe ouders  organiseren 
we in februari een open dag, waarbij u samen met uw zoon/dochter kunt 
 kennismaken met onze school. In deze schoolgids vindt u alle belangrijke data.

Gedurende het schooljaar kunnen fotoreportages gemaakt worden. Wanneer u 
bezwaar heeft tegen publicatie van een foto van uw zoon of dochter kunt u dit 
aangeven bij de mentor van uw kind. 

Voor de leerlingen bestaat de mogelijkheid om godsdienstonderwijs te  volgen 
dat wordt verzorgd door het kerkelijk bureau van de gemeente Groningen. 
Tevens is er de mogelijkheid om humanistisch vormingsonderwijs te volgen, 
dit wordt verzorgd door het Humanistisch Verbond.

We gaan ervan uit dat deze schoolgids bijdraagt aan een goed contact met u en 
daarmee uiteindelijk aan goed onderwijs. Op de website van onze school kunt u 
een exemplaar van deze schoolgids downloaden. www.wavanlieflandschool.nl

Jan Jansema Marjan Nijman
Directeur Adjunct-directeur

W.A. van Lieflandschool Groningen.
Openbare school voor Speciaal Onderwijs.

Locaties VSO W. A. van Lieflandschool. 
De VSO afdeling is gesitueerd op twee locaties, te weten:

 Bessemoerstraat 6
 9741 AJ Groningen
 tel:   (050) 579 22 81 

(050) 577 21 78

Paterswoldseweg 131 
9727 BE Groningen 
tel: (050)  520 11 60



8



9

 De missie en visie
Het onderwijsprogramma is toegespitst op de uitstroom naar arbeid. Om recht te 
doen aan verschillen tussen leerlingen, zijn er meerdere doelgroepen in het VSO. 
Iedere doelgroep legt andere accenten in het onderwijsaanbod.
Eén van de belangrijke kenmerken van ons onderwijs is de gefaseerde toeleiding 
naar het latere wonen, werken en recreëren. Door middel van onderwijs binnen 
en buiten de school (stages, woontraining en arbeidstraining) wordt gestreefd 
naar een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving en een zinvolle 
besteding van de vrije tijd. 

De missie:  Het leren van onze leerlingen binnen en buiten de school brengen 
wij - samen met de leerling – met elkaar in verbinding. 

De visie:  Wij zien het als onze taak om de VSO leerlingen voor te bereiden op 
een passende deelname aan de maatschappij, waarbij wonen, wer-
ken, vrije tijd en burgerschap de domeinen zijn waarin leerlingen 
een onderwijsaanbod krijgen. Hiermee willen wij dat onze leerlin-
gen een zo groot mogelijke zelfredzaamheid bereiken.

Ons  motto:  “Wij werken aan werk”

De afdeling VSO is deels  gehuisvest aan de Paterswoldseweg 131 en deels aan de 
Bessemoerstraat 6.
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Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. 
 Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:
•	 	reguliere	en	speciale	scholen	op	het	gebied	van	ondersteuning	aan	

 leerlingen samenwerken; 
•	 	scholen	zorgplicht	hebben	(de	school	waar	de	leerling	schriftelijk	is	

 aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); 
•	 	scholen	en	gemeenten/jeugdhulpverlening	werken	samen	aan	de	

 integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
•	 	er	minder	regelgeving	vanuit	Den	Haag	komt,	maar	dat	we	meer	in	de	

 eigen regio kunnen regelen.
Voor onze regio gaat het om de schoolbesturen voortgezet (speciaal)  onderwijs 
in de gemeenten: Groningen, Haren, Ten Boer en Tynaarlo (de postcodes: 
9471, 9472, 9473, 9474 en 9475).

Ondersteuning aan leerlingen 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er  tenminste op 
alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Ook de  scholen 
voor speciaal onderwijs hebben dit gedaan. Daarnaast hebben alle  scholen, dus 
ook de speciale scholen, vastgesteld welke specifieke  extra  ondersteuning zij 
kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra  ondersteuning hebben  scholen 
beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw 
 huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook 
op de website geplaatst).

Indien uw kind een plek krijgt in het voortgezet speciaal onderwijs  dan moet de 
verwijzende school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaar-
heidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkings-
verband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt 
(en niet de ouder zoals in de situatie voor Passend Onderwijs). 

Het maakt hierbij uit of uw kind eerder op een school voor voortgezet  onderwijs 
in de regio van het samenwerkingsverband zat of dat u als ouder buiten het 
verband woont en uw kind instroomt vanuit het basisonderwijs of speciaal 
onderwijs. In het eerste geval moet de Commissie van Advies van dit samen-
werkingsverband de aanvraag afhandelen, in het tweede geval moet de 
 Commissie van Advies van het samenwerkingsverband in de regio waar 
u woont de toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Meer informatie over het 
 aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van 
het  samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de 
button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor 
meer informatie.

Passend
Onderwijs
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Zat uw kind voor 1 augustus 2014 reeds in het speciaal onderwijs, dan zal 
 diezelfde Commissie binnen twee jaren toetsen of uw kind op het speciaal 
onderwijs blijft of dat uw kind beter naar het regulier voortgezet onderwijs kan. 
De school voor speciaal onderwijs zal dit regelen, uiteraard in overleg met u als 
ouders/verzorgers.  

Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron 
zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. 
De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen 
van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatie-
voorziening aan ouders. 

Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkings-
verbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier 
kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een 
 verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken 
via telefoonnummer: (050) 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl
Zowel school als ouders kunnen een Expertise- & Consultatieteam inschakelen 
als bemiddelaar/onafhankelijk deskundige bij een verschil van mening over 
de ondersteuning aan uw kind. Het Expertise- & Consultatieteam kan bereikt 
 worden via: ECT@swv-vo2001.nl

Website en contactgegevens samenwerkingsverband 
Als samenwerkingsverband willen we ook zorgen voor adequate informatie-
voorziening naar o.a. ouders/verzorgers. Hiertoe hebben we een eigen website 
ingericht: www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01 
Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer 
 informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteuningsprofielen van 
de verschillende scholen. Daarnaast is het samenwerkingsverband actief op 
Twitter en op Facebook (zie hieronder voor de gegevens).

Op www.passendonderwijs.nl (de website van het ministerie van OCW) en op 
de site  www.passendonderwijsenouders.nl kunnen ouders/verzorgers meer 
informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. 
Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt 
5010. Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra  ondersteuning 
 binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch 
 bereikbaar via 5010: (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) 5010 123 
(€ 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: www.5010.nl
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Contactgegevens van de Commissie van Advies en het Centraal 
 Informatiepunt Passend Onderwijs:
telefoon: (050) 520 91 20 (voor CvA én CI)
mail CvA: info@cvagroningen.nl 
mail CI: info@cigroningen.nl
Postadres: Postbus 8061, 9702 KB te Groningen

Gegevens Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01
Postadres:  Postbus 744, 9700 AS te Groningen  
Bezoekadres: Leonard Springerlaan 39
Management:  Jan Houwing & Erik de Graaf
Telefoon:  06 – 134 47 659 & 06 - 553 48 225
Email:    hwg@csg.nl & e.degraaf@o2g2.nl 
Website:  www.passendonderwijsgroningen.nl
Twitter:  @PaOnVo20_01
Facebook:  www.facebook.com/SWVVO20.01Stad

Algemene gegevens Expertise- & Consultatieteam (ECT):
E-mail:   ECT@swv-vo2001.nl

Aanmelding en toelatingsprocedure
Indien u overweegt om uw zoon/dochter aan te melden op de VSO afdeling van 
de W.A. van Lieflandschool kunt u voor meer informatie contact opnemen met 
mevrouw M. Nijman, adjunct-directeur VSO. U bent vanzelfsprekend van harte 
welkom voor een bezoek en een kennismakingsgesprek met de directie.

De aanmelding
Wilt u uw zoon/dochter plaatsen op onze afdeling, dan moet een aanmeldings-
procedure worden gestart. De Commissie van Advies (CVA) beoordeelt aan de 
hand van dossiergegevens of een leerling in aanmerking komt voor speciaal 
onderwijs. Deze indicatie leidt tot een Toelaatbaarheidsverklaring. Zodra de 
Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kan uw zoon/dochter geplaatst worden 
op de afdeling  VSO.
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VSO afdeling W.A. van Lieflandschool
Binnen de afdeling VSO van de W.A. van Lieflandschool zien we een zeer 
 gedifferentieerde groep leerlingen. De groep varieert in leeftijd, niveau en in 
specifieke hulpvragen. De inhoud van ons onderwijs is dan ook zoveel mogelijk 
afgestemd op de individuele mogelijkheden van onze leerlingen.
De leerlingen van de afdeling hebben een ontwikkelingsachterstand. Sommige 
leerlingen hebben eveneens een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een aandacht 
tekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) en/of sociaal emotionele problematiek. 
Daarnaast treft men leerlingen met (licht) motorische beperkingen aan.

In de afdeling VSO zitten leerlingen in de leeftijd van 12 jaar tot 20 jaar.
We hebben binnen de afdeling de volgende onderverdeling aangebracht:
•	 Brugklassen
•	 Praktijkklassen
•	 Stageklassen
•	 TP	klassen	

Ontwikkelingsperspectief in relatie tot uitstroomprofiel
Voor alle leerlingen wordt op basis van o.a. specifieke kindkenmerken, psychologisch 
onderzoek en didactisch onderzoek een ontwikkelingsperspectief geformuleerd. 
In dit ontwikkelingsperspectief wordt een inschatting gemaakt welk onderwijs-
niveau een leerling bij het verlaten van de school zal gaan behalen. Hieraan 
wordt een bepaald uitstroomprofiel gekoppeld, x evenals een maximaal haalbaar 
leerlijn niveau. 

De afdeling hanteert de volgende profielen
•	 	TP	profiel:	uitstroom	naar	belevingsgerichte	dagbesteding.	Maximaal	CED		

leerlijn niveau 4/5.
•	 	Profiel	1:	uitstroom	naar	arbeidsmatige	dagbesteding.	Maximaal	CED	leerlijn	

niveau 6/7
•	 	Profiel	2:	uitstroom	naar	beschermd	werken.	Maximaal	CED	leerlijn	niveau	9/10
•	 Profiel	3:	uitstroom	naar	arbeid.	Maximaal	CED	leerlijn	niveau	12/13

Verder werkt de school toe naar uitstroom in de verschillende werkrichtingen. 
In de stageklassen wordt op basis van regelmatige gesprekken met ouders/ver-
zorgers en leerling bepaald in welke werkrichting de interesse en mogelijkheden 
van de leerling ligt. We noemen ze hieronder:
•	 Horeca/facilitair/productie
•	 Winkel/magazijn/productie

NB   de profielen TP en 1 kennen nog een derde en vierde uitstroomrichting: 
Kunst en Atelier/groen
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Het stagebureau en de verschillende stages
Ter voorbereiding op de toekomstige werkplek loopt de leerling stage binnen 
en buiten de school. De stagecoördinator  zorgt voor de werving van  mogelijke 
stage adressen. In samenspraak met u als ouder, de leerling en de mentor wordt 
er  gezocht naar stage activiteiten die passen bij de leerling. De stages zijn 
 opgebouwd uit interne stages, oriënterende stages, beroepsgerichte stages en 
een plaatsingsstage. 
1.  Interne stage. Vanaf de brugklasperiode krijgen leerlingen interne stages 

 aangeboden. Het betreffen werkzaamheden binnen de school, die door 
 leerlingen worden uitgevoerd. (al dan niet met begeleiding). Denk hierbij 
aan hulp bij de administratie, thee- en koffierondes, buffetwerkzaamheden, 
gastheer/gastvrouw etc.

2.  Oriënterende stage. Om de leerling inzicht te geven in de mogelijkheden die er 
zijn voor hun toekomstige werkplek, kunnen zij zich oriënteren door middel 
van arbeidstraining of oriënterende stages. Deze stages worden aangeboden 
in de praktijkklassen. De nadruk ligt op ervaring opdoen met werken en het 
ontdekken van mogelijkheden en interesses. De arbeidstrainingen vinden 
plaats op werkplekken in bedrijven die de uitstroomrichtingen van de school 
vertegenwoordigen.  

3.  In de beroepsgerichte stage die volgt op de oriënterende stage maken de 
leerlingen een keuze in welke richting zij zich willen specialiseren. De leerling 
zit dan in de stageklas. De inhoud van stages, arbeidstraining en het vakken-
pakket zijn gebaseerd op de gekozen uitstroomrichting. Het is mogelijk dat de 
leerling in deze fase een certificaat haalt; vorkheftruckcertificaat, certificaat-
schoonmaak, tractorrijbewijs etc. 

4.  De plaatsingsstage is gericht op plaatsing naar arbeid of dagbesteding
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De profielen die de afdeling VSO aanbiedt, hebben de volgende kenmerken:

Uitstroomprofiel arbeidsmarkt
Het onderwijs is gericht op een uitstroom naar (beschutte) betaalde arbeid, 
al dan niet ondersteund door theoretische certificaten en vakgerichte branche-
certificaten. De leerling stroomt uit naar de reguliere arbeidsmarkt. Tijdens de 
brugklas (de oriëntatie fase) kunnen leerlingen schakelen tussen de profielen, 
het zogenaamde opstromen of afstromen. Het opstromen en het afstromen vindt 
plaats wanneer de leerling het beoogde perspectief niet behaalt. Dit kan zowel 
in positieve als in negatieve zin plaatsvinden. Het op- of het afstromen gebeurt 
te allen tijde in overleg tussen school, leerling en ouders. 

In het uitstroomprofiel arbeidsmarkt kan de leerling theoretische en vakgerichte 
branchecertificaten behalen. In de route arbeid is het streven dat de leerlin-
gen referentieniveau 1F voor ‘Nederlandse taal en communicatie’ en ‘rekenen 
en  wiskunde’ behalen. Veel leerlingen in het uitstroomprofiel arbeid hebben 
 moeite met het behalen van het referentieniveau 1F, maar bezitten wel de 
 competenties die nodig zijn voor uitstroom naar het vrije bedrijf.  
Zij hebben niet de competenties om 1F te beheersen, maar bezitten de 
benodigde  werknemersvaardigheden en sociale competenties om een 
goed  werknemer te zijn. De ‘ leergebied overstijgende kerndoelen’ en de 
 kerndoelen op het gebied van  ‘voorbereiding op arbeid’ zijn om deze reden 
cruciaal voor de leerlingen.

Uitstroomprofiel dagbesteding
Het onderwijs in deze route is gericht op een uitstroom naar arbeidsmatige dag- 
besteding of belevingsgerichte dagbesteding. De afdeling is binnen het  uitstroom- 
profiel dat toe leidt naar dagbesteding zoveel mogelijk gericht op arbeidsmatige 
dagbesteding. Wanneer een leerling dit niet aankan, volgt de leerling onderwijs 
dat gericht is op instroom in een vorm van belevingsgerichte dagbesteding.

De route naar arbeid kent in beginsel een vaste route van 6 jaren, onderverdeeld 
in 1 fase van maximaal drie jaar voor de leerlingen van de brugklassen en 2 fasen 
van ieder 2 jaar: de oriëntatiefase, de beroepsgerichte fase en de transitiefase. 
De verdeling van vakken, leergebieden en onderwijselementen is voor de drie 
perspectieven waar de arbeidsroute naar toe leidt hetzelfde. Het verschil in 
 uitstroom wordt, naast de ondersteuningsbehoefte, bepaald door het niveau 
van de prestaties van de leerling, zowel cognitief, sociaal-emotioneel, als qua 
competenties en werknemersvaardigheden.
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De leerlingen worden in de VSO ingedeeld in groepen op basis van leeftijd en/of 
ontwikkelingsperspectief. We onderscheiden hierbij de volgende groepen:

Locatie Paterswoldseweg: Leerlingen met TP profiel en profiel 1
De leerlingen in deze groepen hebben een TP profiel of een combinatie van 
TP en profiel 1.  Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking, veelal 
in combinatie met een psychiatrische stoornis. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en 
 aangewezen op een vaste structuur en een veilige, rustige omgeving. 

De  leerlingen variëren in de leeftijd van 12 – 20 jaar. Het vakonderwijs wordt 
 gegeven door de mentoren van de eigen groepen. De klassen zijn gelegen in 
een rustige vleugel van het gebouw. De groepsgrootte varieert van 10 tot 12 
 leerlingen. Het rooster wordt centraal en/of per leerling aangegeven door  middel 
van picto’s of eenvoudige  woorden. Het leren wordt zoveel mogelijk  visueel 
 ondersteund. Alle vakken worden  gegeven door het eigen team van de TP 
 groepen.  

Er is een keuze gemaakt in het cognitieve aanbod. Sommige  leerlingen kun-
nen lezen en krijgen een aanbod in dit vak. Veel leerlingen hebben niet le-
ren lezen. Er wordt dan aandacht besteed aan het aanleren van functionele 
 globaalwoorden, waarmee leerlingen zich beter kunnen redden in onze 
 maatschappij. Denk  hierbij aan het herkennen van woorden van dagelijkse 
benodigdheden. Ook de  mondelinge tal krijgt veel  aandacht. Via het werken aan 
thema’s wordt de  woordenschat uitgebreid. Arbeidstraining en het vak productie 
worden eveneens gegeven door de  mentoren van de eigen groepen. 

Het onderwijs richt zich op het aanleren van praktische vaardigheden die nodig 
zijn voor het later wonen, werken en recreëren. 

De verschillende 
groepen in de VSO
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Locatie Bessemoerstraat: Leerlingen met profiel 2 en profiel 3
Leerlingen met deze profielen komen vanaf 12 jaar op de Bessemoer. De  leerlingen 
doorlopen de school in 3 fases, waarin ze een onderwijsprogramma krijgen aange-
boden dat steeds meer wordt toegespitst op het latere werken, wonen en recreëren. 

1.  Brugklas: De leerlingen in deze klassen variëren in de leeftijd van 12 – 15 
jaar. Alle leerlingen hebben ontwikkelingsmogelijkheden op het  cognitieve 
vlak. In de brugklassen wordt methodisch gewerkt aan de vakken taal 
en rekenen. Voor taal wordt gewerkt uit de methodes Veilig Stap Voor 
Stap   (VSVS),Taal op Maat (TOM) en Nieuwsbegrip. Voor rekenen wordt er 
 gewerkt uit de methodes Reken Zeker en Maatwerk.  Ook wordt er veel 
gewerkt met computerprogramma’s en wordt het digibord bij praktisch alle  
cognitielessen ingezet. In deze fase krijgen de leerlingen een beperkt aanbod 
in de  praktische vakken. Het accent ligt op het cognitieve vakkenaanbod. 
Wel wordt er gericht gewerkt aan het verbeteren van de taak- werkhouding 
en het vergroten van de sociale competenties. Uit het verleden is gebleken 
dat ook deze twee onderdelen van grote invloed zijn op de uitstroom naar 
werk, evenals de mondelinge taalvaardigheden. 

2.  Praktijkklas oriëntatie jaar leeftijd vanaf 15 jaar. In dit jaar maken de 
 leerlingen kennis met de verschillende uitstroomrichtingen: 
•	Horeca/facilitair/	productie 
•	Magazijn/winkel/productie

In periodes van 10 weken wordt er lesgegeven in de vaardigheden die hierbij horen.
Aan het eind van het oriëntatiejaar wordt in overleg met de leerling en zijn 
 ouders de keuze gemaakt voor een van de uitstroomrichtingen.
In dit schooljaar wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig reizen. Alle  leerlingen 
nemen deel aan het vak zelfstandig reizen. Veel leerlingen kunnen aan het eind 
van het schooljaar zelfstandig van huis naar school reizen en visa versa.

3.  Uitstroomgroepen:  aanbod gericht op uitstroom leeftijd 16 tot 20 jaar. 
Via de arbeidstraining in bedrijven en individuele stages volgt de uitstroom 
naar werk. Indien mogelijk behalen leerlingen in deze fase  (erkende) 
 certificaten. Voor een werkplek in de dagbesteding dient de leerling 
 geïndiceerd te zijn door de gemeente waarin hij/zij woont bij de centra’s 
voor Jeugd en Gezin (CJG). Op 17 jarige leeftijd kan de leerling deelnemen 
aan de WAJONG keuring die wordt uitgevoerd door het UWV. De eisen voor 
het  verkrijgen van een uitkering zijn fors aangescherpt. Als de WAJONG niet 
wordt toegekend, neemt de gemeente de rol van het UWV over. Zij bemiddelt 
in samenwerking met de school bij het zoeken naar werk.
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Arbeidstoeleiding
Uitgangspunt van arbeidstoeleiding is om de leerlingen te begeleiden naar het 
zo zelfstandig en sociaal mogelijk functioneren in de maatschappij,  toegespitst 
op het domein arbeid. Dat betekent dat er gezorgd moet worden voor een 
 passende werkplek en/of dagbesteding die bijdraagt aan het welbevinden van 
de  leerlingen. In het kader van het streven naar een optimale integratie is een 
wisselwerking tussen school en maatschappij noodzakelijk. Arbeidstraining en 
stage  vormen hierbij een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod binnen 
de VSO praktijk. 

Wij hanteren bij arbeidstoeleiding de volgende doelstellingen: 

•	 Oriëntatie	op	de	verschillende	uitstroomrichtingen	naar	werk.
•	 Het	opdoen	van	leerervaringen	in	de	praktijk.
•	 	Het	ontwikkelen	en	trainen	van	werknemersvaardigheden	met	 

een focus op werkhouding en sociale competenties.
•	 	Het	verbeteren	van	het	inzicht	in	eigen	mogelijkheden	en	grenzen	 

door middel van stages, arbeidstraining en LOL (leren op locatie)
•	 	Het	toepassen	van	kennis	en	het	ontwikkelen	van	competenties	 

in de praktijk.
•	 Het	ontwikkelen	van	een	gevoel	van	eigenwaarde	en	welbevinden.

Partners die ons helpen om de overgang van school naar werk goed te laten 
 verlopen zijn de bedrijven en zorginstellingen waarmee we samenwerken, 
het UWV en de scholen voor Praktijkonderwijs (PRO-scholen). Ook worden er 
contacten gelegd met regionale onderwijscentra (ROC’s) zodat we een aanbod 
kunnen ontwikkelen richting niveau middelbaar beroepsonderwijs (MBO1). 

In schema op pagina 24  wordt het voorafgaande verhaal van de profielen en 
de hieraan verbonden gefaseerde uitstroom weergegeven.
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Brugklas Praktijkklas

Oriëntatiefase
12 - 14 jaar

Beroepsgerichte fase
15 - 16 jaar

IK
‘leerling als leerling’

VAn IK nAAR WIJ
‘leerling als werknemer’

Begeleide interne
stages

‘Oriënterende stage’

Begeleide externe
stages

‘Specialisatie  stage’

Profiel
keuze

W.A. van
Liefland-

school

Uitstroom-
profielen

Intensief

Intensief

Verdiept

Verdiept

Onderwijs
arrangement

Basis

Basis Uitstroomprofiel arbeidsmarkt

Uitstroomprofiel dagbesteding

1 32

Schema Arbeidstoeleiding:  de 4 profielen
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Praktijkklas Stageklas

Beroepsgerichte fase
15 - 16 jaar

Transitiefase
17 - 18 jaar

VAn IK nAAR WIJ
‘leerling als werknemer’

MAATSCHAPPIJ
‘leerling als burger’

Begeleide externe
stages

‘Specialisatie  stage’

Zelfstandige externe
stages

‘Plaatsings stage’

Keuze
werk-

richting
Uitstroom

Toeleiding naar 
praktijkonderwijs

Profiel 3 inclusief 1F
Profiel 3
Profiel 2

Profiel 1 beheersing aanvankelijk lezen en rekenen 
Profiel 1
Profiel TP

Perspectief / uitstroom

MBO Entreeopleiding

Reguliere arbeidsmarkt

Werkbedrijf
Loonwaarde > 50%

Werkbedrijf
Loonwaarde < 20 

3 54 6

Werkbedrijf
Loonwaarde 20 - 50%

Schema Arbeidstoeleiding:  de 4 profielen



26

Vakonderwijs
De leerstof  in de VSO praktijk wordt steeds beoordeeld naar de betekenis ervan 
voor het  (toekomstig) wonen, werken en recreëren. Het OPP wordt ingevuld 
naar aanleiding van de beantwoording van de volgende vragen:

Vragen m.b.t. wonen:
1. wat is de huidige woonsituatie van de leerling.
2. wat wordt de toekomstige woonsituatie van de leerling.
3.  welke vakken of vakonderdelen passen bij de huidige en toekomstige 

 woonsituatie

Vragen m.b.t. het werken:
1. wat wordt de vermoedelijke werksituatie van de leerling.
2. welke beroepsgerichte vakken of vakonderdelen horen hierbij.
3. welke sociaal-emotionele ontwikkeling is gewenst en haalbaar.

Vragen m.b.t. het recreëren:
1. welke activiteiten wil en kan de leerling in zijn vrije tijd ondernemen.
2. welke vakken of vakonderdelen horen hierbij.
3. welke sociaal-emotionele ontwikkeling is gewenst en haalbaar.

Voor iedere leerling streven wij naar een rooster dat zoveel mogelijk aansluit bij 
de mogelijkheden en de wensen van de desbetreffende leerling.
De vakken zoals vermeld in het rooster worden telkens gedurende een half jaar 
gevolgd. Na een half jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken of de leerling 
dezelfde vakken moet houden of dat er een wijziging in het rooster moet komen.
U wordt hierover tijdens ouderavonden en bij de evaluatiebesprekingen 
 geïnformeerd. 

Vakinhouden: korte omschrijving

Kr8 (Kracht).
Tijdens dit vak wordt sociale vaardigheidstraining gericht op de werksituatie 
aangeboden. In de lessen kr8 wordt aandacht besteed aan het aanleren van de 
vereiste werknemersvaardigheden. De leerlingen leren onder andere hoe ze iets 
moeten bespreken met een leidinggevende of een collega, hoe ze op tijd moeten 
komen, hoe ze kunnen solliciteren, welke instanties er zijn om hen te helpen.

Lessen sociale competentie.
In de mentorlessen worden lessen sociale competentie verzorgd door de  mentoren. 
Sociale competentie heeft betrekking op vaardigheden om je zo zelfstandig 
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mogelijk in de maatschappij te kunnen redden. Het vak kent drie componenten: 
zelfredzaamheid, omgangsredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid. 
Deze vaardigheden worden geoefend met onderwerpen als kennismaken, 
begroeten, afscheid nemen, luisteren, iemand aankijken, iets vragen/bespreken, 
omgaan met kritiek, iets (durven) weigeren enz. Er kunnen  huiswerkopdrachten 
gegeven worden. Deze dienen om de leerlingen bewust te maken van de 
 toepassing van deze vaardigheden in de dagelijkse leefsituatie. Er wordt 
 gebruik gemaakt van onder andere de methode Stip en de methode Kinderen 
en hun sociale talenten.
Het jezelf goed en hygiënisch kunnen verzorgen wordt extra behandeld tijdens 
de lessen persoonlijke verzorging. De lessen van dit vak zijn gericht op het leren 
zorg dragen voor een goede presentatie naar de buitenwereld. De leerlingen 
leren zich netjes te kleden en de dagelijkse hygiëne toe te passen. 

Burgerschap en wereldoriëntatie
Tijdens dit vak proberen we leerlingen inzicht te geven in de samenhang van 
onze maatschappij. Onderwerpen zoals cultuur, normen en waarden, religie, 
gezondheid, oorlog en vrede komen aan de orde, maar ook onderwerpen die 
betrekking hebben op het gebied van wonen werken en recreëren. Alle lessen 
zijn erop gericht om een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij 
te bewerkstelligen. Ook tijdens de lessen Nieuwsbegrip en Kiem, komen boven-
staande onderwerpen aan de orde in de context van dagelijkse actualiteit.

Zelfstandig reizen 
Zoals u wellicht weet, komen er in de toekomst steeds meer kortingen 
op het  vervoer. Gemeenten gaan op deze post bezuinigen. Reden voor de 
Van  Lieflandschool om dit onderdeel op te nemen in het programma aanbod. 
Voor dit project hebben we subsidie gekregen. Samen met de ouders proberen 
we zoveel mogelijk leerlingen zelfstandig te leren reizen. 

Schriftelijke taal en rekenen
Zie voor methodes de kopjes Bessemoerstraat en Paterswoldseweg. Veel lessen 
worden gegeven met inzet van computers, mobiele telefoons, iPods, iPads en 
het digibord.

Portfolio
Op school maken de leerlingen een portfolio. In dit document  vertellen ze over 
zichzelf, over hun stage en wat ze in de toekomst willen doen. Ze  beschrijven 
ook wat ze al kunnen op dit gebied en wat ze nog willen leren om hun doel te 
 bereiken. De leerlingen maken dit portfolio zelf op de computer. Het  portfolio 
bestaat uit foto’s, filmpjes, eventuele certificaten en stukjes tekst. 



28



29

De  portfoliolessen stemmen tot nadenken over je toekomst en het ontwikkelen 
van een realistisch zelfbeeld. Bovendien wordt aandacht besteed aan vergroten 
van de computervaardigheden,  het leren fotograferen en het werken met foto 
bewerkingsprogramma’s. Ook leren de leerlingen om filmpjes van hun werkplek 
over te zetten in het portfolio. 

Horeca
Tijdens dit vak worden de leerlingen voorbereid op het werken in een  professionele 
keuken. Hygiëne, snijtechnieken, theoretische kennis, verzorgen van kleine 
snijwondjes en afwassen in de horecakeuken maken deel uit van het  programma 
aanbod. Tevens wordt er aandacht besteed aan het bereiden van gezonde  voeding.

facilitair
Tijdens dit vak worden alle voorkomende huishoudelijke werkzaamheden 
 geoefend, zoals die later voorkomen in een zelfstandig (gedeeld) huishouden. 
De vaardigheden die aan bod komen zijn: de was doen, strijken, stofzuigen,  dweilen, 
opruimen, toilet schoonmaken etc. Sinds enkele jaren werkt de school samen met 
een professioneel schoonmaakbedrijf. Voor leerlingen die beroepsmatig in een 
bedrijf gaan werken bestaat er de mogelijkheid om de basisopleiding te volgen. 

Winkel
De leerlingen leren vaardigheden om in een winkel aan de slag te kunnen  zoals 
bijvoorbeeld het vullen van schappen, eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden 
en het klantvriendelijk omgaan met de bezoekers.

Magazijn
De leerlingen leren de daarbij behorende vaardigheden zoals het verwerken van 
orders. Het accuraat kunnen werken is hierbij zeer belangrijk. 

Productie
Het doel van dit vak is om gedurende langere tijd geconcentreerd te werken 
n.a.v. een opdracht. Daardoor leren de leerlingen om de taak- werkhouding te 
 verbeteren.  Hiertoe halen we werkzaamheden vanuit het bedrijfsleven in de 
school. De leerlingen leren hun taak en werkhouding eveneens te verbeteren 
via het vak hout.  
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Houttechniek
Bij dit vak worden de meest voorkomende handelingen zoals zagen, spijkeren, 
schroeven, boren, schuren, verven etc. aangeleerd waarbij aandacht wordt 
 besteed aan de veiligheidsregels. De leerlingen verwerven kennis over de 
 gebruikte gereedschappen en materialen en leren deze ook te onderhouden. 
Met plezier werken wordt gestimuleerd. Het profiel is niet van belang bij dit vak. 

Cultuureducatie
Gedurende het schooljaar vinden een aantal culturele, educatieve activiteiten en 
projecten plaats. Bijvoorbeeld : Urban organisatie New Attraction. De  leerlingen 
maken hierbij kennis met verschillende muziekstijlen, dansen, graffiti en leren 
hoe een dj werkt. Ook wordt er aandacht besteed aan klassieke muziek d.m.v. 
een bezoek aan het Noord Nederlands Orkest. Verder worden er workshops 
gegeven door kunstenaars, worden er musea bezocht en wordt er getracht 
 samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere onderwijsinstellingen en 
met culturele organisaties. Ons tekenonderwijs maakt onderdeel uit van de 
 culturele educatieve activiteiten. 

Tekenen
De creativiteit en de techniek wordt ontwikkeld, maar er wordt ook aandacht 
besteed aan het plezier en het ontwikkelen van tekenen als vrijetijdsbesteding. 

De schilderijen worden in de school tentoongesteld en ook worden er jaarlijks 
exposities georganiseerd waar werk van leerlingen wordt tentoongesteld 
en  verkocht. Leerlingen die meedoen aan kunstbeschouwing bezoeken een 
aantal malen per jaar een museum/galerie, zij bekijken video’s van bekende 
 kunstenaars. Deze video’s en bezoeken worden nabesproken met de leerlingen. 

Bewegingsonderwijs
Het vak bewegingsonderwijs wordt als een belangrijk onderdeel van het 
 onderwijsprogramma gezien binnen de afdeling. Elke groep krijgt gymles van 
een vakleraar.  

In de lessen staat de motorische ontwikkeling en de sociale  omgang tijdens sport 
en spel centraal. Een ander belangrijk aspect is dat de  leerlingen kennismaken 
met diverse sport– en spelactiviteiten.

Meenemen
Leerlingen dienen zelf te zorgen voor een agenda, een multomap met tabbladen, 
een etui (met pen, potlood, kleurpotloden enz.), een koptelefoon en gymkleren. 
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Leerlingenzorg
Binnen onze school zijn meerdere medewerkers actief in de leerlingenzorg. 
De school kent de volgende overlegorganen:

Commissie van Begeleiding (CvB)
De school heeft een Commissie van Begeleiding. Hierin zijn de volgende  functies 
vertegenwoordigd: De adjunct-directeur (coördinator leerlingenzorg) de 
 orthopedagoog, de psycholoog, de revalidatiearts, de maatschappelijk werker 
en alle IB-ers van de school. De CVB stelt het ontwikkelingsperspectief van de 
leerling vast bij plaatsing en monitort de ontwikkeling van de leerling. 

Binnen de leerlingenzorg worden leerlingenbesprekingen gevoerd en minimaal 
twee keer per jaar worden de vorderingen van uw zoon/dochter geëvalueerd. 
De klassenleiding houdt van iedere leerling in een leerlingvolgsysteem de 
 vorderingen bij. Tijdens de leerlingenbesprekingen wordt dit met de leerling-
begeleider besproken. Wij bespreken zowel het gedrag van uw kind als de 
 vaardigheden die uw kind heeft. U krijgt van ons minimaal één keer per jaar 
een uitnodiging voor een gesprek over de bereikte resultaten van uw kind. 

Psychologen/orthopedagogen
De leerkrachten van de afdeling VSO worden ondersteund door een orthopedagoog 
en een psycholoog. Zij verrichten observaties en adviseren over de aanpak in 
de klas.  Als er bij uw kind een psychologisch onderzoek wordt afgenomen, wordt 
u hierover vooraf geïnformeerd. Naast dit onderzoek worden in een schooljaar 
methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen afgenomen. De Cito-
toetsen worden in januari/februari afgenomen door de leerkrachten. Voor alle 
leerlingen geldt dat de uitkomst van de toetsen kan leiden tot een aanvraag voor 
aanvullend diagnostisch onderzoek. Zowel de psycholoog als de orthopedagoog 
zijn lid van de Commissie van Begeleiding. 

Paramedici
De leerlingen kunnen op basis van de indicatie afgegeven door de Commissie 
van Begeleiding van de school ondersteuning krijgen van een logopediste en/of 
fysiotherapeut(e).

Interne begeleiding
Op de afdeling zijn  meerdere interne begeleiders werkzaam als taak  hebben de 
voort gang van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling te bewaken en te verbeteren. 
Daarnaast levert de intern begeleider een bijdrage aan de  ontwikkeling van de in-
houd van het leerlingvolgsysteem en geeft adviezen op vragen met betrekking tot 
individuele leerlingen. De intern begeleider is lid van de Commissie van Begeleiding. 
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Schoolmaatschappelijk werk 
Bij de aanmelding van leerlingen draagt de schoolmaatschappelijk werker zorg 
voor de noodzakelijke gegevens betreffende het functioneren van het kind in het 
gezin. De schoolmaatschappelijk werker is lid van de Commissie van  Begeleiding. 
Wanneer ouders, leerkrachten of leden van de Commissie van Begeleiding 
vragen hebben over een leerling, kan de maatschappelijk werker ingeschakeld 
worden. Naast de hierboven vermelde ondersteuning kunnen ouders met hun 
vragen ook terecht bij MEE. MEE is er voor iedereen met een beperking en is een 
betrouwbaar adres voor ouders. 

Inzet van PGB in de klas 
Het komt soms voor dat ouders extra ondersteuning in de vorm van externe 
begeleiding voor hun kind willen inzetten op basis van een Persoons Gebonden 
Budget. Uiteraard staan wij hiervoor open. Om te voorkomen dat wij binnen 
de school allerlei verschillende instanties en begeleiders in de klassen krijgen, 
zijn over de inzet van het PGB afspraken gemaakt met NOVO. Wij geven er de 
voorkeur aan om externe begeleiders vanuit deze zorgaanbieder in te zetten 
op de school. De inzet van externe begeleiding geschiedt echter uitsluitend na 
overleg met de ouders/verzorgers, de leiding van de afdeling, de psycholoog van 
de Commissie van Begeleiding, de intern begeleider en de leerkracht.
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Wat hebben wij hierin bereikt?

De criteria zijn vastgesteld.

Het leerstofaanbod voor deze 
 leerlijnen is voor de gehele VSO 
vastgesteld. In de uitwerking zal 
blijken in hoeverre dit in de groepen 
met leerlingen met een TP profiel 
kan worden toegepast.

In overleg met ouders is dit niet 
ingevoerd in de brugklassen, maar 
in de praktijkklas. (15-jarigen)

Deze methoden zijn aangeschaft 
en geïmplementeerd.

Er zijn convenanten afgesloten 
met bedrijven waarmee de school 
intensief samenwerkt. De leer-
doelen zijn op elkaar afgestemd.

Ontwikkeling van de kwaliteitszorg

Waar lag het accent in het  
afgelopen schooljaar?

Er worden criteria vastgesteld om 
te bepalen wanneer we de zml cito 
toetsen afnemen.

Het beredeneerde  leerstofaanbod 
voor de vakgebieden  sociale 
 competentie en leren leren 
wordt vastgesteld voor de hele 
VSO  afdeling.

Er komt een programma zelfstandig 
reizen in de brugklassen.

Voor de leerroutes horeca/ facilitair 
en magazijn/winkel worden 
 methoden aangeschaft.

Er komt een verdere afstemming 
van leerdoelen tussen school en 
de verschillende bedrijven.

De opbrengsten van het onderwijs.
Het schooljaar 2015 / 2016 werkt de afdeling VSO aan het volgende:
Doel: Invoeren voor leerlingen met profiel 2 en 3 een programma Veilig internetten. 
Doel: contact met ouders versterken met gebruikmaking van digitale media. 
De afdeling VSO Bessemoer krijgt een eigen website waarop ouders informatie 
kunnen halen. De afdeling VSO Paterswoldseweg blijft gebruik maken van de 
reeds bestaande website. De informatie voor ouders hierop wordt uitgebreid. 
Doel: Aanschaffen van methoden voor uitbreiding woordenschat. 
Doel: De didactiek van Veilig Stap voor Stap zodanig aanpassen dat profiel 1 
 leerlingen gemotiveerd worden om zich het leesproces eigen te maken.  
Het personeel krijgt hiervoor scholing. 

Kwaliteitszorg
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Uitstroombestemming van de leerlingen in de afgelopen 3 schooljaren

Analyse opbrengsten uitstroom schooljaar afgelopen 3 schooljaren
In totaal hebben 83 leerlingen in de periode van augustus 2012 – augustus 2014 
de school verlaten. Van deze leerlingen  zijn de opbrengsten geanalyseerd. 
De W.A. van Lieflandschool heeft vaste uitstroombestemmingen  gekoppeld 
aan de vier profielen die door de school gehanteerd worden. We kijken 
of de  leerlingen uitstromen conform de  in het ontwikkelingsperspectief 
 geformuleerde uitstroombestemming. 

uitstroom en aantal 
schoolverlaters
2014 - 2015 

Profiel TP 0

0

Profiel 1 13

8 Dagbesteding
2 zml school
2 arbeid
1 (onbekend)

Profiel 2 9

2 dagbesteding
1 praktijkonderwijs
6 arbeid

Profiel 3 6
 
2 praktijkonderwijs

totaal 24

uitstroom en aantal 
schoolverlaters
2013 - 2014 

Profiel TP 1

1 dagbesteding
 harmonieus

Profiel 1 3

3 Dagbesteding

Profiel 2 17

11 dagbesteding
2 dagbesteding  
 (beschermd werk)
4 arbeid

Profiel 3 6
 
2 praktijkonderwijs
4 dagbesteding

totaal 27

uitstroom en aantal 
schoolverlaters
2012 - 2013 

Profiel TP 2

2 dagbesteding
 harmonieus

Profiel 1 8

6 Dagbesteding
1 zml school
1 combinatie DB/BW

Profiel 2 16

10 dagbesteding
5 beschermd werk
1 zml verhuizing

Profiel 3 6
 
4 praktijkonderwijs
2 arbeid

totaal 32
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Analyse / conclusies:  
de uitstroombestemming  
in relatie tot het profiel

Profiel TP met uitstroom naar harmonieuze dagbesteding 
Conclusie: 
100%  van de leerlingen met een TP profiel stroomt uit naar de vastgestelde 

uitstroombestemming

Profiel 1 met uitstroom naar dagbesteding
71 % van de leerlingen (17 lln) stroomt uit dagbesteding 
8 %  van de leerlingen  (3 lln) stroomt tussentijds uit naar een  

andere zml school
4 %  van de leerlingen (1 lln) stroomt uit naar een combinatie  

van dagbesteding en beschermd werken
4 % van de leerlingen (1 lln) is verhuisd. Huidige bestemming onbekend
8% van de leerlingen (2 lln) stroomt uit naar arbeid. 

Conclusie: 
88 %  van de leerlingen met dit profiel realiseert een uitstroom  

conform de verwachtingen
4%  van de leerlingen heeft een onbekende bestemming.
8%   van de leerlingen met dit profiel krijgt een baan.  

Het betreft hier leerlingen die zich gezien hun profiel heel  
sterk ontwikkeld hebben op de vakoverstijgende leerlijnen   
(sociale competentie en leren leren).

Profiel 2 met uitstroom naar beschermd werken
17 %  van de leerlingen  (7 lln) stroomt uit naar beschermd werken  

in de dagbesteding
55 %  van de leerlingen ( 23 lln) stroomt uit naar dagbesteding
2 %  van de leerlingen (1lln) stroomt uit naar een andere zml school
24 %  van de leerlingen stroomt uit naar arbeid
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Conclusie: 
19 %  van de leerlingen met dit profiel realiseert de uitstroom conform  

de verwachtingen. 
55%   stroomt uit naar dagbesteding met arbeidsmatige activiteiten. 
24 % van de leerlingen stroomt uit naar arbeid.  

Gezien de ontwikkelingen naar aanleiding van de Participatiewetgeving zien 
we dat leerlingen met dit profiel de voor deze uitstroom benodigde indicatie 
voor dagbesteding niet meer krijgen. De uitdaging voor de afdeling ligt in het 
 verhogen van de uitstroompercentages naar arbeid. We slagen hier steeds 
 beter in. In schooljaar 2011-2012 stroomde 0 % van de profiel 2 leerlingen uit 
naar  arbeid. In schooljaar 2012-2013 was dit 24%. In schooljaar 2013-2014 
stroomt 67% van de leerlingen met profiel 2 uit naar arbeid. Deze stijgende 
 tendens willen we vasthouden. 

Profiel 3 leerlingen met uitstroom naar arbeid
14 % van de leerlingen (2 lln)  stroomt uit naar arbeid
57% van de leerlingen (8 lln) stroomt tussentijds op naar praktijkonderwijs.
29%  van de leerlingen (4lln ) stroomt uit naar dagbesteding met  

arbeidsmatige activiteiten.

Conclusie: 
71%  van de leerlingen met dit profiel realiseert de uitstroom  

conform de verwachtingen. 
29%  realiseert de uitstroom niet. 
De lagere uitstroom wordt voornamelijk bepaald door comorbiditeit en niet 
 reguleerbare angst- en agressieproblematiek. De school werkt nauw samen 
met Accare en biedt leerlingen mogelijkheden om therapieën te ondergaan 
om grip te krijgen op bovenstaande problematiek.
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De ouders worden als volgt geïnformeerd
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden over 
het programma aanbod. Twee maal per jaar vindt een oudergesprek plaats. 
Hierin worden de vorderingen van de leerling besproken, dit aan de hand van 
het ontwikkelingsperspectiefplan en de evaluatie hiervan. 
U krijgt aan het begin van het schooljaar een schoolgids. Ook kunt u de website 
www.wavanlieflandschool.nl  raadplegen voor actuele informatie. 
U kunt vanzelfsprekend te allen tijde een extra gesprek aanvragen bij de 
 klassenleiding of bij de directie. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen 
met de school.

In de eerste week van het schooljaar ontvangt u formulieren voor en brieven over: 
•	 Toestemming	tot	het	meedoen	aan	excursies	en	uitstapjes	
•	 Algemene	en	medische	gegevens	
•	 	De	dagelijkse	organisatie	en	de	afspraken	binnen	de	mentorgroep		 

en ten aanzien van het vakonderwijs.
•	 Toestemming	voor	plaatsing	foto’s	op	de	website	
•	 Toestemming	voor	zelfstandig		reizen.
•	 Persoonsgegevens	en	medische	informatie

N.B.  We weten uit ervaring dat telefonische bereikbaarheid erg belangrijk is 
en verzoeken dan ook om altijd een telefoonnummer te vermelden  waarop 
u bereikbaar bent en eventuele wijzigingen van telefoonnummers ook 
 onmiddellijk aan ons door te geven.

De leerlingen die deelnemen aan het vakonderwijs ontvangen een rooster.

Medezeggenschapsraad
De missie van de MR is:  wij behartigen de belangen van de leerlingen, ouders en 
het personeel.  Wij willen zorgen voor een veilige leeromgeving en een prettig 
werkklimaat voor de leerkrachten.
De visie van de MR is : Wij willen de samenwerking binnen alle geledingen 
 verbeteren zodat we komen tot de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs. 
Wij gebruiken  ons advies- en instemmingsrecht aan de hand van de jaarplanning.  
Zo leveren wij een bijdrage aan de maximale ontwikkeling van de leerlingen.
De medezeggenschapsraad is voor personeel, school, het bestuur, de  ouders 
en de leerlingen van belang.  Goed toegepaste medezeggenschap helpt 
een  onderwijsorganisatie optimaal te functioneren. Inspraak en overleg 
 verbeteren de gang van zaken en de prestaties van het bestuur. Als lid van 
de medezeggenschapsraad speelt u daarin een sleutelrol. Samen met ouders 
en personeel denkt u mee over het beleid en krijgt u inzicht in de school en de 
onderwijs organisatie als geheel.
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MR leden:
Ouders :   Hülya Halici (voorzitter) 

Jolanda Ketting   
Personeel :  Niesje van Nigtevecht (secretaris)
Website : www.wavanlieflandschool.nl
E-mail : mr@wavanlieflandschool.nl
Postadres :  Paterswoldseweg 131 

9727 BE Groningen
Telefoon : +31 (50) 520 11 60

Ouderbijdragen 
De school vraagt een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan 
zaken die door de overheid niet vergoed worden zoals activiteiten ten behoeve 
van Sinterklaas en Kerst. Tevens vraagt elke groep een bijdrage voor de kosten 
van schoolreisjes en excursies. Hieronder volgt een specificatie van de kosten . 

Praktijkklassen en stageklassen
Vieringen:  (kerstdiner, Paaslunch, barbecue einde schooljaar) € 25,00
Schoolreis wordt nader met ouders besproken
Vervanging digitale hulpmiddelen in de klas (bijv. Ipad) € 25,00

Brugklas: Koken en lunch inclusief dagelijks drinken € 80,00

TP en profiel 1 groepen Paterswoldseweg
Vieringen:  (kerstdiner, Paaslunch) € 25,00
Vervanging digitale hulpmiddelen in de klas (bijv. Ipad) € 25,00
Koken en 1 à 2 keer lunch inclusief dagelijks drinken € 150,00
Schoolreis wordt nader met ouders besproken   

De school zorgt voor een alternatief onderwijsprogramma voor die leerlingen 
van wie de ouders de genoemde bijdragen niet betalen. 

Sponsorgelden
De school houdt zich aan de richtlijnen van het convenant “Scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs en sponsoring”. Zie de website van de school.

Jaarverslag
Ons schoolbestuur stelt jaarlijks een jaarverslag op. Dit kunt u opvragen bij de 
stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Dit kan via het telefoonnummer 
(050) 368 88 00.  Het bezoekadres is Leonard Springerlaan 39, 9727 KB Groningen.
Het postadres is: Openbaar Onderwijs Groep Groningen, Postbus 744,
9700 AS Groningen.
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Schorsing en verwijdering 
De directie heeft de bevoegdheid om bij overtredingen sancties op te leggen. 
Een eventuele time-out en verwijdering wordt besproken met het bevoegd gezag. 
Voor deze situaties treedt het protocol ‘time-out & verwijdering in Primair Onder 
wijs / Expertise Centrum’ in werking. 
Wij vinden het onze verantwoordelijkheid strenge sancties op te leggen aan 
 leerlingen die zich bij herhaling niet aan onze regels houden. Het spreekt voor 
zich dat dit duidelijk aan onze leerlingen en hun ouders uitgelegd wordt. 

Klachtenregeling (tekst: O2G2)
Bent u tevreden, vertel het verder!  Bent u ontevreden, vertel het ons!
Onder dit motto bevorderen we de contacten tussen ouders/verzorgers, 
 teamleden, begeleiders, onderwijsondersteuners en commissieleden. 
 Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden  fouten 
 gemaakt, dat is op onze school niet anders. U bent van harte welkom om 
 dergelijke punten te bespreken. 
Samen streven we naar een goede oplossing en komen wij er niet uit dan 
 bespreken wij wie ingeschakeld moet worden om een oplossing te realiseren. 
In deze schoolgids wordt toegelicht hoe en waar u klachten of opmerkingen 
kunt aangeven, zodat deze op de juiste plek terecht komen en gezamenlijk actie 
ondernomen kan worden.

Richtlijnen schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen (O2G2)
•			Klachten 

Ouders/verzorgers of personeelsleden van de school kunnen een klacht 
 indienen over gedragingen en beslissingen van het schoolbestuur en  personeel 
van de school. De mogelijkheid om een klacht in te dienen is gebaseerd op de 
Klachtenregeling O2G2 en hanteert het volgende stappenplan:

Stap 1:  Klacht bespreken met de betrokken persoon.
Stap 2:  Indien stap 1 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken 

met de directeur of de contactpersoon bij ons op school.
Stap 3:  Indien stap 2 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht bespreken 

met schoolbestuur.
Stap 4:  Indien stap 3 niet naar tevredenheid wordt opgepakt, klacht voorleggen 

aan de (landelijke) klachtencommissie.

Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u terecht bij de contactpersoon op 
onze school. De interne klachtenregeling van O2G2 is te vinden op www.o2g2.nl .
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Als het overleg op school geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij 
het College van Bestuur van O2G2 (p/a postbus 744, 9700 AG Groningen).  
De klachtencoördinator van O2G2 (de heer F. Bosma, tel: 088-368 88 00) kan u 
informeren over de procedure. 
Mocht deze stap nog niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan formeel 
een klacht ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie. De Openbaar 
Onderwijs Groep Groningen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, 
postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Voor klachten over seksuele intimidatie kunt u het best één van de 
 vertrouwensartsen van de GGD benaderen (050-367 40 00) of met de 
 Vertrouwensinspecteur (0900-111 31 11).

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld is geweld van iemand uit de huiselijke kring van de leerling. 
Onder kindermishandeling verstaan we elke vorm van, voor de jongere, 
 bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard. 
De taak van de afdeling met betrekking tot kindermishandeling en  huiselijk 
 geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het 
aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De afdeling is niet 
 verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. 

Veiligheid
Het welbevinden van de leerlingen is de basis voor leren. Een veilige  leeromgeving, 
zowel in en rond de afdeling is voor alle leerlingen van belang. Het is vanzelf-
sprekend dat de school veilig is, want alleen in een veilige en  prettige omgeving 
kunnen leerlingen en leraren effectief en plezierig  samenwerken. 
 
Sociale veiligheid
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich 
thuis voelen. Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie 
of seksuele intimidatie op onze school. Om een veilig klimaat te waarborgen 
 hebben we een contactpersoon en is er een klachtenregeling. De school heeft 
een pestprotocol en deze kunt u vinden op de website van de school.
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De afdeling heeft het vormgeven van een samenleving waarin mensen respect 
hebben voor elkaar en gelijkwaardig zijn hoog in het vaandel staan. 
Binnen de afdeling hanteren we de volgende basis gedragsregels: 

1. Wij gaan netjes met elkaar om en behandelen elkaar met respect.
2. Wij helpen elkaar als het kan.
3. We proberen te luisteren naar elkaar en elkaar te begrijpen.
4. We doen elkaar geen pijn door schoppen of slaan, maar ook niet door schelden.
5. We overleggen als we hulp nodig hebben met de mentor.
6. We gebruiken alleen fatsoenlijke taal. 
7.  We nemen geen wapens of voorwerpen die als wapen kunnen worden 

 gebruikt (zakmes, schroevendraaier o.i.d.) mee naar school.
8. We nemen geen drugs, drank of illegale dingen mee naar school. 
9.  We houden ons aan de regels voor internetgebruik. Het protocol, te vinden 

op de website van de school). 

Pedagogisch klimaat
Het pedagogische klimaat van de afdeling wordt gekenmerkt door het hebben 
van respect voor elkaar in een sfeer van veiligheid en structuur. Dit leidt ertoe 
dat de leerling vertrouwen heeft/krijgt in zichzelf en de ander, zich competent 
voelt en zo zelfstandig mogelijk kan handelen.

Veiligheid in en rondom het gebouw
De school heeft een calamiteitenplan en er zijn meerdere medewerkers die zich 
hebben geschoold in bedrijfshulpverlening en als zodanig gecertificeerd zijn. 
Wij doen jaarlijks aangekondigde en onaangekondigde calamiteitenoefeningen. 
Door jaarlijkse vervolgcursussen blijven de kennis en de vaardigheden van deze 
personen gewaarborgd. Veel personeelsleden volgen jaarlijks de reanimatie 
cursus. Elke locatie is in het bezit van een AED.
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Vakantierooster en 
schooltijden

Vakantierooster 2015-2016
De eerste schooldag is op 17 augustus 2015.

Zomervakantie 2015 t/m 16 augustus 2015

Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2015                   

Kerstvakantie 19 december 2015 t/m. 3 januari 2016         

Voorjaarsvakantie 29 februari t/m. 6 maart 2016                   

Goede Vrijdag 25 maart 2016                  

Pasen 28 maart 2016                  

Meivakantie, Hemelvaart 25 april t/m 8 mei 2016                   

Pinksteren 16 en 17 mei 2016                                     

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2016                  

Margedagen 

Margedagen in 2015

dinsdag 22 september 2015 
dinsdag 17 november 2015
vrijdagmiddag 18 december 2015 vanaf 12:00 uur

Margedagen in 2016 

donderdag 25 februari
donderdag 21 april
vrijdag 1 juli
vrijdagmiddag 15 juli vanaf 12:00 uur.
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Schooltijden en pauzes
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: Aanvang 8:30 uur,  
middagpauze 12:30–13:00 uur, einde schooldag 15:00 uur. 
Woensdag: aanvang 8:30 uur, einde schooldag 12:30 uur.

Het vervoer
Wanneer uw kind is aangewezen op vervoer met de taxi, dan dient u bij het 
 gemeentebestuur van uw woonplaats een aanvraag voor vervoer in te dienen. 
De formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de ambtenaar die belast is met 
schoolvervoer. Eventuele problemen t.a.v. het vervoer kunt u met de chauffeur 
bespreken. Wanneer er geen oplossing komt, kunt u contact opnemen met de 
directie van het taxibedrijf. 

Ziekte en verzuim 
In geval van ziekte of verzuim anderszins is het van belang dat de school en het 
taxibedrijf door u op de hoogte gebracht worden. Wij zetten ons in om samen 
met de ouders en de klassenleiding het schoolverzuim zo gering mogelijk te laten 
zijn. Onwettig schoolverzuim komt zelden voor, maar wordt met kracht  bestreden. 
De leerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden en de school legt 
hierover verantwoording af aan de inspectie en aan leerplichtambtenaren 
van de gemeentes  waaruit de leerlingen komen. Er wordt aan de leerlingen 
in het algemeen geen vrijstelling van onderwijs gegeven. Wanneer blijkt dat 
er sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met de 
 leerplichtambtenaar. 
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Verklarende 
woordenlijst
Arbeidstoeleiding
Hiermee bedoelen we de het onderwijsaanbod, de opbouw van arbeidstraining, 
stages en werkzaamheden die ertoe leiden dat de leerling vanuit de school na 
de schoolperiode uitstroomt naar een werkplek buiten de school.

Comorbiditeit
Er is sprake van comorbiditeit, als een leerling naast een verstandelijke 
 beperking, ook nog een bijkomende beperking heeft. Hierbij valt te denken 
aan een autisme spectrum stoornis (ASS) een syndroom, bijv. Down Syndroom 
of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)  

Indicatie
Deze wordt afgegeven door de Commissie van Advies. Leerlingen hebben een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om ingeschreven te kunnen worden op 
de VSO afdeling van de van Lieflandschool 

Lwoo
Leerweg ondersteunend onderwijs. Bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig 
hebben bij het behalen van een vmbo-diploma.

Ontwikkelingsperspectief
Met een ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft de school een voorspelling over 
het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelings-
perspectief is sturend voor het onderwijs aanbod

Pro
Praktijkonderwijs. Bedoeld voor leerlingen die een leerachterstand hebben van 
meer dan vier jaar op 3 van de vier kernleergebieden (rekenen, technisch lezen, 
begrijpend lezen en spelling). De ondergrens van het IQ is 55. De bovengrens 80.

Profielen
De leerlingen van de van Lieflandschool worden bij plaatsing in een van de 
vier profielen geplaatst die de school hanteert. Aan dit profiel hangt een vaste 
uitstroombestemming (bijv. profiel 2 leidt toe naar een beschermd werkplek).

TP 
Totaal pakketgroep.
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UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Een arbeidsdeskundige en een 
arts bepalen of de leerling in aanmerking komt voor een Wajong uitkering. 

Mee
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw 
vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen 
en regelgeving & geldzaken.

nOVO
Kinderen en volwassenen kunnen bij NOVO verschillende vormen van 
 ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen, waarbij het uitgangspunt 
is dat zij de regie over hun eigen leven voeren. 

CvB
Commissie van Begeleiding. Binnen de leerlingenzorgstructuur heeft de 
 Commissie Van Begeleiding (CvB) een centrale functie. Zij is verantwoordelijk 
voor de totale leerlingenzorg binnen de school.

Passend Onderwijs
Invoering van deze wet is 1 augustus 2014. Doelstelling is om ieder kind een 
 passend onderwijsplek aan te bieden. Informatie hierover is te vinden op de 
 website www.passendonderwijs.nl 

CJG 
Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG verzorgt o.a. de aanvraag voor dagbesteding.



Algemene publieksinformatie 

Rijksoverheid.nl is de vraagbaak waar iedereen die iets wil weten over het 
beleid van de Rijksoverheid terecht kan. Burgers kunnen hun vragen aan de 
 Rijksoverheid stellen via het nieuwe telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). 
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8 uur ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds.
Ouders met vragen over onderwijs kunnen terecht bij de landelijke advies- en 
informatiedienst 5010

Bestuur van de school: O2G2 
Postbus 744 
9700 AS Groningen 
t (050) 368 88 00 

W.A. van Lieflandschool
Locatie Paterswoldseweg 131
9727BE Groningen
t (050) 520 11 60

Locatie Bessemoerstraat 6
9741AJ Groningen
t (050) 579 22 81
t (050) 577 21 78

Administratie
e administratie@vanliefland.o2g2.nl

i www.wavanlieflandschool.nl

Stichting Onderwijs Geschillen 
(Klachten Commissie) 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 

Stichting Mee 
Koeriersterweg 26-A 
9727 AC Groningen 
t (050)  527 45 00 

Inspectie van het onderwijs 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
0900 111 31 11 (lokaal tarief) 
e  info@owinsp.nl 
i  www.onderwijsinspectie.nl


